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etuvių Darbi- 
i

ninku Dienraštis

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaindfesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Reikauskas nenori pasiduoti 

Zdaniutei, nors ji ir augščiau 
stovi už Reikauską. Pastaro
mis dienomis jis, matomai, dir
ba įtempta energija, nes kas
dien prisiunčia po keletą naujų 
skaitytojų. Well„ drauge Rei- 
kauske, jeigu nenori pasiduoti 
savo “kaiminkai,” tai turi dar 
smarkiau dirbti. Dabartinė 
skaitlinė stato ją pirmon vieton, 
ir reikia manyti, kad ji irgi 
nesnaudžia, bet dirba palaiky
mui ir ant toliau užimtos pozi
cijos. «»

Philadelphijos Bendras Ko
mitetas jau pralenkė Shimaitį. 
Bet mums išrodo, kad tai tik 
laikinas dalykas. Juk pradžioj

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

i i f ’ ii* * i i ■ Nepilni Pranešimai Rodo, kad Komunistai Duoda 150% Divigendy r _ __ v <• « i WT. • - i
NEW YORK.— General Gavo Nemažai Balsy Visoj Šaly

vajaus Shimaitis garsiai ir rus-, Motors Kompanijos ^vedėjai 
čiai šaukė kovon philadelphie- < ketvirtadienį nutarė^ duoti 
čius, tat yra vilties, kad jis ir [paprastų Šerų savininkams 
nepasiduos, nes tai būtų ne ko- 150% dividendų Šerais, ekš- 
votojas. Mes žinome gerai, kad tra dividendus pinigais iš- 
jis juokų nekrečia, bet visada dalinti $43,500,000 ir padi- 
kalba apgalvotai, tat reikia ma- dinti ant $43, 500,00,0 regu- 
nytį, kad sekančią savaitę meg ]jarjus metinius dividendus, 
galėsime pakelti jį daug augs-į 
čiau už philadelphiečius.

Po biskį žengia pirmyn Na
mikas, Petchulis ir Buividas.’ 
Manome, kad iki pabaigai va-1 
jaus jie pasieks pirmutines va- j 
jininkų eiles. J

Smarkiai pradėjo dirbti Det
roito draugai.- Tai yra smagus 
reiškinys. Bet Clevelandas ir 
Worcesteris mažai kų duoda. 
Iki šiol mes turime tik žadinių... 
Tiesa, Custerienė bando palai
kyti savo miesto garbę, o Bak
šys stengiasi parodyti, kad 
Worcesteris irgi gyvuoja. Bet 
kurgi kiti draugai? Atsiliepki
te nors dabar, me.3 laukiame.

žemiau telpa vajininkų sura
šąs. Bet talpiname tik tuos, 
kurie turi nemažiau 5 metinių 
skaitytojų. Labai daug draugų 
yra gavę po 4 arba 3 skaityto
jus, tai talpinant visus užimtų 
daug vietos. Jeigu kurie drau
gai bus nepatenkinti tuo, tai 
turi biskutį pasidarbuoti, gauti 
dar nors porą skaitytojų, tuo
met ir vėl būsite vajininkų su
rašė.

Šiais metais General Mo
tors .Kompanija padarė di
džiausius pelnus, išnaudoda
ma' darbininkus.

NEW YORK.— Pilni pra
nešimai apie balsavimo pa
sekmes gauta tik iš kelių 
miestu ir distriktu. Bet iš 
gautų .pranešimų matyt, 
kad už komunistus paduota 
šiais metais kelis kartus 
jaugiau balsų, negfi' 1924 
metaįs. Taipgi matyti, kad 
kapitalistinių partijų politi
kieriai tūkstančius .balsu su- 

i vogė nuo komunistų del to,

Į port, Conn?, už Fosterį ir 
Gitlową paduota 85 balsai; 
už *McKensįe, komunistų 
kandidatą į gubernatorius, 
91. į ' ■

125 Miliutas Apsivedė ir
Persiskyrė Rusą Pora

‘ LENINGRADAS, — Čia 
viena pora apsivedė ir per
siskyrė į 25 minutes. Pora 
atėjo į užsiregistravimo biu
rą ir apsivedė užsiregistra
vimu į penkias minutes. Už 
15 minutų sugrįžo atgals ir 
į penkias minutes gavo di- 
vorsą (persiskyrimą). Po
relė paaiškino, kad negalėjo 
susitaikyti, delei gyvenimo 
vietos ir del to nusprendė 
persiskirti. A

GENEROLO OBREGONO UŽMUŠĖJAS 
TORAL PASMERKTAS SUŠAUDYMUI

Minyška Concepcion, Kuri Paskatino Jį Prie Žmogžudys- 
tės, Nuteista ant 20 Mėty į Kalėjimą

! v i • • kad parodyti, jog už komu-Komunisty Atsišaukimai nistus mažai balsų paduota.
> . ' n f _i- tv. i p Mat, komunistai negalėjoLynne Šukele Didelį 

Sujudimą
Policija Turėjo Daug Darbo 

Kol Nudraskė Atsišauki
mus

visur pastatyti savo daboto
jus prie balsų skaitymo.

Pranešama iš Chicagos, 
kad ten komunistų balsų 
iškaičius paaugo ant 100 
i nuošimčiu.

1,200 Gurno Darbininky 
Streikuoja

•D. Zdaniutė
Wilkes Barre, Pa?

S. Reikauskas 
Shenandoah, Pa.

Bendras Komitetas
Philadelphia, Pa.,

Geo. Shimaitis 
Montello, Mass.

P. Namikas
Waterbury, Conn.

S. Petchulis
Minersville, Pa.

A. Buividas
Dorchester, Mass.

J. Simutis ir J. Egeris
Nashua, N. H.

S. Petkienė
Great Neck, N. Y.

J. Gabužis 1
Binghamton, N.

K. Joneliunas 
Akron, Ohio.

J. J. Bakšys 
Worcester, Mass.

A. ir J. K. Navalinskai
Forest City, Pa.

A. Kaspariutė
Wilkes Barre, Pa.

Lz Lasky
Zeigler, Ill.w

A. Misevičius
Detroit, VM i ch.

M. E. Custer 
CleVeland, Ohio.

--------  [Visas Miestelis Balsavo už 
LYNN, Mass.— Lapkri-j Komunistus '

čio 3 d., nakties metu, čia Į 
visas miestas buvo nuklijuo
tas komunistu atsišauki
mais. _ 
darbo, kol nudraskė atsišau
kimus nuo stulpų, medžių, 
stubu ir namu. Atsišauki
mai buvo su .užrašais:

“Balsuokite už komunis
tus.” Ant ju buvo raudona 

[darbininko figūra, laikanti 
611/41 rankoj pjautuvo ir kūjelio 

/emblemą. “Šalin rasių prie- 
48 Įspaudą.” Kiti atsišaukimai: 

“Prieš kapitalizmą: už ko
munizmą.” 
William X 
prezidentus 
low.”

Lynn yra ___
tas. Policiją pareiškė, kad 
ji darbuosis, kad suareštuo
ti atsišaukimų išklijuotojus. 
Policija mano, kad keli gy
ventojai tai padarė. Ji sako, 
kad Lynn nėra Darbininkų 
(Komunijų) Partijos sky
riaus.

Policija ‘ turėjo' daug I ±; J“

391/2 “Į prezidentus 
Foster; į vice 
Benjamin Git-

reakcinis mies-

KURČIAS GALI GIRDeT
PER DANTIS

Detroit, Mich.

M. Bacevičienė 5'/2
Detroit, Mich.

J. Grybas 5‘/2
Norwood, Mass.

A. Demskiene , 5‘/2
Detroit, Mich. ' 

A. Jakštys .• 5
Detroit, Mich. 

M. švefeždienė ’ 5.
Easton, Pa.

V. Račkauskas 5

prisiuntė 
draugai:

LONDONAS.— Nąuiai iš
rastas įtaisas, susidedantis 
įš šmoto kieto gurno, nagelb- 
šti kurčiui “girdėti” radio 
programas per dantis. Ta
sai įtaisas būna pritaisytas 
prie radio balso .išdavimo 
įtaiso, ir garso virpėjimai 
būna perduoti į kurčio as
mens girdėjimo'nervus.

—.............. ..... ................ ' v *■'■■■■■■

Vokiečių Zepnėhms Skrai
dys per Atlantiką

Berlynas, Dr. Huiro 
Eckener, Grafo Zenpelino 
komandierius, trečiadienį 
pranešė, kad tasai dirižablis 
nuolatos skraidys per At
lantidą taip (greitai, kaip 
erei tai bus išrišta kebli pro
blema gavime reikalingo ku
ro.

šiomis dienomis 
naujų skaitytojų šie 
B. Jokubonis, Brooklyn, N. Y.; 
J. Bimbienė, Maspeth, N. Y.; 
M. Sakalauskienė, Mahanoy Ci
ty, Pa. W. Propest, Detroit, 
Mich.; J. Koris, Union City, 
Conn.; J. Sakalauskas, W. Pitt
ston, Pa.; J. Gasiunas, Chicago, 
Ill.; J. PaltanaviČia, Auburn, 
Ill.; Geo. Jamack, Hazleton, 
Pa.; M. K. Antanaitis, Detroit, 
Mich.; F. Stankevičius, Cleve
land, Ohio; M. Dranginis, W. 
Frankfort, Ill.; P. Deveikis, W. 
Frankfort; Ill.; A. Morkis, To-lzabeth, N. J. 

• I •

ronto, Canada; J. Dielinikaitis, 
Buffalo, N. Y.; J. UrbUn, 
Grand Rapids; Mich. J. Sta- 
siukaitis, Brooklyn, N. Y.; V. 
Turauskas, Scranton, Pa.; M. 
A. Milius, Philadelphia, Pa.; P. 
P. Šlajus, Chester, Pa.; L. Ya- 
nushites, Scranton, Pa.; J. Ur- 
bon, ^Pittsburgh, Pa..; F. Man- 
kauskas, Scranton, Pa.; P. A. 
Deveikis, W. Frankfort, Ill.; K. 
Kazlauskas, Grand Rapids,' 
Mich.; A. Labanauskas, Eliza
beth, N. J.; S. F. Christ, Eli-

Powhatan, Ohio, miestelio 
piliečiai veik visi balsavo

' . Miestelis
susideda iš apie 400 mainie- 
rių gyventojų. Sprendžia
ma, kad jame nėra daugiau 
kaip 60 ar 70 balsuotojų, ir 
veik visi balsai paduota už 
komunistus.

Nepilni pranešimai iš Lu
zerne pavieto, netoli Wilkes- 
Barre, Pa., parodo, kad už 
Fosterį ten paduota 137 bal
sai, o už socialistu kandi
datą Thomas tik 122.

Nepilni pranešimai iš 
Hennepen pavieto. Minn., 
rodo, kad už Fosterį paduo
ta 370; už V. R. Dunn, ko
munistų kandidatą į senatą, 
paduota 920.

Sulig nepilnu pranešimų, 
Youngstown, Ohio, už Fos
terį ir Gitlowa paduota 160.

Susukti Balsai
Aprobuojama,- kad tarp 

trijų ir keturių šimtų balsų 
pavogtą nuo komunistu 
New BeSforde. Harry J. 
Kantor, komunistu . kandi
datas i valstijos sekretorius, 
gavo 728, o socialistų kan
didatas Williams gavo tik 
664. Kiti komunistų kandi
datai ’ gavo , vidutiniai do- 
500 balsų. Rinkimų virši
ninkai pranešė: Fosteris ir 
Gitlowas gavo tik 121 balsą. 
Čia tai jau aiškiai pasirodo 
balsų susukimas. Turi būt 
aišku 1 visiems 1 tas faktas, 
kad kurie balsuoja už ko- 
nlunistuš, didžiumoj balsuo
ja už visus koniūnistų’ kam 
didatus, randasi labai mažai 
tokių balsuotoju, kurie skab 
dytu* savo baldtą. fHdrry 
Izwick, komunistų -balsų 
dabotojas, sako, kacį balsa
vimo vietoi, kur jis ' buvo 
nuskirtas, balsai buvo skai
tomi ant trijų stalu?; Jis^tik 
galėjo prižiūrėti balsus prie 
vieno stalo; Kas dėjosi nrie 
kitu stalų, \jis nežino. New 
Bedfbrdo laikraščiai antra
dienio vakarą padavė nepil
nas balsavimo pasekmes ir 
pažymėjo, kad už Fosterį ir 
Gitlowa paduota 144 balsai/ 
O rinkimų vjrširiinkai t' vė
liaus pranešė tik 121 baisa. 
1924 metais už Fosteri ir 
Gitlową buvo paduota tik 
44 balsai/ ‘ ' f ■ 1

pranešama, kad 1 Bridge-

D. Zdaniutė, 
vės”

i “Lais-

Pabėgo Lietums Policininkas
—

Spalių 12 c, vakare Prie
nų nplicininl as Labašaus- 
kas dežiūravt nuovadoj. At
ėjus poli,c. Akelaičiui jį pa
mainyti vakarienei, jis išėjo. 
Netrukus sugrįžęs paprašė 
.pas poL Akėlaitįpkad duotų 
raktus nuo tvarto, kuriame 
stovi viršininkei arklys. Sa
kėsi važiuosiąs su viršinin
ku bravaro sugauti.. Šis nie
ko blogo nemanydamas pa
davė. Labašauskas nuėjo į 
tvartą, pasibalnojo arklį ir 
išjojo. Ryto metą atėjus 
viršininkui į nuovadą ir ati
darius stalčių rasta, kad iš
nešta apie 2000 litų ir virši
ninko arklio tvartas tuščias. 
Tada suprato, kad išjoda
mas policininkas pinigus pa
siėmė kelionei. Žmonės kal
ba, ‘kad jis .pabėgęs į Lenki
ja.

MILLTOWN, N. J.—Dai- 
nuodami Internacionalą Ir 
kitas darbininkiškas dainas, 
1,200 Alichelin Tire Kom
panijos streikuojančių dar
bininkų du kartu ketvirta
dienį masiniai pikietavo gu
rno dirbtuvę, nepaisydami 
lietaus. Po masinio' pikie- 
tavimo streikieriai, negalė
dami gauti svetainės kom
panijos valdomam . mieste, 
susirinko ant žemės ploto ir 
susiorganizavo į New Jer
sey Gurno Darbininkų Uni
te- L . \

■ Darbininkai streikuoja 
prieš algų nukapojimą.

Milltown yra Michelin 
Tire kompanijos nuosavybė. 
Kompanija importavo daug 
savo darbininkų iš Franci- 
jos ir laiko kompanijos ba
rakuose (namuose)

Kompanija nukapojo dar
bininkams algas nuo trijų

gi Meksikos įstatymai drau
džia mirčia nubausti mote
rį, tai .del to ji nuteista ka
lė j im an.

