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Sloan, 115 metų 
seniausias Oklahomos pilie
tis, dalyvavo balsavimuose 
pereitų antradienį.

sai veik ‘ dvigubai padidėjo!, 
nepaisant rinkimų vagysčių, 
del ko, manoma, komunistai 
neteko tūkstančių balsų.

Dar nėra pilnų praneši
mų, kiek visoj šaly komuni
stai gavo balsų. Bet mano
ma, kad šiais metais už ko- 
'munistus bus paduota tris 
ar keturis sykius daugiau 
balsų, negu 1924 metais.

Juliet Stuart Poyntz, ko
munistų kandidatė į genera- 
lio prokuroro vietų, New 
YorW
Lovet Fort-Whiteman, neg
ras, komunistų kandidatas į 
valstijos kontrolierius, gavo 
10,067 bals. Robert Minor, 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų senatų, gavo 9,877. Wil
liam F. Dunne, kandidatas į 
gubernatorius, gavo 9,242. 
Franklin P. Brill, kandida
tas į leitenantus-gubernato- 
rius, gavo 9,719.

Little Rock, Ark.-— Bal
savimo pasekmės rodo, kac 
už Arkansas valstijos anti- 
evoliucijos bilių, kuris buvo 
patiektas piliečiams nubal
suoti pereitų antradienį, 
bus paduota didžiuma balsų 
ir bilius pataps įstatymu.

Assembly Distriktai
Brooklyne:

šeštam distrikte: Primoff 
gavo z 152; 1926 metais ko
munistų kandidatas gavo

Carolina, Massachusetts ir 
Rhode Island.f
r Dar balsai nėra pilnai su
skaityti, bet jau iš suskaity
tų balsų" "sprendžiama," kad 
Hooveris gaus iki 20,000,- 
000 balsų, o Smithas 14,500,-

VO 14
LYNN, M

Box Toe kompanijos dirbtu
vėj ketvirtadienį ištiko ek
splozija ir žuvo keturiolika 
žmonių, jų tarpe motina su 
keturiais vaikais.

Motina ir vaikai žuvo, 
kuomet jų arti dirbtuvės 
esantis namas užsidegė. Vi
si kiti žuvo,prie darbo dirb-

NEW YORK.— Herbert 
Hooveris laimėjo 40 vklsti-

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re* 

težins, o Išlaimesit 
Pasaulį f

Kandidatai Negras Fort-Whiteman ir Moteris Juliet Stuart 
Poyntz Gavo Daugiau Kaip po 10,000 Balsy-;į-'

avo 154.
distriktuose

Nusišovė del smitho 
PRALAIMĖJIMO

Salaveišiai” Sveikina 
Hoovėrį

Kongresiniuose Distriktuose
Dešimtam distrikte: B. D. 

Wolfe gavo 481 balsų; 1926 
metais komunistų kandida
tas gavo 264.

Antram distrikte: Paul 
Crouch gavo 525 balsus; 
1926 metais nebuvo kandi
dato. »

Keturioliktam, distrikte: 
A. Trachtenberg — 282; 
1926 metais gauta 112.

Dvidešimts' pirmam dis
trikte: Richard B. Moore — 
296; nebuvo kandidato 1926 
metais.

Dvidešimtam distrikte: J. 
P. Cannon 
tais 137.

Dvidešimts trečiam dis 
trikte: Ben- Gold 
1926 metais 1092.

Į ..Queens prezidentus: 
Geo. Powers 1928 metais ga
vo* 508; 1926 metais nebuvo 
kandidato.

Hooveris išleido, piliečiams 
padėkos pranešima, kuria
me jis sako, kad- eis prezi
dento pareigas su dievo, pa- 
gelba. ,

Vokietijos kapitalistinė 
spauda sveikina Hoovęrį.

Italijos fašistai yra pa
tenkinti Hooverio išrinki
mu.

Ką Fašistams Pasakojo iš Vilniaus 
Sugrįžęs Plečkaitininkas P. Paulauskas

“Šių mėtį biudžetas skiria 
pramonės vystymui aštuo
nis bilionus rublių. Komu
nistų" Partija intensyviai 
darbuojasi vystyme sociali- 
zuotos pramonės, Vedamos 
tik del darbininkų ir vals
tiečių. Ji taipgi kovoja 
prieš kulokus, ir palengva, 
bet. tikrai naikina visas pri
vatinio kapitalo liekanas.

“Kitų šalių imperialistai 
ir socialdemokratai perdeda 
kalbėdami apie Sovietų Są
jungos ekonominius keblu
mus.” .

Toliaus kalbėjo Buchari- 
nas, Rykovas ir kiti.

New York
gali užtektinai pasigaminti 
sviesto. Šiais metais jai 
trūksta nuo 15,000,000 ik 
20,000,000 svarų.

Koodary tuojaus tapo areš
tuotas ir dabar paliuosuotas 
po $100 kaucijos. Jo teis
mas prasidės už kelių dienų. 
Jis kaltinamas užpuolime ir 
mukime skebo.

Trečiadienio ’rytų šimtai 
streikierių'' buvo masiniam 
mitinge, kur kalbėjo Juliet 
JStuart Poyntz, žymi mote
ris komunistė.

Devintam distrikte: A. H. 
Chalupski gavo 97; 1926 
metais nebuvo komunistų 
kandidato.

Tryliktam distrikte: An
thony Bimba gavo 83 bal
sus; 1926 metais nebuvo 
kandidato.

Keturioliktam distrikte: 
Herbert Zam gavo 163 bal-

“Sovietų Rusijos Draugų” 
organizacijų. ‘

Komunistų Internacionalo 
atstovas kalbėjo apie viduji
nę padėtį ir pasmerkė atski
lusios Penelono frakcijos 
oportunizmų , skaldymo- 
politikų;) nurodė, kad reikia 
“argentipint” partijų ir dau
giau kreipti domės į šalies 
vidujinius reikalus.

Jose Penelono frakcija pa
davė pareiškimų, prašyda
ma atgal priimti į Komu
nistų Internacionalų ir pri- 
sipažindama prie padarytų 
klaidų.

Nutarta atsišaukti j dar
bininkus, kurie priklaūso 
Penelono frakcijoj, ir su
grąžinti į partiją tuos ele
mentus, kurie atmetė Pene
lono poziciją.

lio nusiminimo, kad Smf- 
thas prakišo. Jis smarkiai 
darbavosi Smitho kampani
joj. Buvo restorano savi
ninkas.

Į Valstijos Kontrolierius
Lovett Fort-Whiteman 1928 

m. balsų gavo: Manhattan 2234, 
Bronx 3650, Brooklyn 3658, 
Queens 493, Richmond 32. Vi- 
sd*10JJ67. ‘

Juliet Stuart Poyntz 1926 m. 
balsų gavo: Manhattan 1235, 
Bronx 1608, Brooklyn 1818, 
Queens 428, Richrpond 37. Vi
so 5126.

tuoniose valstijose: Alaba
ma, Arkansas, Georgia
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KYLA ŠĖRAI 
VARDAN HOOVERIO

Kaip tik. paaiškėjo, jog 
zidentu išrinktas Hooveris, 
tuojau smarkiai pradėjo kilti 
vertė visokių pramonių ir di
džiųjų biznių šėrų Wall Stry- 
te, kuris yra centras Ameri
kos kapitalistų ir spekuliantų. 
Mat, kapitalistiniai elementai 
pasitiki, kad jų biznis prie 
Hooverio, kaipo prezidento, 
eis taip, kaip ir prie C.ool- 
idge’iaus, o gal ir dar geriau.

• Kokie tai chemikalai eks- 
plodavo ir nuo to užsidegė 
celuloidas, kurio buvo gana 
daug. ' Eksplozija: sugriovė 
sienas. Stogas užgriuvo ant 
darbininkų. . > .

Rio De Janejro, Brazilija. 
— Farmerių-Darbo Ęartija, 
kuri skaitoma komūnistine, 
išrinko savo vieną atstovą į 
šio miesto tarybų.

Popiežius Patenkintas 
Hooveriu

Nors popiežius pageida
vęs, kad Smithas būtų iš
rinktas prezidentu, kaipo 
Romos bažnyčios agentas, 
bet, kaip pranešimai sako, 
popiežius labai patenkintas 
Hooverio išrinkimu, kaip ir 
fašistų diktatorius Mussoli
ni. Popiežius pažįsta Hoo- 
verį asmeniniai; jiedu buvo 
susitikę. Lenkijoj, kuomėt 
popiežius buvo Vatikano at
stovas.

Pranešimai , sako; kad 
Francijos buržuaziją nela
bai pasitenkinus ;Hoovęrio 
išrinkimu. < Esą, jeigv^ Smi
thas būtų buvęs išrinkus, 
tai Francijos vynui veikiau
sia būtų atsidaręs marke- 
tas. Prie to, Francijos bur
žuazija esą nepatenkinta 
Coolidge valdžia, kam ji 
spaudžianti Franciją del 
skolų apmokėjimo.

MASKVA.— Lapkričio 7 
d. 750,000 Maskvos darbi
ninkų dalyvavo iškilmingoj 
demonstracijoj apvaikščio
dami Rusijos proletarinės 
revoliucijos 11 metų sukak
tuves. Nešė tūkstančius 
raudonų vėliavų. Raudono
ji Aikštė buvo demonstraci
jos centras. Maršavo pro 
Lenino paminklą.

Apart darbininkų, paro
doj dalyvavo Raudonosios 
Armijos skyriai.

Uglijanovas, metalo darbi
ninkas, atidarė apvaikščioji- 
mų, pasveikindamas Raudo
nąją Armiją varde Maskvos 
proletariato.

Kalininas, Sovietų prezi-1

Lietuvos fašistų organas “Lie
tuvos Aidas” spalių 18 d. rašo, 
kad apie vidurį spal. mėnesio iš 
Vilniaus per Vokietiją atvyko 
Lietuvon Tauragės sukilimo da
lyvis, plečkaitininkų veikėjas, 
laikraščio “Pirmyn” bendrabis 
Pranas Paulauskas ir krimina- 
lei policijai atliko išpažintį.

Apie plečkaitininkus jis,-tarp 
kitko, pasakojo:

Iškilmės Maskvos Teatre
Maskvos Didžiajame Teat

re įvyko didelės iškilmės. 
Tūkstančiai darbininkų da
lyvavo. Lunačarskis, Sovie
tų švietimo komisaras, kal
bėjo apie Sovietų Sąjungos 
progresą linkui socializmo 
ir apie kultūrinės revoliuci
jos užduotis. ,

“Greita industrializacija 
su dviem bilionais rublių, 
įdėtų budavojimui pramo
nės Sovietų Sąjungoj' bėgy 
šių metų, yra mūsų atsieki- 
mas,” pareiškė Lunačarskis.

“Tuo būdu mes ūžimam 
antrą vietą (pramonės vys
tyme) po Jungtinių Valsti-

Pradėjo Areštuoti
Patersono Streikierius
PATERSON, N. J— Pa- 

tersono policija pradėjo 
žiauriau elgtis su streikuo
jančiais šilko audėjais. Pra
deda pikietuotojus persekio
ti ir areštuoti.

Trečiadienį suareštavo 
Fred Koodary, streikierį, 
už tai, kad jis bandė apgin
ti streikierę moterį Becky 
Salzberg nuo skebo. Skebas 
jau buvo uždavęs į veidą tai 
moterei ir puolėsi ją dau
giau mušti, kuomet Kooda-

Į Jungtinių Valstijų Senatą
Robert Minor 1928 m. balsų 

gavo: Manhattan 2294, Bronx 
3323, Brooklyn 3455, Queens 
573, Richmond 32. Viso 9677.

William F. Dunne 1926 m. 
balsų gavo: Manhattan 1096, 
Bronx 1430, Brooklyn 1716, 
Queens 440, Richmond 29. Viso 
4711.

kaitininkais, esančiais šioje pu
sėje, pulti kai kurias svarbesnes 
apskritis, įsistiprinti tenai, o iš 
ten pulti toliau. Reikia manyti, 
kad čia turima galvoj lenkų ka
riuomenės pagalba, nes kitaip 
115 žmonių “kariuomenės va
das” nebūtų drįsęs išdirbti sau 
tekius planus, atsispirti prieš 
mūsų kariuomenę.

Laikraštis “Pirmyn”
Po keleto savaičių buvau stu

dento Ancevičiaus pakviestas į 
laikraštį “Pirmyn”. korektoriau- 
ti. Dirbau šiame laikrašty iki 
1928 metų rugpjūčio 1 d.

Reikalingus laikraščiui ir bro
šiūroms spausdinti pinigus pri
stato Paplauskas, gavęs juos iš 
lenkų valdžios. Kiek lenkų val
džia šiam reikalui duoda lėšų, 
aš nežinau. “Pirmyn” leidžia
mas apie 4000 egzempliorių. 
1928 m. pradžioj susitvėrė Pleč
kaičio redakcinė komisija iš 
Plečkaičio, Ancevičiaus, Paplaiu 
sko. Liepos mėnesy redakcijos 
komisijos sudėtis pasikeitė ir 
susidėjo iš Paplausko, Ancevi
čiaus ir Katfpo. Kas įėjo dabai* 
Ancevičiaus vieton, jam išva
žiavus į Krokuvą studijuoti, aš 
nežinau.

