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Kaip Lietuvos Fašistai Kankina Kareivius

Kareivių Tiesoj” Jie' 
ltigs. mėn. randa- 0 J

Jisai, žinoma, tų kny- kiti ($500,000).
Elektoriai

*

, BERLYNAS 
Industrialist

didelį skaičių marinų 
traukti iš įNicaraguos 
Chinijos. »

■

SMITHAS SVEIKINA 
HOOVERĮ

NEW YORK. — Wall 
Streeto pageidaujamas* tar
nas Herbert Hooveris, Re
publikonų Partijos kandida
tas, antradienio rinkimuose

PAVOGĖ lovą

kėjimą jūsų sveikatai ir lai- 
apie naują.' mįngumui ir vėlinu pasise-

Fašistai pradėjo mėtyti 
pinigus į anti-fašistus, o 
paskui po apsimainymo 
smerkiančiais žodžiais iški-

Merginos ir Moterys. 
Newarkieciai. 
Nusiminęs Turtuolis. 
M. Plepys. 
Kaip Jie Jaučiasi?

Rašo L. Pruseika

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re- • * 
težins, o IŠIaimėsit 

Pasauli!

Sovietą Dailės Dalykus Už
griebė Berlyno Policija

BERLYNAS.— Antradie
nio rytą, už kelių minutų 
pirma išstatymo ant licitaci- 
jos Sovietų Sąjungos dailės 
dalykų, kuriuos Sovietų val
džia konfiskąvo, policija at
ėjo į salę ir užgriebė varde 
Vokietijos teismų du pieši-

4,000 Antifašistu Už
puolė Kalėjimą Palino- 

sncti Savo Draugus

Coolidge Džiaugiasi Savo Im
perialistine Politika

Ar tėmijote, Had šiame “Lai
svės” vajuj gerai darbuojasi 
moterys ir merginos? Ne tik 
vajuos, bet ir šiaip jau plates
niam veikime moterys pradeda 
lošti didesnę rolę.

Drg. D. Zdaniutės vardas 
nuo dabar bus plačiai žinomas 
visoj Amerikoj. Ji jau gavo 
apie 70 skaitytojų. Ji ir jos 
pagelbininkai-ės iškėlė Wilkes 
Barre vardą. ‘ Ji prirodė, kad I 
kiekvienoj kolonijoj galima 
smarkiai išplatinti mūsų laik
raščiai, jeigu tik dirbama.

Šiame vajuj jau pasirodė 
draugės Custer ienė, Petkienė, 
Bacevičienė, Demskienė, Daržin- (nius ir "brangų setą prie ap- 

sirėdymo naudojamų daiktų. 
Kunigaikštis Dabiše Kotro- 
manic tvirtino, kad tie bran
gūs daiktai priklausę jo 
protėviams ir kad jis dabar 
turįs teisę prie jų.

Žemesnieji Vokietijos teis
mai buvo atmetę kunigaikš
čio peticiją del indžionkšino 
sulaikyti pardavimą tų dai
lės dalykų. Augštesni teis
mai užsistojo kunigaikštį ir 
išdavė indžionkšiną.- r 
mas sulaikys nuo pardavi
mo tuos dalykus, iki bus pa
darytas galutinas nuospren
dis.

Rusijos kontr-revoliucio- 
nieriai Berlyne labai nu
džiugo tokiu teismo nuo
sprendžiu, ir jie žada dėti 
pastangas dar daugiau dai
lės dalykų sulaikyti nuo 
pardavmo ant licitacijos.

Nepaisant teismo įsikiši
mo, kaina ant dailės daiktų 
yra nuo 30 iki 100% didesnė, 
negu buvo tikėtasi. Dauge- 

lankė “Lietuvos žinių” redakciJ: lis '■ Amerikos kapitalistų 
joje ir paporino, kad Ameriko-1 trokšta tuos daiktus įsigyti, 
je lietuviai nyksta, kad niekas į Manoma, kad visas dailės 
gerų knygų neišleidžia. . 
suminėjo ir men 
nes Mylėtojų Draugiją.

Ponas redaktorius nei nežino, 
kad Darbininkų Literatūros 
Draugija pernai išleido dvi pui
kias knygas, o šiemet išleidžia 
net tris. /' 
gų neskaito, kaip abelnai nese
ka, kas dedasi lietuvių tarpe, 

žmogus, susikrovęs šimtus 
tūkstančių, nei negali rūpintis, 
kas dedasi darbininkų tautoj.

Mes, keliese, kalbėjomės apie 
kalbėtojus. Priėjom prie išva
dos, kad geras prakalbas sako 

’’ f d. M. Plepys, bostonietis.
Taigi, patariame: kvieskite 

ųd. Plepį kalbėti. Galite. rengti 
jam maršrutus. Waterbbrie- 
čiams visų pirmiausia patariam 
kviesti d. Plepį. 

t—»----
' “Vienybė” rašo ;

macochijadą Lietuvoj ir riša su 
ja vardą tėvo Konstantino 01- 

; šausko. Ji žino apie tai geriau. 
> Bet ji muša pati save. Kuo
met tasai pats Olšauskas'su kun. 
Tumu buvo atvykę Amerikon 
rjnkU pinigų Saulės mokykloms, 

• tai “Vienybė” rėmė ją misiją. 
Ji rėmė visų niekšų misijas, net 
tokio akyplėšos, kaip Marčiulio
nis. Ji garsino, aferistą K. 
Norkų. Ir visi jbs garbinamieji 

£ ; švedai nebuvėliai. o
O kaip jaučiasi Ožys Mikito- 

nas —. Jurgelionis? Jisai 1911 
metais taip-pat atsiklaupė prieš 
Olšauską ir išsispaviedojo. Nuo 
to laiko pradėjo gesti ir jo poe
tinė karjera. Kuomet žmogus 
pradeda tarnauti reakcijai, tai 
niekais nueina ir jo talentas. 

Paimkite Bagočių. Jis turi 
didelių gabumų,, bet tįe visi ga
bumai visiškai nubluko, kuomet 
jisai pradėjo tarnauti Mamonai.

skienė, švegždienė, Kasperiutė, 
Terzienė, Beleckienė, Reinardie- 
nė.

Jau dabar galima padaryti iš
vada, kad tūlos draugės pralen
kė tu lūs draugus.

Newarkieciai visai 
laiku serais sukėlė “Laisvei” 
$150. Man teko būti ALDLD 5 
kp. susirinkime. Gauta 4 šėri- 
ninkai. Palangos Juzės baliuj 
d. P. Buknys gavo irgi 3 ar 4 
šerniukus. Bet mudu su d. 
Bukniu sukirto d. J. Weiss, 
“Laisvės” bendrovės pirminin
kas. Jisai buvo nuvykęs į me
nininkų kuopos spektaklį “že
mės Rojus” ir gavo net 7 šėri- 
ninkus.

Drg. Weiss jau keliose vietose 
sukirto mane — kaitą New Ha- 
vene, o dabar Newarke. Už tai 
jam priguli didelis kreditas, o 
taip-pat ir newarkieciams.

Newarkas turi puikių darbi
ninkiškų tradicijų ir tos tradi
cijos daug reiškia.

Micheisonas, “Keleivio” re
daktorius ir biržos makliorius, 
nuvažiavo Lietuvon. Jisai atsi-

BASTIA; Corsica.— Arti 
4000 anti-fašistų darbininkų 
antradienio vakarą čia už
puolė kalėjimą ir reikalavo 
paliuosuoti jų suareštuotus 
draugus.

Areštai įvyko laike de
monstracijos prie namo, 
kur fašistai buvo surengę 
balių. Po baliaus italai fa
šistai dainavo fašistines dai
nas, o minia anti-fašistų už
rėkė juos dainuojant Marse-

WASHINGTON.— Antra
dienį prezidentas Coolidge, 
grįždamas Specialiu trauki
niu iš Northampton, Mass., 
į Washingtdna, kalbėjp apie 
savo valdžios užsieninę poli
tiką. Jis sakė, kad Ameri
kos užsieninė politika buvo 
gera ir džiaugėsi jos pasek
mėmis Nicaraguoj (kur A- 
merikos marinai nužudė 
šimtus nicaifagiecių) ir Chi- 
nįjoj (kur Amerikos karinis 
laivas išžudė tūkstančius 
ehinų bombarduojant Nan- 
kingą)., Jis sakė, kad da
bar jau ten sukilimai nu
malšinti ir jau esą galima 
didelį skaičių marinu iš- 

ir

Sumanymą Vilniaus 
Klausime

KARALIAUČIUS, Vokie- 
tija.— Lietuvos ir Lenkijos 
sub-komitetas, nuskirtas iš
rišti Vilniaus klausimą, ne
galėjo prieiti prie susitaiky
mo. Lenkai atmetė Lietu
vos atstovų sumanymą įsi
vesti Vilnių valdyti specia- 
lei tarptautinei administra
cijai.

Sub-komitetas susitarė pa
vesti abiejų šalių valdžioms

TARNAS H. HOOVER IŠRINKTAS 
JUNGTINIU VALSTIJŲ PREZIDENTU

Republikonų Partija Pilniausia Kontroliuos Kongresą; Gu 
bernatorius Smithas Prakišo ir New Yorko Valstijoj

~ < f

Teis- lo muštynės, kuriose tapo 
sužeistas Italijos generalis 
konsulas. ,

Policija suareštavo tūlą 
skaičių francūzų iš anti-fa
šistų tarpo. Suareštuotų 
draugai numaršavo prie ka
lėjimo ir reikalavo paliuo
suoti suimtuosius. Jie išdau
žė kalėjimo langus ir duris, 
iki atsitraukė. Keli jų'va
dai liko suareštuoti. .

Nuo p. M> Marcišauskai- 
tės Ožeškienės gat 21 nr. 
V. Ružauskasxbuvo pavogęs 
lovą. Lova surasta ir grą
žinta savininkei, o vagis pa
sodintas į kalėjimą. Už pa
našius vogimus jau buvo 
baustas penkis kartus.

gabenimo ant rubežiaus.
Sub-komitetas taipgi nu

tarė tuojaus turėti antrą su
sirinkimą ir toliaus tartis, 
kad prieiti prie susitaikymo.

Lietuvos' fašistai iau žy- 
jmiai nusileido Lenkijos fa- 
jšistams Vilniaus, ’klausime, 
'bet pastarieji nor, kad Lie
tuva pilnai pripažintų Vil
nių Lenkijai. Kaip Lietu
vos fašistai netrokštų Len
kijai Vilnių pripažinti, bet 
šiuo tarpu to negali padary
ti, nes.didelė didžiuma Lie
tuvos žmonių tam priešina
si.

lir pilniausia valdys kongre
są. Pranešimai rodo, kad 
republikonai senate turės 
55 savo narius iš 96 senato 
narių. O atstovų bute turėš 
iki 250 savo narių iš 435 at
stovu buto nariu, v c.

te te... Jisai daiktu rinkinys atneš iki 
dujančią Tėvy- 5,000,000 markių ($1,250,- 

000) vietoj 3,000,000 markių, 
kaip buvo iš pradžios apro
buota. Antradienį, parduo
ta daiktų už 2,000,000 mar-

NEW YORK.— Guberna
torius Smithas, antradienio 
vidurnaktį. sužino j ęs rinki
mų pasekmes, pasiuntė 
Hooveriui sekantį pasveiki
nimą:

“Aš širdingiausia jus svei
kinu jūsų laimėjime ir reiš
kiu jums savo nuoširdų lin-

kimo jūsų Administracijai.
Alfred E. Smith.”

Tarp jų nėra skirtumo — 
abu jie ištikimi kapitalistų 
tarnai. Wall Streetui Hoo
veris atrodė tinkamesnių, 
už tai Hooveris ir laimėjo.

Philadelphia, Pa
Svarbios Prakalbos '

NUSIŠOVĖ VIRŠILA,
Šančiuose nusišovė 5 pės- 

tipinkų pulko viršila Gedei- 
kis. Į nusižudymo vieta 
įvykio ištirti buvo nuvykusi 
komisija. Vedamas stropus 
tardymas.

prezidentu, sumušdamas sa
vo oponentą gub. Smithą, 
Demokratų Partijos kandi
datę didele didžiuma balsu. V- Z C-

Sulig vėliausių pranešimų, 
Hooveris gavo 444 elekto- 
rius. Smithui elektorių pri- 
skaitoma 87.

Vice prezidentu išrinkta 
senatorius Charles Curtis.

Gubernatorius Smithas 
prakišo net savo (New Yor
ko) valstijoj. Sulig vėliau; 
siu pranešimų, New Yorko 
valstijoj už Hooverį balsų 
paduota 2,105,423; už Smi
thą — 2,005,018. New Yor
ko mieste Smith o balsų dau
guma priskaitoma iki 428,- 
000.

Dar galutinos balsavimo 
pasekmės nežinomos. Iš 
jau suskaitytų balsų Hoove
riui priskaitoma 13;594,676; 
Smithui — 10,089,803. Ap
robuojama, kad balsavime 
dalyvavo arti 40,000,000 pi
liečių.

Republikonai turės didžiu
mą senate ir atstovų bute

Komunistai Gavo Daug 
Balsų

Už komunistus paduoti 
balsai dar nepaskelbti. Dar
bininkų (Komunistų) Parti
jos nacionalis ofisas, New 
Yorke, praneša, kad paduo
ti už komunistų kandidatus 
balsai bus paskelbti už die
nos kitos. Kiek sprendžia
ma iš prisiųstų pranešimų iš 
įvairių šalies vietų, tai šiuo
se rinkimuose už komunis
tus paduota didelis skaičius 
balsų, daug daugiau, negu 
komunistai gavo prezidenti
niuose rinkimuose 1924 me
tais. •

Roosevelt Išnaktas Smitho 
Vieton

Franklin D. Roosevelt, de
mokratas, išrinktas New 
Yorko valstijos gubernato
rium. Republikonų kandi
datas Ottinger pralaimėjo. 
Senatorius Copelandas, de
mokratas, vėl išrinktas į se
natą. i te

Lietuvos Komunistų Partijos 
leidžiamoj ‘t 
No. 7 ,(58) Nigs. mėn. randa
me sekančių žinių apie Lietu
vos kareivius.