Kaltininkų advokatams 
duota penkiolika dienų laiko 
paduoti apeliaciją į augšt^s- 
nį teismą. Advokatai- pa* 
reiškė, kad jie apeliuos. Jei
gu augštesnis teismas pa
tvirtins žemesnio teismo 
nuosprendį,. tai tuomet bus 
nuskirta laikas ir vieta To
rai nužudymui.

Teismas tęsėsi priemiesty 
San Angel, kur Obregonas 
tapo nužudytas. Tęsėsi 
septynias dienas.

MEXICO CITY.— Ketvir
tadienį užsibaigė teismas 
generolo Obregono užmušė
jo Jose De Leon Torai. 
Džiurė išnešė nuosprendį, 
kad jis kaltas. Minyška 
Concepcion, kuri savo klioš- 
tory paskatino Torai prie 
žmogžudystės, taipgi atras
ta kalta., suokalby nužudyti 
Obregoną. Torai tapo nu
teistas sušaudymui, o mi
nyška nuteista ant 20 metų 
kalėj i man.

Torai kaip apmiręs Sėdė
jo, kuomet teisėjas Alfonso 
Aznar Mendoza skaitė teis
mo -nuosprendį jį jsušaudyti.

Minyška taipgi neparodė 
susijudinimo. Ji.sėdėjo nu
leidus akis ir išklausius tei
smo nuosprendį pareiškė: 
“Bus blogiau, negu mirtis.”

Su griausmingu šauksmu 
susirinkusieji teisme pa- 
sVeikino teismo nuospren
džius. , "Suvirš 200 gerai ap
ginkluotų sargu saugojo 
teismą ir prižiūrėjo, kad ne
kiltų riaušės ant pleciaus, 
kur šimtai asmenų buvo su
sirinkę pasiklausyti užbai
gos argumentų .ir nuospren
džių. - . . , . , .
.' Iš devynių narių džiurė 
išnešė nuosprendį: aštuoni 
balsąvb. kad Torai kaltas, [ už gynimą jos vyro veltui, 
vienas įžiūrės narys baisa-1 Ji rašė, kad ji gali jam atsi- 
vo prieš: Tainiri tik aštuoni mokėti tik savo ’ vaikučių

Torai Sako, Tikėjusį Kad 
Bus Pasiųstas Pas *Dievą
Torai teisme dėjo- pastan

gas, kad išteisinti minyšką 
Concepcion. Jis sakė, kad 
jis vienas kaltas toj žmog
žudystėj. • Jis taipgi nuola
tos pakartojo, kad jis nebi
jo mirties ir kad tuojaus po 
žmogžudystės jis tikėjosi, 
kad Obregono draugai pa
siųs jį pas dievą.

Advokatas Bodi gypė To
rai veltui. Jis sakė, kad jis 
aplaikė nuo Torai pačios pa
tetišką laišką, ačiuojanfjam

ir pusės ikį penkių ir pusės įžiūrės > nariai . balsavo už poteriais ir savo širdies dė- 
centų į valandą. Didelė di- minyškos nuteisimą. Kadan-1 kingumu-

NUKRITO ORLAIVIS Į 
VIDURĮ MIESTO

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Ketvirtadienį čia į 
miesto centrą nukrito orlai
vis; užmušė einančią gatve 
moterį. Taipgi žuvo abu 
orlaivio ’ lakūnai. Inžinas 
įsmigo į žemę astuonias 
pėdas. t ! ■ •?

ZEPPELINOi SLAPUKAS 
SUGRĮŽTA AMERIKON 

f PARYŽIUS, -r ’ ‘Clarence 
Terhune, kurįs buvo pasislė-* 

!pęs Graf Zeppeline (mato
mai, su .Amerikos laikrašti
ninkų j žinia); lekiant diri
žabliui iŠ Amerikos Vokieti
jon, dabar Frakcijos laivu*

džiuma darbininkų gaudavo 
tik nuo $14.80, iki $20 į sa
vaitę. Bet ir tas menkas 
algas kompanija nusprendė 
apkramtyti. Panašus ’algų 
nukaposimas buvo padary
tas 1920 metais ir 1927 me
tais.

Pereitais metais Michelįn 
Tire Kompanija padarė 
gryno pelno suvirš $6,000,- 
000. - ,

Čia streikieriams sunku 
kovoti, kadangi kompanija 
viską valdo. Jie nieku būdu 
negalėjo susirasti svetainės, 
laikymui susirinkimo. Vi
sur viskas priklauso kompa
nijai. Streikieriai pagalios 
už miesto susirado žemės 
plotą,, kuris nepriklauso 
kompanijai, ir ten atlaikė 
susirinkimą. Ten jie išrin
ko streiko komitetą iš devy- 

;nių. Taipgi ; nutarė reika
lauti .algų .pakėlimo ant de
šimts, mųošimčių.

Moterys .darbininkės su
dalo 25 nuošimčius s.treikie- 
w , 7

Sovietai Platina Antireliginę 
Literatūrą

MaskVa.— Kadangi Sovie
tų Sąjungoj. yra dar daug 
žmonių, kurie tiki į išsvajo
tus dievus ir velnius, tai da
bar stengiamasi kuoplačiau- 
sia paskleisti bedievišką li
teratūrą, kad apšvietus po- 
.pų ir kunigų sumulkintus 
žmones.’

E. Jaroslavskis,- pirminin
kas Bedieviškos Draugijos, 
ir Artem Halatovas, galva 
valstybės 
siuntinėjo laiškus 
valdžios knygų 
vėms, įsakant dėti pastan
gas kuodaugiausia parduoti 
antireliginės literatūros. 
Raginą daugiau garsinti tą 
literatūrą, išstatyti Janguo
se ir ,tt.

spaustuvių, iš
tisoms 
krautu-

—, —. ■■■■■■ j:-,--.' -gj.

Darbininky Pardavikai 
Sveikina Hooverį

PALO ALTO, Calif. — 
Hooveris ketvirtadienį ap- 
laikė pasveikinimus ne tik 
nuo multi-milionierių A. 
Mellon ir John D.,Rockefel- 
lerio, bet ir nuo darbo uniju 
pardavikų, John L. Lewiso 
ir William Greeno.

Hooveris dabar jaučia, 
kad jis turi geltonųjų dar
bo vadų paramą didesniam 
išnaudojimui Amerikos dar
bininkų.

Nušovė Hooverio Pasekėją

He de France grįžta Ameri- Roosęvelt Laimėjo Guberna- 
Lon. Su juo kartu vyksta 
nekuriė vpasažieriai, kurie 
dirižabliu . nuvyko Vokieti- 
j°n. ’ J į

Policija šaudė į Darbininkų
Demonstraciją

Zagreb, Jugoslavija. — 
Ketvirtadienio vakarą poli
cija šaudė į darbininkų de
monstraciją, komunistų va
dovaujamą. Tūlas skaičius 
darbininkų sužeista, j

Akmenys buvo .metami ir 
iš revolverių šaudoma laike 
policijos atakos*.

toriaus Vietą
New York. — Franklin 

Roosevelt, demokratų kan
didatas į New Yorko valsti
jos gubernatorius, gavo su
virš 21,000 balsu daugiau už 
savb oponentą Ottinger, re- 
publikonų kandidatą. Kuo.- 
met balsai dar nebuvo pil
nai suskaityti, bet buvo pa
skelbta, kad Roosevelt gavo 
didžiumą balsų, tai Ottinger 
su savo šalininkais tvirtino, 
kad galutinas balsavimo pa
sekmės parodys, jog jis ga
vo didžiumą?

Hooveris Dėkavoja Fulleriui

Boston. — Gubernatorius 
Alvan T. Fuller, Sacco ir 
Vanzetti nužudytoj as, aplai- 
kė nuo išrinkto prezidento 
Hooverio padėkavojimo te
legramą už Fullerio drau
giškumą ir pasidarbavimą 
jo rinkimų kampanijoj.

New York. — Suradus 
klaidą balsų paskelbime 
Richmond paviete, republi- 
konų vadai svarsto pareika
lauti išnaujo perskaityti gu
bernatorystės balsus Didžia
jam New Yorke. Republi- 
konai tikisi daugiau klaidų 
surasti. ; ,

Cynįhiana, Ęy.— Antra- 
dienį Ferd Lyons lįko nu
šautas susiginčinus $u Hd- 
mer Reeves del politikos ir 
religijoms. Reeves suareštuo
tas pasakojo, kad jis jį nu
šovė gindamas savo gyvas
tį; sako, Lyons puolęs ant 
jo peiliu. William Lyons, 
nužudyto brolis, pasakojo 
policijai, kad Reeves buvo 
įėjęs į jo krautuvę ir grąži
nęs jį nušauti, o už kelių mi- 
nutų vėliaus jis išėjo ir nu
šovė jo brolį.

Lyons sake, kad jis ir jo 
brolis buvo Hooverio rėmė
jai, o Reeves buvo karštas 
Smitho šalininkas.

Palo Alto, CaL— Hooveris 
pasiėmė trumpą vakaciją. 
Sako,. po kampanijos nori 
pasilsėti.
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kalbą su 
“išgamų” 
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Dlymputho A. L. D. L .D. 
.kuopa kiekvmą susirinkimą 
*gana -sparčiai auga, gauna po 
keltųsi narius. Kpdel to ne- 
li padaryti wilkesbarrieciai ? 
Atsakymas, galima, tik reikia 
noro': ir pasiryžimo.

pamatėme, 
“darbinin- 

pereinąme prie
J >•.

L “New York 
skilimai jau įvyko.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., unde^ the Act of March 3, 187»

tytojai. Girdi, 
kurlink eina *tie 
kų vadai” ii 
laisviečių ir _ r 
nei kiek neabejoju, kad ’jei
gu mes galėtume suvadinti

Lietuvos PreKyba, su 
. Sovietais* ‘

lapkričio 11 d., 
2 vai. 

Lee

pč domės. ,
Įęinąnt ir išeinant iš mitin

go tįuVo . fialinąįii įkdfnunistų 
lapeliai, ■ kurjni|tbd6 ‘ darbinin^- 
kamš, kodėl' turi darbininkai 
balsuęti juž komunistų kandi
datus. Visi darbininkai ^gau
dė lapelius,- bet vienas iš pa
triotų* nuVarė Jaunųjų Darbi
ninkų Lygos dalintojus.

Skirstėsi nepatenkinti patri
otai savo “spykeriais.” Nes 
kiek pasirodė, tai ^nepajėgė 
įtikinti žmones HooVerip ge? 
ramu. Rep.

jienų” ir “Keleivio” žrhones 
ir* tinkamai išaiškinti jiems, 
kuo esame, mes, 6 kuo yra 
jie,, tai daugelis P. socialistų 
šalininkų pakryptų prie mū-

Sdietonos-Voldemaro or
ganas , “Lietuvos Aidas’ 
spalijį 13 $4 laidoj taipgi pa 
|ymiįi kad/ pradėjus 
1926 m.. t Lietuvos < daly^aJ 
tuo žvilgsniu nuo&t blogėją.

Lietuvos Prekyba Su 
Užsieniais

l /

Kad Lietuva smunka eko
nominiai, tą faktą pripažįs
ta Lietuvos klerikalų “Ry
tas.” Lietuvos įvežimas 
produktų iš Svetur vis didė
ja, o išvežimas į užsienį ma
žėja. į Už. apie 30 milionų ližėj a. į Už. apie 30 milionų li
tų daugiau įvežama, nekaip 
išvežama per metus, kas 
“mūsją mažam, kraštui labai 
J ■» zJ za 1 n r* ciYV^ 11 m o

Nieko Neišei,sią.
‘Nieko neišeisią, iš dabar 

prasidėjusių Karaliaučiuje 
naujų derybų tarp Lietuvos 
ir Lenkijos atstovų, sako 
Lenkų laikraštis “Epoka,” 
jeigu Lietuva nepakeis savo 
nusistatymo.

Bet fašistiniai Lietuvos1 
valdonai jau “keičia”; Savo 
nusistatymą linkui sųsitaį-i 
kymo su Lenkija, pav.’, į ydl-Į 
niaus klausimų.;. Pirmiaus! 
jie bloferiavo, veidmainiau
dami, kad “be Vilniaus1 ne- 
nurimsime.” Paskutinių Įni
kti, tačiaus,. jie * noroms-rie-. 
noroms pradeda rodyti, ką 
iki šiol už dantų slėpė. Taip 
antai pats Smetona “Lietu
vos Aide” (Nr. 204) pareiš
kė, pasiųsdamas Vilnių į 
sapnų ir svajonių karalystę : 

“Sunku bus, mums*Vilnių at
gauti ir dar sunkiau išlaikyti,, 
jei mes nemokėsime tų žmonių 
patraukti... O patraukti’ mes 
juos galėsime tik tada, jei pas 
mus bus gera • tvarka, augšta 
kultūra, ekonominis pakilimas 
ir vienybė, štai, mūsų įsiti
kinimu, yra kelias į Vilnių...”
Arne juokai? Smetoniška 

deržimordos tvarka ir fa
šistinė kultūra žada, kaip 
kokiu magnasu, patrauki 
Lietuvos pusėn vilniečius, o 
su/jais. gaut ir Vilnių. Tai
gi Vilniaus vadavimo žirgą 
galima esą nubalnot kad ir 
septyniems .šimtams metų. .

Panašioj dvasioj kalba ir 
grafas Zubovas, Smetonos 
įgaliotinis deryboms su vo
kiečiais, kuris, sulig °Lietu- 
vos Žinių” -(rūgs. 30 d.) :iš? 
sireiškė:

.“Gilių .mane.-v įsitikininĮU,. Ljė-i 
:tūvoš Vyriausybei visai- ireVėr- 

, tą dabar, bandyti Jorsįruoti 
; Vilniaus klaušimAs...įrie nepa

lankaus prie . mūsų atsinešimo 
didžiųjų valstybių...toks forsi- 

,ravimas gali duoti visai prie
šingus j’eziUtatusI negu , mes 
norime. As ‘skaitau Visai su
derinama kovą del Vilniaus su 
geležinkelių ir pašto susisieki
mu su Lenkija. Šie santikiąi 
Lietuvai yra reikalingi... Jei 
Danija susilaukė šlezvigą, Len
kija. nepriklausomybės, tai 
Lietuva susilauks grąžinimo 
Vilniaus.”

dribtelėjo ji.
? »•»

komūįišty.
Štai kodėl, laikas nuo laiko, 
tai “Laisvėj,” tai “Vilny” 
mes randame parpiškimų,

Dar Vienas Sapnas. .
Dr. Alseika (liaudininkų 

pakraipos žmogus), reikš
damas “Lietuvos nuomonę” 
rašo “Vilniaus Šviesoje” 
(Nr. 7—9):

“Nepriklausoma Lietuva su- 
* tinka užmegsti s.u, Lenkija ir 
Vilniaus kraštu kultūrinius ir 
ekonominius santykius, jeigu

Jums 
. Jūs 

vyriškai, o pas mus 
Be dolerio nei žingsni?. 