š. m. rugpjūčio 22 d. Vilniuje 
buvo sušauktas emigrantų kon
gresas, kuriame dalyvavo Pleč
kaitis, /Ancevičius, Paplauskas, 
Kaupas ir kiti. Iš Rygos atvy
ko Sakavičius, iš- Vokietijos — 
Kazlauskas, iš Gardino —I Eitu
tis, Juškis ir kiti.

■ Kongreso atidaryme dalyvavo 
Vilniaus m. viceburmistras Čy- 
žas, laikęs politinę prakalbi, ku
rią ’ užbaigė linkėdamas emi
grantams atsiekti jų užsibrėžtų 
tikslų ir, kad po to būtų už
megzti kuo tampresni . ryšiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Kongresas priėmė rezoliuciją 
nuversti sukilimo keliu dabarti
nę Lietuvos valdžią, sušaukti 
antrą steigiamąjį seimą, kuris 
turėtų nustatyti susidarysian
čiai vyriausybei jos veikimo 
planą, performuoti ir perorga
nizuoti visas įstaigas, patraukti 
liaudies teisman visus “fašis
tus”, augštesnius viršininkus, 
įvykdyti visą eilę teroro aktų 
ir tt.

Po kongreso populiariškiau- 
siu emigrantų tarpe pasidarė 
Paplauskas. Plečkaitis apsigy
veno Gardine ir skaitomas “ar
mijos generolu”, arba vadu; ar
mija susideda iš 115 asmenų. 
Apskritai, mano išskaičiavimu, 
lęnkų valdžia išleidžia plečkaiti
ninkų reikalams apie 50,000 zlo
tų per mėnesį.

Plečkaitis Eitkūnuose Duo- 
• da Lenkų Zlotų
Nepavykus sukilimui aš porą 

dienų gulėjau sužeistas pasislė
pęs miškuose, o vėliau vargais 
negalais perėjau vokiečių sieną. 
Kiek pasivalkiojęs po įvairius 
Rytprūsijos miestelius, kur teko 
pasimatyti su eilex emigrantų, 
pagaliau Eitkūnuose radau 
Plečkaitį, kurs man davė pinigų 
ir pasiūlė vykti į emigrantų 
kongresą Rygoj. Išgavęs rei
kalingas vizas, nuvykau į Vil
nių, o iš ten rengiausi vykti į 
kongresą, bet jau. buvęs ten 
Plečkaitis man pareiškė esą jau 
vėlu vizą gauti ir patarė 
Vilniuje. Tą dieną visi 
grantai Plečkaičio duotais 
gaiš išvyko į kongresą.

NEBARK, N
Leudentz, 48 metų amžiaus, 
elektrikierius, nuo 559 S. 
11th St., Newarke, nusišo
vė trečiadienį, pamatęs laik
raščiuose, kad Smithas pra
laimėjo. Jis buvo karštas 
Smitho šalininkas, v

Kitas Smitno karštas rė
mėjas Henry Manisof, ,50 
metų amžiaus, iš Coney Is-

Neištikimi Persekiojama
žinau, kad Plečkaičio ar Pap

lausko yra organizuota sekimo 
grupė, kurios tikslas rinkti ži
nias apie emigrantų ištikimu
mą Plečkaičiui, ar Paplauskui. 
Nepaklusnūs ir neištikimieji 
plečkaitininkai lenkų valdžios 
areštuojami ir laikomi kalėjime, 
o ištikimi, gauna Plečkaičio ar 
Paplausko tam tikrus liudymus, 
yra gerai laikomi ir turi doku
mentus gyventi visoj Lenkijoj.

sus; 1926 metais nebuvo 
kandidato.

Dvidešimts antram- dis
trikte: Sam Lipsin — 268;. 
nebuvo kandidato 1926 m.

Dvidešimts trečiam dis
trikte: Ray Ragozin — 376; 
1926 metais komunistų kan
didatas

Assembly
Manhattan, Bronx ir Queens 
pavietuose taip pat komu
nistų balsai žymiai padidėjo.

J G one ralio Prokuroro Vietą
Juliet Stuart Poyntz 1928 m. 

balsų gavo: Manhattan 2543, 
Bronx 3393, Brooklyn 3708, 
Queens 945, Richmond 32. Vi
so 10,621.

Belle Robins 1926 m. balsų 
gavo: Manhattan 1271, Bronx 
1604, Brooklyn 1845, Queens 
428, Richmond 35. Viso 5183.

New York
Armijos galva Evangeline 
Booth pasiuntė varde visos 
armijos karštą pasveikini
mą Herbert Hoovėrini, iš
rinktam prezidentui.

“Salaveišiai” džiaugiasi, 
kad Hooveris išrinktas. Sa
ko, biznis “eis geriau.”

ROMA.— Iš vulkano Et- 
na virstanti lava užliejo Si
cilijoj du miestus, Mascali 
ir mažesnį miestą Annun
ziata. Tuo pačiu sykiu vie
na lavos srovė vėl pradėjo 
slinkti linkui Giarre miesto, 
kur gyvena apie 25,000 gy
ventojų'. ' ‘ ‘ \

Mascali mieste lava t su
naikino didžiumą namų, su
naikino kelias bažnyčias, 
miesto salę. Annunziata 
mieste dar daugiau namų 
sunaik^pta.

Lava jau pasiekė 300 pė- 
tdų už miesto Mascali, ir 
manoma, kad jeigu- lava 
greitąi neperstos virtus iš 
vulkano gerklės, tai bus su
naikinti ir kiti miestai.
žmonės Suklaupę Meldėsi

Tragiška scena buvo, kuo
met lavą pradėjo užlieti 
Mascali miestą. Veik visi 
gyventojai buvo išsikraustę, 
bet keliolika gyventojų dar 
pasiliko; jie buvo sukląupę 
prie altoriaus, įtaisyto prie 
bažnyčios v apvaikščiojimui 
šventės miesto patrono šv. 
Leonardo. Jie meldėsi ir 
šaukėsi dievo ir patrono 
pagelbos, kad \ apsaugotų 
juos nuo virstancįos lavos.

Jų maldas pagalios ’ su
trukdė griūvanti namai nuo 
atvirsiančios latfos. Neku- 
rie persigandę bėgdami rė
kė, kiti bėgo į namus pasi
imti daiktus, kurie dar buvo 
likų neiškraustyti.

Lava palengva virto. Stu- 
ba po stubos griuvo. Mies
te pasidarė taip .. karšta, 
kaip pečiuj. Ištiko- didžiau
sias gaisras. Paskiausia bė
ganti gyventojai matė, kaip 
lava naikino jų namus. Del 
tos nelaimės daugelis gy
ventojų išėjo iš proto.

/ Gubema torius
William F. Dunne 1928 m 

balsų gavo: Manhattan 2088 
Bronx 3199, Queens 487, Rich
mond 46. Viso 9242.

Benjamin Gitlow 1926 m. bal
sų gavo: Manhattan 
Bronx 1408, Queens 341 
mond 25. Viso 4425.

Palyginus su 1924 ir 1926, 
metais, šiuose rinkimuose 

V New Yorko mieste komuni- 
■ stų balsai sekamai padidėjo:

NUO EKSPLOZIJOS ŽU- 
/ŽMONIŲ 
ass. — Preble

manketuose
Argentinos 
pastangas išrišti savo keb
lumus atakuojant Argenti
nos darbininkų ir valstiečių 
interesus.

Kovoje prięš imperialisti
nį karą ir už gynimą So
vietų • Sąjungos priimta 
obalsis: “Neį svaro mėsos, 
nei bušelio kviečių” anti-so- 
vietų armijoirs. Nutarta dė
ti pastangas ’sudrūtinti an-

BUENOą AIRES, Argen
tina.— Čia prasidėjo Argen
tinos. Komunistų Partijos 
aštuntas suvažiavimas. Dis- 
kusuojama /vairūs* klausi
mai : šalies pądėtis, karo pa
vojus, darbirjinkų ir vals
tiečių klausifrias, organiza
vimas darbininkų jaunuo
menės.

Buvo nurodyta, kad impe
rialistų spaudimas neleidžia 
normaliai vystytis Argenti
nai, įvedant suvaržymus ant 
Argentinos produktų Angli-

NEW YORK.— Padaryti 
ąprokavimai trečiadienį pa
rodo, kad New Yorko mies
te komunistai gavo veik dvi
gubai daugiau balsų antra
dienio rinkimuose, negu pre
zidentiniuose rinkimuose 
1924 m. Arti 9,000 balsų 
paduota už Fosterį ir Git- 
lową šiuose rinkimuose, o 
1924 metais už juos buvo 
paduota biskį daugiau kaip 
5,000. Skaitlinės yra oficia- 
lės, kaip jas paskelbė Rinki
mų Tarybos per policijos įs- 

dentašy p’areiškė, kad Šovie- [taigas. Paduotos skaitlinės 
tų priešai pranašavo Sovie- parodo, kad komunistų bal
tų Sąjungos puolimą kiek
vienais metais nuo jos įsi- 
steigimo, 6et Sovietų Sąjun
ga gyvuoja, kaipo socializ
mo tvirtovė.

Paskui Raudonosios Armi
jos skyrius ėjo dirbtuvių 
darbininkai, nešdami raudo
nas vėliavas, artistiškus 
ženklus industrinio progreso 
ir karikatūras imperialisti
nių figūrų, tokių kaip Hoo
veris, Baldwin, Chamber- 
lain, Poincare; taipgi nešė 
karikatūras ;pasiepimui.^so-. 
cialdemokratų.

Maskvos miestas spalvuo
tomis šviesomis nušviestas.

Kituose miestuose iškil
mingai apvaikščiojant 11 
metų sukaktuves atidaroma 
nauji fabrikai, naujos įmo
nės, socialės ir kultūrinės 
įstaigos. Daugely vietų įve
dama septynių valandų dar
bo diena.
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Toli Dar Nepasivijom Pernykščių Metų

LOWELL, MASS

va

kad i mūsų

Kiek mokė

Triksas

WORCESTER, MASS.

fort,

M. Bacevičienė.

BBaddųČ nei

rengimas mažų parci

(Family)
Kaip kas štai ko

Neck, N. Y 
Chicago, Ill.

IŠBADĖJĘS SENIS 
MIRĖ TEISME

Bet juk 
liūdesiais 
nepaleng-

į' ^Laisvės”, “Vi! 
Darbininkių B ai-

Tokis pat 
kiekviena 

nesiorganizuos 
< (Komunistų)

paskui paaiškėjo, kad perei
tais metais aš jau buvau su 
tuo pačiu vaikinu susižieda
vusi.”

sykius paj ieškojus 
vajininkių, jau ir at- 
Drg. Bacevičienė pri- 

naujus skaitytojus ir

Drg. J. Stigiene iš Montellos 
irgi rašo, kad mes nemanytume, 
jog jos ten. nesidarbuoja. Ji 
sako turinti 46 Įskaįtytęjus, tik 
dar/__ t-i
daUgiau.- riteneįrhk 

a. ■■■ ■ į ««

surinks 
kad <J.

Stigiene turėtų pt’isiųšti skai
tytojus taip greit, kaip griūna 
ir rinkti daugiau. Tai parodys, 
kad yra dirbama ir kitas pa'aks- 
tins.

reikalo pasitaupyt 
tita doleriu, besi-

tumeris” 
eina pas 
^ostųmferį” 

-“teisriauti”,
> na i lieka .veiklesniu darbi

Priežastis ir Pasekme
Moteris: “Ir kam tu taip 

rėki ant džiamtoriaus. . už 
šaltus kambarius, ką gi tas 
gelbės?” ... -

Vyras: “Matai, aš betek
damas ant jo pate sušylu? j

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

Draugės, jau tik trys savaitės 
liko darbuotis, tad nepraleiskite 
šio laiko veltui, bet imkitės už 
vajaus darbų.

E. \N.' Jeskevičiūtė.
r Centro. Sek r.

l M J j
Moteris: “Šiandien ’ aš

Mes daf vis jaukiame chica- 
giečių. Ką jos veikia? Kodėl 
neplatinta mūsų • brošiūros 
“Krikščionybė ir Darbininkai ” ?

nų per 
streiką; 
ninkams 
“lįst į akis 
niginės paramos 
siams. 
jams

Bet kas link žmo
nių, kurie turi nuolatinį 
darbą *#fba skaito pinigus 
šimtais j į>ei tūkstančiais, p 
dar vai 
darbįnirifcais,—tokius vąji- 
ninkai beturi lengvai paleis
ti. Mums žinoma yra va- 
jatis darbuotojų, kurie pas 
tokius žipones eina sykį, an
trą, tračią, kol suminkština 
jų širdis h’ įtikina jų protą; 
daugiau nebeužsikęsdamas, __ vJ— «■»! • 1« 1 //T •

Drg. Behiušieųė prisįąšdatna 
skaitytoją praneša, kad įai tik 
pradžia ir ji tikisi dar daugiau 
jų prisiųsti. Lauksime, drauge.