1 pešt, pulkas. Mūsų pulke 
higieniškas kareivių aprūpini
mas labai blogas. Kareivinėse 
žmonių skaičiuj vietos labai ma
ža.- Narų viena eilė pastatyta 
ant žemės, o antp kabo palu
by, kuriuose guli ankštai susi
glaudę po 20 žmonių. Iš to vi
ekas pulkas apsikrėtė trachoma. 
Su medicinos pagelba dar blo
giau. Pulko gydytojas ir fel
čeriai žiūrinėja kareiviams akis 
nešvariomis rankinis ir purvi
nais įrankiais. Apžiūrėję tra
choma sergantį kareivį nemaz- 
goja rankų ir žiūri sveikųjų 
akis. Taigi sveikus kareivius 
apkrečia pats gydytojai. Be to 
gydytojas šaukiamas pas ligonį 
ateina už kokių 3-4 dienų. Tuo 
nė vienas viršininkas visai ne
sirūpina.

nori fašistai karininkai, tokius 
jie; daro, pasiskųsti nėra kam,

Jei pamėginsi pasiskųsti, tuo- 
jaus gausi stoti po šautuvu. 
Draugai kareiviai, susipraskim 
ir neduokim savo ausų daužyti, 
naikinkim žąsies žingsnius. Iš 
tiesų mūsų kraugeriai kariuo
menėj atima sveikatą.

Kentėjęs.
Transporto Rinktinė. Mūsų 

viršininkai savo kareiviams la
bai žiaurūs. Kareiviai baudžia
mi už mažiausį prasikaltimą. 
Bausmės vartojamos labai sun
kios. Pav., naujoką Montvilą 
už visai mažą prasižengimą vir
šila nubaudė 2 vai. pilnoj amu
nicijoj po šautuvu. Inspektori- 
nių apžiūrėjimų visai nėra. 
Skundų, privačiai duodamų, vir
šininkai taipgi nepriima.

Transporto Rinktinė. Pas 
mus valgis visai nepakenčia
mas. . Mėsa visuomet duodama 
sena/ kuri dažniausia yra dvo
kianti; zupė irgi dvokiančios 
pamazgos, kurių visai negalima 
imti į burną. „ Skųstis nėra 
kam, nes viršininkai į. skundą 
nekreipia domės, o dažnai už 
skundimąsi ir nubaudžia.

Alkanas.ii \ .
Mokomoji Batareja. Paskuti

niu laiku Mok. Batar. karinin
kai labai atydžiai pradėjo, sau
goti mūsų literatūros platinimą. 
Vaikščiodami po rajoną kiek-, 
vieną popiergalį peržiūrinėja, 
atradę komunistinės literatūros, 
išsiveda visos Patarėjos karei
vius ją ^surankioti. Po to 
sustato kareivius rikiotėn,* kiek
vieną atydžiai iškrato ir atradę 
lapelius suųaikina. Bet, nežiū
rint jų v saugojimo, mūsų litera
tūros nemažai patenka į karei
vių rankas, kurią kareiviai di
deliu pasitenkinimu skaito ir 
duoda ją kitiems savo drau
gams skaityti.

K—vis.
Mok. B at. šioj bat. kareivių 

kankinimas nežmoniškas. Dąjh 
ginusia kareiviai kenčia nuo 
vyr. Įeit: Miltąkio. šis žvėris, 
išsivedęs kareivius gimnastikon, 
prikalinėja į medinę kumelę ge
ležinių vinių, per kurią įsako 
kareiviams šokti, nors jis pats 
negali per ją peršokti. Mažai 
kas gali per tą “kumelę” per-" 
šokti, o

Maskva Mini Revoliuci
jos Sukaktuves

MASKVA. — Maskvoj ir 
visoj Sovietų Sąjungoj^mj^i- 
rengta iškilmingai paminėt 
vienuolikos metų sukaktu
ves Sovietų viešpatavimo 
Rusijoj. Maskva puikiau
siai papuošta.

Atidaroma milžiniška nau
ja elektros dirbtuvė, kur 
dirba 4,500 darbininku. 
Taipgi atidaroma daugelis 
kitų nauju dirbtuvių. Pra
moniniai Sovietų Sąjungą 
padarė milžinišką žingsnį 
pirmyn.

Skaitlinės, kurias tik ką 
paskelbė Liaudies Aukščiau
sios Ekonomijos Taryba, 
parodo, kad Sovietų Rusijos 
gamyba ir industrinis kapi
talas smarkiau auga, negu’šylai 
bile kurioj iš senesniųjų 
pramoninių Europos salių. 
Visa gamyba dabar viršija 
prieškarinę gamybą ant 40 
nuošimčiu.

Suvirs bilionaš rublių bu
vo išleistą^ pereitais metais 
statymui dirbtuvių. Nuo 
pareitų metų gamybos kai
na sumažėjo ant 5 nuošim
čių, kuomet darbo produk-, 
tyviškumas padidėjo pen
kiolika nuošimčių ir algos 
vienuolika nuošimčių.

77 nauios įrponės tapo ati
darytos šiais meteis.

Sovietų Sąjungos darbi
ninkai su * džiaugsmu pasi
tinka dvyliktus savo val
džios gyvavimo metus, 

----- 1-- -
Maskva. — Leningrado 

dirbtuvių' darbininkai pa
siuntė telegramą Vokietijos 
darbininkų organizacijoms, 
prižadant suteikti proletarių 
nę paramą Vokietijos lokau
te esantiems darbininkams.

Planuoja Paskelbt Lokautą 
Visiems Metalo, Darbinin

kams VokietijojeRenkant J. V. prezidentą, 
piliečiai nebalsuoja 
už pastatytus kandidatus, 
bet balsuoja už partijų pa
statytus elektorius, kurie 
vėliaus susirinkę renka pre
zidentą. Kiekvienoj valsti
joj elektorių skaičius būna 
toks, kokį skaičių valstija 
turi atstovų kongrese. Kiek
viena valstija turi po du at
stovus senate, o į atstovų 
butą atstovai renkami nuo 
tam tikro gyventojų skai
čiaus. Kad ir mažiausia 
valstija (gyventojų skai
čium) gali mažiausia tuu 
tris elektorius. y

Hooveris turi elektorių 
viso 383. Smithas turi tik 
76? Abejotinų elektorių yra 
viso 72. Viso elektorių yra 
531. Prezidento išrinkimui 
reikia 266. Turėdamas 383 
elektorius, Hooveris išren
kamas prezidentu. Elekto
rių balsavimas įvyks vėliau. 
Elektoriai turi tokią galią, 
kad jie gali rinkt bile asme
nį į prezidentus.

Shanghai us. — Nankingo 
valdžia padarė kontraktą su 
Amerikos Radio Korporaci
ja dęl įtaisymo didelės radio 
stoties Shanghajuj. Stotis 
bus pradėta operuoti lap
kričio mėnesį/ 1929 m.

Vokietijos 
Nacionalės 

Unijos komitetas .daro pla
nus paskelbti lokautą vi
siems metalo darbininkahis 
Vokietijoj, kad uždavus 
smūgį darbininkams ir pri
vertus juos dirbti už bada
vimo algas.

Paskelbtas lokautas 250,- 
000 metalo darbininkų ple
čiasi. Hanover distrikte 
taipgi paskelbtas lokautas, 
nesusitaikius darbo unijoms 
su darbdaviais algų klausi
me.

Lokautas paliečia anglies 
kasyklų distriktųš. Suftiažė- 
jo darbai kasyklose. *

' Kareivis ' P.
2 artil. pulk. Kareivius kan

kina. 2-ros batarėjos vadas 
Barauskas, pats nieko nesupras
damas, atiduoda savo teises vir- 

ir puskarininkui, o tie 
kaip žvėrys kankina kareivius, 
duoda po šautuvu ir kitomįs 
'bausmėmis baudžia^ Y patingai 
kankina naujokus. žinąs.

5 pešt. pulk. Mūsų pulke ka
reiviams neduoda laisvės tikėji
me. Pulko kapelionas atradęs 
tik dešimtą dalį kareivių, mo
kančių poterius, nežiūrint ar 
tiki ar ne,‘įsake visiems išmok
ti poterius. Kad ir nenori—tu
ri mokinties, nes atsisakęs pil
dyti viršininko įsakymą, būsi 
atiduotas nubausti.

* Bedievis.
8 pešt. pulk. Su 1 naujokais 

fašistai
kaip, su gyvuliais. Rytą ir va
karą tik juoda kava^per pietus 
nppakenčiama sriuba ir 1 kilg. 
duonos.
mes čia turim badauti, dirbti 
esam verčiami visą dieną, dar 
ir naktį. Nors jų įstatai ir ra
šo, kad po patikrinimo niekur 
iš kareivinių neiti, bet mes tu
rim greitai bėgtf 3—4 kilomet
rus pd patikrinimo. Jei kuris 
nespėja bėgti, tą žiaurieji tuo
jaus muša. Kokių čia šposų

t
i

'ii

Ir nežiūrint to, kad

Leningrado

šautuvu.
Nukentėjęs.neperšokęs nukrinta

karininkai apsieina,

ant geležinių vinių, į kurias 
smarkiai susižeidžia. Susižei
dusiam kareiviui Miltakis įsako

“Sandara” rašo, kad ponia 
Puišiutė-šalnienė jau už repub- 
likonus. Lygiai dešimts metų 
suėjo, kaip j f dalyvavo moterų 
progresisčių susivienijimo suva
žiavime Philadelphijoj. Tuomet 
ji buvo kairioji. Dabar ji por- 
cel^ninė ponia, gyvenanti stikli
niam’ palociuj.

Lapkričio 9 d. atsibus ap- 
vaikščiojimas Rusijos prole
tarinės revoliucijos 11-kos 
metu laimėjimo. Kalbės d. 
Jay Lovestone, generalis se
kretorius Amerikos Darbi
ninkų Partijos. Dainuos. 
Freiheit Choras ir grieš or
kestrą. Pradžia 8 vai. vak., 
Labor Institute, 810 Locust 
St. ■ / ' '

Lapkričio 16 d, kalbės d. 
Scott Nearing, Labor Insti
tute, 810 . Locust St, 8 vai. 
yak. Lietuviai, nepraleiskit 
šių svarbių prakalbų ir pa
minėjimo Rusijos darbinin
ku revoliucijos laimėjimo.

A.D.P. Liet. Frake.

Sugavo Lapę, Kurios Kailis 
Vertas $500;

Montreal, Kanada. — Iš 
kur tai atbėgo į Ahuntsic, 
Montreal priemiestį, lape, 
kurios kailis vartas $500. Ji 
tapo sugauta. "

Clevelande A. Bimbos Pra- 
kalbos Sekantį Penktadienį

Sekantį penktadienį, lap
kričio 9 d., Clevelande įvyks 
A. Bimbos prakalbos, Lie
tuvių svet., 6835 Superior

3
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vos ir Sovietu Sąjungos eko
nominę padėtį.

šokti dar kelius kartus, o jei Avė. Pradžia 8 vai. vaka 
neperšoka—gauna pastovėt po re. Kalbėtojas aiškins Lietu- y X __  *> ' Cn'iviM/win nlrA 4 I
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Canada

KIETASPRANDŽIO KAPITALO
LAIMĖJIMAS

Apielinkes

PHILADELPHIA, PA

Tūlos pietinės

gruo

šiol demokratiškose

ne

vis visomis

d. sausio 
Mich., 1Per year

Teisybė yra pareiškimo, kad 
priguli nuo

užimti dail
iai apielin

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y.» under the Act of March 3, 1879

Atsiliepimas j “Laisves’’ Vaji 
įlinkus

Chicago, Ill., ir Jos Apielinkes

lĮienas Gali Pasimainyti
Tos kolonijos, kurios yp 

arti viena kitos ir kurioms die

Man rodosi, kad pas mus, 
ypač Jungt.’ Valst., žvėrys 
baisesni, negu-Indijoj. Indi
joj žvėrys užpuola .žfpogų 
atskirai, girioje, nakties lai- 
kt? o čia žvėrys —- automo
biliai užbėga ant žmogaus 
dienos laike viduryj miesto, 
Ir esu tikras, kad šios šalies 
automobiliai daug daugiau 
užmuša žmonių į metus, ne- 
gujlndijoj žvėrys.

Iš Indijos praneša, kad 
ten tik pereitais metais įvai
rūs žvėrys sudraskė 24,000 
žmonių. Atskirai pažymė
ta: gyvatės ir kitos reptili
jos prarijo 19,069 gyvastis, 
tigrai — 1033, vilkai — 465, 
leopardai — 218 ir krokodi-

jparodė, kad žmogaus 
į sugedo, kraujas sukre- 

žmogus tapo ^uparaly- 
Laikraštis, pavyzdžiui,

Chicagai ir jos apielinkėms 
yra nuskirta net 14 dienų. Į 
Chicagos apielinkes yra įskai- 
tomk Indiana ir Wisconsin 
valstijos. Chicagoje gyvuojan
tis priešfašistinis komitetas 
tuoj turi griebtis už darbo ir 
nuskirstyti dienas visoms ko
lonijoms tos anielinkės. Taipgi 
turi prižiūrėti/ kad visose ko
lonijose prakalbos įvyktų. 
Jeigu kuri kolonija pasirody
tų esanti silpna, tat 'jis turi 
padėti surengti prakalbas.

Į Chicagos. apielinkę . dar 
yra įskaitomas ir Rockford,didelė didžiuma 

italistų ir žiūrėjo 
į Hooverį, kaipo į naturalį Cool- 
idge’iaus ^įpėdinį. Hooveris jų 
akyse stojosi, kaipo coolidginės 
“gerovės” užtikrintojas, gero
vės ne darbininkams, Jet pelna- 
grobiams, išnaudotojams. Tuo 
būdu, didžiuma Amerikos laik
raščių, bažnyčių, jjpatrų ir kito
kių agitacijos priemonių buvo 
nupirkta ir sumobilizuota dar
buotis naudai Hooverio.

Jog tai baisu, ar ne?
“Laimingi esame (sako 

laikraštis, kuris apie’ tai 
praneša), ypatingai šioje ša
lyje, kad mums tokis plo
jus negręsia. Mes esame 
daugiau civilizuoti ir -leng
vai galime nuo to apsišaugo-

Faktas yra, kad po 40 metų 
kūno šiluma mažėja. Turime 
nueit pas gydytoją sykį arba 
du sykius į metus, kad mūsų 
sveikatą ištirtų. . Toks 
tos peržiūrėjimas būt 
rėjimu širdies, plaučių, 
ir vist] kūno dalių.