Sarmata.,, $ 
i, o musą 

tautos išgamos!" , :

Pabpgo 8 Kaliniai

cįiaHestoą, W. šešį 
fedįjbajidi:. kaliniai,' Įkalinti 
už laužymą blaivybes įstaty
mą fr pašto apvogimą, ir du 
VąlMijbs/ kaliniai pabėgo iš 
Kanawha pavietu kalėjimo#

Blogi Lietuvos 
. Prekybos Dalykai

Bet viekas iš geriausių- ž^nk 
lų, kad 
jaudri 
rinko: api<r2;S0 yi 
fAika’iš.i - SeįfebJ 
KonWedyį jr ČąĮę

Vyindsor, Kanada.—Kana
dos muitinės agentai užgrie
bė 4,000 galionų alkoholio 
La Salle, neto.li nuo čia. Sa
koma, alkoholis buvo nuskir
tas slaptam išgabenimui į 
New Yorka.

V1C J. 
polis 
dis, riktelėjo tautiečio 
kuris nežino nei kokios 
jo tėvai yra.

Tėvas užraudo, kaip 
vėžys, ii* metė tokį žvilgsnį į 
vaiką, kad, rodos, akimis norė
jo jį perverti. Motina pagrie
bė vaikutį už apikaklės ir gal
vatrūkčiais išgrūdo jį į kitą 
kambarį. Aš pasiėmiau kepu
rę, o tautietis, lydėdamas ma
ne koridorium, nenoromis bum
bėjo: ’.. . ‘ . j-.,,

“Net sarmata tokius vaikus 
ir žmogui, pąrodyth.. 
reikia atiduoti kreditas.. 
dirbate vyriškai, o. pas 
kas?
niekas nežengia... ; 
Mes esame ištižėliai 
vaikai

“Ačiū jtau, broli, tautietį..,. 
Nors sykį teisybę pasakei”, pa
daviau jam ranką ii’ išėjau, o 
su durų šlamštelėjimu/atsimu
šė į mano ausis;—išgarma.

Einu sau ir misliriu:. Tai 
ve kur išgamų reikia, jieško- 
ti?... Sliedą jau, /‘dievui” 'dė
kų, suradau. . Jeigu dar pasi- 
triušiu tarp tautiečių, nėra abe
jonės, kad ir čielą išgamą su
rasiu.

Iš to, kas dabar dedasi 
Lenkijos Socialistų Partijoj 
(PPS), galima ir reikia pa
daryti platesnitj išvadų. P. 
P.S. suskilo* ir suskilo labai 
“pamatingai.”

Štai trumpa istorija to su
skilimo :— -.

s

PPS rėmė Pilsudskį. Ji 
rėmė jį ir gegužes mėn. 
1926 metų, kuomet jisai, su 
Anglijos pagelba, padarė 
valstybės perversmą ir pr 
dėjo atvirai eiti prie carinės 
tv^i’kos. Tąčiaus, vėliaus, 
kuomet Pilsudskis atvirai 
pradėjo sėbrautis su zub- 
raią-atžagareiviais, kuome 
jisai padarė paktą su stam
biaisiais kapitalistais, PPS 
“stoįo opozicijom” Ta opo
zicija buvo dviveidė —* “iš 
vienos pusės negalim nepri
pažinti, iš kitos pusės nega
lim neprisipažinti.” Tai buvo 
tokia opozicija, kad PPS vie
šuose išstojimuose kalbėjo 

.prieš Pilsudskį, o per užpa
kalines duris palaikė su'jo 
valdžia nuolatinį kontaktą.

Bet Pilsudskiui ir kompa
nijai to neužteko. Jojo nuo.- 
mone, kas jam paduoda ke
lius pirštus, tas turi paduoti 
visą dešinę. Socialistų Pa 
tijos eilėse jisai atrado savo 
atvirų šalininkų, kurie pra
dėjo plačią propagandą už 
tai, kad Pilsudskis yra dar
bininkų draugas ir kad ofi- 
cialė partijos vadovybė, jc 
sios Centro Komitetas, eir ! 
perdaug- toli į kairę, prie...' 
bolševizmo. Stam'bus ir se-į 
nas PPS veikėjas Moračevs- 
kis (kuris nesenai buvo pra
šalintas iš partijos) pradėk 
leisti Varšavoje dienraštį 
“Pšedswit,” kuris ( paskelbė 
karą oficialei vadovybei, ku
ris demaskavo ją. Jisai rei
kalavo, kad partija eitų iš
vien su Pilsudskio valdžia, 
kad ji atsisakytų ir nuo še
šėlio opozicinio nusistatymo. 
Kitais žodžiais tariant, Soc. 
Partija turintiwremti politi
ką, atvirai fašistišką, atvi- 
.rai reakcinę. Ir tai buvo ne 
tik vienas Moračevskis. 
Varšavoje kitas stambus 
BPS veikėjas Javorovškiš 
pradėjo darbą unijose. Jisai 
sukalė aiškiai pilsudskinį 
unijų centrą, kuris atsisakė 
klausyti naci'onalio unijų 
centro ir pradėjo kalbėti' 
Varšavos proletariato var-! 
du. O reikia pasakyti, kad, 
Varšavos darbininkuose pil- ’ 
sudskininkai turi- šiek tiek ' 
jtakos. ^Provincijoje — Liu
bline, Kįakove, Silezijoj pil- 
sudskiniai socialistai1 plačia 
.vaga varė savo darbą.

Dalykai krypo prie skili
mo. Oficialis partijas orga
nas “Robotnik” ir šiame at
sitikime vedė oportunistinę 
politiką. Jisai bijojo aiškiai 
ir griežtai pertraukti . ry- ' 
sius su Pilsudskio šaliniu-/ 
kąis, jisai rokavo, kad.vis- 
viena bus galima dar suda- 1 
ryti vienybė. Tą vienybę 
•turėjo suorganizuoti seniau- ; 
'sias PPS vadas

Feljetonas
Tautiečių laikraščiuose tan

kiai* tenka skaityti ; šitokie 
komplimentai: “Bolševikai iš
gamos, tėvynes pardavikai, 
Maskvos agentai, žydberniai, 
tokie ir dar kitokie.”

Vienok man, kaipo farmeriui, 
jokios kamarotystes neturint su 
politika, tokie dalykai visai ne- 
apėidavo. Tačiaus visgi ne
duodavo ramybės tie “išgamos 
ir tėvynės pardavikai”. Aš jo
kiu būdu negaliu suprasti, kaip 
tu gali parduoti savo “tėvynę”, 
ant kurios tu neturi jokios va
lios ir nei parušibti jos neva
lia? Taigi, gerbiamieji, paro
dykite man bent vieną bolševi
ką, kuris' buvo tuo Judu Išką
ri jotu, kuris -pardavė savo tėvy-’ 
pę,; ir tą':kupčių, kuris, nuripir- 
Kęa[ iš bolševiko “tėvynę”, gy
ventų joje*? Pakol jūš to nepa- 
į’odysite, *aš jums netikėsiu ir 
V Minsiu jus melagiais ir blofe- 
riais J

I
Išgama, mano supratimu’, yra 

toks gyvpnas, ‘kuris apsigęma 
su dviem galvom, trim rankom 
ar su keturiom kojom. Tačiaus, 
ačiū mano svetaunumui, pažįs
tu daug didelių ir mažų bolše
vikų, bet su dviem gAlvom bei 
keturiom kojom, dievaž, dar ne
su matęs!...

Vienok aš, kaipo krapštus 
žmogus, sliedą “išgamos” jau 
apčiuopiau, ir nėra dyvo, kąd*ir 
visą išgamą tuč-tuojaus sura^ 
siu. Bet, iki prieisime prie da
lyko, matau reikalo jums pa
aiškinti ir apie savo notūrą bei 
kokiu būdu man pasisekė pri
eiti arčiau prie išgamos, nely
ginant mokslinčiui prie taip va
dinamo “missing link”.

Tūli; žmonės sako, kad ar se
nas aiį mažas, tai vienas ir tas 
pats. Nors aš kol kas ant visų 
keturių dar nerėplioju, negrau
žiu savo kojos nykštį, nežindu 
spenelį ir nešikabinu į mamės 
sijoną, bet su augesniais ’ pien-

,filiais ūkvątnas esu draugau- 
tleigų nueinu pas savo Su

siedą ar Briiūgą, tai pirmiausia 
sueinu į pažintį su pienburniais, 
o tik paskui pradedu pašnekesį 
su vyrais po ūsu, moterimis po 
plauku.

Šitokią tai įnotūrątturėdamas, 
tankiausia . užvedu 
tais, anot tautiečių, 
bolševikų pakaleni jos 
niais-jaunuoliais, ir 
jaučiuosi, kad kalbuosi kaip su 
vyru po ūsu ar moteria po 
plauku. Jie kalba į tašką, kal
ba nuosekliai, nepaisant, -apie 
ką tu su jais kalbėsi. Jei kal
ba lietuviškai, kaip tankiausia 
aš su jais , ir kalbuosj, stengia
si vengti žargono, nemaišo vie
ną žodį lietuvišką, kitą angliš
ką. Tokiu būdu, būtų daugiau, 
negu kvaila, pas bolševikus iš
gamų j ieškoti. Tai kur jie,, po 
paralių?! Nejaugi turėsi tiek 
Jurgio drąsos,, j ieškoti išgamų 
pas tautiečius, kurie prie savo 
“tėvynės” prieangio gatavi sa
vo galvas suguldyti?

Bet, anot senų žmonių ra- 
žumo ištarimo, “Gegutė savo 
vardą visudmet iškukuoja”. Ar
ba vėl—“Vagie, kepūrė dega, 
jis capt už sayo kepurės.” Taip 
lyginai atsitiko iiyčia, aure, kad 
ir su tuo pačiu išgama.

Vieną kartą teko nueiti su 
tam tikrais reikalais ;pas -šimr 
taprocentinį tautietį ir dkr ne 
Ėile Jurgį, bet apsišviettisį ir 
visa pėda augštesnį už kitus 
tautiečius. Tai/Vyras ir iš stuo-: 
mens ir iš liemens, lyguą Keis
tučiu!.. Mudviem > besikalbant 
apie nekuriuos dalykus, dau
giausia-x apie tautos pakėlimą 
svetimtaučių akyse, apie lietu
vystę, parėjo iš kur tai jo apie 
18 metų amžiaus duktė. Aš, 
prisilaikydamas etiketes, man
dagiai ją pasveikinau, o maty
damas, kad jinai truputį pa- 
šiurpus, pasitraukiau nuo šildy
tuvo ir prabilau:

“Sušalus.. . Sėskitės arčiaus 
prie šildytuvo, sušilsite ir busi
te viešnia.” 

i ‘ “Mano nešaltą.
“Mylite lietuviškai kalbėti 
dAš nelaikini tas lietuviški 

langvič. ®fenb liežuvi stokina 
olatainų kaip1 aš ’trajinu kalbėti’ 
lietuviški?’ . ! • i .

“Tai kodėl nesimokinate? Juk

sireiškia tos trys tendenci
jos. Kada , mes, kalbame 
apie Amerikos liet, socialis
tus,’ mes ne*j tiek turime 
omenyje- jų sąjungą, kuri 
yra mirusi raidė, bet tą 
•kohglomeratą, kuris spiečia
si aplink “Grigojienas” ir 
“Keleivį.” Jų inteligentija 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose ėjo už Smithą. Ji 
jau atvirai, be niekur nieko, 
sutapo su kapitalistiniu pa
sauliu. Apie jokį jo per
mainymą ji jau net nesva
joja. “Vidurio” socialistai 
dar bando mekenti apie 
Norman Thomas’ą,. forma
liai bent dar bando vadintis 
socialistais. Bet su smithi- 
niais Jurgelioniais ji-jau net 
kovoja. Ir jeigu toj sriovėj, 
ar šalę jos, yra dar kiek 
žmogių, kurie savo sieloj

Mūsų Veikimas
šiuo tarpu lankosi šioj apie- 

linkėj drg. R. Mizara su pra
kalbomis, tat visos kolonijos 
turi ' kuogeriausia išgarsinti, 
kad būtų, pasekmės.

Nedėlioj 
kalbės Plymouth, Pa 
po pietų. Vakarę, 7 vai- 
Park, Pa., ugniagesių svetai
nėj. Visi čia ir apielinkėse 
gyvetjąnti lietuviai, dalyvauki
te. (itjrg. R. Mizara kalba apie 
Lietuvos išeivių gyvenimą? Pie
tų įSnerį^oj, kur jis išbuvo 
dkugiaųs kaip, metus.,laiko.

Nepavykęs Mainlerių Feikerių 
Mitingas 1

'f ; . f ; *

Čia buvo surengtas masinis 
mitingas .paminėjimui John 
Mitchell . mirimo dienos, kaip 
žymaus buvusio vado mainie- 
rią unijos,. kuris teisingai ve
dė kovą su anglių baronais 
ir gynė mainierių reikalus. 
Tat dabartiniai upijos griovi
kai, norėdami, pasinhudoti 
Mitchellįo vardu ir kad patei
sinus savo kruvinus darbus, su
rengė neva paminėjimjui jo 
mirties mitingą. Buvo su
kviesti geriausi kalbėtojai. 
Garsinta didlapiuos p.er kelias 
savaites, kad bus tokie ir to
kie kalbėtojai. Garsinimai bu
vo padaryti rusų, lietuvių ir 
lenkų kalba. Tuose garsini
muose teisinamas ir 'giriamas 
Lewisas, kad vienas iš geriau
sių vadų, .kuris visados kovo
jęs už darbihinkų reikalus.

■■ Ir < > rv . • »'i m 5 t .

aijb.inįnkai neklauso 
įkalbąs

litikai ir Tautų Sąjunga.”
Jėigu Du. Alseika- iŠtikra 

išdėsto Smetonos valdžios 
nuomonę, kaip kad jis lei
džia manyti, tai čia irgi yra 
tik meškeriojimas Vilniaus 
po dausas. Lenkų Pilsuds
kio laikraščiai nei girdėt 
nenori apie šitokią propozi
ciją. Pasakojimas, kad už 
tai galėtų stoti Tautų Lyga, 
yra irgi akių muilinimas, 
kuomet Tautų Lygos bosai, 
Anglija ir Franci j a, pagei
dauja, kad ir pati Kauni j a 
priklausytų Lenkijai.