šykštumas ir Surembėjimas
Ne tai, kad dauguma iš- 

tikro negalėtų užsirašyt 
“Laisvės”. Bet žmonės lie
ka perdaug atodairiais; vie
ni mate 
dėsetką 
rengdami juodesnei dienai; 
kiti nori užbaigt tam tikrą 
skaičių gimtinių banke; tre
ti, jau turėdami tūkstantį 
kitą, - juo šykščiau dedū 
centą ’prie cento, kad susi- 
kraut trečią, bei ketvirtą 
tūkstantį. Sti šiais tai ir 
blogiausia; su jais yra sun
kiausia kas paveikti. O vis 
dėlto geri vajininkai patai
ko laiką ir ūpą, kad prieina 
ir prie tokių darbininkiškų 
“bagočių”.

Iš suvargusio darbininko 
mes nereikalaujame, kas ne
galima

Kėlius 
Detroito 
sišaukė. 
siuntė 4 
vieną seną su sekamų' pasiaiš

SUBSCRIPTION RATES: 
-------- ? 6.001 Foreign Countries

Man rodos, labai trumpas ir 
aiškus atsakymas tokiems ar
gumentams sekamas: trii kam 
dar darbininkams bevaikščiot 
ant dviejų kojų, jei prie tokio 
supratimo dasileidžia.

Susirinkime buvo skaitytas 
atsišaukimas nuo' Jeanette D. 
Pearls, organizatorės audėjų 
streikierių gelbėjimo komiteto1 
iš Bostono. Kuopa nutarė pa
aukoti 10 dolerių iš iždo. Va
dinasi Literatūros Draugijos 
kuopa ne vien kultūriniu veiki
mu užsiima, bet ir streikierius 
darbininkus pinigiškai remia; 
Ką panašaus mūsų sandariečiai 
gali pasigirti? Tik tuščiais šū
kavimais ir provokacijomis.

z ALDLD 11 Kp. Koresp.

Nuolatinė Mintis
Sportas savo draugo klau

sia: “Kuomet • tavo sesuo 
mano apsivesti?”

Antrasis Sportas: “Ji nuo
latos tik tą ir mano.”

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, INC
Every day except Sunday at 46 Ten- Eyck St., 'Brooklyn, N. Y.

R. Mižaros Prakalbos Bus 
Vėliau

Spalių 28 d. A.L'.D.L.D. 11 
kuopos susirinkime paaiškėjo, 
kad rengimo prakalbų komisi
ja negalėjo surengti prakalbų 
R. Mizarai spalių 23 d., nes 7 
Apskričio organizatorius A. 
Taraška pranešęs laišku, kad

Iš Fayetteville, Ark., rašo: 
- Arkansas turi, kaip čia pa

vadinus, tikrai apsukrų ber- 
tainiuka. *

Clarence Geise iš, Haynes
ville, La.; yra vienas iš 13 stu
dentų Arkansas Universitete, 
ką turi teisę, kada nori, lan
kyti klasę šį semestrą. “Tu 
kvalifikuotas delei šių privile
gijų, nes turi augštus pasižy
mėjimus.”

Garbė jaunuoliui. Tur būt 
jis football route nedalyvau
ja. Nes visi arba dauguma 
tokių, kurfe- lošia football ir 
skaitosi čampionais, klasėje 
turi rekordus prasčiausius.t Pamatinis Mūsų Tikslas

Mums, žinoma, pamatiniai 
rūpi darbininkų judėjimo 
palaikymas ir jo plėtojimas, 
jų traukimas į kovojančių 
proletarų eiles. O to beveik 
visiškai negalima padaryt, 
jeigu tokie laikraščiai, kaip 
“Laisvė”, nebus plačiai pa
skleisti miniose.

■ Mes; žinome 
vajininkams kaip tik šis da
lykas ir yra arčiausia prie 
širdies: proletarinės apšvie- 
tos skleidimas, darbo žmo
nių traukimas prie sąmo
ningo, klasinio, revoliucinio 
judėjimo.

Šiemet giliukingesniems 
vajininkams teks didesnių 
dovanų, negu dž bile kurį 
pereitą vajų. TdČiaus mums 
aišku, kad jie ne del tų do
vanų vyriausiai darbuojasi. 
Jeigu tai būtų vien dovanų 
laimėjimo klausimas, mes 
gal turėtume tik keletą va- 
jininkų išviso. O dabar 
smarkesnių ar netaip smar
kių, bet visgi krutančių, 
žmonių turime bent kokią 
kapą. Jie dirba darbinin
kiškai idėjai, kurios išraiš
ka yra šis jų ir mūsų dien
raštis.

Na, o vardan darbininkiš
kos idėjas yra ne tik dirbę, 
bet ir be ęalo daug kentėję 
šimtai ir tūkstančiai geriau
sių žmonijos sūnų ir dukte
rų. Jeigu energingas dar
bas šiame vajuje yra pasi
aukojimas, tai yra labai 
garbingas, pasiaukojimas. Į

• f • * '• f

Turi Išsijuflihti šimtai Ir 
Tūkstartčiai

Bet kad vajus, galų gale, 
būtų ’ ganėtinai pasekmin
gas, jis turi būt masinis; 
ne tik desėtkai, ne tik šim
tai, o tūkstančiai, “Laisvės” 
skaitytojų ir šėrininkų pri
valo stoti darban; Mes juos 
prie to uždavinio šaukėme 
ir šauksime. . Nes tai yra 
aiškiausias dalykas, jog be 
masinės talkos darbininkiš
kuose reikaluose negalimas 
yra'jok^ didelis,, gausingais 
vaisiais 'našus darbas, ų

Draugai darbiečiai, kurie 
•daugiau veikė Darbinihkų 
(Komunistų) Partijos rin
kimų kampanijoj, tam karš
tam darbui praėjus turėtų 
įsitempti' į ' ' 
nice” ir

Už tai dau- 
gavimui naujų 

jDSA. Prenumeratų 
alikom kitų miestų 
Pereįtą VajųjDetro- 

tris dovanas, 
nenorėjom 

skriausti kitų miestų drauges. 
Būt pasirodo, kad ir kituos drau
gės nesinaudoja proga. /

Aš patariu “Darbininkių 
Balso” vajų prailginti ant to
liau ir raginu drauges, kad 
kiekviena prisiųstų nors po 5 
skaitytojus, ne$ tai visai leng
vai galima padaryti. Tik rei
kia nors kiek įkreipti domės į 
vajų. Prisiunčiu 5 prenumera
tas ir stengsiuos gauti jų dau
giau. t • ’

Keno Buvo ir Kam Teko.
Sykį , farmerio moteris^ 

siųsdama kiaušinių sandėlin 
šviežių kiaušinių krepšį, ši
taip ant vieno kiaušinio pa
rašė :

. “Už šį kiaušinį aš gavau 
centą. O kiek jūs už jį mo
kėjote?”

Jinai ten pat parašė savo 
vardą ir adresą.

Po metų laiko, jinai aptei
kė atsakymą. Laiškas bu
vo parašytas ant išpuoštos 
ir kokio tai aktoriaus vardu 
padabintos popieros.

Aktorius rašė sekamai: 
“Mano brangioji. Nesenai 
aš lošiau Hamleto rolę ir ko
šimui , baigiantis apteikiau 
jūsų užrašytąjį kiaušinį dy-

syės? šėrininkų bei prenu
meratorium. Bet užtat pa
skui nenori ir savo kaimy
nus palikt nuošaliai; siun
čia mūsų vajininką pas 
■juos, sakydamas, kadetas ir 
tas- gali ir turi šiuom tuom 
prisidėt prie “Laisvės”; kai 
kada su 1 dienraščio užraši- 
rtėtojūm toks naujas “kos- 
tumeris” ;ir pats kartu nu- 

naują įžiūrimą 
y padėdamas 
if toliau abel-

Namui užsidegus, sudegė 
“hobo,” praneša iš Chicagos.

Šalia lovos' suanglėjęs seno 
žmogaus kūnas, pripažintas, 
kaipo “hobo,” šiandien buvo 
rastas baigiančiame degti ap
leistame, į žem£ susmukusia
me sename namel

Galvą iškėlęs, alkūnėmis 
ant lovos pasirėmę^, klūpojo 
ir: dąrė keistą reginį paskutinė 
“hribo” išvaizda. Jo drabužiai 
buvę nudegę ir nieko ant jo 
nelikę, iš ko- būtų buvę gali
mą pažinti.

Chicagos elegantiški ir 
“švelnių jausmų” ponai ir po
niutės vis tiek jį vadina “ho
bo.” Mat, žmogus buvo nu
senęs, gyveno į žemę susmu
kusiame sename name.

Jis “hobo” (valkata) todėl, 
kad savo jaunystę ir spėkas 
bedirbdamas paaukojo ant ka-< 
pitalistų aukuro 
likimas laukia 
darbininką, jei 
į "Darbininkų 
Partiją.

mas. saujelės dykaduonių,^ tu
rėtų’ stoti ant Idoj į, ir ' dirbti 
kiek drūtas rinkimą kampani-

Ii’ Kaip čia Visus Atsiminsi
Sporte mergina kalbasi Su 

dvejopai už save sėhešnė 
mergina. Tarp kitko, antroji 
pastebėjo, jogpereitą vakarą 
jai atsitikę ^padaryt labai 
nesmagią klaidą. *Ir kokią 
gi tai klaidą tu padarei?” 
klausia pirmoji., z j , j/

* Antroji Sporte: “Matai, 
aš pasisakiau savo dabarti
niam vaikinui, jog dar tebe*

Moderniški Plėšikai j
Du plėšikai susiėję saliūne 

! kalbasi apią sąVo paskiau-, 
i šiai nūveiktą darbą.' Vie- 
inas sako: “Klausyk, Smaugi 
ly, aprokuoPivri’ dabaf, kiek 
mudum pinigų teko šį vaka*^ 
rą pagriebti.”
Antrasis Plėšikas: “Ir kanv 

čia mums dabar galvas lau
žyt ? (Palaukime rytmečio; 
juk rytiniame laikraštyje 
viskas bus kuoaiškiausiąi iš-' 
skaitliuota. /

Surinko J. Baitais.-*

Jungtinių Valstijų 
B. Gitlowa į 

Tai yra 
pasišventusiai 

gina darbininkų klasės reika-

Per šį mėnesį dd. Mizara ir 
Bimba važinėja su plačiais 
maršrutais. Jų prakalbose tūri 
darbuotis ir mūsų draugės rink
damos prenumerates bei nau
jas nares. Taipgi šie ir kiti 
mūsų kalbėtojai tūr nepamiršti 
paminėti ir mūsų vajų savo 
prakalbose, o jei jie kartais pa
mirštų, tai mūsų draugės jiems 
turėtų tai priminti.

“Man žingeidu,' kasgi’ atsitiko 
su “Darbininkių Balso” yaji- 
nirikem, ries vajus jau baigiasi, 
o drir nieko hęgirdėtL Atrodo, 
kad niekas nėra veikiama. 
DiĮąūgįesį teęš kad ; siaaš 
metais yra skirta net 5 dova
nos už naujus skaitytojus.'Ne
jaugi tos Visos, dovanos ir pasi
liks Centre., Tai būtų aįpgailė- 
tiria, jei mep tiek tesirūpiname 
savo viehintėliu laikraščiu.

Mes, detr.oitietės, ,šį vajaus 
mėnesį mažai dirbam del prenu
meratų rinkimo 
giau dirbame 
narių į 
rinkimą 
draugėm 
itas laimėjo nėi 
tai šiais metais

Ar Jau Tdip ir Bus?
Gal ir galima kiek tuomi 

pasiteisint, kad laike tokios 
bedarbės; kokia siaučia pas 
mus, Lowelly, šiais laikais yra 
sunku . , veikti. Darbininkas, 
neturėdamas darbo, neturi jo
kių jeigu, kuriomis jis šiaip 
taip palaiko savo kasdieninį, 
kad ir pusalkį, gyveniiną. O 
neturėdamas ir tų vergiškų į- 
eigų žmogus atsiduri baisiai 
blogoj. padėtyj. Kas to neši
no ?

Kasdieniniai duonos klausi
mo rūpesčiai bedarbiams daug 
pajėgų sunaikina. . Ir tuomet 
jau trūksta gei’o ūpo visuome
niškam veikimui, 
vien rūpesčiais b 
sunkaus gyvenimo 
virisi. Čia* reikalingas masinis 
darbininkiškas judėjimas, ku
ris sudrebintų persiėdusius po^ 
nūs ir priverstų darbdavius 
skaitytis su bedarbių masėmis. 
Dabar visur ėjo smarki agita
cija už Darbininkų (Komunis
tų) Partijos kandidatus W. Z. 
Fosterį į 
prezidentus 
vicė-prezidentus 
žmonės^ kurie

“Laisvės” administracija 
apskaito, kad per penkias 
pirmąsias šiemetinio vajaus 
savaites kur kas mažiau 
naujų skaitytojų tesurinkta, 
nekaip pernai per tokį pat 
iąiką. Kad pasivyt pernykš
čių skaičių, reikėtų dar pen
keto šimtų skaitytojų.