Sulyg federalės valdžios 
raporto, tik fiskaliais me-

Kiekvienas žino, kaip nesma
gu yra būti troškiame kambary, 
kurio temperatūra yra .apie 85 
laipsnių arba 90 laipsnių ir ku
rio visi langai uždaryti. Kodėl 
jaučiamės nesmagiais tokiame 
kambary? Atsakyti šiam klau
simui ėmė labai daug metų. Il
gą laiką tyrinėtojai manė, kad 
taS nesmagumas buvo iš prie
žasties sugedimo oro cheminės 
sudėties,.arba del to, kad kiti 
žmonės orą iškvėpavę. New 
Yorko valstijos ventiliacijos 
komisija, išleidus keletą tūks
tančių dolerių tyrinėjimui, su
rado, kad tai ne oro cheminė 
sudėtis,. •,kuri priduoda Tiek 
daug nesmagumo, bet kas ki-

svėika- 
peržiū- 
kraujo

Šis pranešimas nėra kokis 
nors paprastas pareiškimas. 
Jis yra oficialis įsakymas Cen
tro Komiteto visiems lokąli- 
niams priešfašistiniams. komi
tetams ir turi būti pildomas. 
Prakalbų rengimo darbas turi 
prasidėti visu smarkumu ir 
turi būti sutvarkytas taip, kad 
atneštu naudą.

• J. Alekšis,
A. L. O. P. S. Centro Sekr.

kapitalistiniai jrinkimų tHrky-i 
tojai dar “nesuspėjo” suskaityt. 
Tūkstančiai komunistinių balsų, 
žinoma, bus suvogtą; 10ti tūks
tančiai gurban nuifie^taj (■) 
dėlto yra neabejotinas* pakili
mas komunistinių balsų skai
čiaus. Kai kur, pa v., tūlose 
Bronxo (New Yorko) vietose 
komunistų kandidatai Fosteris 
ir Gitlowas gavo daugiau balsų 
už socialistų kandidatą į prezi
dentus kun. Norman Thotyasą 
ir jų- kandidatą į vice-preziden- 
tus James Maurerį.

Savo klasinę pareigą rinkimų 
kampanijoj komunistai atliko: 
Ir jie su dar didesniu pasiryži
mu tęs revoliucinį darbą prole
tariato miniose, kaip industri
nėj, taip politinėj dirvoj. Ko
munistai yra įsitikinę galutinu 
savo laimėjimu ateityje. Tatai 
yra tąip neišvengiamą, ? kaip 
patsai likimas. ‘

Kuomi yra Voldemaras?
(List Narodowy humoris 

tikos skyriuje atsako.) 
. Delei humoristo— neišse 
miamas sandelis šposų.

Delei pschiatriko — nepa 
prastas pacientas.

Delei Tautų Lygos — mik
lus vėjavaikis.

Delei pasitarė j o — užkeik
tas burtininkas.

Delei diplomato — lėlė pa- 
sibovijimui.

Delei cukerninko — grūz
dus pyragaitis.

Delei cirkų klauno — bai
sus konkurentas.

įvairius prohibicijos įstaty
mų peržengimus buvo areš
tuota ir nubausta 55,729 
žmonės. Reiškia, 15,020 
daugiau, negu pereitais me
tais.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad tas “Eighteenth Amend
ment” nieko gero žmonėms 
nesuteikė—girtuoklystę ne
sumažino, bet praplatino.

giait tavorų iš užsienių įvežama, 
tuo pigiau farmeriai galį pirk
tis fabrikinių dirbinių.

Pastaraisiais laikais, tiesa, ir 
demokratai nusilenkė, prieš fab
rikinį kapitalą; ir šiemetinėj 
demokratų rinkimų platformoj 
muitų punktas beveik nieku ne
siskyrė nuo muitines republiko- 
nų politikos. Tačiaus fabriki
nis kapitalas ne tik rytinėse ir 
šiaurinėse valstijose vis dar ne
gana pasitikėjo demokratams 
tuo klausimu; ir stambesnieji 
pietiniai fabrikantai, pečiais su
rėmę, darbavosi delei Hooverio 
išrinkimo.

SUBSCRIPTION 
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Bet bile kas gali užklausti: 
kaip gi tas apsaugos žmogų nuo 
arterijų sukietėjimo arba* nuo 
širdies ligos, arba nuo kitų se
natvės ligų? Atsakymas leng
vas-, .Kaip .leųgvą užpūsti; deg-. 
tuko liepsną, • bot sunku sustab
dyti gaisrą, taip pat lengva pat 
pradžioj prašalinti tas ligas, ne
laukiant, pakol jos mus gaĮdti- 
nai> užpuls.

žmogaus senumas 
jo kraujagyslių arba kitais žo
džiais, kad žmogaus amžius pri
guli nuo jo arterijų stovio,” sa
ko d r. ; B. R. Ricards, narys 
New Yorko valstijos sveikatos 
komisijos.

“Paprastai, kuomet laikraš
čiai praneša apie stagias ligas 
arba mirtį dar prideda, kad mi
rę nuo apopleksijos, arba nuo 
sihageninio kraujaplūdžio, arba 
nuo kitos panašios ligos, kuri 
aiškiai 
arteli j o 
kėjo' ir 
žiuotasJ

Republikonų Hooverio laimė
jimas prieš demokratų Smithą 
nėra joks stebėtinas arba nė- 
paprastaš dalykas, feepubliko- 
nų partija per kelis paskutinius 
desėtkus metų buvo pirmoji A- 
merikos kapitalo partija. De
mokratai. laimėdavo rinikimus 
tik retkarčiais^ taip jiems pasi
taikydavo, kuomet republikomj 
tąrpe įvykdavo laikinas skili
mas arba kuomet sykį išrinktas 
demokratas kandidatuodavo an
trai prežidėntystės tarnybai. 
Taip antai, demokratas Wilso- 
pas patapo prezidentu, kada T. 
Rooseveltas (pasivadinęs “pro
gresyviu’’ republikonu) atplėšė 
kelis milionus balsų nuo regu
liarių rėpublikonų kandidato; o 
paskui Wilsonui kapitalistai lei
do progą pasilikt ir antrai tar
nyba^. nenorėdami jo įžeist bei 
nuskriaust. Jis gi buržuazijai 
tarnavo visa širdžia ir vardan 
imperialistinių savo šalies kapi
talo reikalų įvėlė Ameriką į pa- 
sairtinf karą.

Bėgyje 'kelių paskutinių męįų 
daugelis 'budimo ir kitokių fab
rikų .persikraustė iš rytinių ir 
šiaurini^ Valstijų į pietus. Ten 
kapitalistai gauna dar pigiau 
samdytis.darbininkus^ ypač juo
dukus. 'Ten taipgi pridygo ir 
vietinių fabrikų ir dirbtuvių. 
Fabrikinis gi/urznis reikalauja, 
S<<d kuo augščiausiais muitais 

apkrauti svetimi, iš kitų 
Amerikon įvežami fabrikų

Mroiniai

man
kad negal
iš -mūsų kalbėtojų, kuris bū
tų apsiėmęs tokį didelį ir pla
tų maršrutą atlikti, . nes visi 
kalbėtojai buvo užsivertę įvai
rių įvairiausiais darbais ir iš
važiuoti ant tokio ilgo laikę

Shenandoah, Pa., 
linkės

Draugai, siųsdami “Laisvei” 
prenumeratas, neužmirškit pa
dėti varde Bendro Komiteto, 
sutrumpintai B. K., nes “Lais
vė” kitaip nepriskaito prie 
Bendro Komiteto vajaus. 
Padėkit taip: “B. K. varde,” 
o pavardę galit padėti ant at
skiros popieros, kad per tą Ir 
tą gauta prenumerata. Per1 šį 

apsi'Žiūrėjimą mes jau pra
radom apie 8 skaitytojus.
’ Kaip išrodo, tai PhiladeD 
phija užsitraukus didelę gi|fk 
Šiemet, nes vajus bus praari 
tąs. - Pįiiladeiphija turi^M 
riausią progą laimėti vajų/ 
nes ' kolonijos aplinkybės yra 
prieinamos ir palankios. Tik 
visą beda,, kad .organizuotai 
sunku pereiti per stubas. Pas 
draugus nėra solidarumo ir to
kios energijos, kokia pirmiau 
buvo. Kaip bus taip, bet pa- 
sikrutinkim- prieš pabaigą va
jaus ir 'uža^akuokim tąsi pir
mas linijas ir sulaužykim fron
tą, kitaip karą pralošim. Rin
kimai jau praėjo, darbas su
mažės, tai dar geresnę progą 
turėsim. D. Zdaniūtė, Geo. 
Shimaitis su S. Reikausku Tėp
lioja lyg tas čere’pokas ir ne- 
•pasiduoda. Na, tik, draugli
čia i, pasiraitokini rankoves ir 
per vieną savaitę nušluostysim 
nosis' visiems. Prie ofensyvo 
šaukiu, draugai. A. J*. 9.

Shenandoah, Ęą., Miners
ville, Pa., ir Mahanoy City; 
Pa., priešfašistiniai komitetai 
turi dėti visas pastangas, kad 
toj apielinkėj būtų surengtos 
prakalbos visuose tuose mies
teliuose, kuriems yra nuskir
tos dienos. Jeigu, kokių nors 
priežasčių delei, kur nors pra
kalbų nebūtų galima surengti; 
tat tą dieną reikia stengtis su
rengti prakalbas kitoj kokioj 
nors kolonijoj, kuri šiame su
rašė nėra nužymėta.

Tais muitais žymia 
dalim užkertama svetimiems ta- 
vorams kęlias į amerikinę rin
ką; o tuomet naminiai Ameri
kos fabrikantai gali lupti juo 
brangesnes kainas už savo dir
binius šioje šalyje.

Nuo senų laikų gi demokratų 
politika buvo mažint įvežamuo
sius muitus ant įgabenamų iš 
svetur tavorų. Tuom demokra
tei pataikavo farmeriams. Juo 
mažiau m uit Ii ’Imama, 'juo' dau-

vajaus
Wilkes:
išvien

prie surengimo pra- 
Jie privalo , rūpintis 
surengimu iie vien, 
mieste, bet privalo 

pagelbėti ir kitoms kolonijoms, 
kuriose tokių komitetų nėra 
ir prakalbų sUrfefigimu niekas 
nesirūpiną. Prakalbos, kąip 
ir pirmiau mįnėjdįu, I Mritalo 
būti surengtos vi'subšė miestuo
se ir miesteliuose, kuriems tik
tai yra nuskirtos dienos. Pra
kalbų rengėjai dabg išlaidų, 
neturės, nes jiems reikės ap
mokėti tik už svetainę ir iš
garsinimą. Kitas lėšas, kurias 
kalbėtojas padarys,, apmokės 
Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivienijimo 
Centro Komitetas, žinoma, ku-’ 
rie priešfašistiniai komitetai 
ar draugijos prakalbas rengs, 
o pinigų turi savo ižduose ir 
išgali padengti visas prakalbų 
rengimo išlaidas, įskaitant ir 
kalbėtojaus išlaidas, tat jos 
turi tą. padaryti ir tokiu. būdu 
padės Centro Komitetui' sutau
pyti daugiau pinigų, pasiunti
mui* Lietuvos politiniams kali
niams.

Dabar, kad sugrįžo iš Ar
gentinos, Pietų Amerikos, drg. 
R. Mizara, tat ta nemaloni 
skerspaine, delei kurios tas di
delis ir nepaprastai svarbus 
darbas nebuvo galima pradė
ti, tapo prašalinta. Drg. R. 
Mizara, Centro Komitetui pa
prašius, sutiko tą didelį ir 
svarbų prakalbų maršrutą at
likti. Vadinasi, tas svarbus 
darbas, kuris beveik Jkr išti
sus metus išbuvo nepradėtas, 
tuoj bus pradėtas ir Amęrikos 
lietuvių priešfašistinio suvažia
vimo tarimas ir pageidavimas 
bus įvykintas gyvėniman. . •

Štai kur ir kokiomis dieno
mis drg. R. Mizara turės kal
bėti :

Brooklyn, N. Y., 29 d. lap
kričio. *

Newark, N. J., 30 d. lapkri
čio.-

Easton, Pa., 1 d. gruodžio.
So. Bethlehem, Pa., 2 d. 

gruodžio, po pietų.
Tamaqua, Pa., 2 d. gruo

džio, vakare.
; Coaldale, Pa., 3 d. gruodžio.

Minersville, Pa.,)4- d 
dŽi'čJį. 1

Pįirt Carbon, Pa., 
gruodžio. i

Mįhanoy City, Pa., 
gruodžio, z

Šhenandoah, Pa., 7 d. gruo 
džio.

Gilberton, Pa., 
džio.

Girardville,-; Pa 
džio.

Pittsburgh, Pa 
jo apielinkėmis, yra skiriama 
gruodžio 10, 11, 12, 13 ir 14. 
' Cleveland, Ohio, 16 d. gruo
džio.

Akron, Ohio, 17 d. gruo
džio.

Chicago, 111., su visomis 
apielinkėmis, įskaitant Rock
ford, Ill., Indiana ir Wiscon
sin valstijas, yra skiriama 
gruodžio 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26. 27, 28, 29, 30 ir $1

Springfield Ill., 1 d.” sausio.
DeKalb, Hi., 2 d. sattsio. ' 
Collinsville, Ill., 3 d. sausio.- 
East' St. Louis, Ill., 4 ir 5 d. 

sausio/' '
West >Fiankfort, Ill., 6 d. 

šąuslo. , . , ,.'s
ZeiglcV, Ill., 8 d; kdusio.

Kuriuose miestuose ar mies
teliuose priešfašistinių komite
tų nesiranda, tat A.L.D.L.D. 
ar L.D.S.A. kuopos privalo pa
siimti tą darbą ant savo pečių, 
nes priešfašistinis daTbas yra 
visų bendras darbas, už tai vi
si ir turime dirbti jį. Jeigu 
kur nesirastų nei augščiau mj- 
nėtų kuopų, arba jos būtų ant 
tiek nerangios, kad nekreiptų 
domės į šį pranešimą ir pra
kalbų nebandytų rengti tam 
miestui paskirtomis dienomis, 
tat tą darbą turi pasiimti ant 
savo pečių kokia nors pašelpi- 
nė draugija- ar kliubas, kuris 
tam darbui atjaučia, arba net 
atskiras veikėjas vienas pats 
turi dirbti, bet; prakalbos turi 
būti Surengtos. Prie to dar, 
mažoms ir silpnoms koloni
joms turi pagelbėti prakalbas 
surengti tos apielinkes stam
besnės ir stipresnės kolonijos.

Rengiant prakalbas, reikia 
dėti didžiausių pastangų, kad 
kuogeriausiai išgarsinus jas ir 
sutraukus publikos kuodau- 
giausiai. Ypatingai reikia dė
ti pastahgų sutraukti į prakal
bas tuos lietuvius darbininkus 
ir darbininkes, kurie mažiau 
apsišvietę ir apie bjaurius fa
šistų darbus labai mažai žino, 
šis prakalbų maršrūta's juk ir 
yra rengiamas tam tikslui, kad 
supažindinus lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes su fa
šistų darbais Lietuvoje.

