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LONDONAS Labai Svarbus Pranešimas

Nusižudė Katalikę Ku
nigas, 70 Mėty Amžiaus

Šiandien Patersone Svarbus 
Šilko Audėjų Susirinkimas

paly, 
rinki

Reikalauja Pakelti Muitus 
Ant Farmų Produktų

patekimo į Amerikos kapi
talistų valdymą. •

Nesenai įvyko pasitari-

Vokiečiai I 
saugot nuo Orlaivių Atakos

ko padarytų operacijas sėk
mingesnėmis.

J. J. Gerdauskas Išsiuntinėjo S. L A. Kuo 
poras Pareiškimą Iždininko Klausime

Apie 300,000 Mainieriy 
Badauja Anglijoj

ninku Dienraštis

Chinijoj Baduoliai Palieka 
Vaikučius Laukose

12 Budininku, o Jis Miega; 
Pati Jieško Divorso

Išeina Kasdien, Apart

VISIEMS SLA. NARIAMS 
PRANEŠIMAS

P vaga, Čekoslovakiją** 
Buržuazinę. Spauda pradęjo 
varyti kampaniją, kad liūtų 
uždrausta Komunistų Par
tija Čekoslovakijoj. U

PARYŽIUS.— čia gauta 
pranešimas, kad Vokietijoj 
mokslininkai išrado įtaisą, 
su kurio pagelba galima ap
sisaugoti nuo priešo atakų 
iš orlaivių. Tas įtaisas ga
lįs sustabdyti inžinų veiki
mą orlaiviams.

Franci jos <
tės ekspertai priėmė tą ži
nią su nusistebėjimu, ir

Anglija Planuoja Apsupti Soviety Sąjungą iš Visų Pusių; 
Rengiasi prie Karo; T ariasi Pasidalint Chiniją

BERLYNAS.— Ketvirta- 
dienį čia gautas pranešimas 

Pra-

laikinu 
SLA 
Šios

srity, 
Illinois,

Svarbias prakalbas ren
gia Philadelphijos Priešfa- 
šistinis Susivienijimas, 2 d. 
gruodžio, Slavokų salėj, 510 
Fairmount Ave., Phila., Pa.

PRAGA, Čekoslovakija.— 
. Penktadienį čia tapo nušau- 

tas teisme Alcibiade Bebe, 
albanas studentas, kuris pe
reitais metais čia nužudė 
Zeną Bey, Albanijos atsto-

Prasidėjus jo teismui už 
nužudymą Zeną Bey, tūlas 
asmuo išsitraukė revolverį 
ir nušovė jį. Šo vėjas tapo 
suareštuotas. Jis bandė pa
bėgti. Taipgi sužeista ita
lų laikraščio koresponden
tas ir oficialis teismo ver
tėjas. •

“ Lai s vės
Slesoriunienė prisiuntė iš 
Los Angeles, Cal., iškarpą 
iš “Evening Herald”, lapkr. 
22 d. laidos; kur paduoda
ma sekama žinia apierira? 
gėdiją lietuvių’šeimynoj: ,t

Tadas Okvidas, 44 metų 
amžiaus, nužudė savo dvyli
kos metų dukterį Sofiją.

Okvidas randasi ligoninėj. 
Jis persipjovė sau gerklę ir 
riešus. Jis tvirtina, jog jis 
ją nužudė “iš pasigailėji
mo,” nes ji sirgus. Bet Ok- 
vidienė policijai pasakojo, 
kad ’Okvidas neapkeptęs, 
mergaitės; jis buvęs prie
šingas turėti mergaites sa
vo šeimynoj. Jis nenorėjęs 
susilaukti šeimoj dukterų.

Mergaitė tapo nužudyta 
ketvirtadienio rytą/ lapkri
čio 22 d., jai bemiegant lo-

MEXICO CITY.— Penk
tadienį Emilio Portes Gil 
patapo Meksikos preziden
tu. Kiek laiko atgal šalies

Patersono platus šilko au
dėjų visuotinas susirihki- 
mas įvyks šiandien, gruo
džio 1 d., 2 vai. po pietų, 
Carpenters Hail, 56 Van 
Houton St.