Kodėl vajaus dalykai sto
vi žemiau, negu vidutiniai, 
tam lengva surast priežas
čių : šiais metais didesnė be- 
dąfbe; pavargėliais liko 
tūkstančiai lietuvių minkš
tųjų angliakasyklų mainie- 

pusantrų 
kitiems gi 

reikėjo 
bešaukiant pi- 
—> angliaka- 

New Bedfordo audė- 
New Yorko kovojan

tiems adatos darbininkams 
ir 1.1.' Pastaraisiais gi mė
nesiais buvo nuolat atsišau- 

‘ kiama finansinės paramos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų vajui.

Po. viso to paprašyk, kad 
nors ‘ ir*, pritariantis darbi
ninkų judėjimui žmogus pa
sipirktų “Laisvės” Bendro
vės serą arba kad užsipre
numeruotų dienraštį,—- jis 
nejaukiai į tave pažiuręs ir 
pradėą.; lėtai “trauktis afe 
gal”: tai ilgai nedirbau>_:Q 
dar tam ir tam tikslui auko
jau; g?al .kada toliau tapsiu

še i nfy niekame 
teisme New Ydrke mirė Wm. 
T. Tuęr, $0 ‘metų ’amžiaus. 
Dvi jo dukterys buvo žadėju
sios išmokėt jam po $4 į sa- 
Vaitę.r Senis tris mėnesius 
vaikščiojo į teismą, besisteng-

kai tvirtesnės? 
šaus

so” vajų, kad privedus Tuos 
vajus prie sekmirigo rezul
tato. Dar turite trejetą sūr 
yaičių 'teiko’. Kašdien atei. 
minkite apie, vajų; panau
dokit jam Jiubsas nuo fab
riko valandas,—>o galėsite 
padaryt daugiau,; negu net 
patyą dabar manote!

Vt. Laisvietis.

Moteris: “Mokėsiu 10 do
lerių į įpėnesį.” • ’ -z

Vyras: “Per kiek mene
sių?”’

Moteris: “Ach! Aš visai 
užmiršau apie tai paklaus-

AmeriikOnų nėgūliiria vadin
ti 'iŠŠfeiiii^iiajš, ishko Viėnas 
žtirnalištas. Merginos dabar 
ir didesnes ir diktesnės, riėgu 
kadą bhvo. Iš 100 kandida
čių i .“ffešhnian’.us” Cornell 
Universitete, 48 yra 6 pėdų 
aitgščio ir šiaip normalaus su- 
budavojimo. Ir tas rodo ge
rą ženklą, sako jis.

Tas taip, čia kalbama tik 
apie saujelę, apie aristokra
tijos dailiąją lytį. Bet kaip 
yra su masėmis, su dą^bo per 
lėmis, su darbininkų tėvų 
dukterimis, kurioš diena iš 
dieribš nuo pat kūdikystės fab
rikuose vysta, lyg gėlės šal
nos (pakąstos, ar ir jos fiziš- 

Nieko pana- 
Yra net tokių ir dar ne- 

mąžhi merginų, kurios sulaukę 
20 'metų amžiaus nesyeria nei 
100 i svarų. Juk tai ne pro
gresas, bet regresas—degene
racija.

kandidatus, bet pas mus, Low- 
elly, to nėra. Čia darbininkąi 
tiek y#a sumulkinti kunigų: O 
kitokių dykaduonių, kad dar
bininkiškas judėjimas? jiems 
pasirodo^) visai svetimas. Bijo 
ir pirštą pajudinti '^rieš savo 
išnaudotojus.

Progresyvių — susipratusių 
žmonių būrelis, ypač darbie- 

•čiai, po truputį veikia, bet ir
gi neužtektinai. Tarptautinis 
darbas šiek tiek eina, tačiaus! 
pas lietuvius darbininkus vy-[ 
rauja didelis pesiftiizmas. Ko-1 
munistai išdalino tūkstančius 
rinkimų kampanijos lapelių, 
išplatino šimtus “Daily Work- 
erio” ir kitokios, literatūros, 
surištos su rinkimų kampanija. 
Bet ir čia iš lietuvių matėsi tik 
du draugai besidarbuojant. 
Prie tokio svarb.aus darbo rei
kėjo ir lietuviams progresy- 
.viams prisidėti, būt buvę dau
giau nuveikta rinkimų dirvoje.

A.L.D.L.D. . 44-tos kuopos 
narių skaičius ne visai mažas, 
bet *tūli iš jų gyvena tolokai 
nuo miesto ir prie jokio veiki
mo negali prisidėti, tačiaus 
draugai, gyvenantieji prie vie
tos, truks ar laikys, turi pra
dėti smarkiau< veikti.

Ar jau taip ir bus mūsų* bol
ševikiška dirva usnimis apleis
ta ? Tai negalimas daiktas! 
Draugai, kiek čia mūsų yra 
gyvenančių prie vietos j kad ir 
nedidelis būrelis? bet imkimės 
narsiau už darfio. Visokį nc- 
viltingumą meskim šalim Pra
dėkim verbuoti savo darbinin
kiškas eiles. Mūsų vyriausia 
užduotis dabartiniu laiku tu
ri būti 
girnelių, šokių, vakarėlių, ga
vimas mūsų dienraščiui “Lai
svei,” naujų skaitytojų ir ga
vimas naujų narių į Amerikos 
Lietuvių Darbinirikų Literatū
ros Ųraugiją. , Tai mūsų dar
bas. šiais metaisrir he.t Trum
pu laiku jau giaVbni (3 naūjus 
narius. Gausjm ir daugiau, 
tik hetingėkim^teatyti žteories, 
pąsifcalbėti su jais ■ apie ’kas
dieninius reikalus ir pakalbin
ti juris Stoti prie taip geiros ir]damas išrinkt iš ’ dukterų tą, 
naudingos darbininkų . klaseipašeipą, bet vis nieko negavo, i 
organizacijos. įtimai teisme mire is didelicf

J. M. Karsonas. nusilpimo ir išbadėjinip.

Lenkų vyriausybės nųoiūo- 
nę reikšdamas, “Kurjer Wi- 
lenski” (khip kad pkduoda 
“Lietuvės Aidas” N r. 211) 
guodžiasi, kad generolas 
Želigovskis aštuoneri m,etai 
atgal, po Vilniaus užgriebi
mui, neapsidirbo ir su Kau
nu; Želigovskis tuomet mė
ginęs 'užvest kokias tai de
rybas su .Lietuva/ bet nega
vęs atsakymo. Todėl jpil-i 
sudskinis “Kurjer Wiienski- 
tęsia:

“Tuometines buvome ir 
esame /tos nuomonės, kad Želi-į 
govskis po šių nevaisingų mė4 
ginimų turėjo eiti į Kauną 
gauti atsakymo... Lenkiškosios 
Lietuvos ginčas su lietuviškąja 

: Lietuva turėjo būti išspręstas
tarp Vilniaus ir, KaUno, ,o’ ųe 
Varšuvoj arba'Ženevoj.” >
Tik, suprantama, po Vil

niaus vėliava ’ būtų veikusi
Varšavos kariuomenė, 

kad nukariaut visą Lietu
va...

Minėtas Pilsudskio orga-j 
nas, toliau, dasikalba, kad ir 
dabar Lenkija turinti teisės 
reikalauti sau Kauno su 
apylinkėmis; sako:
“Lenkų* lietuvių ginčas, tai 
ginčas ne del Vilniaus, bet del 
karo stovio panaikinimo. Čia 
Lenkija užsispirinįjja” (kad 
karo stovis būtų panaikintas), 
“ne Lietuva. Tik del ko Len
kija to aiškiai ir griežtai ne
pabrėžia tarptautinėje ginčo 
plotmėje...tai sunitu suprasti...

• Vajininkių stovis yra seka
mas:

M. Paukštienė, Brooklyn, N'.
Y., 17 skaitytojų.

Z. C. Mažeikienė,, Cleveland, 
Ohio, 12 skaitytojų.

A. Deveikis, W. Frank-
111. 6 skait.
Petkienė, Great Neck, N, 
skait;

Katinienė, Waterbury, 
Conn. 4 skait.

R. Mizara, Brooklyn, N. Y.
4 skait. , ■ 1

M. Bacevičienė, Detroit, Mich.
4 skait.

Po vieną skaitytoją prisiuntė 
R.) Bęniušienė

bail mažai lūik'o teturįs ‘ važi
nė ;i’ - su 'prakalbomis 7-tame 
Apskrityje ir vėliau, žadėjęs 
bū J apie pabaigą lapkričio 
iriėhesio, tai’ būsiąs Worceste- 
ryjUr apielinkėse. Lauksime.

Susirinkimas nutarė išpla
tinti speciali o “LaisVės” nume
rio1 šių rinkimų’ kampanijoje 
50Q egzempliorių, čia pilna 
lietuvių svetainėje ir viešajam 
knygyne net garsinimo kortų 
su pavęisklais, visa eilė repu- 
blikonų partijos kandidatų. 
Hooyęris “žvaigždė.” Mat, 
ūkėsų kliubas pasirūpino lie
tuvių kalba prakalbas duoti 
šį vakarą. Bet man įdomu, 
kad *ir vadinami susipratę dar
bininkai džiaugiasi HOoveriu, 
kaipo geriausiu kandidatu už 
visus kitus., Kaip kas štai ko
kius; 'palyginimus > Saro, kad 
bagotesirio pono geresrii; gyvu
liai, geresni padargai ir visi 
parėdai, reiškiA,- ’geriau šeria
mi,’ sgeriau gyveria. Taip ir 
Hoveris esąs bagotešpių ponų 
atstovas, tai j.o valdžia galės 
geriau šerti šaliės gyventojus.

nįnkiško judėjimo dalyviu.
Viena didelė skerspainė— 

tai kad dauguma dikčiai pa
gyvenusių lietuvių ameri
kiečių aptingsta, apsnūsta. 
Žmogus.dar apie 40 metų 
amžiaus ir, rodos, pačioje 
sveikatoje, o jau .apleipęs; 
dingęs pas jį žingeidavimas, 
kas dedasi pasaulyje, visuo
menėje, mokslo srityje, dai
liojoj ‘literatūroj ir t.t. Tai 
neatleistina; tai ir rfesvei- i ir 
ka. Kada žmogus nustoja 
interesuotis tokiais daly
kais, kada leidžia savo sme
genims rūdyti, per tą rūdi
jimą’ jis juo labiau ir sėns- 

metų ta, ir tyžta. Tai yra puikiai 
darbi- žinoma tiesa daktąrams-ty- 
nuolat rinėtojams.

Užrašinedami “Laisvę” 
šitaip dvasiškai nupuolu- 
siems bei puolantiems žmo
nėms, draugai vajininkai, 
jūs nešite naudą ne tik jų' 
protui, bet ir kūnui.

Pereitame Pildomojo Komite-1 kinimu 
to posėdyje nutarta vajus pra
ilginti iki 1 d. gruodžio. Dau
gelis vajininkių dar tik pradė
jo dirbti ir prašė, kad, vajus 
būtų prailgintas, tad tatai ir 
padarėme. ; .... , . ; ,

Dabartį,-Ąau£ėšj Jvišos^ imki
tės darbo ii’ per šį mėnesį pa
varykime vajų su nepaprasta 
energija.

Neabejojama, kad ’tekiose są- 
lygose būtų daug ’ęfėktingiau” 
(pašekmingiau) “iškelti iš 
tettsų” (Lęrikų) ‘‘gūsės terito- 
rjalinitis rdikhlayiteus—giličo, 
kad būtų atiduotas mv/tns len- 
kiškasai Nevėžos slėnys, dabar 
sulietuvintas,. \bet dar tebepa- 
sižymįs savo lenkiškumu, Kau
nas su plačiomis apylinkėmis.”
Ir šitaip pįlsudskininkai 

šnekėjo, besiartinant nau
joms : (dabar jau prąsidėju- 
šiėms Karaliaučiuje) dery- 
-boms’ tarp atstovų Lenkijos 
ar > Lietuvos valdžių. < >
I . i ' ’ • • j * 1

į Lepkų imperialistų tįkslas 
prisijiingt Lietuvių jau'senai 
žinorrias. Tik s jie , Iki šiol 
taip "atvirai ifiekaįb&dayč, 
noTs [Anglija k : Francį j a 
j au> senai pritariv Lbntei 
planams

Tuo pačiu laiku, kai Fran
ci jos generolai Rondai slap- 

I ta kuždasi su Smetonos vy- 
iriausybe apie- .Lietuvos 
įtraukimą į karišką bloką 
su Lenkija, Latvija ir IJsto- 
ni j a prieš Sovietus, tai Len
kai stačiokiškai grasina pa- 
čiau Kaunijos politinei gy
vybei, nesibijodami iš Sme
tonos valdžios' rimto pasi
priešinimo. Pilsudskininkai 
supranta Smetonas ir Vol- 
demarus, kaipo vienybės su 
Lenkija šalininkus, kurie tik 
laikinai veidmainiauja, be
lošdami Lietuvos patriotų
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STASYS PILKA 
(Comedian)

Ramona—Waltz (Wayne) 
Could I (Vorrei)

ARMONIKAS 
PIETRO

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

JONAS VELIČKA 
(Violin with Accordion)

By Sam Silver 
(Philadelphia Pioneer) 

Bill Haywood’s ashes

Join the Pioneers!
Long live the memory of our 

comrade “Big Bill” Haywood.
Bold. 1

In July 1928 Haywood died 
His last 

his ashes

I

| Tel., Stagg 5043

Būtinai išgirskite šiuos naujus Victoro Rekordus šiandien 
ant Orthophonic Victrola. Puikiausia pasaulio muzika 
yra užrekorduota Victor Orthophonic Rekorduose. Rei
kalaukite naujo Victoro katalogo.

viešai paskelbti.
, A. Skurdžius.