Tos kolonijos, kuriose pra
kalbų maršrutas prasidės, tuoj 
privalo imtis už darbo, nes 
laikas jau trumpas. Tokiomis 
kolonijomis yra Brooklyn,' N. 
Y,. Newark, N. J., ir Shenan
doah, Pa., su visomis savo a- 
pielinkėmis. Tų kolonijų prieš- 
fašist’iniai komitetai tuoj turi 
sušaukti savo susirinkimus ir 
išdirbti visus planus ir prisi
rengimus 
kalbų.
prakalbų 
tik savoDarbipinkų (Kdmunisttj) 

Partija šiuose rinkimuose iš
vystė tokią smarkią ir plačią 
kampaniją, kokios iki šiol dar 
nebuvo tutė|iTS; į Hi'ek"balsę ga-;

sirodys, ką gąli. 
me, kad jis čia 
Napoleono

Amerikos Grgarii^aci-
. jty*JP'fieŠfaŠistinio Susivieniji

mo Skyrių Komitetai; A\ L. 
b.L.I>., LT>.S A., T.J5.A. L. 
S. Kuopę? Val'd’yBbs; gairių 
Progresyvių! draugijų ir 
Kliubų Viršininkai ir Atskiri 
Visuomenės Veikėjai šį Pra
nešimą Privalo Atydžiai 
Perskaityt ir Pasižymėt ant 
Savo Kalendoriaus Tas Die
nas ar Diena, Kuri ar Kurios 
Yra Paskirtos Jų Miestui

Apskaitliuota, kad pasau
lyje randasi 3,424 įvairios 
kalbos ir dialektai. Iš, to 
skaitliaus Amerikai pripuo
la 1,624 kalbos.

Tai tikra Babilionija!
Todėl ir nedyvai, kad čia 

žmonės nesusitaria, kaip 
Krilovo pasakoje — gulbė, 
lydis ir vėžys — traukia 
katras sau, ypatingai šiais 
prezidento rinkimais...

Darbo Minios*ii; Komunistai
Tie desėtkai milionų Amerikos 

darbo žmonių, kurie atidavė 
balsus republikonams bei demo
kratams, dar nėra klasiniai su
sipratę. Jie tebevekia intakoje 
viešpataujančios - kapitalizmo 
dvasios (ideologijos).

O vis dėlto Amerikos kapita
las negalės amžinai džiaugtis 
tokia nesudrumsta savo ramy
be; api tai liudija masinės dar
bininkų kovos, kurių, fronte sto
vėjo bei stovi komunistaį. ir 
jiems artimi kairiojo sparno 
darbiniųkai. Prisiminkime tik 
ilgus, audringus streikus mai- 
nierių, audėjų ir adatos darbi
ninkų, ‘taipgi nerimaujančius 
automobilių pramonės vergus ir

nos jau yra nūskiHos, jeigu, 
kokių nors priežasčių delei, 
ant tos dienos prakalbų ne
galėtų surengti, gali pasimai
nyti dienomis su kita sau.ar
tima kolonija, žinoma, tokis 
pasimainymas turi būt suda
rytas taip, kad nepasidarytų 
“ekstra” išlaidų. Taipgi, tam. 
tikrų apielinkių prakalbų ren
gėjai, jeigu manytų, kad1 die
nų paskelbimas nėra gerai ge
ografiniai sutvarkytas, gali 
dienomis pasimainyti, bet jo
kiu būdu negali 
giau dienų, negu 
k ei yra paskirta.
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Hooverio gi išrinkimas reiš
kia reakcingiausio, storžievio 
kapitalo laimėjimą. Hooveris 
yra atkakliausias iš atkakliau- 

jsių imperialistų; šalininkas A- 
- merikos apsiginklavimo nuo vir- 
|šugalvio iki kojų padų; šalinin- 
Ikas galutino pavergimo Nica- 
raguos ir kitų cėntral-ameriki- 

i nių ' respublikų ; darbininkų 
streiki) priešas, stambiojo kapi
talo viešpatavimo dievintojas, 
trustų patronas.

Ir ne tik prezidento rinkimus 
milžiniška didžiuma laimėjo pir
maujančioji didžiojo kapitalo 
partija — republikonai; jie lai
mėjo ir senatorių ir kongresma- 
nų rinkimuose. Tuo būdu se
kančiojo kongreso Washingtone 
didžiuma bus aiškiai, nusveria- 
mai . republikonu. pusėje, t.aįp 
kai j'iė riekliūddmaE galėk vyk
dyti reakcioniškiausius tikslus 
amerikinių kapital-imperialistų.

Šie rinkimai j parodo, jog A- 
merikos kapitalizmo' mašinerija 
kol kas ne tik įiekrjnka, bet dar 
šiuo tarpu drūtėja, kuomet viso
se kitose kapitalistinės šalyse po 
pasaulinio karo eina krikimas.

Kas Pakenkė Smithui
SmithUi kiek pakenkė protes- 

tonų kunigų kampanija prieš jį, 
kaipo kataliką. Daugelyj pieti
nių demokratiškų “sausųjų” val
stijų Smithas prarado diktoką 
skaičių balsų, kaipo šlapias, kai
po “šalininkas” blaivybės įstaty
mo pakeitimo 
valstijos turėjo įsivedusios vie
tinius blaivybės įstatymus dar 
pirma, nįį?u buvo išleistas blai
vybės įsthtas visai šaliąi.

Bet diliausių prakišimų pie
tinėse, 
valstijos^? Smithas susilaukė ii 
pusės tett^sparČiai kylančios fa
brikinės,••pramoninės buržuazi-

Kuomet “Laisvės’ 
reikale eina visi 
Barre priemiesčiai 
su 'Wilkes Barre,? 
kuomet drg. Šimaitis “pasi
kvietė veik visą Massąchu-j 
setts valstiją,” tai mūsų ap-

• Pirmiausis dalykas, kuris pri
duoda nesmagumą šiltame troš- 

į kiame kambary, yra paties 
kambario temperatūra (šilumos 
laipsnis*).? Yčą fąktąs, jog kuo
met. uždaryto’'ką^bąi^o į tempe
ratūra pereiga L 721 laipsnius, 
tuomet sunku tame kambary 
dirbti, protauti ir valgyti.

Kitas dalykas: jeigu tas pats 
oras, išbuvęs kelias valandas ar 
dienas kambaryj, būtų išjudin
tas ir vėsiai užlaikomas, tai nei 
kiek nekenktų ypatpms, ten dir
bančioms. i ■

Tračias faktorius, kuris pa
daro orą smagiu ar nesmagiu, 
tai drėgnumas. Kas gi nesijau
čia prislėgtas karštoje dienoje, 
kuomet oras būna pilnas drėg
numo, o dar šilta?

Geriausis oras kiekvienam 
kvėpuoti yira tyras, lauko oras, 
ir kiekvienas kambarys turi būt 
ventiliuojamas; jo langai turi 
būt ^ pradaryti, žmogus gali 
ilgokai gyventi be valgio ir be 
vandens kelias dienas, bėt be 
oro negalėtų išgyventi nei kelių 
jhinūtų;ja • i'š ■; ■

& Reikauskuų Timtafe rfavctf 
jis: • frontas - ilgas", <priešij 
daug.

Bet mes turime vilties, 
kad jis mūsų pesuvjls ir pa- 

-I-“ 1-- —
sulos rolę 

suplieks prie
šus ir laimės/ pirmą prižą. 
Ir*kuomet taį stosis kūnu, 
tai mes visi jojo apvainika
vimui “Laisvės” kareiviai— 
skaitytojai .choru sušuksi
me:

U-r-a-a! Lai gyvuoja 
Pęnnsylvanij os čampionąs
S. fteikaūskas f ' 

i. Trlksas.

Anglijai, 
New Jersey Valstijai, Scran- 
tono apielinkei, Philadelphia, 
Pa., ir jos apielinkėms paskir- 
sime dienas kiek vėliau, nes 
tas dalykas nėrd dair 'sutvar
kytas.

i
Kaip matote, dienos jau pa-i 

•skirstytos ir kalbėtojas prisi- i 
rengęs. Dabar visų miestų ' 
priešfašistiniai komitetai tuoj 
turi imtis už darbo ir rengti 
prakalbas jų miestui paskir
tomis dienomis. Nelaukite 
daugiau jokių pranešimų bei 
laiškų, bet tuoj imkitės už 
darbo.

Johnston City, III 
šio. «

Herrin, 111., 1C
Grand Rapids

14 d. sausio.
Detroit, Mich.

sausio.
Toronto, Ont.,

19, 20 ir 21 d. sausio.
Niagara Falls, N. Y 

sausio.
Buffalo, N. Y., 24 d. sausio
Rochester, N. Y., 

sausio.
Amsterdam, N.

sausio.
Schenectady, N.

sausio.
Visai Naujajai

Pittsurgh

Pačiam Pittsburghui ir a- 
pielinkėms yra nuskirta pen
kios dienos. ' Ten gyvuojantis 
priešfašistinis komitetas tuoj 
privalo išdirbti atatinkamus 
planus ir visose tos apielinkes 
kolonijose surengti prakalbas. 
Dienas paskirstyti gali taip, 
kaip parankiau ir geriau at
rodo.

Manau, kad kiekvienas iš 
mūsų, kuris tiktai sekame 
spaudą ir nors .kiek dalyvau
jame Visuomeniniame judėji
me, gerai atsimename, kad A- 
merikos lietuvių priešfašistinis 
suvažiavimas, kuris1 įvyko 3 in 
4 diįėną kovo mėnesio, šių me
tų', Brooklyne, N. Y., nutarė, 
kad turi būti surengtas platus 
prakalbti maršrutas po lietu
viais apgyventas kolohijas, ku
riose būtų aiškinama lietu
viams darbininkams ir darbi
ninkėms bjaurūs fašistų darbai 
Lietuvoje ’ ir' renkamos aukos 
Lietuvos pelitiniams kaliniams 
ir abelnai priešfašistiniam Vei
kimui Lietuvoje ir čia, Ameri
koje. Tas darbas atlikti, tai’ 
yra, surasti kalbėtoją, sutvar
kyti visą maršrutą, tapo pa
vesta naujai išrinktajam .Ame
rikos Lietuvių Organizacijų 
Priešfašistinio Susivienijimo 
Centro Komitetui.

Veik per ištisus metus laiko 
Centro Komitetas kiekviename 
savo posėdyje svarstė tą klau
simą, bet jokiu būdu to tari
mo negalėjo įvykinti gyveni- 

Negąljęjo įvykinti todėl, 
gauti nei vjeno

Buržuazijos Didžiuma Stojo 
Už Hooverį

Dabartiniuose rinkimuose de
mokratų Smithą finansiniai ir 
dvasiniai rėmė dalis didžiųjų 
kapitalistų: bankinirikas Morga
nas, vienas iš General Motors 
(automobilių) Kompanijo's bosų 
Raskob ir visą eįlė kitų turčių. 
Tačiaus stambiojų kapitalo sim
patijos abelnai stčvėjo HbOverio 
pusėje. * Imperialistinė Ameri
kos buržuazija, buvo pilnai pasi
tenkinus streiklaužio ir imperfa~ 
Jisto prez. Coolidge’iaus politi
ka; o kądangi Hooveris pasiža
dėjo šventai .eiti Coolidge’iaųs 
pėdomis)

t „“Labai’ gaila,’ kad žmčbfcs; k(i- 
rie yra taip naudingi pasauliui, 
ūmąi miešta,gii-disi:apgailes
tavimai. ’ »,

Bet daugumoj atsitikimų to
kios mirtys būtų visai/$iereika- 
lingos, jeigu vidurinio' amžiaus 
žmonės tik užlaikytų papras
čiausias sveikatos taisykles.

Daugumas panašių nelaimin
gų atsitikimų ištinka ' žmones 
45 metų amžiaus ir daugiau; 
kartais jie perdaug svėrė, kar
tais protiškai persidirbo, peril
gai dirbdami; pradėjo netinka
mai valgyti, netinkamai miego
ti, negali tinkamai pasimiklin- 
ti, o tai yra trys iš svarbiausių 
sveikatos taisyklių.
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Dairiuos S. Vaineikis
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ELIZABETH, N. J PROTOKOLAS

Ką Žmones Sako Apie
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Nusižudė Kunigas

Organizacijų
Susivienijimo

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

a be-' 
p u b- i

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsbno.
Knygos yra dideles, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės jdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O.,
New York, N. Y.

I lieku gerai, 
mane, <

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų, vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu

• 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

žodžiu trumpoje 
perbėgdamas visą 

Ra po r-

Amerikos Lietuviui Organizaci
jų Priešfašistinio Susivieni
jimo Centro Komiteto Po
sėdžio, Laikyto 13 d. Spa
liu, 1928 Metu, Brooklyn, 
N.‘ Y.

išdavė
Jo ra- 

palietė iždo 
sekretoriaus

11 d. lapkri- 
svetainčj, 69 

pradžia *<

įmoiiiaiiiai

“Grigutis” jau Čia Pat
Aušros Choras, 

mas suvaidinti 10 
operetę “Grigutį,” dirba ne 
juokais. Nori, mat, kad vei- 
kjūlo suvaidinimas išeitų ge- 
Whii, negu pirma. O žinant, 
kad ką choras pasirįžta 
daryti, tai ir padaro, nėra 
jonės, kad choristų triūsu 
lika galės pasigrožėti.

žmonių pasakojimai, sukelia 
žingeidumo, kad savomiš ' aki
mis norisi “Grigutį” matyti. 
Ignas Liužimas dar pavasarį 
pareiškė, kad jei choras vai- 

I dins “Grigutį” antru sykiu, tai 
j jis su savo žmona ir vėl atei-į 
I siąs. Dabar jis jau ir tikie-Į 
tus pasiriktavo ir kaimynus ke-j 

| tina pakviesti. O draugė ši-j 
i moliūni.ūtė-Girnienė, mačiusi i I
; “Grigutį” vaidinant du sykiui 
j Brooklyne ir sykį Binghamto-! 
į ne, su džiaugsmu, sakosi, atei-; 
si ant i ir vėl pa matylį

žinoma, žmonių pareiškimų I 
visų neišskaitliuosi. Pažymė-j

čiai garsina įvairių draugijų 
ir organizacijų piknikus, išva
žiavimus ir kitokias pramo
gas dykai arba visai už mažą 
atlyginimą. Dabar tie laikraš
čiai turi agitacijos mėnesį už 
gavimą naujų skaitytojų ir jų 
prenumerata .nupiginta. To
dėl mes turėtume pasidarbuo
ti, kad gavus jiems naujų skai
tytojų, o draugijos turėtų pa
čios prenumeruotu Dabar dar 
galima gauti už penkius dole
rius Į metus “Laisvę” ir “Vil
nį,o “Darbininkių Balsą” už

"""V................. ........ ................ .............—................... 1

žiaus, Girard presbiteri jonų 
bažnyčios klebonas, nusišo
vė pirmadienio rytą.