Kokių 'nusileidimų iš Lie
tuvos negautų varšaviniai 
imperialistai, jie nenurims^ 
jeigu visa Lietuva jiems ne
priklausys. Jie pasitiki, 
kad to tikslo pasiekt jiems, 
atėjus momentui, padės var- 
šaviaujanti Lietuvos fašisti
niai diktatoriai.

Vien tik Sovietų Sąjunga 
stoja už teisingą Viliaus 
klausimo išsprendimą; vien 
tik ji yra Lietuvos nepri
klausomybes užtarėjų., Pasr 
•tai’ąjį Tųiitą me kariąs pripa^ 
žino ir Amerikos lietuvių 
ta.utini'rikų ir klerikalų laik
raščiai. ’

Kaip praneša 
Times,” / 
Pilstidskininkai suorganiza
vo savo partiją, kuri turi is
torinį vardą “revoliucinės 
frakcijos.” Gi senoji' PPS 
atlaikė . savo suvažiavimą, 
kuriam e (‘revoliucinė .frakci
ja” nedafyvavų. Ji ’sako

Lenkija suteikia Vilniaus kraš
tui autonomiją- Po kurio lai
ko Vilniaus kraštas turi būti 
paskelbtas laisvu kraštu, tuo
met užmezgami ir politiniai 
santykiui su Lenkija ir su,lais
vu Vilniaus.-kraštu bei Rytų 
Lietuva. Tolimesnis • Vilniaus 
krašto: likimas priklausytų nuo 
gyventojų valios, jis visas ar 
jo vakarinė dąjis su. Vilnium 
susijungtų,’ reikia ? tikėtis, su 
^Nepriklausoma Lietuva, nes 
tAi- atątiktų kVven’tbjU ' tauti
niams • ir ekohbminiafns" reika
lams. i Tokiam sitmahyn^ui* bė

“Taigi, tai, širdele... Teisy
bė... Bolševikai buvo ir pa
liks bolševikais. Jie eina, dir
ba, storavojasi, tai ir turi... 
O kas pas mus yra?. .. Sustin
gę, surūgę...’ ’Stena, stena, or
ganizuoja, organizuoja, o* mo
kyklėlių, kaip nebuvo, taip ir 
nėra.”

“čia irgi nėra jokis. pasitei
sinimas. Kas nori šunį mušt, 
tas ir bizūną suranda. O ko
dėl į bolševikų mokyklėles ne
leidžiate?” /

“Nenori. yVJNeina, ir'ką tu 
jiems padarysi?”

“O kas jūsų vaikams persta
tė bolševikus tokiais velniais su 
ragais, ar ne jūs patys?... 
Bolševikai—^išgamos, bolševikai 
—-žydri, Šiokie ir tokie,—leokiį 
sėklą sėjote, tokius ir vaisius 
valote,” kepinau jiems.

Motina tik palingavo galva. 
Tėvas gi norėjo ką tai sakyti, 
bet tuom tarpu įsibriovė pro 
duris, rėkdamas, su suplota no- 
sia, purvinas, apie 8 metų am
žiaus jų sūnus ir visą pasikal
bėjimą sugadino. Kuomet mo
tina nuramino ir apšvarino, 
aš, norėdamas sueiti su juom į 
pažintį, užkalbinau: ’

“Na, o kaip, tau, broli, eina
si?... Apkult gavai, a?”

“Ai dont laik dat poliš lang- 
Dont spyk tu my in 

treptelėjęs koja į grin- 
sūnus, 
tautos

ką moki, tai ant pečių nereikia 
nešioti.”

“A. . . Aš visai nenori bade-r 
riuotis su tam lietuviški kalbi 
gali mano liežuvi nusilūšt.”

“Pradėtumėt lankytis į lie
tuvišką mokyklėlę ir išmoktu- 
mėt.” x (

“Aš nenori in soč a slapi py
pei, su žydi, rtišins miksytis.”

šiuos žodžius tardama, taip 
sukreivino savo fizionomiją, 
kad atrodė, jog jinai kalba ne 
apie žmones, bet apie kokį dvo
kiantį kūną, prie kurio nei iš
tolo negalima prieiti.

Aš mečiau žvilgsnį ant jos 
tėvo, to “apsišvietusio” tautie
čio. Jis sėdėjo, truputį užkai
tęs, o motina pasiskubino per
traukti mudviejų kalbą, teisin
damasi: , ; . .

“Negalima^ širdele, susirokuo- 
ti4 su, čia augusiais vaikais, ir 
tiek.., Eina savais keliais, kaip 

■tmtukai, vištos išperėti: tik 
spėjo išsiristi iš gūštos, pliumpt 
į balą ir turlijasi, ot tu, vištele, 
kvaksėk, nekvaksėjus”...

/Tai vis tėvų kaltė, tamstele. 
Pažiūrėkite į bolševikų vaikus. 
Juk jie irgi Amerikoj augina 
savo vaikus, o ar jie nemoka 
gražiai lietuviškai kalbėti?” 
kepštelėjau tautiečiams per no-

1Q yžLįryte, B. Potelįūno sve- 
tsįinK■ Yisi daly.vaųkit irnau- 
Sų i žhiy a^iyeškite. rW;Įkes- 
rąn/tuopa turi būti išauklė

ta kiur kas skaitlingesnė, negu

“Lietuvos Aidas” nusi
skundžia del prekybos su 
Sovietų Rusija:

“Mūsų prekybos santikiai 
su Rusija galima susekti 
tiktai pradedant 1925 m., 
nes anksčiau jokios statisti
kos apie Rusiją nėra pa
skelbta... Didžiausia apyvar
ta (su Rusija) buvo 1925 
m., bet -ir tada ji siekė vos 
2.15 nuošimčio visos mūsų 
apyvartos.

“Dabar pažiūrėkim, . ką 
mes išvežam Rusijon ir ko 
rusai atveža pas mus. Mū
sų eksportą Rusijon 1925 m. 
sudarė beveik tik viena oda 
padams, 1926 m. prie odos, 
kurios išvežimas žymiai nu
puolė, prisidėjo dar celuloza 
ir vinys. 1927 m. iki šiol iš
vežamos prekės. išnyksta, o 
jų vietą užima visai naujos, 
būtent:! arkįliąi, .dobilų sėkla b. 
iM sriubai. ' Šiemet per pir- 
ųiu '7 mėnesius išvežta tik-1 
tai sriubai ir kiti geležies 
dirbiniąi. Iš čia matom, kad 
nė viena mūsų, prekė. pa,sto7 
vios rinkos Rusijoj neturi. ‘ 
Kai del importo' iš Rusijos, 
tai rusų žibalas, mašinoms 
tepalai, benzinas, druska ir 
cukrus jau turi pas mus 
nuolatinę rinką ir šitų pre
kių eksportas Lietuvon 
y. įvežimas į Lietuvą) 
auga.” v

cialistų sriovėj, nežiūrint jų visa ' • 
jos menkumo skaičiuose, pa- kad ji peyęlėm

1 kapitalistihte į •

. |turinti su savim didelę narių 
j didžiumą. Gal ir taip, bet 
taip-pat neabejotina, kad 
pilsudskininkai įvarė jos or- 
ganizman aštrų kylį.

O tuo pačiu laiku, - kada 
ėjo kova tarpe atvirų pil- 
sudskininkų ir pusiau-pil- 
sudskininkų Lenk. Socialis
tų Partijoj, dalis darbinin
kų, kurie buvo toj partijoj, 
ar stovėjo arti jos, pradėjo 
krypti prie komunistų pa
sekmėje milžiniškų streikų 
Lodziuje ir kituose miestuo
se. Tuose streikuose Ko
munistų Partija sulošė va
dovaujamą rolę. • Protau
jančioji, pažangioji darbi
ninkų dalis negalėjo nepa
matyti, kad komunistai nuo
širdžiai atstovauja darbi
ninkų klasės interesus.

Lenkijos Socialistų Parti
joj, kaip veidrodyje, atsi
mušė pamatinės tendencijos, 
kurios arčio visas socialisti
nes partijas. Jokia organi
zacija pasauly taip neSiskal- 
do*ir taip nesiskaldys, kaip 
socialistų organizacija. Vi
suomet joje būs kairysis 
sparnas, kuris įtemptos kla
sių kovos sūkuriuose, artin,- 
sįs prie komunistų. Kaip 
Vokietijoj, kur pastaruoju 
laiku pradėjo kelti- galvą 
militarizmas, atsirado tūks
tančiai ir tūkstančiai darbi
ninkų, kurie metė soc-dem. 
partiją ir perėjo prie^koinu-i 
įnistų, taip Lenkijoj, taip ir 
i kituose kraštuose, kur ' tik j 
i kova aštrės, kairioji darbi
ninkiškoji socialistų sriovė, 
turės artintis prie mųsų. Iš 
kitos pusės, visur, kristali
zuosią dešinysis sparnas, ku
ris atvirai eis pi*ie sutar
ties su buržuazija ir net su 
fašistais—Francijoje — Al
bertas Thomas, Bonkuras, 
Vokietijoj socialistaį-minis- 
teriai, Anglijoje 
naldas, Snowden 
ryje' kadaruos 
centras, beprincipis, šlubuo
jantis ant abiejų kojų, be
bandąs prisidengti, sena 
n^arksistine frazeologija, 
bėt savo praktikinėje dar
buotėje visuometAeinąs prie 
bendradarbiaviipo su bur
žuazija, prie koalicijos poli
tikoje ir ■ prie industrinės 
taikos ekonominiame gyve- 
'nime. Štai kodėl socialistų 
partijose niekuomet nebus 
organinės vienybės, o bus 
trys sparnai (figuratyviai 
kalbant), trys tendencijos..

. N.et Amerikos lietuvių spr tai jie negali nejausti," į-ad
' • • vadovybė ’ falšyVaį

i ,persigejAUsi 
(į; į)įaspjUli6žVdl- 

ga.. O jeigu ■tajp'-^'įaįfehk 
žįningam 
listui kito JkMr 
ahtmtis-
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naują vietą—1011 Fairmount 
Ave. šitas kliubas y*ra vienas 
iš pažangiausių visoj Philadel- 
phijoj. Jis daug sušelpė ir da 
bešelpia darbininkų judėjimą

Vietinės Žinios
Spalių 28 d. įvyko prakal

bos, kurias surengė Ęendras ne tik šios šalies, bet ir Lietu- 
Komitetas Lietuvių Tautiškoj vos politinius 1
Salėj. Kalbėjo d. A. Bimba 
ir d. S. Vaitkus. Drg. Vait
kus lankėsi šią vasarą Lietu- 
vdj^, tad jis turėjo puikią me- 
degą nupiešti Lietuvos fašistų 
baisenybes ir darbininkų skur
dą.

Patartina artimesnėms kolo-

■Ml

s Puslapis Trečias.

uz

K'

•t

A*. NOTARY PUBLIC

IR

sų

46
4*'

Užlaiko lietuvis viduryje miesto.

FORM
IIM —— Ml •—• IIH —— IMI ——• HM •

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

ib: — m:-

MACYS BROS FURNITURE CO.INSURANCE
198-200 GRAND ST

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

kas-
Bile

420 BOLIVAR RD.
Cleveland, Ohio

i
I Tel., Stagg 5043

Mano ofisas at- 
ir naktj. Darbą at- 
Reikale kreipkitės-pas 

o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
1 Brooklyn, N. Y.

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus 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.

visokių vidurių ir žarni- 
nesmaguinų, paeinančių 

nėra gc- 
kūdi- 

vai-

Del 
nių 
iš dantų dygimo, 
resnio ir saugesnio
kianis ir augantiems 
kams vaisto viduriams.

T, —.4.
Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60'

■> rr? mt. * nmm-vr r- . .

Darbo Partijos vadai ir li
beralų vadai atakavo Val
džią už sudarymą sutarties 
su Francija ir už įžeidimą 
Amerikos imperializmo (A- 
merika aštriai pasisakė

'Dabar Cusheridun pareiš
kė, kad ta sutartis jau ^mi
rus. “

kalinius nesykį j . v .
yra sušelpęs. Pastaruoju laiku savo notoj
dar vienas kliubas prisijungė >^n8.’UJa1)- ~ •
prie šio progresyvio kliubo. 

turi keletą šimtų narių, 
ko šiam kliubui truks- 
gero namo, kuriame 

galėtų rengti parengi- 
mėlius, turėti skaityklą, organi- j 

nijoms surengti prakalbas d.izuoti atletikos skyrių, rengti 
S. Vaitkui, kuris gana nuosek- įvairiais klausimais prelekcijas j lj,”„ ‘'Rūtų Polka,” 
liai kalba. Patartina drgg. ii- 
baltimoriečiams ir kitoms ar- vių daugiau 
timesnėms kolonijoms rengti, jaunimą čia gimusį jūs kitaip dainininkų rekordus ir roles gali 
Gaila, kad d. Vaitkus, delei nepritrauksit prie savęs, Kaip | ,nuzjka]jų 
darbo aplinkybių, negali to-^tik įvairiais linksmumo būdais, j Grand St., 

x r v*i    • • ___ 1 — ~  i I •111111

prie 
Kliubas 
Viskas, 
ta, tai 
kliubas

NAUJAUSI REKORDAI
Ufa Choro 
“ F o r d ti
kas,” “Bėda, 
kad giltine 
ėda.” St. Pil
kos “Kelionė 
aplink rnėnu-

“Kareivis par- 
f mukti iaunima Draumti I rado motinėlę giabe paguldy- trauKii jaunimą. uiau^ai i „ Vanagaičio—Daug juokų. Mcn- 

neątvaziuoja, O Į keliūniūtčs, česnavičiūtes ir kitų vi-

i • I te gauti tiktai pas Joną Amrozaitį, 
Kaip | muzifca]jų daiktų krautuvėj, 560 
j , Brooklyn, N. Y. Reika-

liau išvažiuoti. j Neužilgo seniai pradės mirt1 lauju pagelbininko bile ypatos.
Drg. A. Bimba pasakė tur- ir jūs iždas ištuštės, o su tuo- 

tingą prakalbą rinkimų klau- mi ir kliubas numirs. Kliubas 
simu. Jis numaskavo kapita-'turėtų išsirinkt tinkamą komi- 
listines partijas, jų tarnus so-1 siją namo pirkimo, o namą nu- 
cialistus ir kitus monelninkus. sipirkus, visiems kliubiečiams 
Išaiškino komunistų programą i reikėtų rimtai išdiskusuoti kliu-

g Babies J
B Love

ir ragino piliečius balsuoti užibo programą,’kuria būtų gali-Į 
komunistų kandidatus sekan-!ma kliubą stiprinti, auginti ir

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

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

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

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.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brdokly- 
n,e, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant

' John Naujokas Ba]ių ir Storuose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
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 centui 
Reikalaujant adresuokit:

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

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

į kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuų adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

čirfSse rinkimuose. Publikos kulturizųotis. Tik šitokioj 
buvo virš 500; būtų buvę funkcijoj kliubas išlaikys užtik-j 
daugiau, jei būtų turėta dau-i 
giau laiko išgarsinimui. Par-i 
duota virš 100 “Krikščionybė 
ir Darbininkai” knygučių ir ki
tų knygų. Gauta keletas' 
“Laisvei” prenumeratų, žmo-j 
nė® liko labai patenkinti pra-į 
kalbomis. Ant prakalbų su-i 
dainavo keletą dainų Lyros 
choras, kuris puikiai džiugino 
publiką.

rinima.