'‘LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
(Dance Orchestra)

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

4715 N. 5th Strėet
PHILADELPHIA, PA.

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

The booklet is called
Children in a Free

Beginning with this

. Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka

. Kvietkos Valcas
; Giedrutis—Valcas

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

PLYMOUTH, PA,

Pė^n^ia, Lapkričio 9, 1928

We workers children, must
I follow in the footsteps of our 

signifi- comrade. We too must carry 
class on the fight against the whole 

j capitalist system and for a

»( ...

Visi “Laisvės” skaitytojai 
privalo patys atsilankyti ir 
savo pažįstamus atsivesti. <

Kviečia Rengėjai.

Marytė
Skrendam, kaip Paukščiai

| Rūtų DaržeM
į Kaip Mane Veža iš Namų
I Marytė—Polka
[ Nemunas—Valcas

81271 Neva—Polka
Z Ha! Ha! Ha!--Polka

Apie žydą Barabanščiką
Dega u pas Mergelę
Tres jolie—Valcas (Waldteufel)
La petite Tonkinoise*—One-step

La Bella del Mulino—Waltz 
Sorrento Incantato—Waltz

, ing his career he was expelled 
from the Socialist Party for 
advocating a militant struggle

• the 
re-

THE YOUNG/

COMRADE CORNER *
edited by the Young Pioneers of America 

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

have against the bosses and for 
come to America—to their final overthrow of capitalism by 
resting place beside the Hay- volution.
market martyrs in Chicago. I In 191? he wag arrested

Who was Big Bill Haywood!his militant stand against .... 
that he should be so honored as i World War and sentenced to 
to be buried beside the great į 20 years in jail. Comrąde Hay
martyrs of 1886? ’wood reasoned: “better * an

William D. Haywood was one active worker in Soviet Russia 
of the bravest fighters in the ' than a silenced prisoner in Ame- 
American class struggle. Even.rica.” So he left for Soviet 
as youth he was already active Russia. Before he went to the 
in the ranks of the workers, i Union of Socialist Soviet Re
active in the metal strikes in publics he joined the Commun- 
the^West. He joined and took ist Party of America, which is 
th * lead in the Western Fede- the inheritor of the fighting 
ration of Miners which was a'spirit of the IWW and the'So- 
real fighting union. In 1905'cialist Party, 
the Western Federation of
Miners affiliated . with the In- in the Soviet Union, 
dustrial Workers of the World, request was that 
which was the most militant' should be brought back to Chi
section of the working class, cago. Half the ashes of com- 
Bill Haywood soon became rade Haywood rest beside the 
known as one of the staunchest ashes of John Reed ant Char- 
and most determined fighters les E. Ruthenberg in Moscow, 
in the I. W. W.

The bosses in America rea
lized Bill Haywood’s 
cance in the American 
struiggle and as a result a se- 
ries of frame-ups and arrests world where workers will rule, 
followed in his footsteps. In j do‘n Pioneers! 
Idaho an attempt was made to 
send him to the gal low by ac
cusing him o£ murdering an j 
ex-governor. In every strike that I
“Bill” took part the bosses .For the story of the Haymarket 
were after him, getting him į Martyrs read next week’s 
into jail, framing him up. Dur- YOUNG COMRADE CORNER.

Išgirskite Šiuos Naujus 
Orthophonic Victor Rekordus 

Lietuvių Kalboje

F

< Puslapis Trečias

About a year ago a delega
tion of workers’ children from 
Germany went to visit Soviet 
Russia before the 10th anni
versary of the Russian Revo
lution. These children issued 
a little booklet made up of 
letters and articles which they 
wrote while in Russia about 
the conditions of the children 
there. 
“Free 
Land.” 
week we will publish transla- 
tiefns of parts of this little 
book that, will bė of interest 
to American working class 
children.

As you see the children- al
ways compare conditions in 
workers’ Russia with . condi
tions in bosses’ Germany. In 
bosses’ America things are 
very much the same as in 
bosses’ Germany. Every time 
these 'children write about 
Germany we can just' put 
America in its place.

It is 11 years since the 
workers in Russia have kicked 
out the bosses and established 
a workers’ rule. In these 
years, the Soviet Union cared 
first of all for the children. 
Thru these stories, we shall 
S(*e how.

—Editor Young Comrade 
Corner.

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas: -

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

I <
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės jdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O„

. New York, i N. Y. ]

VIS! 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 supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todeL 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.

M
“ /• A

CASTON ROPSEVICH

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

Draugam Kanadiečiafoi
Norintieji platinti “Laisvę 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Spalių 29 d. U. M.' W. of 
A. visi lokalai buvo surengę 
paminėjimą mirties J. Mitch
ell. Jis kietųjų anglių indus
trijoj suorganizavo uniją ir 
sujungė ją su minkštųjų ang
lių industrijos darbininkais, 
todėl kietųjų anglių industri
jos darbininkai švenčia jo mir
ties dieną.

Buvo garsinta,, kad kalbės 
unijos vice-prežidentas ir sek
retorius. Garsino visuose loka- 
luose ir per vietinę spaudą. 
Pagalinus, dar pridėjo prie 
kalbėtojų J. Casey, nes manė, 
kad tuomi sutrauks labai daug 
narių. Bet per prakalbas sve
tainėj buvo apie 200-300 žmo
nių, nes vieni išeidinėjo 
tainės, kiti įeidinėjo.

Tai prie ko priėjo 
i kad nariai nesilanko nė 
į.viršininkų prakalbas.

J. Casey laike streiko pasi
rodė geru streiko laužytoju, 
nes tik per jį darbininkai ko
vą pralaimėjo. Minimas po
nas yra centralinės organiza
cijos pirmininkas ir jis unijas 
užsuko prieš streikierius. Dar
bininkai sugrįžo dirbti be uni
jos. Kuomet streikas prasi
dėjo, tai visi manė, kad 
bus laimėtas. 1

Lapkričio 11 d., 2 vkl. 
pietų, Stravinsko svetainėj, 
Ferry St., įvyks prakalbos. 
Kalbės drg. R. Mizara. Visi 
vietos ir apielinkės lietuviai 
atsilankykite į šias prakalbas.

’ Lewiso mašina prievarta no
ri išrinkti iš darbininkų nepa
prastas duokles ir todėl pasta
tė tokius kolektorius, kurie net 
jėgą pavartoja. Jeigu tik ku
ris mainierys atsisako mokėti, 

Į tą griebia už .gerklės, ir smau
gia. Jeigu jie ir toliau taip 
elgsis, tai reikės ir jų pavar
des

VICTORIA ^iCHESTRA

GIULIETTA MORINO 
(Violin with Guitar)

VICTOR TALKING MACHINE CO., CAMDEN, N. J.

CHESTER, PA.
Lapkričio 4 d. įvyko A. L. 

D. L. D. 30 kuopos susirinki
mas, kuris buvo skaitlingas ir 
gyvas. Apsvarstyta daug svar
bių dalykų. Nutarta sureng
ti koncertą ir balių. Tam dar
bui išrinkta7 komisija.

Lapkri&o 10 d. yra rengia
mas didelis balius, nuo kurio 
visas pelnas skiriamas J^ew 
Bedfordo streikieriams. Ba
lius bus lietuvių svetainėj, 4th 
ir Upland Sts. '

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

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

Vaistžoles 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.

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

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
Restaura-! Visais reikalais rašykite: 
ei jose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 

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

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

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”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS), 

UNDERTAKER

GRABORIUS

Mano ofisas at- 
Darbą at- 

Reikale kreipkites-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Patarnauju visiems be skirtumo 
jsitikinimų ir tolumus nedaro del 
manęs skirtumo. 
daras dieną ir naktį, 
lieku gerai, 
mane,

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naųjovinis 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 prieinamo®

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas

FIR F W F1 1 II Li mILLiIj
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 irMACYS BROS. FURNITURE CO
Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

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

Telephone, Greenpoint 2372
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Aidos Choras Vadovaujamas V. Žuko

A. P. L A. REIKALAI 4.

M

Automobiliu Mokykla

CENTRO SEKRETORIAUS 
PRANEŠIMAS VISIEMS 

A. P. L. A. NARIAMS!
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5.
6.

reikėjo iki šiol, ir neatsitiko, 
kad kas reikalautų iš draugi
jos antru sykiu pomirtinės, 
bet iždininkas griežtai spiria
si, kad jam turi būti sykiu ir

^£0$ •»

graboriaus bila, todėl siun
čiant pomirtinės blankas sykiu 
prisiųskite ir graboriaus bilą.

J. Gataveckas, 
Centro Seki

“KERŠTINGA MEILE”
TRAGEDIJA TRIJUOSE AKTUOSE

Stato Scenoje Philadelphijos D. O. B. Veik. Komitetas- 
SUBATOJE

10 d. Lapkričio-Nov., 1928
' UKRAINŲ SVETAINĖJE *

849 N. Franklin Street Philadelphia, Pa.
Prasidės 8 vai. vakare—ne vėliau

■

* ■
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Mažyti, tai be
karo,” spausdama prie krūtinės 
ėnesiu kūdiki, kalbėjo Agota, n

M
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Puslapį Ketvirtas

aK. S. Lietuvaite.

CIVILIAI ŽMONES KARE
(Tąsa)

Tėvelis, nors pavargęs, pasikinkė taip 
pat pavargusį arklelį, užsidėjo šieno, pluoš
tą virvių ir leidosi į kelionę. Dvidešimts 
vienas viorstas—ne taip tolima kelionė, bet 
pavargusių trumpi yra žingsniai.

Saulutė greitai grimsta, tarsi į krau
ju nudažytą vakarų rausvumą. Važiuoda-' 
mas kalneliu, senukas užmiršo ir vadžias 
rankose belaikąs. Kalnelis, pakalnė, vė) 
kalnelis, ir visi laukai buvo prismaigstyte 
mažų kryžiukų, kurie besileidžiančios sau
lės spindūliuose senukui buvo panašūs į
pasakiškus angelus, sparnelius išskėtusius 
ir besiruošiančius į dangų skristi.

Senukui' pasidarė nejauku; jis vadžias 
drūčiai ’ rankoftiis suspaudė, dantis sukan 
do ir, arkliui pamažėl einant, lyg pastyru- 
siortiis- akimis žiūrėjo į paskutiniuose sau-- 
les spinduliuose bemirguhUojancius kry-.kai deJ is sva‘us. Pat igIi į 
ziukus. Ak, vyreliai; vyreliai, nekaltai - - 
išskersti avinėliai! Kodėl jūs neišgirdote
Lenmo mokslo, kodėl .neatkieipėt ginklą ųa topau nuo kelio sovinčią moterį.

gatvės nevalia, o už1 užbraukimą' degtuko 
ar kitokiu būdu ugnies parodymą, tai nu
šautų ant vietos.

“Ak, koks džiaugsmas, kokia laimė, 
kad tave dar gyvą matau! Tai dar namus 
nesudegino!” bučiuodama tėvą, kalbėjo 
duktė.

Ryšuliai jau buvo prirengti, kuriuos 
nieko nelaukdami tuoj ėmė nešt ir kraut 
į vežimą. Paskui uždėjo’ skrynią su skal-' 
biniais, lovą, stalą, dvi kėdės, siuvamą ma
šiną, bliūdus, puodus, pusmaišį bulvių ir 
smulkmenas, o patys susisėdo į tarpus ra
kandų, ir leidosi kelionėn. “ 
gam nuo i 
dviejų mėnesių kūdikį, ...
“Bėgam, ale kur?—nuo vilko ant meškos 
tęsė tėvas. > '

Sunitų vežimą betraukdamas’, visiškai 
pailso jų arklys. Sustojo; senukas jam 
padavė paskutinę saują šieno, ir laukia, 
kol kuinelis papusryčiaus. Suėdė, viorstą 
kitą pasiįrė ir vėl neina. Visi nutarė -iš
lipt iš vežimo, o palikt jame tik jauniausią- 
jį, tai yra kūdikį, kuris nesvėrė daugiau,

, ir eina

Km,

prieš savo despotus—kraujo lakikus!...”
Dvi didelės ašaros nuriedėjo per su 

vargusį senuko veidą; jis piktai surauki 
kaktą, sutrenkė vadžiomis-arklio nasrus ii 
smarkiai sušuko: “Tegul presmenga ka
riškas despotizmas, tegul prasmenga beso 
čių sauvalia! Vyrai, kur jūsų gyvastis i 
Kelkitės jūs, šalti lavonai, kelkitės greita? 
ir neškite ginklus savo broliams, tiems, ku
rių gyslose dar kraujas teka! Tegul j K 
išnaikina žmogžudžius ir apvalo žemę nuc 
niekšų!!! Ai, ai, ai, tai gaila,” dūsavo se
nukas.