Tas susirinkimas šaukia
mas, kad suteikt progą Pla
taus šilko Departmento na
riams pilnai išsidiskusuoti 
padėtį. Susirinkime bus 
diskusuojama streiko pade* 
tis, sąlygos susitaikytose ša- 
pose ir atsinešimas linkui 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos. Tik tie na
riai bus įsileidžiami į susi
rinkimą, kurie parodys na
rystės knygutes.

, Streiko Komitetas, 
Ass, Silk Workers Unijos,-

Anglijos Karalius Dar 
Nemiršta

NEW YORK.— Hoovėris 
dabar plaukia kariniu laivu 
į Guayaquil, Ecuador, Pietų 
Ameriką.

Kuomet Hoovėris buvo 
apsistojęs San Jose, Costa 
Ricoj, tai darbininkai išmė
tė lapelius, kuriuose pa
smerkiama • Amerikos impe
rializmas ir reikalaujama 
ištraukti marinus iš Nica- 
raguos.

Skęsta Anglijos Tavorinis 
i v s

SEATTLE, Wash.— Gau
ta pranešimas, kad Anglijos 
tavorinis laivas Chief Ma- 
quilla palengva skęsta vidu
ry Pacifiko. Japonijos lai* 
vas Montreal Maru pranešė 
per radio penktadienio ry
tą, kad jis randasi už 50” 
mylių nuo skęstančio laivo. 
Manoma, kad 40 įgulos na
rių Japonijos laivas išgel-

LIETUVIS NUŽUDĖ SAVO 12 METŲ 
DUKTERĮ LOS ANGELES MIESTE

EVERETT, Ill.— Katali
kų bažnyčios kunigas Wil
liam J. Ryan, 70 metų am
žiaus, ketvirtadienio vaka
rą vaikščiodamas netoli 
Alerian Brothers ligoninės 
nusišovė. Jis buvo pacien
tu toj ligoninėj.

Ligoninės viršininkai sa
ko, kad kunigas smarkiai 
sirgęs nuo balandžio mėne
sio.

Čia jis išbuvo šv. Jono 
bažnyčios kunigu 15 metų.

CHICAGO.— Ponia El
mer Zimmerųiand užvedė di
vorso bylą pĮrieš savo vyrą.

Štai del kO ji nori nuo jo 
atsiskirti., Ji sako:

“Aš negalių jį prikelti ry
tą. Nupirkau budininką 
laikrodį. Tas nieko negel
bėjo, tai ndpirkau antrą/ 
Pagalios aš turėjau dvyliką 
budininku, hustatytų ant 
tos pačios minutos skam
binti prie jo lovos kiekvie
ną rytą, bet įr tas nieko ne
gelbėjo.” d

Jai vienas idaktaras pasa
kė, jog yra f°kių žmonių, 
kuriuos triukšmas dar la
biau paskatinja miegoti.

i Ir ji nusprendė su tokiuo 
vyru nebegyVenti.

bės viena iš geriausių lietu
vių kalbėtojų, d. K. Petri- 
kienė, ir rašytojas Senas 
Vincas. Visi ir visos daly
vaukite. Kalbėtojai aiškins 
apie dabartinę didelę bedar
bę ir Lietuvos padėtį.

Emilio Portes Gi! Užėmė Mek- Drigantas Pastipo po “At- 
... sikos Prezidento Vietą

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIIJ, Dienraščio X

PEKINAS. — Maršalas 
Feng Yu-Hsiang, naciona
listų karo ministeris, čia 
praneša, kad permažai yra 
$20,000,000, kuriuos pri
siuntė Tarptautinė Badau
jančių Pašelpa gelbėjimui 
baduolių.

Fengas sako, kad men tik 
keturiose provincijose, 
Shantung, Honan, Shensi ir 
Kansu, yra 15,000,000 ba
daujančių asmenų ir kad 
apie $48,000,000 reikalinga 
tik del tų keturių provinci
jų baduolių, net jeigu tik 
po $1.50 centų būtų išleista 
per mėnesį ant asmens iki 
pavasario.

Fengas taipgi sako, kad 
baduoliai, kurie siūlydavo 
parduoti savo vaikučius, da
bar jąu to nebedaro, nes ne
suranda pirkėjų; tai dabar 
palieka vaikučius prie kelių 
laukuose, kad juos pasiimtų 
kas tik nori. .