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

HUDSON, MASS.
Mrs. Winslow’s 

Syrup

Spalių 30 d.’čia kalbėjo d. 
Gitlovvas, komunistų kan- 

dicratas į vice-prezidentus. Pu
blikos atsilankė apie 1,000. 
Grg. Gitlowas nupiešė kritiš
ką farmerių padėjimą. Beva
žinėdamas po vakarines vals
tijas d. Gitlow patyrė, kad 
šios šalies 40% farmerių ken
čia nuo morgičių, girdi: lau
kai ant morgičių, namai, maši
nos, gyvuliai ir viskas ant 
morgičių. Per pastaruosius 7 
metus Jungtinėse Valstijose 
farmerių turtas sumažėjo ant 
$14,000,000,000. Kansas vals
tijai užderėjo gerai

pirmu at- 
darbinin- 
D., antru 
Amerikos

Plačiai

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-4 
6-8

DAKTARAS
STANESLOW
rytų
po pietų
vakare

Nedeliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60centų, 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 afikso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

j 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.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

I 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

I Patarnauju visiems be skirtumo 
i įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. ------L

, daras dieną ir naktį 
lieku gerai. F 
mane,

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

/

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS •DYKAI 

DR. ZINS
110 EAST 161h SI., N. Y.

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

Nedeliomis: 9. iki 4 po pietų

GARSINKITE 
LAISVĖJE”.

Spalių 20 d. buvo A. L. D. 
L. D. kuopos prakalbos. Kal
bėjo drg. R. Mizara, 
veju apie Amerikos 
kus ir A. L. D. L. 
atveju apie Pietų 
darbininkų vargus,
nušvietė, kokį Lietuvos darbi
ninkai nuvažiavę skurdą turi 
panešt. Jo prakalba visiems 
patiko. Publikos buvo daug. 
Pasekmės taipgi neblogos. 
“Krikščionybė ir Darbininkai” 
parduota 20 knygučių ir iš! 
Lietuvos laikraštuko “Baiso” I 
30 egz. Du “Laisvei” nauji 
skaitytojai gauta ir viena narė 
prisirašė prie A. L. D. L. D.

bulvės,'103 kuopos. Pageidaujama, 
farmeriams trustas neuž- kad daugiau moterų prisirašy- 

moka nei už darbą, tad farme- tų prie A. L. D. L. D., 
riai bulves paliko ant žiemos jau 
žemėje. Apie repubbkonus su j 
demokratais d. Gitlow įrodė 
faktais, kokį šmugelį, graftą 
ir visokias suktybes jie papil
do, vienok svietui jie nori pasi- šiandieniniame surėdyme, kaip 
rodyt Čyščiausiais, nekalčiau
siais avinėliais ir apgavimo bū
du jie išsirenka save į valdvie- 
tes. Smalavįriai socialistai 
gauna paramą nuo tų pačių 
partijų, kad jie, mulkinimo ro
le, -suturėtų nesąmoningus dar
bininkus nuo radikalėjimo, už 
tai visokį šnipai, kapitalistų 
klasės agentai tik stoja į socia
listų partiją, nes socialistų par
tiją išdeportavo ant amžių kla- 
sfį| kovą, tai dabar jos nebijo 
nei popiežius su kunigų vaisku, 
nei pati kapitalistų klika. Abel- 
nai nuosekliai išdėstė kapitalis
tų mašinos konstrukciją, besi
artinančių karų pavojų, dar di
desnę bedarbę, kuri iššauks ba
dą ir mirtį darbininkų tarpe.

be
nes 

viena padare pradžią. 
Kadangi moterys čia neturi jo
kios darbininkiškos organizaci
jos, privalote stot į A. L. D. 
L. D. ir 'joje bendrai veikt.

vyrai, taip ir moterys, turi or
ganizuotis, kad suprast darbi
ninkiškus reikalus. •

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui. Ka
dangi kuopa pinigų neturi iž
de, visus iŠaukojo del darbi
ninkų reikalų. Aukojo: F. 
Grybas $1; K. Urban, P. Gre- 
viškis, Ig. Morkūnas ir F. Kau- 
lakis po 50c. Po rnažiau au
kojusių vardų negarsinam. Vi
so aukų surinkta $7.20. Vi
siems aukojusiems tariame šir
dingai ačiū.

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

Philadelphijos grafto paukš
čiai—21 polic. kapitonas, per 
pastaruosius metus turi pasidė
ję į banką $789,000. Betyrinė
jant grand džiurei tuos kapita
lo tarnus, jie surado baisesnius 
atliktus tų paukščių darbus, 
negu banditų per visus' metus. 
Teisme šaiposi ir mirksi vienas 
kitam skandalais, o užtarytojai 
rekomendacijas daro, kad juos 
atardyti nuo tarnystės už tokį 
atvirą graftą. Tie tikri vagys 
tik bus paleisti nuo vietų arba 
bus perkelti į kitas vietas nu- 
izalatyti graftą. Bei Jei darbi- 

nNtkas kokį menkniekį pavagia, 
vaje, kapitalistų presą kaip jį 
nenumaliavoja, o teisėjas spar
nus pasipurto, kūju kaukšteli 
j atąlą ir rūsčiai surinka: nu
teistas ant 15 metų į kalėjimą. 
21 kapitonas yra vagys—žuli- 
kai, ir jei darbininkas papuolė 
»WP Sty gengsterių su kokia 
b&ta, tai jau apie įstatymus nei 

kalbėk, vistiek liksi kaltas.
i su demokratais

h

nekalbėk, vistiel 
Tai republikonų 
uerlai.

uvių Republikonų Kliubas, 
nės dalies, persikėlė t

27 d. spalių Lietuvių Lais
vės Pašelpinė Draugija suren
gė balių. Visą pelną paskyrė 
streikuojantiems mainieriams. 
Beveik visi biznieriai prisidė
jo prie šio baliaus. Aukojo: 
M. Rimkus $5 vertės valgių; 
J. Kliukas $5 vertės valgių; 
R. Zulonas duoną, Jocienė gai
dį; F. Jocas moteriškus šlipe- 
rius ir Sikorskienė gražų kei- 
ką. Biznieriams ir draugėms 
aukojusiems varde '-streikierių 
tariame širdingą ačiū.

Pelno liko nuo baliaus $45. 
Pinigai pasiųsti streik. kom. 
Turiu priminti, kad Lietuvių • 
Laisvės Pašelpinė Draugija 
per šiuos metus daug pasidar
bavo del .streikierių. Paauko
jo iš iždo $10; dd. M. Melkū- 
nas ir L. Višniauskas $2.75; 
dd. Ig. Morkūnas ir J. šums- 
kis surinko ant blankų $18. 
Viso pasiųsta per Laisvės 
Draugystę mainieriams $75.75.

A.L.D.L.D. Kp. Koresp.

Sako, Anglijos-Francijos 
Sutartis “Mirus”

Londonas.— Lordas Cush- 
endun, veikiantysis užsienio 
sekretorius, lordų bute tre
čiadienį pareiškė, kad jau 
nebegyvuojanti Anglijos- 
Francijos laivyno sutartis.

Atidarius parlamentą,

ant

Lietuvon ir iš Lietuvo.
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijom
Laivų tik Astuonias Dienas-

• Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pa? bilie vietinį agentų 

arba
57 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

Lietuvaiti 
fotografist*

Fotografuoju, Didinu It Nuni»(>H 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslu"
Rtudija atdara kiekvieną dieną 

nedėliomis nuo ryte Iki 
i po pietą

Margarieta Valinčius 
t Room 82 Weitzenrorn Bld’» 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Fa

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

S8@ Grand StM Brooklyn, N. Y.
V )

Telephone: Stagg 8862

Living Room Suite — Bed Room Suite — 
Dining Room Suite — Kitchen Suite — 

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t.

PARDUODAM ANT LABA'l LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

O

Iš priežasties daugumo stako parduoda 
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje.

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
■ ' 4

'Telephone, Greenpoint 2372

BROOKLYN, N. Y



Puslapis Ketvirtas

WILKES-BARRE, PA.

ROCHESTER, N. Y

FORD CITY, KANADA

R4B0R1US

BALZAMUOTOJ

PHUAbELPHIA023 MT. VERNON ST

GOLF COURSE BUTAI

MENDELO•VZ

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

<vHAcfc. Philadelphia, Pa.

Užsisakykite vietas ir klausikite paaiškinimų ar. 
čiausioje mūsų agentūroje, arba rašykite mums:

PpftOON 
M£ MR 

SQUINT,

SKAITYKITE II
PLATINKITE

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų.
Vidurys vien tik iš importuotų tabaku

TOVI ANT 71st STREET, 
IR JOHNSON AVĖ

Sulig ’ pareikalavimo šiuos cigarus 
taipgi ir per paštų išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)AWD THE {MgXT SMITH 
receiver) ths uerveo-

(Tąsa)
Konsvela sėdėjo tarp kryžiukų, ran

kom kelius apsikabinus ir ant tų kelių gal
vą pasidėjus, taip jog buvo labai panaši į 
iš akmens ištašytą figūrą. Agota paglostė 
jos kaktą, sutaisė plaukus, -bet Konsvela | 
akių nepakėlė. Paskui, judindama už pe
ties KdTisvelai tarė: “Konsvela, Konsvela!”) 
Konsvela gi pusiau sustingusiomis lūpomis: 
vokiškai pratarė: “Palikite mane ramy-

Pusše'štos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu—ir 
jau būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Melų šventes, pasivažinėsite rogėmis, ramiai pralei

site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.
Ekskursiją veda žinomas visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas j

p. PIJUS BUKŠNAIT1S *

Tai tie švelnūs cigarai, kurių jūs 
pageidavote

Juos išdirba

STANLEY PAUL

CUNARD LINE 
lithiMnian dept.

25 Broadway New York

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

Kariuomenės Ėjimas
Nekurie žmonės manė, būk karas jau 

pasibaigė; bet jau ketvirta diena, o dar ne
sugrįžo žvalgai, ir buvo girdėti tolimas ka- 
nuolių dundėjimas. Taipgi dingo iš Vilka
viškio ir Virbalio kariuomenė, kuri dar bu
vo likusi nuo pirmojo mūšio. Ją nusiuntė 
į‘Vokietiją.

Žmonėm bežingeidaujant, kas čia de
dasi, pradėjo ateit vienas kitas kareivių! 
būrys. Tik žiūrėk, tai nuo Mariampolės

nizacijąse, bet Amerikos lietu
vių * organizavimosi tvarka 
mums buvo svetima, kadangi 
neturėjome jokių informacijų. 
Išėjimui iš tos padėties nutarėm 
kreiptis prie detroitiečių. Įš 
Detroito į mūsų miestukų priva
žiuoja gana daug amerikonų lie
tuvių, bet jų tikslas esti vien 
tik prisiragauti “kanadiškos. ” 
Šioje kompanijoje pažangiųjų 
detroitiečių negalima sutikti. 
Drg. P. žilinskis, seniau gyve
nantis Ford City, turėjo pažintį 
su drg. %. Gobiu. Vienų nedėl- 
dienį minimam draugui atsilan
kius į- Ford City, mes užklau- 
sėm ar nepadėtų mums suorga
nizuoti ALDLD. kuopų? Drg: 
Z. Gobis mielu noru sutiko ir 
sekantį sekmadienį atsilankė su 
Urg. J. Vaitkevičių. Susirin
kus būreliui lietuvių ir visiems 
sutikus, tapo atidarytas susirin
kimas per drg. Z. Gobį. Drg. 
J. Vaitkevičius trumpai apibu
dino ALDLt). tikslų if jos 
reikšmę lietuvių darbininkų ko
voj už būvį. Toliaus perskaitė 
ALDLD. konstitucijų, išaiškin
damas plačiau nesuprantamus 
paragrafus. Tuomet visi suti
ko, kad būtų sutverta ALDLD. 
kuopa ir prisirašė 9 asmenys. 
Po to išrinko pastovių valdybų 
ir susimokėjo visi narių mokes
čius. Kadangi reikalinga buvo 
pirkti finansų knygų, tai neku
rie draugai tam tikslui paauko
jo. / Aukojd sekanti po $1: drg. 
Z. Globis, J. Vaitkevičius, L. 
Svirplys ir P. žilinskis. Viso 
aukų surinkta $4. Narių mo
kesčiai tapo pasiųsti ALDLD. 
centro iždininkui.

Naujai susitverusios Ford Ci
ty ALDLD. kuopos vardu tariu 
širdingai ačiū draugams Z. Go
biui ir J. Vaitkevičiui už pasi-

per tuos

ir važiuotojus taip, l?7g butų jputvaiš liję 
ant tų besiskubinahčių per; jiems nežino
mas vietas žmonių, : '

(Daugiau bus)

K. S. Lietuvaitė.

□VILIAI ŽMONES KARE

mūs vajininkė Zdaniūtė smar
kiai susirgo. Tas daug atsi
lieps zant mūsų vajaus. Bet 
dėlto mes, wilkesbarrieciai ir 
visi vajininkai, neturime nusi
minti. Darbas turi būti varo
mas visu smarkumu ir pirma 
vieta turi būti mūsų ant ‘.‘-Lais
vės” vajaus žemlapio, o Zda- 
nįūtė turi pasveikti.

Reporteris.

tus daug prieinamesne Faw? * negu' kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISĘON, Aptiekoriv^ Saviriinkas

8701 JOS. CAMPAįl AVE., irHMM6 CH^NE ST., DETROIT
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jos> raštais. Bet kaip sui kitais 
tavo kaimynais, kurių' čia ga
na daug gyvena ir dar ‘Lais
vės’ neturi? Ar tu gali save 
skaityti geru kaimynu, jiems 
‘Laisvę’ neužrašydamas?”

J. Staškevičius, jausdamasis 
tikru kaltininku, tiek pasakė: 
“Gerai tu sakai, čia jau tikras 
prasižengimas.” Ir kita vaka
rų atvilko du skaitytoju ir sa
ko : “Tai dar ne viskas.” Čia 
jau tikrai Staškevičius atliko 
savo uždavinį. Drg. Kazlaus
kas eina gerai vajaus kapitono 
pareigas. Jis duoda gerų pa
rama wilkesbarrieciams. Si- 
mokaitis ir Klinkevičius dirba 
gerai. Bendin ;kas, Visockis, 
Globičius ir kiti dirba Wilkes- 
Barre. Ratys po Edwardsville 
darbuojasi.