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t.- y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyyi 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.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

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

Jiems galite užprenumeruot 
DIENRAŠTI “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

CASTON R0PSEV1CH

Mūsų žymiausias daininin-; 
kas Vaineikis, kuris yra pla-i 
čiai žinomas ir kitoms lietu-i 
vių kolonijoms, dainuos “Gri- ■ tainėn, nes vaidinimas 
gutyje” naują dainą solo. Per-• prasidėti garsinamu- laiku- 
eitą sykį toji daina nebuvo ■ „uo 7 vai. vakare. Veikalo i 
dainu6ta, nes jos lietuviškame gumas reikalauja nesivėluoli 
vertime nebuvo. O dabar bus.• 
Ji pavesta dainuoti Vaineikiai, I 
kaipo geriausiam mūsų-daini-j 
ninkui. Vietinė publika jau į 
senokai begirdėjo Vaineikį 
dainuojant solo,—dabar išgirs,' 
įr, aišku, galės pasigrožėti jo <

A.L.D.L.D. 54 kuopa išrin- 
jau čia tik keletą. Ir, baigda-iko keturius draugus, kurie rū
mas, rengėjų varde pasakau I pinsis gauti mūsų spaudai 
publikai, kad nesivėluotų sve-Į naujų skaitytojų. Tam darbui 

turės išrinkti D. 'Paras, A. Skairus, 
i K. Pociūnas ir P. Poškus. Ku-* 
j rie norite užsiprenumeruoti, 
'tai kreipkitės pas tuos drau-

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g. r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur 'reikalaukite 
Rėstaur a-1 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir štoruose

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

Draugam Kanadiečiam

Veikalas “Grigutis” veistas 
iš ukrainų kalbos. Ukrainų 
kalboj jis buvo vaidintas ir 
Binghamtone ir Endicotte. 
Bet daugelis ukrainų ketina ir 
šį sykį ateiti pamatyti “Grigu
tį” vaidinant. Daugelis per
kasi ir tikietus išanksto.

Na, o susitinkant lietuvius it 
prisiminus jiems apie “Grigu- 
lį,” beveik iš kiekvieno gauni 
malonų pareiškimą, kad jie 
ateinančią subatą, padėję j ša
lį visus kitus’ reikalus, ateis 
Lietuvių Svetainėn žiūrėti 
“Grigučio.” Daug sykių daly
vavusi scenoje draugė čėka- 
nauskienė labai apgailavo, kad 
delei ligos pereitą syki ji ne
galėjusi “Grigutį” matyti, bet 
dabar tai jau, sakosi, niekaip 
nepraleisianti tos progos. Drg. 
žvirblienė (elektrikierio žmo
na) pereitą sykį turėjusi da- 
yvaut švogerio šermenyse, bet 
Labar ir didžiausia bėda vat- 

besulaikysianti, nes

Kiekviena draugija arba 
rtija* vasaros metu turėjo 

i kokias nors pramogas. Vienos, 
buvo surengę piknikus, kitos i 
išvažiavimus į girias, trečios! 
kokias nors ekskursijas į pa-j 
vandenius ir 11. Dabar, užė- 
ju.; žieminiam sezonui, visi 
tie išvažiavimai jau eina į už-; 
mirštį. Jau pradedama rū-1 
pintis žieminiais parengimais. '

Dabar
Lietuvių 
ros Draugijos

Norintieji platinti “Laisvę 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site. cigarą, kuris vjsiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur j 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs. Storuose pardavinėja po 15c, 
o J*OHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

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

Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

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

stebuklingų žolių vertes 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. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nub 
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, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu, kenti nervų suirimą, galvos 
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 I
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. j

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ię 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. Z I NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Ncdėliomis: 9 iki 4 po pietų

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo 
.įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
rųanęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir' naktį. Darbą at- 

Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Posėdį atidarė komiteto pir
mininkas A. Jankauskas 8 va
landą vakare.

Posėdyje dalyvavo sekanti 
skaitosi Amerikos komiteto nariai: A. Jankaus- 

Darbininkų Literatu-1 kas, V. Paukštys, J. Weiss, K. 
agitacijos mene-! Petrikienė ir J. Alekšis; Ig. 

'Todėl šios draugijos 54-ta Beeis ir V. Jakštys (Senas 
Vincas) į posėdį nepribuvo.

Protokolas praėjusio posė
džio perskaitytas ir priimtas.

Komiteto pirmininkas A. 
Jankauskas šį sykį jokio ra- 

6:30 i porto neturėjo.
Sekretorius J. Alekšis išda

vė raportą 
formoje, 
priešfašistinj veikimą, 
tas priimtas.

Iždininkas J. Weiss 
raportą iš iždo stovio, 
porto dalis, kuri 
stovį, sutiko su 
raportu. Raportas priimtas.

Nutarta išleisti priešfašisti
nio biuletino numerį trečią. 
Biuletinas turi būti 8 puslapių 
ir turi būti atspausdintas apie 
pradžią gruodžio mėnesio.

Nutarta pradėti smarkiai 
rengtis prie didžiulio prakalbų 
maršrutp, kuris prasidės -apie 
vidurį lapkričio mėnesio.

Nutarta pradėti# prisirengi
mo darbas prie priešfašistinės 
savaitės, kuri prasidės su 17 
diena gruodžio mėnesio ir 
baigsis su 27 diena to paties 
mėnesio. Tie visi darbai atlik
ti pavesta Centro Sekretoriui.

Nutarta pagaminti atatin
kamas pareiškimas linkui at
važiavusio Lietuvos kruvino
sios fašistinės valdžios atsto
vo. Darbas atlikti pavestas 
Centro Sekretoriui.

Nutarta drg. R. Mizarai, ku
ris važinės po lietuvių koloni
jas su prakalbomis del Ameri
kos Lietuvių 
Priešfašistinio
Centro Komiteto, mokėti sa
vaitinę algą ir kelionės išlai
das. Visas prakalbų maršru
to sutvarkymo darbas paves
tas atlikti Centro Sekretoriui.

Nutarta pagaminti atatinka
mi laiškai prisirengimui prie 
priešfašistinės savaitės ir iš
siuntinėti visiems komitetams. 
Darbas atlikti pavestas Centro 
Sekretoriui.

Sekantis susirinkimas nu
tarta laikyti pradžioje lapkri
čio menesio.

Susirinkimas užsidarė 10:30 
valandą vakare.

J. Alekšis,
A.L.O.P.S. Centro Sekr.

kuopa stato scenon juokingą 
trijų veiksmų komediją “že
mės Rojus.”

> nedėlioj,
A. Lutvino 
Park St.;

ši veikalą sulos A.L.P.M.S. 
7 kuopa iš Newarko. Mes visi 
žinome, kad Newarko meni
ninkai pasižymi lošimu, todėl 
ir šį syki jie savo užduotį at
liks kuo geriausiai.

Pirma pradėsiant lošti bus 
prakalbos, o paskui, po loši
mui, bus šokiai. Todėl visi ir 
visos ateikite pažiūrėti ir gar
džiai pasijuokti. .

Mūsų darbininkiški laikraš-
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TEATRAS
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje 24 Kuopa 

tSato Scenoje Keturių Veiksmu Tragišką Dramą

“DVI SESERĮ ’
Nedėlioję, 11d. Lapkričio-Nov.,1928

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Durys atdaros 4 vai. po pietų; lošimas prasidės 5 valandą 
Po perstatymui šokiai Pradžia lygiai 8 vai. vakare
JŽANGA 60c; 1ŠKALNO PERKANT 50c; VAIKAMS 10c

• Visus širdingai kviečia, RENGIMO KOMJSIJA.
6iiciiictiiCHicniciiiciiiciiiciiiciitciiicii*ciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiicinoiii

Youngstown, Ohio.— Dr.
G. E. Mummy, 47 metų am-

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ii 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ii
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avcnnes 

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

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū-

geriausias • pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

kas-
Bile

GARSINKITE 
“LAISVĖJE”

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETAI IR T. T.

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE COlt

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados^fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

i

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

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y



*

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y»
Koncerto nradžia 3:30 valandą po pietų

HARTFORD, CONN.

i šį susirinkimą ir savo vaikus

Kviečia Komisija.

atsiveskite.
A.į..D.L.D. 22 Kp. Kor.

Svarbios Prakalbos
Lapkričio 9 d., Lietuvių Sve

tainėj, 6835 Superior Ave., 8 
vai. vakare, įvyksta svarbios 
prakalbos, kurias rengia A. L. 
D. L. D. 22 kuopa. Kalbės 
drg. A. Bimba. Visi “Laisvės” 
skaitytojai atsilankykite ir ki
tus

MOTKžk, l§> VQ‘V— į
- Cr.C>

Keti. *-IQu 
QCP is

NCS M

Puslapis Ketvirtas

Didelis Apsileidimas
Laisvės” ir 

“Darbininkių Balso” vajai 
silpnai juda, tat ir pasekmės 
gali būti menkos. Tai yra di
delis apsileidimas Draugijos 
tūlų narių ir iš viršminėtų laik
raščių nekuriu skaitytojų. 
Drauges ir draugai, argi neį
vertinate proletariškos spau
dos svarbos? “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Darbininkių Balsui” 
rinkite naujus skaitytojus ir 
prikalbinkit įsirašyti Šimtus

Tai yra svarbiausia jūsų, kai
po darbininkų, užduotis. Jei 
Rusijos proletarai taip būtų 
miegoję, tai ir dabar caras ant 
sosto tupėtų ir jo budeliai 
kankintų vargšus... Bet’ jie 
skleidė apšvieta, darbininkišką 
laikraštiją, knygas tarpe nesu
sipratusių žmonių. : štai jų 
darbo pasekmes—proletariš^a 
valdžia/ Darbininkai naudo
jasi pilna laisve, nieks jų ne
kankina. Kraugerys “miega” 
po velėna. . . Mes, lietuviai; 
darbininkai, turime dar daug 
padirbėti, kad tą atsiekti.*Štai 
ve kokis baisus reginys prieš i 
mūsų akie: Lietuvoje reakci
jos giltinė kerta už laisvę ko
vojančius. “Surūgus” Smeto
na dvokia pelėsiais, žmogiena; 
budeliai vilgo rankas 
ninku kraujuose, čia,

koje, fašistiški kunigai su tau
tiečiais šimtus tūkstančių dole
rių išviliojo del įvairių bendro
vių iš nesusipratusių darbi
ninkų. Bendrovės pakratė ko
jas ir žmonių pinigai žuvo. 
Tūkstančiai suvargusių katali
kų bei' tautininkų sunkiai dū
sauja, verkia žlugusių dolerių.

Skaitytojas statys klausimą 
sau: Kaip tą blogą egzistaci- 
ją prašalinti ? Draugai skai
tytojai, vakarais eikime per 
stubas ir susirinkimus bei ant 
gatvių susitikę lietuvius kal
binkime užsirašyti “Laisvę”, 
“Vilnį” ir “Darbininkių Bal
są.” Taip dirbdami prisidėsi
me prie skurdo ir nedorybių 
naikinimo, šio laikraščiai, tai 
yra proto .šaltinis, apšvieta, 
veidrodis, rodantis juodas dė
mes, atliktas darbininkų prie
šų. “Laisve” perspėja skai
tytojus nuo beverčių serų pir
kimo. Skleidžia teisybę, ro
dydama kelią prie išsijiupsavi- 
mo iš kapitalu tiškos vergijos.

Gal “Laisvės” administraci
ja šį vajų dar prailgins? Aš, i

dan 3 dol. Suprasdamas svar
bumą ir negalėdamas dalyvaut 
vajuje, prisidedu aukomis. Ne
senai irgi aukojau.

Petras Montellietis.CLEVELANDO ŽINIOS

Tčvų Atydai
Nedalioj, ,11 d. lapkričio, 1 

vai. po pietų, šaukiamas svar
bus susirinkimas į Lyric Hali, 
Park St. Vietos draugijos su
manė sutverti vaikų draugij.e- 

gyvendamas už 100 mylių nuo j K’ l-oclel visi tėvai, kurie tu- 
lic-tuvių, negaliu vakarais rink-; r^e» paaugusių vaikų, ateikite 
ti “L.’’ ir 
meratų. 
lietuviškai 
da neleido 
laiku . . . Tat čia
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KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA LYROS CHORAS-

II d. Lapkričio-November, 1928 
KLASCIAUS SVETAINĖJ

K. S. Lietuvaite. •

darbi-
Ameri-

negaliu vakarai
“D. Balso” prenu-[ 
Juk svetimtaučiai j 
neskaito, o užveiz-l 
palikti* darbą šiuo j 

prisiunčiu mo
ney orderį ant 6 dol., skirda
mas šitaip: “Laisvei” auka 3! antradienį Tiflise, Gruzijoj, 
dol. ir K. P. agitacijos fon-| jausta žemės drebėjimas.

Tiflise, žemės Drebėjimas 
Maskva.—Pranešama, kad

’>b; Ai 
s. i' iv

O

tei,” maldavo per bulves ateidama moteris. 
Pirmieji nuvažiavo, o trys paskieji susto
jo. “Ar nematėt, vyručiai, aš jieškau ke
turių metų kūdikio? Kaip užėjo Sodomi
ja, pradėjo ugnia ir kulkoms lyt, tai mūsų 
visos triobos užsidegė ant syk, taip kad 
mes vos spėjome pabėgt. Bėgom apie du 
viorstu ir ten kiti sakė, kad toliau jau ne
veik bėgt, kulkos nepasieksią. Viso trys 
šeimynos apsistojom ten pas tokį gaspa- 
dorių ir laukėm pasibaigiant mūšių. Bom
ba netoli krito, išsigandom visi, leidomės 
bėgt- toliau; čia sutikom dar vieną eilę atei
nant rusų kareivių, o tie važiuoti pabėgė
liai tuos arklius plaka, skubina, kareiviai 
išvien tik šaudo; tos ugnys, dūmai, trenk
smai, ot, viskas tartum, žemė su dangum ir 
susimaišė; ir tas vaikąs dingo, nemačiau ir 
nejaučiau kur. Dabar jieškom, visų’ klausi
nėjam ir niekur nerandam, rodos ugnyj su
degė.” '
“Mes nei jokio vaiko čia nematėm, tu jo 
tik jieškok tarpe pabėgėlių,” patarė senu
kas.