“Stoi!” (sustok) pasigirdo balsas 
“Kur važiuoji, ką veži?” Sargybinis išklau
sinėjo ir liepė važiuot sau.

Rytų pusėj jau matėsi aušros juostos 
kuomet senukas pasiekė Kybarus. Mieste
lis—tarytum šaltas kapas. Nei šuns, ne 
gaidžio, nei jokio balso nesigirdi.

Daug žmonių jau buvo apleidę mieste 
lį, bet nemažai dar ir ten radosi. Rati 
barškėjimas juos išbudino ir jie vogčiomis 
pro langinyčių plyšius, stengėsi įžiūrėt, lyas 
jų tylą' suardė. Pabarškino senukas į jam 
žinoma namo duris; žentas paklausė: “Kas 
čia?” Tuoj atidarė duris‘ir pareiškė, kad 
nevalia į duris nei kur kitur barškint, ai 
kaip kitaip trankytis, net nei kosėt ant

“Marijona, ar tu čia?” užklausė Ago-| 
Fama-, 

čius pažįstamą, Marijona prisiartino, boti 
nieko nesakė. Jos veidas buvo išbalęs, dra-| 
bužiai purvini, o juosvi paakiai liudijo,, 
kad yra privargusi. Nedrįsdama nepažįsta
mų, Marijona pasivadino Agotą. į šalį ir 
papasakojo sekamą istoriją:

“Agota,” tarė ji, “ten už ano kapčiaus, 
ant šviežiai sukastos žemės yra trys kry
žiukai.” “Čia yra šimtai kryžiukų”, išsi
šoko Agota. “Bet pas anuos tris kryžiu
kus guli mūsų Konsvela.” “Kas, ką tu sa
kai, Konsvela, ta gražioji žydeįkaitė, ką. 
pereitą mėnesį įstojo į Komunistų Parti
ją?” “Taip, ta pati. Ve kaip buvo. Tu 
žinai, kad mes viename name gyvenom. 
Vakar ji baisiai nerimavo ir išsivadino ma
ne cit pažiūrėt į karo lauką, ir ot, kaip sy
kis, atėjom plentu iki čia ir pasukom ant 
to kapčiaus. šiapus kapčiaus yra vienas 
kryžiukas, matai, o anapus, yra trys. Aš 
rusiškai nesuskaitau gerai, tai 'nei nežiū
rėjau j parašus, o mano Konsvela,'tik dirs
telėjo į tuos tris kryžiukus, nesavu balsu 
suriko: Trša Lydil!’ ir griuvo ant žemės.” 
“A-a, dabar suprantu, Vargšas Irša Lydil. 
Jis paėjo iš Kauno. Tai jis tarnavo! jau 
paskutinį metą kariuomenėj;; žinai, juodų 
buvo susižiedavę. Eime pas Konsvela.”,

(Daugiau bus) i

Pėtnyčia,
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KONCERTAS IR BALIUS
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RENGIA LYROS CHORAS

U d. Lapkričio-November, 1928
KLAšČIAUS SVETAINĖJ

Betts ir Mąspeth Avenues ‘
Koncerto pradžia 3:30 valandą po piėtų

Maspeth, N. Y.
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; < ^rogramo išpildyme dalyvauja :
1. 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. ČESNAVIČĮUTĖ, kurią, sulig jos maloniai skambančio balso, galima pavadinti lietuvišku vieversėliu, soprano.
K. MENKELIŲNIUTE-JANUŠKIENĖ, 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.

PO KONCERTUI ŠOKIAI.—RETIREVIČIAUS ORKESTRĄ
“ĮŽANGA $1.00, 75c. ir 50c. Kviečia LYROS CHORAS
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K. Menkehūmūtė

Gerbiami philadelphiečiai ir apielinkės lietuviai! Trage
dija “Kerštinga Meilė” yra paimta iš šeimyniško gyveni
mo, kuri atvaizdina; kaip veęįęs vyras įsimyH 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 žvaigždė—KON
STANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ-JANUŠKIENĖ. Ji' dabar 
lietuviam retai dainuoja, nes kasdien dainuoja amerikonų 
teatruose. Mes, betgi, prisiprašėme ją dainuoti šioje mū
sų iškilmėje.

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

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

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

1. Draugai ir draugės, su 
1 d. lapkričio prasideda nomi
nacijos A. P. L. A. centro ko
miteto ant sekančių dvejų me
tų ir baigiasi su 31 d. gruo
džio 1928 m. Tat jei dar ku
rios kuopos neaplaikėte iš cen
tro nominacijos blankų, tai 
malonėkite tuoj pranešti, o 
mes jums prisiusime.
- 2. Yra kuopų, kur ligonių 
atsisakymo blankas siunčia 
tiesiai j centrą, neapkalbėję 
kuopos susirinkime apie ligo
ni, ar jis gerai užsilaikė laike 
ligos, taip kaip reikalauja A. 
P. L .A. . konstitucija, nes li
gonių visos atsisakymo No. 2 
blankus turi būt apsvarstyta 
kuopos susirinkime, taip kad 
visi nariai žinotų, kaip ligonis 
sirgo ir kaip jis užsilaikė lai
ke ligos, nes mes žinome, kad 
yra narių, kurie) “ser^a kas 
metai” ir ima paselpą iš drau
gijų. Mat, tokie “ligoniai”' 
prisirašo į kelias lygiai drau
gijas ir vis, ant augščiausio 
laipsnio ir kas metai “serga” 
del pasipinigavimo, nes dirb
damas nedždirba į dvi savai
tes tiek-, kiek sirgdamas į vie
ną savaitę gauna pašelpos. To
dėl visas atsisakymo No. fa 
ligonių blankas turi būtiriai 
susirinkimas priimti.

3. Draugai ir draugės, 
siunčiant pomirtinės blankas į 
centrą, turite pridėti sykiu ir 
graboriaus bilą, nes centro iž
dininkas to reikalauja. Mat, 
apie pomirtinę konstitucijoj 
parašyta nelabai aiškiai, tai 
iždininkas bijosi, kad kartais 
graboriūs■ neišręikalautų antru 
sykiu iš draugijos, todėl jis ir 
reikalauja, kad sykiu būtų pri
siųsta ir graboriaus bila. Nors 
ir centro komiteto didžiuma 
mano, kad . graboriaus bilos 
nereikia dilbai', kaip< jos ne-
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A I l/HIJCTlC 332 WEST BROADWAY 
/L Ja IlUFSlW So- Boston, ' Mass.

Tel.: South Boston, 1662-1373 j

REAL ESTATE DORCHESTER
Trijų šeimynų mediniai namai su 

visais įtaisymais. Kaina $10,500. 'ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE '

Nepaprastai giira proga įsigyt ge
ri} kampinį namų bizniui. Kam

pinis namas, krautuve ir du kam
bariai prie krautuvės. Dviem šei
mynom viršuj ’ krautuvės po 4 
kambarius. Namas visai naujai 

. pertaisytas. Kaina..............$6,500

INSURANCE
PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 

KIEKVIENAM
Inšiūrinu ir ant išmokesčio 

(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
l’orničius, Namus, Stiklus, Sveika- t 
tą, Gyvastį ir t. p.
Parūpinu pinigus delei morgičių -• 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.
Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti;* gaudami gerą 
nuošimtį" ant pirfnų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

4 Trijų šeimy'hų madinis namas, 4- 
4-4 kambariai, gesas, elektra, 

skalbynės, piazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos,. apie ‘ 20 arba 25 akerių 
žemes, kur yi'a arba galima laikyt 
karves. ‘

’ Geras biznio kampas City Point, 
šešių šeimynų mūriniai namai, 

bekernė ir krautuvė. Lakiai geroj 
.kaip bizniui taip, ir gyvenimui vie- 
/ toj.. Kaina $25,000. Sutiktų mai- 
nyt ant neblogo "dviejų šeimynų 
namo.

Užlaikau taipgi .
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS Š1UOM1 TARPU ATPIGO, i ‘ 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

Vienos šeimynas šešių kambarių 
namas: elektra, ,maudynė, šiltas 

vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400. Lengvos išlygos.

NOįRTH WOBURN, MASS.
; Devynių kambarių medinis namas, 

tik* 10 metų senumo, galima 
! vartotivienai arba dviem šei

mynom; su visais įtaisymais, iš
skiriant šilumą; ir, 4,000 pėdų že
mės, yištininkąi ir t. p. Kaina

; $4,500.‘ Įnerti reikia apie $800.
i Lengvos išlygou. A

Turiu daugybę namų, farmų r ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia , negalima suminėti.
Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAL- LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

OŲISd' ^VALANDOS:
Nuo 9 val.Xryto iki 9 Vai. 'vakaro

JAU SPAUDOJE— Naujas mėnesinis. žurrftilas 
^TARPiNINKAS^

; Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate Apdrauda, į 
Mortgičius ir kitus Nejudinamo Turto reikalus. <> Pilnas įdomių ir 
įvairių pasiskąitymų. Reikalaukite tuo jaus manė ofise; iš toliau

,, i j: siųskite 5 centus krasos ženklu persiuntimui. f:

Praktikos pamokos išardyt, atitai
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą," važiavimą ant vi 
kių kainų mašinų ir ant F 
Pilnas kursas šoferio-Mech 
kur vedą lietuvių ir anglų 
gerai žinomas ir per 16 me 
tyres instruktorius L. TI 
ČIUS. Mokykla atdara nu< 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1’ v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St? ,!?, Y.

o.

i

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia, Pallth St526 N.

Sulig 
taipgi

lai tie švelnūs cigarai, kurių-jūs 
pageidavote

pareikalavimo. Šiuos cigarus 
ir per paštą išsįuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)

Padirbti iš suderintų Havanos tabąkų.
Vidurys vien tiį iš ftnportuotų taba^.

JuOs išdirba
STANLEY PAUL
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KAVALIAUSKASJUOZAS

Keystone

.. .

v-:-.-:-?

1439 South 2nd Street

TELEFONAI:

Main 9669

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JA 8

PetnyŽia, Lapkričio 9, 1928
Puslapis PenktasMINERSVILLE, PA.

Mirė Jauna Mergina
Spalių 8 d. mirė darbininke, 

21 metų mergina, Veronika Sta- 
rinskiutė. Nelaiminga Veroni
ka senai dejuodavo kaklo gūžiu 
—tumerio skaudėjimu, bet atsi
sakydavo eiti pas daktarus ar 
į ligoninę, nenorėdama netur
tingų darbininkų teveliu mokes
čiais apsunktinti, o pati labai 
mažai uždirbdavo ir darbą ne 
visada turėjo. Kada jau labai 
susirgo, tai nė daktaras negel
bėjo — guzas suėjo į krūtinę ir 
pačiame gražumo žydėjime, pik 
na- ateities svajonių bei prakil
nių vilčių, nelaiminga jaunutė 
tūrėjo su vargų ir smagumo 
'pasauliui atsiskirti... Nors Ame
rikoj daktarų, gyduolių ir gy
dymo Įstaigoj užtenkamai yra, 
bet be pinigų jų nėra. Nors; jos 
tėvelio darbininkas visada po 
žeme sunkiai anglį kasa, bet del 
neteisingos tvarkos ir kapitalis
tų godulystės,.kaip visi mainie- 
riai, taip ir Starinskas, vos ant 
pragyvenimo uždirba. O ligoj- 
nelaimėj niekas biednų žmonių 
nesigaili, niekas jų nemato... Ve
lionė V. Starinskiute yra auka ' 
kapitalizmo, nes no jos kaltė,1 
kad jinai buvo neturtinga mer- ' 
gaitė, kad neturėjo ištekliaus ! 
laiku pasigydyti.

Žūsta daug nekaltų be laiko 
darbininkų iš priežasties netei
singo uždarbio padalinimo, ne
teisingos kapitalistinės tvarkos. 
Tą neteisybę jaučia ir supranta | 
velionės tėveliai Starinskai. To
dėl kovojantiems prieš skriau
das darbininkams — komunis- j 
tams velionės tėveliai Starins-: 
kai, pagal savo išgalę, pagelbsti 
kovoti. J. Starinskas .tankiai 
darbiečių piknikuose bei paren- i 
gimuose ant smuikos pagrajina, 
o Starinskienė priguli prie L.D. 
S.A. 36 kp. ir tankiai parengiu 
muose gaspadinauja.

Velionė ’dideliame nuliudime 
•paliko savo mylimus tėvelius, 
vieną sesutę ir 3 brolius. V. St. 

‘ palaidota be bažnytinių ceremo
nijų, laisvose Liuosybės kapinė
je. Tarnavo graborius L. G. 
Danh.

Gaila jaunos Veronikos! Gai
la, suskaudinta širdžia jos tėve
lių Starinskų. Ilsėkis, jaunoji 
Verute, amžinoj žemelėj. O mes, 
likusieji, tęsime kovą tolyn, kad 
ateityje jaunų mergaičių be rei
kalo daugiau nemirtų.