Taip ir reikia.
Visų vajininkų susirinkime 

spalių 28 d. nutarta reikalau
ti, kad “Laisvės” vajus; būtų 
pailgintas iki lapkričio 20 d. 
Priežastys yra pasiųstos, kodėl 
mes reikalaujame.

Gera ir Negera Naujiena Re
porteriui

Kiek man žinoma, tai mū
sų vajininkė Darata Zdaniūtė 
smarkiai lipa Reikauskui ir ki
tiems ant kulnų ir ji užlips. 
Nes jos nusistatymas yra to- 
kis, kad Wilkes-Barre turi bū
ti ant pirmos linijos vajaus 
fronte. Ji daugeliui “Laisvės” 
vajininkų padarys surprizų. 
Ji sako: “Nei vienas kampas, 
kuris tik yra lietuviais apgy
ventas, neturi likti be ‘Lais
vės,’ neturi likti neaplanky
tas vajininkų.” , Turiu pasaky
ti ir kitiems,' kokių metodų 
mes vartojam, kad gavus dau
giau skaitytojų. Ji ne tik pati 
darbuojasi, bet nepaleidžia nei 
vieno, kuris tik yra “Laisvės” 
skaitytojas ir nesirūpina savo 
apielinke.

Anų dienų 'nuėjo pas drg. 
J.' Staškevičių, kuris buvo tik 
ka parėjęs iš darbo, pavaka
rieniavęs ir “Laisvę” skaitė. 
Ji sako: “Geras dalykas tau 
skaityti ‘Laisvę’ ir džiaugtis | pasiekė nemaloni

tepu _
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Philadelphiečiai ir apielinkės lietuviai, nepraleiskite Ši 
puikios progos, nes paskui gailėsitės.

Nors pas mus lietuvių darbi
ninkų ir darbininkių randasi ne
didelis skaičius, bet malonu pri
siminti, kad dauguma yra susi
pratę ir -nusistatę remti vien 
darbininkų klasės reikalus, šiais 
metais šiame miestuke pradėjus 
geriau dąrbams eiti, lietuvių 
skaičius padaugėjo. • Esant di
desniam skaičiui, kilo sumany
mas, kad reikalinga suorgani
zuoti ALDLD. kuopų. Tas klau
simas ilga laikų buvo tęsiamas. 
Reikalinga pažymėti, kad mes 
kuone visi esame neseniausiai 
atvykę iš Lietuvos. Nors Lie
tuvoj daugumai teko būti orga-

Velesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA. . .Gruodžio 14, Sausio 4 
MAURETANIA..Sausio 11, Vasario 16 
AQUITANIA.............Vasario 1, Kovo 1

“Na, kur tu dingai! Eime važiuot, 
nes ir vėl naktis ateis, pakol namus pasiek
sim,” rugojo ant dukters ateidamas tėvas.

Agota skubinosi prie tėvo, o Marijona 
neatlaidžiai klausė: “Agota, Agotėle, pa
tark man, ką aš su jąja turiu daryt? Ai 
tu žinai, kad ji nebuvo namie? Ji čia nuc 
vakar vakaro, ji čia numirs. Policija da
bar taip susierzinus, taip žmogaus gyvas
ties nepaiso, kad net baisu prie jų ir pri
eit.” “Nueik ant Vilkaviškio ir Trakų gąt- 
vės, ant kampo, ten gyvena jos brolis; pa
sakyk ir lai jis jąja rūpinasi.” Tai pasa
kius, Agota paėmė kūdikį.

“Neverk, mažyti, neverk, pro tų varg-

Rašant šiuos žodžius, mane 
žinia, kad
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Rezoliucija,
S. L. A. 69 kuopa, Roches

ter, N. Y., savo nepaprastame 
susirinkime, laikytame 10 d. 
spalių, 1928 m., priėmė sekan
čių rezoliucija:

Kadangi; pagal S. L. A. 
konstitucijų, iždininko vietų 
turi užimti narys, gavęs di
džiuma balsų S. L. A.‘ seime, 
t. y., J. J. Gerdauskas; ir

Kadangi Pildomoji Taryba 
paskyrė visai berinkta asmenį 
už iždininkų ir tuo būdu su
laužė L. A. konstitucijų; ir

Kadangi toks Pildomosios 
Tarybos pasielgimas sukėlė 
pasipiktinimų ir nepasitikėji
mų centro viršininkais ne tik 
tarpe S. L. A. narių, bet ir 
abelnai tArpe lietuvių visuo
menės, o tas kenkia gavimui 
naujų narių ir sykiu visam Su
sivienijimui,—

Todėl 69 kuopa vienbalsiai 
griežtai reikalauja, kad.Pildo
moji Taryba atitaisytų tą klai
da ir pakviestų eiti iždininko 
pareigas legaliai išrinkta iž
dininką J. J. Gerdauską. ,

j A. Sereika,
Jurgis Mikitas, 
Benadikt Duoba.

“KERŠTINGA MEILE”
TRAGEDIJA TRIJUOSE* AKTUOSE , |

Stato Scenpje Philadelphijos D. O. B. Veik. Komitetai ’
SUBATOJE

10 d. Lapkričio-Nov., 1928
UKRAINŲ SVETAINĖJE

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

Gerbiami philadelphiečiai ir apielinkės lietuviai! Trage
dija “Kerštinga Meilė” yra paimta iš šeimyniško gyveni
mo, kuri ątvaizdina, kaip vedęs vyras įsimyli į merginų 
ir sukelia namuose didžiausių 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 MENKELIūNIūTū-JANUšKIENĖ. Ji dabar 
lietuviam retai-dainuoja, nes kasdien dainuoja amerikonų 
teatruose. Mes, betgi, prisiprašėme jų dainuoti Šioje mū
sų .iškilmėje. 1

| ateina, nuo Pilviškių ateina, tai raitų, tai 
: pėsčių būrys, tai kelias kanuoles vežasi, ir 
j taip tęsėsi dar keturias dienas. Bet pas- 
{kui tų “vaiskų” ėjimas pratrūko, tartum 
vanduo iš milžiniško tvenkinio. Ėjo ir jo
jo jau ne keliais, bet tiesiai per laukus, 
=sunaikindami žmonių vasarojų, dobilus ir 
įkas tik po kojų pasipynė. Geresnieji keliai 
buvo pilni vežamų kanuolių. Nakčia, bu

rdavo, tik išgirsi, čerkšt čerkšt geležys su
žvanga, o tų vyrų riksmas, o keiksmas. Ry
te žiūrėk, tai į grabę įvažiuota, kanuolė ap
virtus ir palikta.

z

Kuomet išmalė, išduobėjo ir nepaken
čiamai išbjurino Pilviškių—Vilkaviškio ke
lią, tai pradėjo važiuot su kanuolėm, su 
abazais, su virtuvėm, su pečiais, ligonveži- 
miais ir visa karine manta—per latikus. 
Būdavo, kaip nuo Pilviškių atvažiuoja, tai 
per Majoriškių kaimą taip ir traukia tie
siai ant Vilkaviškio kazermių. O ten jau 
jie dasigaudavo į plentą ar šiaip geresnius 
kelius, į. Vokietiją vedančius.

Kariuomenės tokia daugybė r ėję, kad 
rodos, jau nei protas negalėjo apimt, iš 
kur čia 'imasi ir kam tiek reikia. Karei
vų ai sumažėjus, prasidėjo “plaukimas” 
stuikinirikų. Nežinia, iš kaip toli tie žmo
nės važiavo, bet jų ten, tur būt, buvo ir iš 
pat gilumos’ Rusijos atgrūstų, kad tokiais 
navatnais, šio krašto žmonėms nematytais 

šų nesąmoningų didvyrių kapus yažiuoda- ir nežinomais vežimais, keistais- arklių pa- 
mas; nutilk, klausykis slaptingos sutrėkš- kinkalais; o tie žmoneliai ir jų arkliai iš- 
tų vilčių raudos-dainos: Veltui žuvom, vėl-‘rodė jau labai pavargę. Bet kas daryda- 
tui žuvom... Neverk, klausykis, kaip šla-ivosi, kuomet jų arkliai, galutinai pailsę, 
ma švelnutis vasaros vėjelis, nešiodamas'parpuldavo arba, į purvą apklimpus, atsK 
keršto diegus. Tu, sūnau, kai užaugsi,4a-:sakydavo išvežt. Sustodavo pirmas palei 
vo užduotis bus ne kentėt ir verkt, bet> ko
vot .už atgavimą žmogaus- teisių ant že
mės.”

Taip kalbėjo motina savo kūdikiui, 
prie krūtinės laikydama. O uošvis ir žen
tas, pirm' arklio žingsniuodami, ginčijosi, 
kada pasibaigs karas. Namus pasiekė dar 
prieš vakarą. Džiaugėsi, kad gyvi ir svei
ki turi laimę dar kartą prie vieno stalo vi
si sykiu vakarieniauti.

Sekančias tris diėnas praleido .* ramiai, 
niekeno nekliudomi. Rusų kariuomenės 
žvalgai, parjodami iš Vokietijos, praneš
davo, kad jie nujoję iki Karaliaučiaus ir 
neradę vokiečių.

darbavimą. Tikimės, kad ir at
eityje detroitiečiai mums padės 
išvystyti platesnį veikimą tarpe 
Kanados lietuvių.

Kuopos Korespondentas.

MASPETH, L. I
1 ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI

Lotas SGUaxlOO, 17 Pėdų Privatirtis Įvažiavimas

Kaina $7,950:00 • Įmokėįimas $950.00
' Balansas ant Lengvų ^nokesčių 

Savings Banko Pirmas JMfodigičius $4,500.00
7 8 KAMBARIAI, MAUDYNĖ IR PANTRY

Marmuruoti Maudynių Kambariai, Jbudavotos Vanos
Ištisai klėtkuotos/(parquet) grindys, vario rynos ir nuo stogų dūdos. 
Didžiosios priemqnys ir kiemai Travertinc-nu ištaisyta' (padaryta iš 
tikrojo craftex). Virtuyg, pusryčių kambarys ir pantrč klijonkėmis iš
klota. Kiekvienas kambarys išmuštas lentukėmis (panel moulding). 
Augštos klases maliava (paipt) išdekoruota ir cimento pamatai; 3x8: 
ištisiniai balkiai; šaligatviai, šaligatvių kraštai ir gatvės išeimentuota.

NAMAI STOVI ANT 71st STREET, VADINAMU MAIDEN LANE 
MASPETH, L. L

KELRODIS:Nauja 14-tos linijdš subway iki Grand St. stoties, išli
pus imkit Grand St. gatvekarį iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.M.T. 
Broadway traukiniu iki Flushing Avė. stoties; išlipus imkit Flushing 
Avė. gatvekarį iki pat1 Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatvekariai 
daveža iki. Maiden Lane. Calvary'gatvekaris daveža pora blokų nuo 
Maiden Lane. ■'

, S’ALVIN BUILDING CO., Inc.
555 Grand Street.' Brooklyn, N. Y.

• TEL.: STAGG 3329 >

apklim.pusį, antras, trečias, ketvirtas, ir vi- 
'sa jų virtinė. Pirmieji vyrai supuola gel- 
jbėt: kas po ratais velėnų, lentgalių, akme
nų ar, ką sugriebdami, deda, kas arklį mė- 

*gina prikelt, o į šalį išsųkt ir apsilenkt 
ipaskiau važiuojantiems nebuvo galima per 
giliąi išpjautų vėžių krantus. O čia oficie- 
riai atjodami draskosi, keikia, liepdami 
skubint ir vanoja makštyse esančiais kar
dais mužikam nugaras.

Tų oficierių reikėdavo bijot, kaip ug
nies. Būdavo, prakiurs keno vežime mai
šas avižų, tai sustot nevalia maiš*ą pataisyt 
lir nevalia grūdus ant žemės barstyt. Žmo
gus ima taisyt maišą, arkliai tik pajunta, 
kad jų niekas nevaldo, tai sustoja—neina, 
žmogus gauna lazdų per kuprą už kitų va
žiuotojų sulaikymą, taip lyginai, kaip būtų 
gavęs už grūdų barstymą.'' '

Vieną dieną užėjo didelis lietįis. Giliai 
išpjautos vėžės J- pasidarė pilnos glitaus, 
kaip tiršti klijai, dumblo.' Arkliui, per tuns 
“klijus” . bemaknodami, apdrabstė Vežimus

Phone» Pcplar 7644

ADOLFAS F. STANKUS

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ 

a
Puikiausiu Gjeitlaiviu . f

AQUITANIA k
Gruodžio (December) 5-tą Dieną

Iš NEW YORKO STAČIAI Į CHERBOURG^, 
O IŠ TEN GELŽKELIU Į KAUNĄ

Automobiliu Mokykla* J apie plektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordoą 
Pilnas kursas šoferio-Mechant^ ‘ 
kur vedą lietuvių ir anglų kali 
gerai žinomas ir per 16 metų pa
tyręs instruktorius L. TIKNEvI- 
ČIUŠ. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

MENDELO
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Jau Jturime virš aštuonių šimtų naujų skaitytojų

Miestas
Miestas

MOTERŲ 
DIENOS: 

Paned&liafa ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR 

NAKTl.

DUOSIĄS “SAKTJ 
TŪKSTANČIUI 
DEMOKRATIŠKŲ 
VALDININKŲ

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

klDGEWOODO 
NAUJIENOS

PROTINĖS SVEIKATOS 
INSTITUTAS '

, kad 
gauti 

laukti,

TRAUKIA TEISMAN Už 
NETEISINGĄ 
UŽSIREGISTRAVIMĄ 
BALSAVIMAMS.

nauja- 
ketina 
algos 

me-

Universitetas 
$1,000,000. 

amtamokslių

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

— 01. ir Ariu

State---- ——
State

Panedefiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

•naktį
Utarninkais nuo 12-ios 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

NUŠAUTAS GROSERNINKAS 
TURĖJO TIKTAI $19

Du jauni plėšikai atėjo j 
Jacobo 
po num 
Yorke 
št'yn!” 
ver į

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

Oregon 5186
Main 9669

Katrie turite po du ar tris skaitytojus lengvai galite 
gauti nors iki penkių. Turintieji po 7 ar 8 dar turite 
progos gauti dovanas, jei pasidarbuosite.

$1,000,000 NAMAS ' 
GAMTOS MOKSLAMS

Columbijos 
statydinasi naują 
namą, paskirtą g 
reikalams.