Motina verkdama nuėjo, stuikininkai 
nuvažiavo. Pribuvo jie į Virbalį dvyliktą 
valandą naktį. Mieste buvo visiškai tam
su, ir mirtina tyla viešpatavo. Iškrovę 
avižas ir visą, ką kas turėjo, gavo palie
pimą važiuot namo, su ta išlyga, kad nei 
vienas nebrauks degtuką/'nežibins lempą, 
nedegs papirosą ir nei jokį ugnies ženklą 

. laimėjo!” - ! nepadarys.
Stuikininkai sustojo ir visi žingeidau-' .“Mamyte, aš jau iškasiau duobę. Ei

dami* nubėgo pažiūrėt to armotos Jo vinie'kite pažiūrėt; man rodos, kad jau bus ge- 
darbo. Jie greitai pamatė, kad čia pat,'ra. Gaspadoriui, pas katrą aš dirbau, iš- 
ant duobės kranto, žemėmis apkrėsti guli kasiau irgi nedidesnę tą apsaugos duobę, 
dar trys kareivių lavonai. Vienam nuplč- 0 jų šeimyna, tai ne mūs; jie mano ten 
šta kakta, nosis ir nuo veidų mėsos. Jo sutilpt net devyni,” šnabždėjo senutei į au- 
akys, didelės kaip obuoliai, taip nemalo-jsį jos jauniausias sūnus. “Vaikeli, aš nie

ko apie tai nežinau; jau trečia valanda; 
eisiir išbudint tėvą, žiūrėsime, ką jis pasa
kys”. “Mamyt, nebudink dar, tegul miega 
tėvelis: švintant parvažiavo, prisivarginęs 
toj stuikoj; lai ilsisi senukas.”

Sūnus ir motina įnešė į duobę dvi; ka
lades; uždėjo lentą ir atsisėdo ant jos. “Tai 
čia mes dabar gyvensime; visai ‘kultūriš
kas’ rūmas, mamyte. Kapitalistiniai žmog
žudžiai, gyvus ir negyvus į žemę landina.” 
“Gyvensime, iki granata atlėks, bet kur 
musų Agotėlė, Kaip jai einasi? JuK j 
/o pačioj , ugnyj. Einu, kelsiu tėvą, ir jis | 
turi važiuot tiesiai į Kybartus ir parvežt'

CIVILIAI ŽMONĖS KARE
(Tąsa)

“Nugi, mes šnekame ape tą, katras iš
krito iš šitos bažnytėlės bokšto ir ant syk 
dievui dūšią atidavė.” Mat, paprūsėj mū
šiams prasidėjus, jis įlipo į bokštą ir žiu
rėjo, o tur būt, jam galva apsisuko, ir jis 
iškrito.”

“Seni, paimk iš Irškaus klėties avižų 
kiek tik į tavo vežimą telpa, ir vežk į Vir
balio kazermes”, atsimušė į senuko ausis 
paliepimas rusų kalba.

Važiuoja plentu, ne jis vienas; važiuo
ja daugybė stuiki-ninkų.

/“Ana ve, guli kareivis, kažin ar jis ne
gyvas”, teiravosi pirma važiuojąs žmogus. 
Žmogelis, iš niekur atsakymo negaudamas, 
pasuko arklius iš kelio, sustojo ir nuėjo 
persitikririt, ar kareivis gyvas ar negyvas, 
vienui vienas laukuose paliktas. Kiek to
liau, šautuvą apsikabinęs, guli ir kitas; ne
toli už jo šviežios žemės šen, tai ten krū
velės pamėtyta. Dar žingsnį kitą pirmyn 
žengęs, pamatė didelę duobę, Betvarkiai iš
kastą. Duobėje buvo kareivio kepurė, 
šautuvas ir čebatas, iš kurio kyšojo krau
ju ir žeme apsivėlusios kremzlės. Žmoge
lis riktelėjo: “Eikte šen pažiūrėt, ką kas

sudegė,” atsiliepė vienas.

niai atrodė, kad vienas stukininkas net su
riko nesavu balsu ir nubėgo pas vežimą. 
Likusieji suskaitė septynis lavonus apie tą 
duobę. “O ve ten dar vienas guli,” rodė 
senukas j pakalnę.

“Ei, jūs, mužikai, važiuokite greičiau!”
Vežėjai, nežinodami, kas ir iš klir ant

į jų rėkia, tekini nubėgo prie vežimų ir lei-
* dosi tolyn.

“Ak tu diėve, dieve, ko žmo'gus turi su- 
lalikt! vely, kad motina nebūtų pagim
džiusi,” zurzėjo žmogus, išsigandęs, suplė 
syto lavono. “Bet ką jo motina sakytų 

/jį šitaip pamačiusi,” bėdavojo senukas.
“Jos širdis plyštų ir ji kristų negyva šalia1;jąją su jos visa šeimyna,” verkdama kal- 
jo,” atsiliepė ktas.

“Vyrai, vyručiai, sustokit nors minu-

Dvieilis Kvartetas Ufa, Vadovaujamas V. Žuko
PROGRAMO IšPILDYlJb DALYVAUJA:

LYROS ir AIDO- CHORAI, vadovaujant V. Žukui. Dainuos bendrai ir pavieniai naujausias dainas.
LYROS CHORO dvieilis kvartetas UFA, kuris smarkiai .ir energingai 'rengiasi prie koncerto.
M. ČESNAVIČIUTĖ, kurią, sulig jos maloniai skambančio balso, galima pavadinti lietuvišku vieversėliu, soprano.
K. MENKELIUNIUTĖ-JANŲŠKIENe, kuri pastaraisiais metais veik nuolatos veikia angliškuose teatruose, žada 
lietuvių publikai parodyti Savo progresą.

Rusas Leo Resnick, garsus operos dainininkas, tenoras.
Nikolai Doncev, rusas armonistas-komikas su savo žmona, kurie savo dainomis ir muzika gali ir mirštantį prajuo
kinti ir sukelti gerą ūpą. e

PO KONCERTUI ŠOKIAI.—RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA $1.00, 75c. ir 50c. > Kviečia LYROS CHOR

4.

5.
6.
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Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

I
& &

Oktavos, Triple104 Raktai, 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai • 
garsų toną.

Tik išspaudinta!
Folio
solo, su Orkestros

No. 2 del
Lietuviška 

Koncertinos 
Raktu. 
Dykai

V JSL JL 1 MJia. JLaJSUMA t Aivų VJ<i7e 
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

-nūsų Agotėlė, kaip jai einasi? Juk ji bu-; 959 Willoughby A»

bėjo senutė.
(Daugiau bus)

00 YOU KNOW WHY - - - Small Boys Usually Ita-lWs Up Liko This?

vum nooce

.Stauwr»

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Feeria-mint
Vaistas,

Kurį Kramtyk,
Kai Gumą

Nėra lyto skonio,
tik Feen-a-mint

—15c, 25c

MUM

LIETUVIS GRABORIUS

Brooklyn LABOR LYCEB 
©ARBININKŲ IŠTAIGA, ’ 

aalūs dėl Balių, Koncertų,.
Ikletų, Vestuvių. -Susirinidmų (r U 
Puikus steičius su naujaisiais 
StMria, Keturios bolių alleys. , 

VAINOS PRIEINAMOS.

ge- 
patar- 

navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo • valan
doje, šaukitės 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ.
1G2 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass

Tel., So. Boston 0304 W.

Brawn for this moot BV HS&81 z

Lietuvaiti
FOTOGRAFlSTft

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis nuo 8:88 ryte iki 
K po pietą

Margarieta Valinčiua
Room 82 Weitzencorn Bld'g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE”

INSURANCE
Pranešu visiem savo kortumieriam 
ir pažjstamiem, kad ai atlieku vi- 
sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelahnių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausial ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalai^, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(D0BROW)

B88 Grand St., Brooklyn, N. T.
Telephone: Stagg 8861 “

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y<
A. M. BALCHUNAS.

DETROITU LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietui Tikos aplinkos, kurios® galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaimų negu kur kitur dabartiniu laiku.

* A, M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
oyęi JOS. CAJ4ČAU AVBL, ir M46 CHMB ST„ J^gTROlT
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EAISV8 Puslapis Penktas

PITTSBURGHAS
IR APIELME

Pas Mus irgi Šis Tas Veikiama
Trys savaitės tani atgal, 

^Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos V Distrikto ini-

bininkų organizavimosi į 
jas i? politinę Darbininkų 
munistų) Partija su jos

ciatyva, buvo surengtos po at
viru dangum prakalbos East 
Pittsburghe, ties didžiulėmis 
Westinghouse dirbtuvėmis. 
Prakalbos buvo surengtos be 
jokio leidimo ir pranešimo, 
nes jeigu būtų reikalauta iš 
miesto valdžios tam leidimo, 
tai, be abejonės, jo nebūtų 
gavę, o jeigu būtų garsinę mi
nimą mitingą, tai fabriko ad
ministracija būtų pasikvietus 
policiją ir mitingą būtų nelei
dę ’nei pradėti. Dabar gi, 
kaip iš žemės viskas atsirado. 
Vieną ankstų rytą, kada dar
bininkai tūkstančiais virsta 
laukan ant gatvės, iškilo virš 
darbininkų galvų kalbėtojai ir 
,ėmė aiškinti apie reikšmę dar

nu i- 
(Ko- 
kan-

didatais y prez. drg. Kosteriu 
ir j vice-prezidentus drg. Git- 
lowu. Darbininkai šimtais su-I 
stodami klausėsi kalbėtojui 
kalbos. Kuomet vienas kalbė- | 
jo darbininkams, tai kiti n a r- Į 

' dė po minią ir pardavinėjo į-1 
vairią darbininkišką literatu- ■ 
rą. Mitingas tęsėsi pusantros I 
valandos. Išparduota visokia 
literatūra, kiek tik jos turėjo, i 
Paskleista tarpe minimo fab- 

nriko darbininkų labai daug A. 
*D. (K.) P. rinkimų programos.. 
Kadangi Westinghouse yra 
milžiniškos dirbtuvės, kuriose 
dirba tūkstančiai darbininkų 
ir nėra jokios unijos, tai mini
mas mitingas buvo didelė nau
jenybė darbininkams.

Moterims Vakariene Pavyko
Spalių 27 d. buvo L. D. S. j 

A. VII Rajono vakarienė Mc- . 
Kees Rocks, Pa. Diena pasi
taikė labai prasta—lijo visą I 
popietį ’ir vąkarą be sustoji

mo. Drauges moterys, ypa
tingai kurios ruošė vakarienę,; 
labai buvo nusiminę. Bet ne
žiūrint lietaus, žmonių prisi
rinko gerokai ir atrodo, kad j
rajonas netiktai nuostplių ne-j 
turės, bet dar liks kiek ir pel
no. r

Gaspadiniavo draugės: Ur- 
monienė, Šimkienė, Sliekienė, 
Beniušienė, Urbonienė, Luko- 
fšiūnienė ir Česnienė. Reikia 
pasakyti, kad yaspadinės ne
mažai pridėjo triūso ir rūpes
čio, surengdajnos tokią skanią 
ir triukšmini/ą vakarienę.

Beje, reikia pasakyti, kad 
draugai Miliauskai ir J. Pur- 
tikas gerokai pasidarbavo mo
terims, iškalno išparduodami 

Anet už suvirs $30 tikietų. Bra- 
•Vo, draugai, už tai!

PHILADELPHIA, PA.

k

PHILADELPHIA, PA.

“Kerštinga Meilė”
TRAGEDIJA TRIJUOSE AKTUOSE Stato Scenoje Philadelphijos D. O. B. Veik. Komitetas

Philadelphijos LYROS CHORAS, vadovaujamas J. Jurčiukoųio, taipgi dalyvauja šio parengimo programoje

JUOZAS

Bell____
Keystone

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

Oregon 5136
Main 9669

AMERICAN
AUTO SCHOOL W '

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite saVystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jfls 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą?, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta * New York City

SUBATOJE ‘ .

10d. Laplmčio-Nov., 1928
UKRAINŲ SVETAINĖJE .

849 N. Franklin Street Philadelphia, Pa.

- . Prasidės 8 vai. vakare—ne vėliau

Gerbiami philadelphiečiai ir apielinkės lietuviai! Trage
dija “Kerštinga Meilė” yra paimta iš šeimyniško gyveni
mo, kuri atvaizdina, kaip vedęs vyras įsimyli į merginą 
ir sukelia namuose didžiausią betvarkę, kuri užsibaigia 
mirtimi. Prie to dar bus koncertinė programa.

PROGA, KURI RETAI PAPUOLA
Turime džiaugsmo pranešti publikai, jog šiuo kartu mums 
dainuos garsioji amerikoniškos scenos žvaigžde—KON
STANCIJA MENKEL1ŪNIŪTĖ-JANUŠKIENĖ. Ji dabar 
lietuviam retai dainuoja, nes kasdien dainuoja amerikonų 
teatruose. Mes, betgi, prisiprašėme ją dainuoti šioje mū
sų iškilmėje.

Drg. P. BUKNYS, iš Brooklyn, N. Y., sakys prakalbą.

Philadelphiečiai ir apielinkės lietuviai, nepraleiskite šios 
puikios progos, nes paskui gailėsitės.

ĮŽANGA 50c, 75c ir $1.00
Širdingai kviečia visus, Teatro Rengimo Komisija.

drąsuoli
i meiles ? j..-v, jk/A*.. --vi j------- v-----—>
keli balsai ant sykio—juokas.! kai turi šiuose pijėzidentiniuo-;

: n.a ..f-j se rinkimuose balsuoti už A.' 
! D. (K.) P. kandidatus ir tt.

Protarpiais publika garsiai 
j pritarė jo kalbai gausiu delnų į 
plojimui Kiek aukų surinko, i 
neteko sužinoti, bet manau, 
kad nemažai, nes geras kups
tas pūpsojo ant stalo popieri
nių. j

Reikia pastebėti ir tai, kad - 
šiuo sykiu buvo galima matyti ‘ 
daugelį ir lietuvių. Gerai, kad : 
ir lietuviai darbininkai lanko-' 
si į tokius mitingus.

, Išdykęs Vaikas.

maldauja gražuolės • niai, industriniai ir politiniai,! 
Tik, prapliupo net | nurodydamas, kodėl darbiniu-

Drąsiai įžengiau ir žiūriu. Ant ; 
estrados 5 žmonės, o žemai! 
dar dadgiau. Klausiu' viend : i 
Kas čia veikiama? “Eina j 
praktika veikalo ‘Lapkus’,”’at
sakė užklaustasis. To man ir 
užteko. Pastovėjęs pusvalan
dį ir sykiu su kitais pakvato- 
jęs, išėjau.