šalčium

M r '

aB

Lady
Grace Drummond Ha^, 
pirmutine moteris, kuri 
perleke per Atlarttiką 
i» Europos i Jungtines 

Valstijas.

Lady Grace Dninnnotid Hay 
vienintele tfnotęrįs nasažyra 

Grafo Zeppclino.

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

PHILADELPHIA, PA.

----- Oregon 5186

PžTsigendam
Antri metai baigiasi, kaip ne

tekome Reiklaus vargdienių kla
sės darbuotojo draugo Ppno 
Mulerčiko, kurį anglys mainose 
netikėtai užmušė. Apart daly
vavimo visuose drąsiuose kovos 
frontuose, Mulerčikas, būdavo, 
namines bereikalingas bekylan
čias ugnis užgesindavo. Išgir
dęs asmeniškumus, kilusius 
po nelabai vykusių- parengimų, 
ar kitokių priežasčių, tuoj 
Pranas būdavo suranda siūlo 
galą, nueina pas .draugus ari 
simpatikus,' išklausinėja, išba-! 
ra, iškolioja, paskui vėl gra
žiuoju užbaigia, pakeldamas 
organizacinį ūpą. O reikalui 
eeant abi puses suveda akis į 
akį, duoda garo, ir vėl drau
giškumas.. Kol kas P. M. vie-| klasės, labai gerai darbuojasi 
ta neužimta, todėl dabar ir!L j h. Pionicl.iuose. Elvh, 
pas mus visko yra, kaip visur .... . . . , 'Į ziobuka^ vadovauja • J

Netekome Prano,, išvažiavo •.Pionierių- Chorą. Dabar 
į Brooklyną ir Marijona Mu-1 me 3 jaunimo vadovus. 
lerČikienė, darbšti progresyvė i 

;darbininkė, su dviem savo 
z ' gražiom gabiom dukretėm Al- 

berta ir Aldona, kurios pasižy- 
^mėjo jaunų pionierių eilėse. ■ 

Taipgi į New Yorką išvažia-1 
vo Pranaičių šeimyna: Izido
rius, A.L.D.L.D. narys ir darb
štus parengimuose, Veronika > 
pasižymėjus darbininkiškoj - 
scenoj ir dainose, A.L.D.L.D. i £ jarbtoinky klase?.' v* «i Ir ! n l/x n Iri avia *

Pionierių- kempės 3 savaičių

S? Pečiulis

turi-

Labai svarbų darbą 
draugas; S. Pečiulis rinkdamas 
“Laisvės” vajui prenumeratas.1 
Tai neįkainuojamas darbas! 
Tai apšvietos vadas. Pažymė-

* I tina, kad drg. S. P. yra buče-
- ris-biznierius, o ištikimai dir- 

narė. Jų dukrelė Julė, aktorė-;^"’ 
dainininkė ir jaunų pionierių 
lyderka, Jurgutis jaunų pionie
rių narys.

Jaunimas
( Jauni pionieriai dabar pasi

žymi angliškom revoliucinėm 
dainom ir plakatų-lapelių dali
nimu. Komunihtų Partija pri
siuntė Jaunų Darbininkų Ly
gos vadą drg. Sam Gabler. J. 
D. L. išnaujo pradėjo gyvuoti. 
Jaunasis Juozukas Spūdys su
grįžęs iš Philadclphijos Jaunų

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno.
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Rusijos Revoliucijos 
•Apvaikščiojimas

Lapkričio 10 d., subatOs va
kare, bus graži programa 
Darbininkų svetainėj; kurią iš
pildys iliūsų jaunimas. Bus 
sulošta teatrelis, dainos,. “čy- 
ringai” ir gerOą7 prakalbos. 
Kaip del darbininkiškos revo
liucijos Tirto apvaikščiojimo, 
įžanga bus dovanai, kad kuo- 
,daugiausiai 'žmonių susirinktų.

Arminas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĖ”

J Bali Phone: Poplar'7S4&

ADOMAS f. STANKUS

VERNON ST-
X.

■; «»aboriW"'
v &.. .

U PH1 L'ADEL^H! A, •1 PA,'

Tas faktas, kad mums buvo uždrausta 
laiko, kaip Graf Zeppelin 

išlėkė is Lriediickshafen, kol mes žemyn 
nusileidome Lakehurst’e, tik dar labiau 
padidino mano apetitą prie Lucky Strike. 
Otkaip buvo skanus tas pirmasis ciga- 
retas! į^ky^Strike tikrai mane traukte 
traukia prie savęs—jo apkcpinini'o 
kepsnys yra stebėtinai malonus. As 
rakau Lucky^ vietoj saldumynu Valgymo 
~~t&tai vyrai daro jau per ilgas nimfas. 
.A&' manau, had jau laikas ir labai 
laikas. mums moterims rūkyt Luckies 
ir 'palaikyt savo kurio figured daliai 
laibas.”
Šiandieninė sveiko^ proto pHemonėy- im- 
kitę Lucky vietoj saldumyno. Viz^ feip 

■ dąjro-—vyrai ^pasilaiko sveiki ir vikris, 
moterys išlaiko savo figūrą dailiai laibą. 

. Liųčky . Strike, ■ puikiausi tabakai, mitriai 
sutaikyti ir ■ sumaišyti, paskui kepinami, 
kad išdirbi ‘ kvapsnį, kuris pūikia : pava
duoja tą pageidavimą saldumy nų.
Apkėpinimd's ''paliuosuoia Lucky Strike 
nuo nešvarumų. 20,679 daktarai tatai ' 
pripažįsta, sakydami, jog Luckies mažiau 
teerzina, iiegu bile kokie kiti, cigaretai. 
Atletai, kurie turi tinkamai tižlaikyt savo 
sveikatą ir drūtumą, liudija, kad Luckies 
nekenkia jų kvėpavimui nei abelnai kūno 
sveikatai. Štai kodėl Luckies visuomet 
buvo mylimieji cigaretai tų vyrų, kurie 
nori pasilaikyt augščiaūsiame sveikumo 
ir vikrumo laipsnyje ir supranta pavojūs, 
kuriais gręsia perdidelis svoris.
Perdaug gausingi valgiai? Ne! Pries
koniai? Ne! Saldūs pyragaičiai? Ne! 
Pajai? Ne!-Riebūs padažai—’greives’ ir 
prieskoniai? Ne! Pasakyk “NE” visiems 
riebinantiems valgiams—vietoj jų užsi
rūkyk Lucky. z

’s toast©
Nei Jokio Gerkles Erzenimo — Nei Jokio Kosulio 
— ■■■■■ III » »!■■■■■ »«■» — Mil I M I MII ■ ■■ II »ll I II IWIM ■»«■■■— * 1 ' 1 1 1 • ’ ’ ' ' ’ ■' ' ' ' " '''"r ' " L

© 192S. Tho American Tobacco Co., Manufutetnrcra

Varpas Bakery, O
.jr * Saliam

tt

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

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

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

Telephone, Stagg 8326
9745

“Mokykla su Reputacija'

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies {staiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną irenaktį 
Utarninkaisr> 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami - utarninkais

VYRAMS
Seredomis 
Ket vergai s 
Pėdnyčiomis 
Sukatomis 
Nedėliomis

i,. : dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN; N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai p-a žmogaus a'mžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

•jokią šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok auo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
• (2R centai už skrynutę)

yra tai kanuoli prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,-—kuris žmogui pagaiųina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut >as
F. URBONAS

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

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

Tel.: Juniper 8796
Siųsdami pinigaus su savo adresu, užrašykite i

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
•151 Metropolitan Avenue,- Brooklyn, N. Y.

_ORDER BLANK:____________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA,; 
su • visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ,------- .------------------------
No__________________________
Miestas _______________ i_____

•Miestas
State—
State—

PIB TIS TDBKBKA
fcVTDA! Lšike bedarbSs pirties kaina nupiginta ilrf EA litrai ’Ntio 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.' v vUUlų

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPeRJMUI VANTOS VELTUI

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

, NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utaminkais nuo 12-ios 
vai/* dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
U t aminiais

Trys gariniai kambariai deleį išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
'garo Vanojitnosi k&mbarys. Didelis, oringas miegojimui kambary s r 
tąip pat RESTORANAS bu 'geriausiu garantuotu patatnAvimu. 
29-31 Morrėll Street, tarp Cook ir Debevoise Sts 

^TIES BROADWAY JR FLUSHING AVE„ BROOKLYN, N. Y
Telefonas: Puląski 1090



IŠRANDA VO JIM AI PARDAVIMAIVIETOS ŽINIOS
PAJIEŠKOJIMAI

PHILADELPHIA

PHILADELPHIA

BROOKLYN LIETUVIS

INSURANCE
A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

LIETUVIŠKA BARBERNĖ

107 UNION AVENUE

LIETUVIS GRABORIUS

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS

GOLF COURSE BUTAI
PRANEŠIMAI IŠ KITURBALIUS

bengia Lietuvių Atletų Kliubas

ĮŽANGA 50c YPATAI

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

G iki 
P. M.

IŠGIRSKITE, KĄ REIŠKIA 
RINKIMŲ PASEKMĖS

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityt

iš darbininkiško atžvilgio

Durys atdaros 7 vai. vakare

tarnystės, kaipo New 
valstijos gubernato-

1 uojau praneša 
iš tik-

Syk] atsilankę, persitikrin- 
Pabandykit!

416 Metropolitan Avėnue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiuHų
Šal mėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių
Safronų

Jau 
pietinėj 
skaitymo, 
toja—J. 
įvyksta k 
Lietuvių Svetainėj 
sing Ave 
vaikučiai 
atsiveskit 
misija.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti. i

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

ROCHESTER, N. Y.
Paminėjimas Rusijos proletarinės 

revoliucijos 11 metų sukaktuvių 
įvyks nedėlioj, 11 d. lapkričio, 8 vai. 
vakare, Labor Lyceum salėje, 580 
St. Paul St. Kalbės Juliet Stuart 
Poyntz, žymi kalbėtoja ir veikėja, 
kuri nesenai lankėsi Sovietų\ Sąjun
goj. Lietuviai darbininkai dalyvau
kite skaitlingai Siamo iškilmingame 
apvaikščiojime. Įžanga 10c. K vie 
čia visus—Darbininkų (Komunistų) 
Partija. 268-69

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

regu- 
sekanti 
, 1214 
vakare, 

lankykite susi- 
reikalų.— 

267-68

vės” svetainėj, 
pianistė O. 
skambins piano 
karėlyj.

Telephone, .Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
duodu Smuiko lekcijas 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius 

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

jęs įKą puikios, 
t koncerte, tai 

girdėti, 
t re n-

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę ver 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir 
vaistai. Mūsų žmonąs; t -------
kiekvieną ligą. ' Žinodamas tą'ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, 
tuviškų žolių, šaknų i 
žemiau paduotus, C 
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių . » 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L, Bernice Šahniute

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

ĄL. SMITHAS BŪSIĄS 
$55,000,000 BANKO 
PREZIDENTAS

Wall Stryte organizuojama 
naujas bankas su $55,000,000 
kapitalo; to banko prezidento 
vieta siūloma gubernatoriui 
Al. Smithuj, nepasekmingam 
demokratų kandidatui j prezi
dentus. Smithas, pralaimėjęs 
rinkimus, pareiškė, kad dau
giau neimsiąs jokios politinės 
vietos po išsibaigimui dabarti
nės jo 
Yorko 
riaus.
VALGYKLŲ DARBININKŲ 
GEROVĖ

$18 į savaitę už šešių die
nų darbo savaitę, po 12 va
landų per dieną—taip dabar
tiniu gerovės laiku yra apmo
kama valgyklos darbininkui, 
rašo “Daily Workeriui” new- 
yorkinis korespondentas R. L. 
G. O dar, kad gaut bent tokį 
darbą, jis turėjo užsimokėt 
$6 išanksto.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo. Aš 
esu dailios išvaizdos ir pasiturinti 

mergina. Norėčiau protingo vaikino 
nuo 30 iki 38 metų. Daugiau žinių 
suteiksiu laišku.. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti ir savo paveikslą. 
Jeigu paveikslas nebus prisiųstas, tai 
visai neatsakysiu į laišką.—Miss Al
las Peter, .11 Granite St., Brooklyn, 
N. Y. 267-70

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

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

Tel., Stagg 9105

£>r. A. PETRIKĄ'
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza ‘ • < 
(Priešais “Bridge Plaza” ' 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. J 

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po. pieL 
Ketvetgais ir subatom į s iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik sulyg sutarties.PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su

pranta duonkepystės darbą ir 
norėtų eiti į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekernės ir storo; taipgi 
ir 18 gyvenamų kambarių. Bekernė 
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

KURIASI VISUOTINA 
ADATOS DARBININKŲ 
UNIJA

Keli šimtai dirbtuvių pirmi
ninkų, atstovaudami tūkstan
čius darbininkų moteriškų dra
bužių siuvimo pramonės, su
sirinko j Webster Hall, New 
Yorke, ir planavo, kaip įkurt 
naują visų adatos darbininkų 
uniją. Susirinkusieji su dide
liu entuziazmu pasitiko prane
šimą laikinojo organizuoja
mos unijos komiteto, kad nau
joji Nacionalė Kailiasiuvių 
Unija yra pasiryžus prisidėt 
prie organizuojamos visų ada
tos darbininkų unijos.