VAIKĄI 
įleidžiami utarninkais

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

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

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

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZA&UOTO J AS

AMERICAN
AUTO SCHOOL

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 jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių.' Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

Bert Fergusonas buvo nete
kęs vienos akies, ir jos vietoj 
nešiojo stiklinę, dirbtinę akį, 
tiktai del duobutės užpildymo 
ir delei gražesnio išrodymo. 
Kitos akies lėliukė taipgi buvo 
pradęjusi gesti; ir jam gręsė 
visiškas , regėjimo nustojimas. 
Daktaras Ben Witt Key, 100 
W. 59th St., New Yorke, tuo 
tarpu išėmė vienam savo ligo
niui akį, kurios užpakalinė da
lis buvo visiškai sugedusi , ir

New Yorke ketinama įsteigt 
Protinės Sveikatos Institutą. 
Tam tikslui du turčiai jau su
dėjo $100,000. Bet rimtai dar
bo’pradžiai dar reikią $900-,- 
000,. Institutas tyrinės viso
kius protinius nesveikumus, li
gotus nervuotumus ir kitus ap
sireiškimus, darančius žmo
gaus gyvenimą nelaimingu; ir 
jieškosrbūdų, kaip užbėgt ke- 
Įią. tokiems blogumams arba 
juos atitaisyt.

Mūsų 
ižde dabar randasi 

Taigi mūsų darbas 
Geresnių pasekmių 

negalima.

“pares” visuomet 
daug žmonių, nes 
plačiai pagarsėjęs, 
čių tarpe viešpatauja pusėtiną 
santaika, peštynių nėra.

Pereitą subatą 25 metų ju- 
bilejui paminėti įvyko šumna 
parė. Visi kliubo ruimai bu
vo pilni rinktinės publikos.

Šiuose jubilejiniuose metuo
se kliubo viršininkais yra šie 
draugai:

Pirmininkas—I. Kaizeris, 
turintis kliubiečių tarpe labai 
gerą vardą ir vienas iš seniau
sių kliubo narių; vice-pirmi- 
ninkas—F. Venys; kasierius— 
V. žemaitis; raštininkas—V. 
Keršulis; finansų raštininkas 
—J. Menderis; knygų dažiū- 
rėtojas—A. žemaitis; lyderis 
—Billy Walton; menadžeris— 
J. Franckevičius ir gaspado-

MOKINIAI VERČIAMI BŪT 
TĖVŲ MOKYTOJAIS

TEISMAS PRIEŠ NAKTINIŲ 
KLIUBŲ BŪTLEGERIUS

Jau Antri dietai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Callė Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina* •

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ii 
garo vanojimosi kambarvs. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE’., BROOKLYN, N. Y.
- 1 , Telefonas: Pulaski 1090

Draugai, duokite daugiau skaitytojų! Waterburis, 
Worcestcris, Baltimore, Bostonas, Pittsburghas ir keletas 
kitų miestų dar veik visai nejudinti. Visuose minėtuose 
miestuose yra skaitlingos nariai A. L. D. L. D. kuopos. 
Todėl visa Amerika fiori žinoti, ką -veikia tų miestų. Li
teratūros Draugijos nariai. To negana, kad vienas ant
ras draugas prisiuntė po keletą skaitytojų iš tų milž|niš« 
kų lietuvių kolonijų. Pats Brooklynas irgi saldžiai snau
džia. • . * *. i . /

New Yoyke ir Brooklyne 
vedama 25T byla prieš tuos 
piliečius, kurie neteisingai už
siregistravo dėlėj balsavįmo 
šiuose prezidentiniuose rinki
muose, paduodami netikrus 
savo nuolatinio gyvenimo ad
resus bei darydami kitokias 
meklerystes.

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

Kremenitzo grosernę 
648 Fifth Ave., New 

Įsake: ‘Tvankas aug- 
Vienas atkišo revob 

Groserninkas, stambus 
ir drūtas vyras, šoko ant laL 
kančioje revolverį ir pagriebė 
jam už apykaklės. Plėšikas 
bandė ištrūkt, bet nepajėgė. 
Taip jiem dviem besigrumiant, 
plėšiko kulka pataikė groser- 

I ninkui į vidurius, ir jis par- 
| krito. Pirmasis plėšikas tuo- 
jaus paspruko; antrasis, nudė
jęs Kremenitzą, paskiaus pa
bėgo. Pas nušautąjį buvo tik- 

'tai $1.9 pinigų, kurių pasiimt 
! plėšikai neturėjo laiko.

Suėjo 25 metai nuo to lai- 
ko, kaip įsikūrė Gimnastikos 
Kliubas, viena iš seniausių 

* Brooklyno organizacijų. Ta 
organizacija visuomet buvo 
simpatinga/ ji visuomet arti 

• stovėjo prie darbininkų reika
lų, nors tuo pačiu sykiu ji bu
vo bepartyvė. šiuo tarpu lŲiti- 
bas turi 300 narių, ar kiek 
daugiau. Prie jo priklauso, 
beveik išimtinai, jaunimas ir 
tūli senesni veikėjai, kurie 
nors jau apsivedę, bet kliubie
čių akyse, turi savo tradicines 
teises ir skaitosi “jaunuoliais.”

Kliubas turi savo namą, ku
ris švariai užlaikomas ir tu
ri, gimnastikos įtaisymus. Į 
kliubą pareina visa eilė laik
raščių.

v Kliubas, paprastai, priside- 
’’da prie gegužinės šventimo, 

remia priešfašistinį judėjimą, 
žinoma, dar visuomet yra 
“room for improvement” ir 
prie to kliubįis laipsniškai eis. 
Į kliubo parengimus, balius, 

susirenka 
jisai yra j

Kliubie-

Drg. A. Velička pirmiau tu
rėjo valgyklą ant Grand St. 
Dabar A. Veličką persikėlė su 
savo valgykla ant 34 Wyckoff 
Ave. A. Velička pataikė per
sikelt į biznišką vietąMr džiau
giasi. Bet Velička ir guodžia
si, sakydamas: mano seni lan
kytojai neateina pas mane, 
nors pamatyt naują vietą.

Draugams Marčiukams, tu
rintiems valgyklą ant Lorimer 
St., šalia “Laisvės,” taipgi biz
nis pasitaisęs.

Geras Draugas.

Atsidarė teismas prieš 26 
grupes įvairių .naktinių kliubų 
bei kabaretų savininkų ir ve
dėjų, kuriiĮ užeigose buvo par
davinėjama alkoholiniai svai
ginamieji gėrimai. Jie buvo 
areštuoti laike &blavų, kuriai 
padarė washingtoniškiai vy
riausios valdžios agentai, po 
komanda Mabel -Willebrandt, 
ęagelbininkės Jungtinių^ Vals
tijų teisingumo miništerio. Tos 
ablavos buvo surengtos, Įpu
sėjus prezidentinių rinkimų 
kampanijai. Darydami užpūo- 
limus ant alkoholip šinkuoto- 
jų, republikonai norėjo pa- 
brėžt, kad jie tikrai vykdysią 
blaivybę, jeigu bus prezidentu 
išrinktas jų kandidatas Hoo- 
veris. Tuo būdu jie stengėsi 
patraukt “sausuosius” / pilie
čius balsuot už republikorių 
partiją daugelyj pietinių vals
tijų, kuriose buvo įvesti vieti
niai blaivybės įstatymai dar 
pirm išleidimo visai šaliai ben
dro blaivybės įstatymo.

Didžiuma kapitalistų, kurie 
patys g-irtuokliahja, stojo -už 
republikonų “sausąją”, progra
mą^ todėl kad fabrikantai ir 
kiti samdytojai atranda, kad 
darbirtinkai jiems geriau ir 
akuratniau (Įirba, jeigu jie ne
gauna išsigert.

CVTDA1 Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A FamFis 
JuAlItA' Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.; po 6 vai,—75d'O" VylllŲ

. M. TEITELBAUM, Manadžerią
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naojąmdM 

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

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu
LAPUOTOS IšSIPkRIMUI VANTOS VELTUI

' Queens pavieto naujai iš
rinktas pirmininkas, republi- 
konas G. U. Harvey, žada iš- 
šluot 1,000 valdininkų ir val
dininkėlių, užsilikusių nuo bu
vusios “demokratiškos” valdy
bos. Jie daugiausia buvo pa
skirti Comiolly’o, buvusio 
Queens pirmininko, demokra
to grafterio ir .šmugelninko. 
Tai su Connolly’o žinia miestui 
buvo nusukta desėtkai milionų 
doįerių sąryšyje su skandališ- 
ku dėjimu nuvedamųjų rynų 
(sursų) tame paviete.

Valdininkai, kuriuos 
sis Queens pirmininkas 
išjot laukan 
nuo $4,250 iki^ $10,000 
tams. Jis, žinoma, jų vietas 
užpildys saviškiais; peniukš
liais republikonais, ne geres
niais už demokratus.

Mokyklas • lankanti 
turės mokint savo ateivius tė
vus anglų kalbos, kaip kad 
nutarė New Yorko miesto mo
kyklų superintendentas Dr. 
Wm. J. O’Shea, užgirdamas 
sumanymą Patriotinių Draugi
jų Sąjungos. Iš sykio tas dar
bas bus uždėtas vaikams pra
dinių mokyklų. Bus išleista 
41 spausdintas lapelis su ang
lų kalbos pamokomis. Sulig 
tų lapelių mokiniai turės mo
kint savo tėvus. Kaip tas mū
kimas sekasi, tatai patikrins 
mokyklų mokytojai. Sakomą, 
kad, tokį apglų kalbos kursą 
išėjus, galima būsią lengvai iš
duot egzaminą,. reikalaujamą 
iš pirmą kart balsuojančių at
eivių, patapusių Amerikos pi
liečiais.
Svetimkalbių Laikraščiai 
Turėsią Dėt Angliškos 
Patriotinės Medžiagos

Minėta Patriotinių Draugi
jų Sąjunga žada paduot su
manymą Jungtinių Valstijų 
kongresui, kad .priverst kita
kalbius, ateivių laikraščius, 
spausdint anglų kalba tam tik
rą skaičių špaltų, ypač visokią 
amerikiniai-patriotišką ir val
dišką ' medžiagą. Tie ponai 
suskaitė Amerikoj 1,200 atei
vių laikraščių; jų tarpe sura
do 366 “radikališkų” bei kai
rių laikraščių. Tas 
ypač nepatinka.

šemeta. Visi jie tin 
karnai eina savo pareigas.

Kliubietis.

- -- --     1 ■ --.j—. I .. .... I

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

VARPO

GIMNASTIKOS KLIUBO riuą- 
25 METŲ JUBILEJUS

Pirmiausia, tai visos įdoma- 
vosi, kaip vakarienė pinigiškai 
pavyko. Komisija išdavė la
bai gerą raportą tuo klausi
mu. Nuo vakarienės liko pel
no bendrai $106.24, taip kad, 
abiem kuopom paskyrus pu
siau, liks po $53.12 
kuopos 
$75.66. 
neveltui, 
ir norėti

Neužbaigtuose reikaluose 
kalbėta apie sulosimą kome-, 
dijos “Daina Be Galo.’ ’ Ap
svarsčius, nutarta pavesti tuo- 
mi rūpintis komisijai, t. y., dd. 
Butkienei ir Degulienei.

Kalbėta ir apie Dr. 
kiaučiaus paskaitą. Bet 
Bondžinskaitė pranešė 
nėra dabar galimybių 
paskaitą. Turėsime 
iki mūsų eilė ateis.

Nutarta, kad finansų 
tore, su pagelba iždininkės ir 
Kvietkienės, užvestų finansų 
knygą.

Naujuose sumanymuose kal
bėta ir nutarta trumpu laiku 
surengti šokių vakarėlį, y. Ko
miai joti išrinkta dd. Bložienė, 
Butkienė ir Degutienė.

Susivienijimo reikaluose pri
siėjo viršininkių rinkimo blan
kas išpildyti bei balsavimas.

Po balsavimui viena iš 
draugių užklausė, ką mes 
manom apie ponios Vileišienės 
atvykimą Amerikon ir kaip 
mums atrodė Pildomojo Komi
teto straipsnis, tilpęs “Darbi
ninkių Balse.”

šiuo klausimu mes visos 
bendrai išsireiškėme, kad tas 
Pildomojo Komiteto straipsnis 
buvo persilpnąs. Ištikrųjų, 
mes visos nusistebėjome, kuo
met nekurios draugės, dalyva
vusios ’;Pild. Kom, posėdyje, 
mums pasakė, kad buvo tokių, 
kurios nematė reikalo 
prieš tą poniutę.

Poniai Pikčilingienei atvy
kus Amerikon, mūsų Susivieni
jimas išėjo prieš tą paukštę, ir 
labai buvo geras dalykas. 
Nors ta poniutė ir prasta poli
tikė buvo. Bet į p. Vileišienę 
reikia žiūrėti kitaip. Vileišie
nė yra gudri politikierė, dar

DIDŽIOJOJ

ARCADIA

“LAISVES”*

Seredoje, 7 d. lapkričio, 8 
vai. vakare, L. D. S. A. 132 
kuopa laikė susirinkimą.

Susirinkimas buvo labai gy
vas. Visos narės energiškai 
ėmė dalyvavimą visuose svars
tymuose. Mūsų kuopoj pil
nai užsimokėjusių narių yra

BUS

9 Gruodžio, 1928
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Ka« yra žmogaus amžiną* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

>'po plačią Ameriką pagarsėjusius
. URBANOS COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo! * ‘

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
______________________ ORDER BLANKr____

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIEN, 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD' PO V 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ________________‘_____________________

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn,,N. Y.
M. BALCHUNA3, Savininka* Taląphona BtAgg BBM

OPERETIŠKAS

KONCERTAS

liuke, buvo visai sveika. Tos 
tai lėliukės “krištoliukas” ir 
buvo įdėtas Fergusonui. * Po 
prigydymui, Fergusonas, su 
pagelba svetimos akies dalies, 
jau gali matyt per 10 pėdų 
aplink save. Bet dar nežinia, 
kaip fen bus toliau, ar ši ope
racija ’ ,galų gale, pasirodys 
pasekminga.

iš Lietuvos Žinoma iš praėju
sių laikų.

Mes matome būtiną reikalą 
prieš tą ponią išeiti visu 
griežtumu. Jos surinktieji, 
darbininkų kruvinu prakaitu 
uždirbti centai našlaičių var
du tik pagelbės fašistiniam 
tironui dar labiau kankinti bei. 
smaugti mūsų draugus Lietu
vos kalėjimuose.

Mūsų priedermė darbinin
kus persergėti ir tokiai poniai 
atsakyti: Nei cento iš mūs ne
gaus ponia Vileišienė. Mes vi
sais galimais būdai stengsi
mės darbininkams nurodinėti, Į 
kad ponia Vileišienė nėra dau
giau niekas, tik našlaičių var
du prisidengusi tarnaitė kru
vinojo fašizmo, kuris terori
zuoja darbininkus Lietuvoje. '

Kp. Sekr., M. Deg.uliene.