Atrodo, kad mūsų meninin
kai minimą veikalą mokinasi 
slaptai, bet nuo manęs negalė
jo paslėpti ir nepaslėps. Aš' 
žinau, kad pereitas dvi žiemas 
kvatojo visi New Yorko ir Į 
Bostono apielinkių lietuviai iš ; 
tragi-komedijos '“Lapkus.” To
dėl iškalno pranešu ir Pitts
burgh© lietuviams prisirengti 
prie juokimosi.

SUMUŠĖ
Piliečiai St. Kinjontas ir 

Ant. Alionis, susitikę A. Pa
nemunėje ties šileliu gi’įž-

tantį iš darbo Vietinio vals
čiaus gyventoją Petrą Ur
bonavičių, jį sumušė ir at
ėmė 15 litu.

P5
i

Daugiau Naujy Skaitytoji “Laisvei”

BŪTŲ MINIA
NULYNČIAVUS UŽPUOLIKĄ
ANT MERGINOS

į Draugai, duokite daugiau skaitytojų! Waterburis, 
| Worcesters, Baltimore, Bostonas, Piftsburghas ir kęletas 
| kitų miestų dar veik visai nejudinti. Visuose minėtuose 
3 miestuose yra skaitlingos nariai A. L. D. L. D. kuopos. 
| Todėl visa Amerika nori žinoti, ką veikia tų miestų Li- 
3 teratūros Draugijos nariai. To negana, kad vienas ant- 
Uras draugas prisiuntė po keletą skaitytojų iš tų milžiniš- 
3 kų lietuvių kolonijų. Pats Brooklynas irgi saldžiai snau- 
1 džia.

<

Pittsburghe Bus Suloštas 
“Lapkus”

Nedelioj, 28 d. spalių, nusi- 
baiadojaū su privatįškais rei
kalais į McKees 'Rocks, Pa. 
įėjau į A. P. L. A. 2 kuopos
namą ir jau buvau bežengiąs ; Triukšmingos Fėsterio Prakal- 
trepais į skiepą, kaip išgirdau i 
svetainėj vyriškio balsą. Iš-j 
tempiau ausis ir klausau. V y-1 
riškis tęsia: “Matilda, nebūk 
taip kieta, ir taip ilgai laukiau 
ir kentėjau.” '............
myli ?” pasigirdo plonas mo- Į 
teriskas balselis. Mano net ko
jos pradėjo drebėti. Pama- 
Ątfau sau: nejaugi čia koks

bos

Spalių 28 d., vakare, Labor 
Lyceum svetainėj, buvo Wi Z. 
Fosterio prakalbos. žmonių

Telephone, Stagg 8326
> 9745

/

Marcy Pirtis
MARCY BATHS

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne !

MOTERIMS VYRAMS
Panedeliais e 

Dieną ir naktį
Utarninkais

■ -iki 12 valandai nakties

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis

VAIKAI Nedaliomis
įleidžiami utarninkais dieną ir paktį j

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra Žmogaus amžinas priešas.—Šaltis, Jis ne tik sunkiausia® 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephones Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N.Y.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, > • Brooklyn, N. T.
_ORDER BLANK!________________________________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonšsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS k URBOLA. 
bu visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ________________a_______
No________________ _____ _ ____
Miestas _____ __________________

Miestas___ ;________ :__________

VAJUS BAIGSIS SU 1 DIENA GRUODŽIOJacob Ilolh, 19 metų, sėdi 
kalėjime. Jį ten patupdė Mi
ra Sacksons, irgi 19 metų, 
mergina. Ji sako, kad Roth . 
ant jos užpuolė subvės stoty j, 
pirma buteliu apsvaigindamas, j 
Laimė jo, kad laiku pribuvo į 
policistas. neš įtūžus minia | 
būtų veikiausia jį ten stotyje! 
už kamavus.

Katrie turite po du ar tris skaitytojus lengvai galite 
‘ . Turintieji po 7 ar 8 dar turite

progos gauti dovanas, jei pasidarbuosite.
n . ■

Puiku matyti, kaip gražiai stovi Wilkes-Barre, She- 
nandoahris,- Montello, Detroitas, Minersville, Philadelphi- 
ja ir mažesni miestukai.

-j gauti nors iki penkių. 
§ m ovos vault dovanas.

4

__ 8t. k Avė.
State---------- ---

“Ar kitos ne-i buvo pilnutėlė didžioji svetai- 
su gaierija> Pirmininkui 

perstaČiūs Foster j, kalbėti ir 
pastarajam atsistojus, kilo di
džiausias delnų plojimas, try
pimas, švilpimas ir šauksmai. 
Pradėjus '-triukšmui mažėti, 
“Daily Workerio” generalis 
agentas (Jrg. Casper sušuko: 
“Three cheers for Comrade 

svetainė 
sušuko:

“LAISVES”
OPERETIšKAS

KONCERTAS
BUS

9 Gruodžio, 1928
DIDŽIOJOJ

ARCADIA 
SVETAINEI

Popiežius Išlėisiąs
En^ykliką

y

“Iš New Jersey valstijos daug gavome pavienių, bet 
miestai nieko nedaro. Newarke ir Elizabethe tikrai ga
lėtų gauti nors po keletą desėtkų naujų skaitytojų. 'Ko-® 
del jie iki šiol tyli, negalima suprasti.

Foster!”, Ir visa 
griausmingu balsu 
Ura, ura, ura! Net langai dre
bėjo.

Drg. Fosteris, kalbėjo apie 
darbininkų reikalus ekonomi-

Roma.—Fašistų laikraštis 
Giornale di Italia praneša, 
kad sekantį mėnesį popie
žius išleis svarbių encyklika 
(aplinkraštį), nustatydamas 
joje popiežiaus nusistatymą 
del santikių su valdžiomis. 
--------------- —--_------- ------ ---

Jau turime virš astuonių šimtų naujų skaitytojų. 
Truks-laikys, reikia gauti tūksįantį. q

• ..“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

i?

Į AotMolAį Mokykla Praktikos pamokos išardyt,’ sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ,ant viso
kių kainų mašinų ir.-, ant i J’brdo. 
Pilnas kursas Šofėno-MebhUniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TTKNEVI- 
cIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Nėd. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW YORlt AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th Št„ N. Y.

g Ml Phon.i Poplar 78«

I . ADOLFAS F. STANKUS f

1Q23 MT. VERNON ST.,

■ ^AB0KtW8
BALZAMUbiOJA3 f,

■

PHILADELPHIA, PA ±

State.

iMlaa

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

MOTERŲ
DIENOS:

PanedHiais k
Utamiakah

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarnirikais nuo 12-tos 
yal. dieną iki 12 vai. 

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipšrimo:-Rusiškas, Turkilkaa k 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu ghrantuotu patarnavimu^

’ 29-31 Mottell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE, BROOKLYN* Ki Y.

Telefonas: Pulaski 1090

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A fMJn 
EtAlIkAl Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vab—r7lc. vU Uvuiy

M. TEITELBAUM, Manadžeria
‘ Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio® 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
r Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeni® 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPERJMUI VANTOS VELTUI

■J — - —

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
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VIETOS ŽINIOS

visuojne

Klaščiaus

seks

AIDIEČIAI, DARBAN!
Report

IŠRANDA VOJIMAI

ją be pažeminimo

PAJIEŠKOJIMAIpara

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

GRABORIUS
(Undertaker)

kelio

Pabėgo su Pinigais
416

bus

Atskaita

PARDAVIMAI J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LIETUVIŠKA BARBERNĖ

visuomenei meno
107 UNION AVENUE

NEW YORKO ŽINIOS

visuomene

MALONAUS PASIMATYMOPHILADELPHIA

UŽEIGA

Tel., Stagg 0452

Visuomene
Neužmiršti

narys 
į me-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Viso priduota 
Liko pas mane

$93.00
48.00

VIENUOLIKTA DIENA 
LAPKRIČIO PRISIARTINA

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783Privalo 

Choristų

DIDELĖS DISKUSIJOS 
IR REFERATAS

virstų 
kūnu, 
visuo-

IŠSIGANDO OPERACIJOS 
TAI NUSIŽUDĖ . ,,

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

$10.00 
10.00 
iokiq 
15.00 

5.00 
7.15 
5.00 
5.25 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.25 
2.00 
1.00 

50.00
1.00

$141.00 
nepriduotų

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių, •
Remunėlių
8eneso plokščiukių
Šalmėčių
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių

Puplaiškių
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

J. MARČIUKIENĖ
Savininkė

Aidžių- sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu ’ 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

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

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numinisius 
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.

Mergaite tuojau
Pilietis

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo 
esu dailios 

mergina 
nuo 30 iki 38 metų 
suteiksiu laišku. Š 
meldžiu prisiųsti ir 
Jėigu paveiksi 
visai neatsakysiu į laišką 
las Peter, 11 Granite St.

išvaizdos ir pasiturinti 
Norėčiau protingo vaikino 

Daugiau žinių 
i pirmu laišku 
savo paveikslą, 

nebus prisiųstas, tai 
-Miss Al- 
Brooklyn, 

267-70

-tris tūkstančius
Sakoma, pabėgo

Lyros Choro Metinis 
Koncertas Įvyksta 
11 d. Lapkričio

1 Ant šio parengimo ; choras 
deda daug vilties ir tikisi susi
laukti iš visuomenės paramos, 
moralės ir materialės, kad jis 
galėtų pasilaikyti ir vėl tar
nauti visuomenei pėr visus me
tus.

Koncertas Įvyks 
salėje, Maspethe.

> Pranešu vietos lietuviams, kad
> aš kerpu plaukus vyrams ir mo- 
š terims sulyg naujausios mados ir 
į kiekvieno pageidavimo. Darbą at-
> lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel- 
įdžiu atsilankyti. Savininkas J.
! K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N.;
Y. • , (260-271B

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

mir^. Pribuvęs daktaras iš
tyrė lavoną, bet nesurado prie
žasties staigios mirties.

Iš Klaipėdos emisijos ban
ko pabėgo vienas banko val
dininkas L. ir išsinešė 2,500 
litų. Spėjama,, kad jis bus 
pabėgęs į Lietuvą, Kybartų 
linkui. 1; jjj

Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

\ ir numaliavoja 
įl visokius paveik- 
II sius įvairiomis 
n spalvomis. At- 
V naujina senus ir 
f krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

DUObU SMUIKO LEKCIJAS 
Kaina prieinama

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

Pavalgius čia malonu būti, pasišne' 
kučiuoti su kitais, arba ramiai past 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrm 
sit.—Pabandykit!

$141.65 
Laisvės” 

Bukniui se-

Kornevi- 
mokintis. šios 

dainos, vaidinimas 
lengvas, kaip kad 
arba kitos kokios

PERMANENT WAVE 
TCur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

PARSIDUODA grosernė dr delikate- 
sen. Gera proga pirkti. Ątsišau- 

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

Ira Brantienė gulėjo ligo
ninėj. Daktarai pripažino, 
kad reikia operaciją padaryti, 
jeigu jinai nori pasveikti. Mo
teriškė persigando operacijos 

iššoko per langą nuo tręčio 
augšto.- Ąnt vietos užsimušė.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir5 Dukterų Drau

gystė renjfia didelį balių ’ subatoj, 10 
lapkričio, Turner Hall, 119 Park 
St/ Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai privalote dalyvauti. Kurie 
nedalyvausite, tai turėkit užsimokėti 
už tikietą.—Sekr. J. Kazlauskas, 

t 267-68

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę .vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučiu vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
_L„'i. Mūsų žmdnėis taip .pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

.... . ..j norėdamas mūsų vientaučiams kuo-
•argabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
utokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
L. D. L. D. 23 kuopos susirin
kimas. šiame susirinkime ap
svarstyta mūsų bendrai, ruo
šiamo su L. D. ,S. A. 31 kuopa 
parengimo klausimas. Kaip 
žinoma, parengimas įvyks 18 
d. lapkričio, 2075 Clinton 
Ave. Bronx. Komisija prane
šė, kad dalyvaus Aido Choras 
iš Brooklyno ir aidiečių mergi
nų oktetas Aida. Taip pat už
kviesta drg. Męnkeliuniū$fc, 
kuri senai mūsų kolonijoje dai
navo.

Dalyvaujantieji susirinkime 
aplaikė antrą šių metų knygą, 
“Argentina, ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai.” 1

Nutarta parsitraukti 25 egz. 
knygos “Argentina”, delei pla
tinimo. Taip pat paimta 50 
egz. sekamų metų “Laisvės” 
leidžiamo kalendoriaus. Nu
taria pi;isidėti su penkine prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir, jei bus galima, iš- 
kdlektuoti iš kiekvieno nario 
po 10c į, metus del to taip 
svarbaus tikslo. Mano many
mu, turėtų kiekvienas narys, 
kuris ir nedalyvavo šiame su
sirinkime, sutikti su šiuo kuo
pos tarimu. . \

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kuopos susirinkimas bus 

nedėlioj, 11 lapkričio, draugijų. sve
tainėj, 24th St. ir Michigan Ave., 
10 vai. ryte. Visi nariai ateikit ap
tarti. draugijos reikalus. Atsiveskit 
ir naujų narių.—Sekr. J. Povilaitis.

266-67

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ 
CENTRAL PARKE ” .

Smarkiai lėkdami Central 
Parke susikūlė du automobi
liai. Nelaimėj sužeista 8, žmo
nės, kai*kurie sunkiai. ^Vienah 
kitas gal mirs.

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Aukojusiems ir > visiems 
“Laisvės?’ : rėmėjams, vąrde 
“Laisvės” bendrovės, tariu šir
dingą ačiū. • (

Aukų rinkėjas,
Pr. Mąrcinkevičia.

NETIKĖTA JAUNOS 
MERGINOS MIRTIS

Viso greatneckiečiai 
sudarė del “Laisvės1 
kontestantų

Pinigai perduoti 
gaspadoriui drg 
kančiai:
Rugsėjo |L0 d. .
Spalių 10 d.

Koncertinė Programa
Iš savo pusės, choras duos 

puikią , programą. Bus Men- 
keliūniūtė ir česnavičiūtė. 
Apie jas kalbėti daug nerei
kia, nes tai puikiausios mūsų 
dainininkės. Apart jų, rusas 
tenoras Leo Reznick; Jis yra 
baigęs Vokietijoje valstybinę 
konservatoriją ir dainavęs vi
suose didesniuose Vokietijos 
miestuose operose. Tai puikus 
tenoras. Kitas rusas, harmo- 
nistas-komikas, su savo žmona, 
linksmins publiką. Tai yra 
“trilypio” talento žmogus— 
puikus* muzikas, geras daini
ninkas, o dar geresnis komi- 
kas-juokcĮarys. A

Lyros Choro dvieilis kvarte
tas Ufa, jau plačiai žinomas 
visuomenei, praktikuoja, kad 
pasirodyti savo choro koncer
te, ką. jis! galt Į j ' >

Aido iiį Lyros ęhorąi taipgi 
rengiasi pasirodyt šiame 'kon-

PAJ IEŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta duonkepystės darbą ir 

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

ta Lyros Choro metinis kon
certas. Tai vienas parengi
mas į metus, kuriame choras 
demonstruoja savo progresą 
prieš publiką, parodo, ant 
kiek jis pažengė pirmyn, taip
gi choras deda visą viltį, kad 
susilaukt iš visuomenės mate
rialės ir moralės paramos už 
visų metų triūsą ir tarnavimą 
,tai visuomenei.