Šiame mitinge paaiškėjo, 
kad.90 nuoš. moteriškų dra
bužių darbininkų šiuo laiku 
nepriklauso jokiai kitai unijai;

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi tau- 
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(D0BR0W) -

i8t Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg B862

bus nedėlioj 
ryte, Švedų Kliube 
Visi nariai 
reikalu aptarti

PAJIEŠKAU
Pageidauju, 

karienę būtu 
Ūsu 
kas. 
te per telefoną 
šaukit tarpe 6l 
—John. t

Jay Lovestone, Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos - sekretorius, kalbės apie 
šių rinkimų pasekmes, sekma
dienio vakare, Workers School 
svetainėje, 26-28 Union Sq., 
New Yorke. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Visi darbininkai yra kviečia
mi išgirst apie rinkimų pasek
mes

PHILADELPHIA, PA.
. V. Draugijėlės susirinkimas 

11 lapkričio, 11:30 vai. 
701 N. 8th St. 

iteikit, turime svarbių 
■Komitetas. 267-68

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų « 
Pin a vi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 

įas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
ę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane,

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTfc

Fotografuoju, Didinu ir Numalia 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus ‘
Studija atdara kiekvieną dieną ii 

nedėliomis nuo *:89 ryt* iki 
i po pietą

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencom Rld’sr.

PUBLIC 8QUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

todėl turi dirbti tokiomis blo
gomis sąlygomis. Reikėsią 
neužilgo streikuot, kad page
rint jų sąlygas ir tuo pačiu 
Tauku organizuot neorganizuo
tas siuvimo darbininkus ir dar
bininkes.’ ■

ALDLD. 54 kp., Elizabeth, 
N. J., stato scenoj juokingą 
trijų veiksmų komediją “že
mes Rojus” nedėlioję, 11 d. 
lapkričio (November), 1928, 
A. Lutvino svetainėj, 69 So. 
Park St. Prasidės lygiai 
6:30 vai. vakare.

šį veikalą los A.L.P.M.S. 
7 kuopos lošėjai. Kaip vi
sada Newarko menininkai 
atsižymi lošdami gerus vei
kalus bei tinkamai sulošda- 
mi, taip ir šį sykį yra pa
rinkta patys geriausi akto
riai.

Tel. Lackawanna 218*

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 vakarai* 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

ROCHESTER, N. Y. /
Motenj Atydai

LDSA. 26 kuopa sykiu su kitų 
tautų darbininkių organizacijomis 
rengia bendrą ’susirinkimą, kuriame 
draugė Juliet S. Poyntz kalbės apie 
darbininkių organizacijas ir jų reik
šmę darbininkų judėjime. Kalbės 
anglų kalboje, todėl pageidautina, 
kad, apart kuopos narių ir simpati- 
zatorių, dalyvautų kuodaugiausia 
jaunų merginų ir moterų. Susirin
kimas įvyks nedėlioj, 11 lapkričio, 
2 vai. ’ po' pietą, Gddemino Draugijos 
salėj, 575 'Joseph Ave. Įžanga vel- 
tui.r—Kviečia visas bendras komite- 
taą.' . , ’ ‘ 1 268-69

Ižas 16 
nas 5.

Prakalbos prastai pavyko, 
draugai mažai kreipė atydos.

Nutaria pasiteiraut apie 
Newarko teatralę grupę, ar j 
jie negalėtų sulošt veikalą j 
“žemės Rojus” ir keno naudai 
jie loštų, ar A. L. D. L. D. ap
skričio, ar jie lošia ir kuopos 
naudai.

Išrinko J. Kazlauską atsto
vu į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą. Nutarta parsi
traukti ir pardavinėti “Lais
vės” kalendorių.

Southbrooklyniečiai rengia
si patys ir ragina kitus būt 
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 
vakarėlyj 17 d. spalių “Lais- 

Jų talentuota 
Kazlauskiūtė 
solo tam va- 
V. Januška.

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

\ ir numaliavoja 
ft visokius paveik- 
|| sius įvairiomis 
n spalvomis. At- 
7 naujina senus ir 
' krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

itsidarč jaunuolių mokykla 
daly,j miesto. Bus mokinama 

rašymo ir dainų. Moky- 
Basanavičiūtė. Pamokos 
s subatą, 2 vai. po pietų, 

928 E. Moyamen- 
Kurie norite, kad jūsų 

pramoktų lietuviškai, tai 
j paminėta mokyklą.—Ko- 

267-68

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

Lorimer St., šalia, aptiekos.

L . Subatoj e

10 Lapkričio-Nov., 1928

Garstyčių
KiekvL 

gydančią ž„,----- -------,, -------,---------- ,
o aš visados kuogr eičiau šiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

Haris susirinkimas 
pirmadienį, 12 d. 
Spring Garden St. 
Draugai darbiečiai, 
rinkimus, nes yra svarbių 
Frake, sekr.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia didelį balių subatoj, 10 
lapkričio, Turner _ Hall, 119 Park 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.* Visi 
nariai privalote dalyvauti. Kurie 
nedalyvausite, tai turėsit užsimokėti 
už tifcietą.—Sekr. J. Kazlauskas.

267-68

NUO
SUSTINGUSIO\|®W 
SPRANDO ;
Prašalinimui Sprando Sustingimo, 

kuris paeina nuo peršalimo, nusipir
kite bonkrj PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite: juomi sprancl.-). 
.Po dviejų jtr trijų patrynimą 'sustin
gimas visiškai pranyks, f *

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip pat naudojamas nuo 
Skausmų Muskuluose, Peršalimų, 
Keumatiškų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, Išsinarinimų Išsitcinpirnų, 
Nusimušimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- 
PELLERIO bonkos. ;

Reikalaukite 'PAIN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai yra tikrasis lt-, 
nimentas.

Parsiduoda visose Vaistinėse J
po 35c. ir 70c. už bonką g

į arba užsisakykite stačiai iš 3 
L,. 17ir Lobonyforios of mĮI
į ĮJį F.Ad. niCHTER u CO« 
[Stį UEHUY ANO SOUTH firTH 8TB.

X OROOKUYN, N.V ^JSĮ

GERAS karpentens-dailydė 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

Lietuvių Frakcijos 
įvyks 

lapkričio

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuea 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.;
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue-
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Ar žinote, kas bus sekma
dienį? Jeigu nežinote, tai tė- 
mykite. Sekmadienį bus Ly
ros ’Choro senai laukiamas 
metinis koncertas ir balius. 
Koncertas bus labai puikus, 
Programoj dalyvaus geriagši 
New Yorko dainininkai-solis- 
tai, taipgi Jr chorai Lyra ir 
Aidas, ir Ufos dvieilis kvarte
tas.

Lyros Choras ne baikom 
rengiasi prie savo koncerto. 
Lyriečiai išmoko kelias nau
jas dainaą’ in f 
Kurie dalyvaisit 
turėsit : jprdgos 
Taipgi ir Ufis kvartetas 
giasi ne baikom pasirodyti šia
me koncerte. , Ufiečiai moki
nasi išsijuosę naujas dainas 
beveik kas vakaras. Tai gali
ma suprasti, kad jie puikiai 
pasirodys su savo naujom dai
nom. Teko sužinoti, kad jie 
tokią dainą dainuos, kur nie
kas dar nėra ant svieto gir
dėjęs.

Na, o kaip su aidiečiais? 
Jie irgi nesnaudžia; rengiasi 
pasirodyti lyriečių 
su savo gražiomis

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė ,

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

Lietuvoje turi 
tokie naminiai 

taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik

argabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
dtokių žinomų gydančių vaistų, tarpe karių ir 

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Metelių
Medetkų
Mėlynių uogų
Našlelių 
Pu plaišiu* ų 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

MASPETH, L. I.
1 ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI, ENGLISH COLONIAL STILIAUS

Lotas 26y2xl00, 17 Pedųt Privatinis įvažiavimas

Kaina $7,950.00 |mokėjimas $950.00
Balansas ant Lengvų' Išmokesčių 

Savings Banko Pirmas Mortgičius $4,500.00
8 KAMBARIAI, MAUDYNE IR PANTRY

Marmuruoti Maudynių Kambariai, Įbudavotos Vanos
Ištisai klėtkuotos (parquet) grindys, vario rynos ir nuo stogų dūdos. 
Didžiosios priemenys ir kiemai lYąvertine-nu ištaisyta (padaryta iš 
tikrojo craftex). Virtuvė, pusryčių kambarys ir pailtre klijonkėmis iš
klota. Kiekvienas kambarys išmuštas lentukėmis (panel moulding). 
Augštos klasės maliava (paint) išdekoruota ir cimento. pamatai; 3x8 
ištisiniai balkiai; šaligatviai, šaligatvių kraštai ir gatvės išeimentuota.

NAMAI STOVI ANT 71st STREET, VADINAMU MAIDEN LANE 
IR JOHNSON AVĖ., ftfykSPETH, L. I.

KELRODIS:Nauja 14-tos linijos subway iki Grand St. stoties, išli- 
pus“imkit Grand St. gatvekarį iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.M.T. 
Broadway traukiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus imkit Flushing 
Ave. gatvekarį iki pat Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatvekariai 
daveža iki Maidep Lane. Calvary gatvekaris daveža porą blokų nuo 
Maiden Lane.

SALVIN BUILDING CO., Inc.
555 Grand Street Brooklyn, N. Y.

TEL.: STAGG 3329 ' '

kambario su šiluma, 
kad pusryčius ir va
gai ima gauti namie, 

inteligentiškas vyras, mechani- 
Kas turite kambarį, praneški- 

Sunset 10046. Pa
ir 7 vai. vakare. 

268-70

Veikalas “žemės Rojus,” 
'atvaizdina, kaip vienas jau
nikaitis, praūžęs visus pini
gus su mergomis, norėda
mas pasiskolinti nuo uošvio 
pinigų jam pasako, kad jis 
pirks farmą, ir tas jam pa
skolina. O kito jaunikaičio 
teta aprašo savo pomirtinę, 
jeigu jis apsives vienų metų 
laiku 
jai, kad jau vedęs, o 
rujų jis nebuvo vedės 
vieno uošvis atvažiuoja ir 
nori apžiūrėt farma. o teta 
nori pamatyti pačią. Tai 
taip priseina, kad vienas 
pasiskolina farmą, o kitas 
pačia. Bet pati pasiskolint 
netaip jau lengva, niekas 
nenori skolint. Tačiau juod- 
viem visgi tas pavyksta.

Užtikrinam, kad visi būsit 
užganėdinti.

Įžanga 75c. ir 50c. 
Kviečia Rengėjai. 
(268—269)

KLAŠČIAUS SVETAINĖJ 
(Clinton Hall)

RUST STREET
Tarpe Betts ir Maspeth Avės 

Maspeth, N. Y.

Muzika garsaus Club Royal 
Serenaders

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop*

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

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

NEWARK, N. J.
• Dideli 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

4 d. spalių atsibuvo A. L. D. 
L. D. 147 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo išduotas rapor
tas iš buvusio teatro “Piršly
bos.’ ’ Pelno liko $27.27. Tai 
gana gerai sulig šios koloni
jos. įžangos tikintų iškalno 

koncerte; pardavė V. Kūlikas 23, Bru- 
dainomis. | žas 16, Makutėnas 10, Stilso- 

O ką jau kalbėti apie solistes, 
Cesnavičiūtę, Menkeliūniūtę- 
Januškienę? Jodvi visuomet 
publiką žavėja. O kaip su 
rusu Leo Resnick, kuris yra 
gabus operos tenoras? Tai 
nėra abejonės, kad jis ir ly
riečių koncerte puikiai pasiro
dys. O dar bus Nikolai Don- 
covas, rusas harmonistas-ko- 
mikas su savo moteria. Kurie 
mylite juokus, tai šį karią ga
lėsite atsijuokti įvalias.

Šokiams yra paimta geriau
sia Retikevičiaus orkestrą. Vi
si galėsite įvalias prisišokti.

Privažiavimas prie svetainės 
dabar labai parankūs, nes 
Klaščiaus busai daveža iki pat 
svetainės ir visaif uždyką. Bu
šą reikia gauti ant Grand Ave. 
ir Fresh Pond Rd.

Taigi, visi ir visos, ateinantį 
nedėldienį, būkite Lyros Cho
ro kbneerte, tik nepavėluokite, 
nes programa prasidės lygiai 
3:30 vai. pq pietų.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

' ir Amerikonišku Stilium

į Praneša vietos lietuviams, kad 
5 aš kerpu . plaukus vyrams ir .mo- 
I terims sulyg naujausios mados ir 
> kiekvieno pageidavimo. Darbą at
plieki! tinkamai ir nebrangiai. Mel- 
8 džiu atsilankyti. Savininkas J. 
s K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
|Y. , (260-271)

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

’el., So. Boston 0304 W.

•'JUNIPER 7646 . .
į, RALPH KRUCH

FOTOGRAFES
65-23 Grand avenue, 
.. MASPETH.'N. Y/ ■ •/.‘ L
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