A<1 E-G

Prastas Apetitas?
Mr. Alex Taylor, Grcitcr, Ala., sako, 

“Nuga-Tonc pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
aš pradėjau jas vartoti, aš turėjau skaus
mus šone, mano apetitas buvo prastas ir 
negalėdavau naktį gerai1 pasilsėti. Dabar 
šone skausmų nebet'Uriu,' mano apetitas gb- 
ras, mano miegas pasilsinantis ir atšvieži
nantis, aš jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 mėtų įgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo 
trubelius.ft gasus viduriuose ir žarnose, svaii 
gulį, silpnumų, inkstų ]igas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trubelių su virškinimu. 
Nuga-Tone suteikė jiems daugiau jėgos, ge
resnę sveikatų ir energijų. Jos padaugino 
jėgų, visų kūno organų ir jie pasijuto esu 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nioko nekainuos. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 butelį šiandie.

Telephone, Stagg 8326
9745

Marcy Pirtis
MARCY BATHSLIETUVIS GRABORIUS

Bell____
Keystone.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS. .
” Rezidencija:

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

;TeL, So. Boston 0304 W.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedeliais 

t Dieną ir naktį
, Utarninkais

iki 12 valandai nakties

■a.r.v. h



PRANEŠIMAI IŠ KITURVIETOS ŽINIOS ROCHESTER

417 Lorimer Street

SPORTAS Teatras

IŠRANDAVOJIMAI

SUDEGĖ 75 AUTOMOBILIAI Telephone, Stagg 4409

PAJIEŠKOJIMAI
A. RADZEVIČIUS

GRABORIUS
(Undertaker)

PASILIKIT LAIKO

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PARDAVIMAI 107 UNION AVENUEKONCERTAS IR BALIUS
RENGIA LYROS CHORAS MALONAUS PASIMATYMO

Nedelioj,!! d.Lapkričio-November, 1928 UŽEIGA

KLASCIAUS SVETAINĖJ
Betts ir Maspeth Avenues

Koncerto pradžia 3:30 valandą po pietą Maspeth,

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUJA

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c Kviečia LYROS CHORAS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BROOKLYNO MOTERIMS

Leo Resnick 
Rusas Tenoras

JACK DEMPSEY 
TREINIRUOJASI

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

M. Česnavičiūte 
Lyriškas Sopranas

Paulino Uzcudun 
Darbštus Vyrąs

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

MALCEVIČIUS NUGALĖJO 
PRANĄ JUŠKĄ

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušarujos ir 

daugybę kitokių

DARBIEČIŲ BRANDUOLIO 
F-5 SUSIRINKIMAS 
PIRMADIENĮ

$100,000,000 NEW YORKO 
PASKOLA

Darbų atlieku
Kreipkitės

Lelijų šaknų *
Rūtų
Rožių
Remuntlių
Seneso plokščiukių
Šalmėčių
Šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

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

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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.

pasiskolina farmą, o kitas 
pačią. 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.

LYROS ir AIDO chorai, vadovaujant V. Žukui. Dai
nuos bendrai'ir pavieniabnaujausias dainai / ; .
LYROS CHORO dvieilis kvartetas UFA, kuris smarkiai 
ir energingai rengiasi prie koncerto. ‘ •'
M. ČESNAVIČIŪTe, kurią, 'Sulig jos rpaloniai skam
bančio balso, galima pavadinti lietuvišku vieversėliu, 
soprano. • • - • : • • • ’ 1 ,
K. MENKELIūNIŪTe-JANUšKIEN®, kuri pastaraw 
siais metais veik nuolatos veikia angliškuose teatruose, 
žada lietuvių publikai parodyti savo progresą.
Rusas LEO RESNICK, garšus operos daininka^, tenoras 
NIKOLAI D,ONCEV, rusas armonistas-komikas su savo 
žmona, kurie savo dainomis ir muzika gali ir mirštantį 
prajuokinti ir sukelti gerą ūpą.

ALDLD. 54 kp., Elizabeth, 
N. J., stato scenoj juokingą 
trijų veiksmą komediją “že
mės 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 Newark© menininkai 
atsižymi lošdami gerus vei
kalus bei tinkamai sulošda- 
mi, taip ir šį sykį yra pa
rinkta patys geriausi akto
riai.

1 V. Žukas 
Lyros ir Aido Chorų 

Mokytojas

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., t Brooklyn,. N« Y.

i KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai Žino, koki? didelę vertę Lietuvoje turi 

ivisokiop mūsų vieųtaųčių vartojamos žolės? šaknys ir kitokie naminiai 
['vįaistąū Mūsų žipqnė8 taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
[Kiekvienų ligų. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
! geniausiai patarnauti; pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
[’tųviŠkųl žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
[žemjau padubtus. Galima gauti už 2{įc, 50a, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
; Apyrtių 
[Aviečių uogų. > 
Am’žlų sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
CyŠčių 
Dobilų . i
Daržų našlelių 
Derinmečių dumropių 
Dzingelių

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Neighborhood G a r a g e, 
Bronxe, sudegė 75 automobi
liai. Begesinant gaisrą tapo 
rimtai suželtas vienas ugnia- 
gesis.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
krautuvė, geroj vietoj. Pardavimo 

priežastį sužinosit • ant vietos. Atsi
gaukit greit.—J. Kmieliauskas, 525 
Boulevard, West, Bayonne, N. J.

269-71

Tarp Park ir Lexington’ Avenues 
NEW YORK CITY

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki
8 P. M.1 Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

New Yorko Madison Square 
Gardene, baskų malkakirtįą 
Paulino Uzcudun boksavosi su 
norvegu sunkiasvoriu boksi
ninku Otto Von Porat ir nu
galėjo pastarąjį. Von Pora-

New Yorko miestas žada iš
leist savo paskolos bonų $100,- 
000,000 vertės. Pluksiantiems 
bonuš užtikrinama puspenkto 
nuošimčio per metus. Pasko
la būsianti naudojama įvai
riems miesto reikalams.

Nepavyko lietuviui Pranui 
Juškai imtynėse su lenku Juo
zu 4 Malcevičium, trečiadienio 
vakare, St. Nicholas Arenoj, 
New Yorke. Po dvylikos mi
nučių ir 55 sekundų, Malcevi
čius, smarkiai trenkdamas, už
laužė Juškos galvą ant plat
formos apatinės virvės; po to 
Juška jau nebegalėjo ilgiau 
tęst imtynes. Juška sveria 
205 svarus, o Malcevičius 200 
svarų.

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

ft ir numaliavoja 
|| visokius paveik- 
II sius įvairiomis 
į spalvomis.^ At- 
V naujina sčnus ir 
‘ krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

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

Veikalas “žemės Rojus” 
atvaizdina, kaip vienas jau
nikaitis, praūžęs visus pini
gus su mergomis, norėda
mas pasiskolinti nuo uošvio 
pinigą jam pasako, kad jis 
pirks farmą, ir tas jam pa
skolina. O kito jaunikaičio 
teta aprašo savo pomirtinę, 
jeigu jis apsives vieną metą 
laiku. Tas tuojau praneša 
jai, kad jau vedęs, o iš tik
rąją jis nebuvo vedęs. Na, 
vieno uošvis atvažiuoja ir 
nori apžiūrėt farmą, o teta 
nori pamatyti pačią. Tai 
taip priseina,* kad vienas

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

K. Menkeliūniūte 
Dramatiškas Sopranas

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
■ LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

PAJ1EŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta duonkepystės darbą ir 

norėtų eiti į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekernės ir štoro; taipgi 
ir 18 gyvenamų kambarių. Bekernė 
60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas ho- 
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

13 d. lapkričio, utarninke, 
7:30 vai. vakare, L. D. S. A. 1 
kuopa rengia paskaitą mote
rų sveikatos klausimu. Pa
skaitą laikys Dr. Jonas J. Kaš- 
kiaučius.

Kviečiame visas moteris 
skaitlingai atsilankyti. Pa
skaita bus “Laisvės” svetai
nėj. . Reng. Komisija.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos susirinkimas 

bus paneilėl^, 12 * lapkričio, J. Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Avė. Pra
džia 7’:30l vai; vakare. Viki nariai 
ateikit laiku, nes vėliau tui'ės Įvykti 
ir T. D. A. 78 kuopos susirinkimas. 
ALDLD. nariai gausit naują knygą. 
—Sekr. M.* JhŠkienė. < I , •

PAJIEŠKAU gyvenimui; draugo. Aš 
esu dailios išvaizdos jr pasiturinti 

: mergina. Norėčiau protingo vaikino 
nuo 30 iki 38 rn.ętų. Daugiau žinių

• suteiksiu laišku. Su pirmu laišku 
I meldžiu prisiųsti ir savo paveikslą.
Jeigu paveikslas nebus prisiųstas, tai 
visai neatsakysiu į laišką.—Miss Al
ias Peter, 11 Granite St., Brooklyn, 
N. Y. 267-70

Draugai ir draugės, visi įsi- 
tėmykit ir 'pasilikit laiko del 
17 d. lapkričio, nes tą dieną 
bus vienas iš žymiausių vaka
rėlių “Laisvės” svetainėj. Jį 
rengia Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo 17 kuopa. 
Programos išpildyme pasiža
dėjo dalyvaut visas Aido Cho
ras, Baltrukevičiaus jaunuolių 
smuikų orkestrą. V. Pažeres- 
kas ir A. Velička dainuos mil
žinišką duetą, o So. Brooklyn© 
talentinga pianistė Alena Kaz- 
lauskiūtė skambins piano solo. 
A. Retikevičiūtė duos gerą or
kestrą ir akompanuos daini
ninkams.

Tat, Brooklynas su apielin-j 
ke, mobilizuokitės į šį vakarė-' 
lį. Komisijos Narys No. 1.

PAJIEŠKAU kambario su šiluma.
Pageidauju, kad pusryčius ir va

karienę būtų galima gauti namie. 
Esu inteligentiškas vyras, mechani
kas. Kas turite kambarį, praneški
te per telefoną: Sunset 10046. Pa
šaukit tarpe 6:30 ir 7 vai. vakare. 
—John. 1 . 268-70

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Sekantį pirmadienį, lapkri- 
čios 12 d., 8 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje, įvyks Darbi
ninkų Partijos branduolio F- 
5 susirinkimas. Visi lietuviai 
darbiečiai, kurie prie to bran
duolio priklausote, būtinai at
eikite į susirinkimą.

(269-70)

ROCHESTER, N. Y. 
Moterų Atydai

LDSA. 26 kuopa sykiu su kitų 
tautų darbininkių organizacijomis 
rengia bendrą susirinkimą, kuriame 
draugė Juliet S.'P'oyntz 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 pietų, Gedemino Draugijos 
salėj, 575 Joseph Ave. Įžanga vel
tui.—Kviečia visas bendras komite
tas. 268-69

Paminėjimas Rusijos proletarinės 
revoliucijos 11 metų sukaktuvių 
įvyks nekėlioj, 11 d. lapkričio, 8 vai. 
vakare, Labor LyceuiYi salėje, 580 
St. Paul St. Kalbės Juliet Stuart 
P’oyntz, žyibit kalbėtoja ir veikėja, 
kuri nesenai lankėsi Sovietų .Sąjun
goj. Lietuviai darbininkai dalyvau
kite skaitlingai šiame iškilmingame 
apvaikščiojime. Įžanga 10c. Kvie
čia visus—Darbininkų (Komunistų) 
Partija. 268-69

GERAS karpenteris-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

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

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

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

Petras Kundrotą , •
Ph. G. Vaistininkas • .

229 Bedford Avenue* Brooklyn, N. Y.l
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
(Phoae, Greenpoint 2017* 2360-1114 i * ,

Jack 
Dempsey praleido čielą valan
dą Stillmano gimnazijoj; kur 
jis gana stropiai mankštinosi. 
Jis šiuo tarpu savo treiriira- 
vimąsi praleido ant gimnazi
jos aslos, kur padarė 10 raun
dų. Du raundu praleido prie 
stričkių (pulleys), per du 
raundu mušė . sunkųjį maišą, 
per vieną raundą pliekė leng
vąjį maišiuką, dar dviem 
raundam sugrįžo prie sunkio
jo maišo, tris minutes pralei
do lengvajai gimnastikai ir 
dvi trijų minutų sesijas pa
šventė lankstymuisi ant tryni
mo stalo.

Po viso to triūso Jackis už-> 
lipo ant svarstyklių, kurios ro
dė, jog jis sveria 205 svarus. 
Tačiau jis neiši;odo sutukęs.

Dempsey tikisi praleisti 
Stillmano gimnazijoj dešimts 
dienų.

Paklaustas, ar jis mano vėl 
kada nors lipti į virvėmis ap
tvertą keturkampį, Dempsey 
atsakė, kad kol kas apie tai 
negalvojąs.

Tel.f Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Pranešimas
Publikai 

NSv kad

Mollyns Barber Shop

tas du kartu buvo parmuštas 
ant ringo aslos, bet po.kiek
vieno paFmušimo atsistojo'ir 
atsilaikė prieš Uzcuduną iki 
10 raundo pabaigos.

Von Poratas jau yra gana 
gerai prasilavinęs boksininkas, 
turi pusėtinai skaudžią deši
niąją ranką, bet visa bėda ta
me, kad jis yra ne taip stam
baus ūgio, koks reikalingas 
kiekvienam geram sunkiasvo- 
riui boksininkui.

Dabar jau pranešama, jog 
Paulino Uzcudun šį mėnesį 
kumščiuosis Philadelphijos A- 
renoj, gruodžio 24 d. Cali, Co- 
lombijoj, o kiek vėliau Porto 
Rico. Su kuriais kumštinin
kais Uzcudunas kumščiuosis, 
kol kas dar nežinia. Colom- 
bijoj Paulino, kumštynės įvyk
siančios atidarant Pietų Ame
rikos olimpiadą.

Apie pabaigą sausio menei 
šio, 1929 metais, Uzcudunas 
norėtų susitikti Madison St[. 
Garden© ringe su Johnny Ris- 
ko arba su Jack Sharkey. 
Apie metai atgal Uzcudunas 
kumščiavosi su Risko; tų kum
štynių nugalėtoju tapo pripa
žintas Johnny.

Left Hook.

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

Lietuviška Barbernėl 
? Pranešu vietos lietuviams, kad <
> aš kerpu plaukų^ vyrams ii mo- Į 
s teripis sulyg naujausios mados iri
kiekvieno pageidavimo. Darbą at-i 
lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel-; 

; džiu atsilankyti. Shvininkaš ’ J.J
> K., 4 Ten Eyck St.', Brooklyn, N. i
j Y. (260-271):

. LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

AF ir Amerikonišku Stilium
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