Chorų gyvavimas priklauso 
visadą nuo to, ant kiek visuo
menė pageidauja jų gyvavimo. 
Reiškia, chorų 'gyvavimas, jų 
likimas' šurištas su visuomenės 
atsinešimu link jų.

Moteris Pabėgo
Mūsų miesto piliečio P. mo

teris prasišalino, riuskriausda- 
ma savo gyvenimo t įdraugą, 
pasiimdama visus sutaupytus 
pinigus- 
lerių. 
svetimtaučiu, kuris jai prikal
bėjęs įvairių nieką. Paliko 
įvyrą ir porą suaugusių šeimy
nos narių 
baigs high school. 
P. yra pažangus žmogus.

PHILADELPHIA, PA. t
A. D. P. Lietuvių Frakcijos regu- 

Haris susirinkimas įvyks sekantį 
pirmadienį, 12 d. lapkričio, 1214 
Spring Garden St., 8 vai. vakaYe. 
Draugai darbiečiai, lankykite susi
rinkimus, nep yra svarbių reikalų.— 
Frake, sekr. 267-68

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Jennie Wolf, 21 metų, 38 
E. 32nd St., New Yorke, atsi
kėlė ryte 4 vai. ir nusiskundė 
sesutei Ada, jog jai galvą 
skauda. Ada nespėjo nė akis 
atsikrapštyti, kaip Jennie kri-

tulas Mačiulis iš 
, tai tikra maldelė 

Net lietuvio policisto 
atsiliepė: “Gana jau, 
tų poterių. Jeigu ne
geresnių, tai sustok.” 

publikos buvo

8 lapkričio
—91 st Ave., Richmond 
Pradžia 8 vai. vakare.

Tarnavimas Mūsų 
Organizacijoms

Chorui per’ metus prisieina 
dalyvauti įvairių organizacijų 
parengimuose desėtkus sykių 
ir visur mūsų chorai dalyvau
ja veltui, choristai apsimoka 
patys netgi kelionės lėšas. Pri- 

| siartinus vasaros sezonui, di
džiumoje publika traukia į pa
jūrius, į maudynes, o choris
tai veik kiekvieną nedėldienį 
turi važiuoti kur nors į par- 
kiuką arba į giraitę ir ten dai
nuoti 
muose 
ir dalyvavimai choristams, o 
ypatingai vyrams, mažių ma
žiausia apsieina po penkias
dešimt dolerių į metus. Taigi, 
choristai pasiaukoja labai 
daug, palaikymui chorų ir 
tarnavimui 
srityj.

Chorai be visuomenės 
mos negalėtų įstengti pašilai 
kyti finansiniai neigi būtų rei 
kalo jiems gyvuoti. Pati vi 
suomenė taipgi be dainų, b( 
muzikos ir kitokio meno 
pusiau gyvu lavonu bei 
Tokiu būdu, mehas yra 
menės siela ir jausmai.

Choro pasilaikymui per me 
tus reikalinga virš penkių šim
tų dolerių. Kiekvienas 
turi paaukoti f 50 vakarų 
tus praktikavimui dainų 
mokėti vien strytkarių 
nei po penkinę.

Tel. Lackawanna .Ž1S*

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

EASTON, PA.
E. D. O. B. V. K. rengih. puikų 

vakarėlį subatoj, 10 , d. lapkričio, 
Wanderyerr Hall, 9th’ir Washington 
Sts. Bus puiki Ynužika, skanių val
gių, atatinkamų gėrimų, žaislų ii’ tt. 
Įžanga ypatai tik 25c. širdingai 
kviečiame visus!—Rengėjai.

išėjo Tik Pikš

Pereitą sekmadienį Brookly
no republikonai ar demokjm- 
tai, pasivadinę lietuviaisk/mž- 
sigeidė išmokyti /Jersey City 
lietuvius, už ką jie turėtų bal
suoti. Paėmė svetainę ir var
de Lietuvių Piliečių Kliubo 
surengė prakalbas. Garsino 
smarkiai, kad kalbės miesto 
augštos asabos, bet jos nepasi
rodė. Tik žemesni valdininkė
liai padeklamavo. Bet kuomet 
kalbėjo 
Brooklyno 
išėjd. 
tėvas 
gana, 
moki

Lietuviškos 
gal kokia 50 ypatų.

Negana to. Dauguma kliti- 
biečių pasipiktino tokiu komi
sijos elgesiu, kuri šias prakal
bas, surengė. Mat, plakatuose 
padėjo antgalvį: “Al Smith 
Lithuanian Democrątic Club.”

Dz. Rep.

Remia Darbininkų Reikalus
Draugas Mingila susitikęs 

mane sako: “žinai; dabar 
‘Laisvės’ vajus ir kartu Dar
bininkų Partijos rinkimų kam
panija. ‘Laisvės’ užsiprenu
meruoti negaliu, per tai, kad 
kiekvieną dieną nuo standų 
perku. Bet kad pagelbėjus 
darbininkiškoms įstaigoms, au
koju po dolerį ‘Laisvei’ ir Dar
bininkų Partijos rinkimų kam
panijai.”

Ketvirtadienį, 8 d -.lapkričio 
“Laisvės” svetainėj, 7:30 vai 
vakare, įvyks svarbios disku
sijos ir referatas. Drg. Tau
ras referuos naujų unijų 
rimo klausimu. Paskiaus 
diskusijos.

Visi būkite prisirengę 
kusi joms.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
14 METŲ .VAIKAS — 

ŽMOGŽUDYS
Zažeče, Vilniaus priemies

ty, tūlo gyventojo name bu
vo rasti pakart/4 lavonai. 
Spėjama, kad tai padarė 14 
metų šeimos sūnus, kuris, 
matyt, pirma pakorė tris se
seris ir vėliau pats pasikorė.

Šeimoj viešpatavo ^didelė 
nesantaika, kuri, tur būt, ir 
privedė prie šios baisios 
žmogžudybės.

certe su naujomis dainomis. 
Taigi programą mes tikimės 
turėti tokią, kuri publiką pa
tenkins. Tikimės, kad visuo
menė į mūsų koncertą atsilan
kys labai skaitlingai, kad iš
girsti mūsų programą ir kad 
sykiu paremti moraliai ir fi
nansiniai Lyros Chorą, sutei
kiant jam galimybės ir ener
gijos ant toliau lavintis ir link
sminti darbininkiška

LIETUVIU VALGYKLA
ušiii Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Jlf ir Amerikonišku Stilium

Pranešimas
Publikai

*kad

Mollyn’s Barber Shop

CLEVELAND, OHIO
Vienuolikai metų sukakus, Svar

bios Prakalbos ir Gražus Koncertas, 
rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 22-ra kuopa, 
pėtnyčioje, 9 d. lapkričio-November,' 
1928, Lietuvių Svetainėje, 6835 Su
perior Ave., Cleveland, Ohio. Pra
džia lygiai 8-tą vai. vakare. Kal
bės drg. A. Bimba, iš Brooklyn, N. 
Y., “Laisvės” redaktorius ir auto
rius “Istorija Klasių Kovos Ameri
koje” ir daugelio kitų knygų. Tai 
bus prakalbos, kokias labai senai 
Clevelandas girdėjo. Drg. A. Bim- 
ba pirmu atveju kalbės temoj: “Ką 
davė darbininkams vienuolikos-Jnetų 
gyvavimas Lietuvos respublikos ir 
Sovietų Respublikos?” O antru at
veju plačiai aiškins reikalus Ameri
kos Darbininkų judėjimo įr Am. lie
tuvių gyvenimo ir veikimo.

Koncertinė vakaro programa apart 
prakalbų, bus labai graži dainų pro
grama. Dainuos mūsų Lyros Cho
ras ir sekami solistai: J. Krasnic- 
kas, A. Gailiūnas ii’ A. Valatkiūtė iš 
Akron, Ohio. —Nepraleiskite neiš- 
girdę šių prakalbų ir gražątts kon
certo. Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites. Įžanga 15c yp4tai.

Komisija.
_ . .. . / . .(264:267)'

' NEWARK, N. J.
Didelį balių rengia Lietuvių Pasi

linksminimo Kliubas subatoj, 10 lap
kričio, Lenkų Tautiškoje Svetainėje, 
42-8 Beacon St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. įžanga 50c ypatai.

267-69

Taigi ir 
kreipti nors biskiuką atydos į 
tai ir, prie progos, paremti 
chorus. '

Veik vienintelė proga visuo
menei atsilyginti 'chorams ir 
ęsti skaitlingam cralyvavime 
chorų metiniuose parengimuo-

EAST NEW YORK, N. Y.
SLA. 322 kuopos susirinkimas 

ketvirtadienį, 8 lapkričio, pas 
Norkų, 10234 
Hill, N. Y.
Visi nariai ateikit, yra 'daug reikalų 
aptarti.—Komitetas.

BROOKLYN, N Y.
L. D. S. A. 1 Kuopos Narių Domei

Amerikos Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo 1 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 8 d. 
lapkričio (November), “laisvės” sve
tainėj, 40 Ten Eyck St. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugės, ateikite vi
sos į šį susirinkimą, taipgi atsi
veskite naujų narių prisirašyti prie 
Susivienijimo.—Sėkr. A. Klučiniene.

266-67

vaistai. 1 _ -
kiekvieną ligą, žinodamas tą norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaūsiai patarnauti, pi 
tuvi$kų žolių, šaknų ir’ Ki---- , _
žemiau paduotus. Qalima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau

Grybelių t 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių ’ 
Medetkų 
Mėlynių uogų

Užbaigus “Laisvės” vąj’ąus 
kontestantams aukas rinkti, 
padūddū galutiną atskaitą.

Aukojusių vardai: 
A. fFalandzėvičius 
Pr. Marcinkevičius 
K. Lukauskas 
AJaDJ4.D. 72 kuopa 
K. Lipskis 
J. Petrauskas 
Pr. Balsys 
Geo. Gilman. 
Darinėtis 
Pr. Griškevičius 
Geo. Petkus 
S. Petkienė 
J. Tankus 
F. B. Lideikis
J. Baranauskas .
K. Sauseris 
Pikniko pelnas 
V. Alyta pridėjo

Sekantį penktadienį prade 
sime didelį darbą 
lio Varpus 
operetės 
nėra tokis 
“Grigučio” 
operetės. 1 

Pastatyti
choro vardo į šį trumpą laiką, 
reikės pridėti daug energijos 
ir pastangų. Mūs laukia virš
laikis!

Pradedant mokinimąsi šio 
kūrinio, kviečiam visus aidie- 
čius ir aidietes reguliariai lan
kyli pamokas. Suglauskime 
spėkas, kad mūsų darbas būtų 
našus ir garbingas.

P\ koncertui keli geri čho- 
ristai\ truputį aptingo—nesi
lanko į dainų repeticijas. Da
bar raginam prie didelės tal
kos: žiedelį, Kripaitį, Juodze
vičius, jaunavedę Burduliūtę 
ir kitus. Palaikykim Aido re
putaciją 1

Penktadienį visi stengkimės 
ateiti paskirtu laiku—8 vai. 
vakare. Nesivėluokime.

_ šio mokinimosi • tvarka bus 
tokia: kas nesilankys prakti
kose, tas negalės, eiti ir ant 
estrados vaidinimo dienoje.

Užmirškime seną įprotį susi
rinkti visiems tik dvi prakti
kas prieš vaidinimą. Pavyz
džiui, prieš praeitą koncertą 
paskutines dvi praktikas prisi
rinko pilna svetainė. Tokis el
gęsis yra pažeminimas tų cho
ristų, kurie nuolat mokinasi. 
Toji pasityčiojimo liga bus gy- 

organizacijų parebgi-fdoma, ir nemielaširdingai gy- 
Tokie visi važinėjimai Į doma. r

Profesionalai dainininkai 
neapleidžia praktikų harmo- 
ningesniam sudainavimui, o 
mums, paprastiems choris
tams, reikia dar daugiau lan
kytis. Tat, prie darbo visi!

Komisijos Narys, J. N.

PASIRANDAVOJA kambarys del 
vieno vyro. Kreipkitės: 396 S. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. . 265-69
PASIRANDAVOJA keturi kambariai 

su elektra. Randa tik $17.00 į 
mėnesį.—62 Scholes ' St., Brooklyn, 
N. Y. ' 265-67

Garstyčių 
I Kiekvienas, Žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą 
Ph. G. Vaistininkas

229 Bfidford Avenue, Brooklyn, N. Y,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
(Phone, Greenpoint 2017, 2860-1114 

i^VMWWWWWWWWWWWMVWWVWWVW^A^A^A********************"*******^*

. A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 
bus nedėlioj, 11 lapkričio, 11:30 vai. 
ryte, Švedų Kliube, 701 N. 8th St. 
Visi nariai ateikit, turime svarbių 
reikalų aptarti.—Korpitetas. 267-68

PHILADELPHIA, PA.
Jau atsidarė jaunuolių mokykla 

pietinėj dalyj miesto. Bus mokinama 
skaitymo, rašymo ir dainų. Moky
toja—J. Basanavičiūte. Pamokos 
įvyksta kas subatą, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėj, 928 E. Moyamen- 
sing Avė. Kurie norite, kad jūsų 
vaikučiai pramoktų lietuviškai, tai 
atsiveskit į paminėtą mokyklą.—Ko
misija. ' 267-68

PAJIEŠKAU savo dukters krikšto 
• motinos Onos Stepulevičienės, po 
tėvais Bajoriūtės. Pirmiau .gyveno 
Įlrooklyne, vėliaus Detroite. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pranešti se
kamu adresu: My. ĮHchunas, 10611 
Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
GERAS kąrpenteris-dailyde jieško 

darbo. Turiu patyrimo prie namų 
darbo iš lauko ir iš vidaus.—J. 
Simon, 347 Keap St. (Ant antrų lu
bų), Brooklyn, N. Y. 266-71

, . “ JUNIPER 7646 ’ ! z

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
6 5-23 Grand Avenue 

MASPETH. N. Y.