WASHINGTON.— Sena
torius Capper (iš Kansas

nijos diplomatų, tarp Lord 
Cushendon ir Baron Uchj- 
da apie Anglijos-Japonijos 
santikius. Ir Įdek galima 
suprasti, tai jų pasitarimo 
tikslas buvo neformaliai su
daryti Anglijos-Japonijos 
bloką tuo pamatu, kad leis^ 
ti Japonijai viešpatauti 
Mandžiurijoj ir padaryti 
ataką ant savininkų Chini- 
jos Rytinio Gelžkelio, ku
riame lygūs dalininkai yra 
Chi'nija/ ir Sovietų Sąjunga. 
O Anglijai tuomet būtų lei
sta liuosai veikti toliaus į 
pietus, ir tuo būdu persky
rimas (geriau sakant, pasi
dalinimas) Chinijos progre- 
suotų.

Europoj taip pat Angį 
organizuoja kapitalistinių 
valstybių bloką prieš Sovie
tų Sąjungą.

“Lietuvos Žinios” rašo: / 
Paskutiniu laiku Šiauliuo

se padidėjo gatvėse prosti
tučių skaičius, o kartu su 
tuo ir jų drąsumas. Kar
tais net akiplėšiškai jos iš
drįsta užkabinėti praei
vius. Prieš kelis metus 
Šiauliuose buvo įsisteigusi 
kovai su prostitucija drau
gija “Baltasis Kryžius,” bet 
po kiek laiko iširo.

rodo, kad Anglija daro 
žingsnį apsupti Sovietų Są
jungą iš visų pusių ir su
vienyti kapitalistines vals
tybes į karą prieš Sovietus.

“Pravda” nurodo, kad da
bartinėj fazėj Anglį jos- 
Amerikos lenktyniavimo del 
pasaulinės imperijos, Angli
ja deda visas pastangas pa
traukti po savo vėliava 
Franciją ir Japoniją ir sau
goti savo viešpatystes, kaip 
Australiją ir Kanadą, nuo

Nepaprasti Lašai 
Rokiškis

7 ld., 8 vai. rytą, lijo, tačiau 
ypatingai dideliais lašais, 
gal vištos kiaušinio dydžio. 
Toks lietus rudens metu 
Lietuvoj retenybė.

Po mirties SLA iždininko ve< 
lionio T. Paukščio, aš, žinoda
mas, kad pagal SLA konstituci
jos skyr. VI, par. 6, man pri
klauso iždininko vieta ir kad P. 
Taryba turėtų mane greitai pa
kviesti užimti ją, ir negauda
mas žinios nuo P. T., parašiau 
laišką SLA sekretorei p. Jur- 
geliutei, klausdamas, kodėl P. 
T. nepakviečia mane užimti iž
dininko vietos. Nuo p. Jurgeliu- 
tės aplaikiau sekamą atsaky
mą :

Denver, Col.— šešiose ca- 
karinėse valstijose šiomis 
dienomis prisnigo daug 
sniego..

PARYŽIUS. — Pagarsė
jęs “atjauninimo” specialis
tas Serge Voronovas pada
rė Re belais, 27 mėtų dri
gantui, “atjauninimo” ope
raciją, įdėdamas naujas 
liaukas. Po operacijos dri
gantas atsigavo, bet greitai 
pastipo.

Tai tokis Jurgeliūtės paaiški
nimas, na ir laukiu tos “neto
limos ateities,” kada virš mi
nėti reikalai bus pilnai sutvar
kyti, nes ta “netolima ateitis” 
turėjo būt netoli ir visi buvu
sio iždininko reikalai turėjo bū
ti sutvarkyti į savaitę kitą, P. 
T. posėdis turėjo greitai įvyk
ti, nes negalima tokiai organi
zacijai būti be iždininko. Lau
kiu ir laukiu, o ta “netolima 
ateitis” vis neateina. Praėjo 
apie mėnuo laiko belaukiant ir 
nusprendžiau parašyti laišką 
prezidentui St. Gegužiui, pra
šydamas, kad atsakytų, kada 
sušauks P. T. posėdį, ir kada 
išspręs galutinai i 
klausimą. Nuo prėzidento Gegu- sesiJO 
žio aplaikiau sekantį atsaky
mą

Šhanghaj uš.— Praneša
ma, kad Nankingo valdžia 
savo atstovu- Amerikon 
siunčia Dr. C. C* Wu, bu-? 
vusj nacionalistų valdžios 
užsienių reikalų \ ministerį. 
Jis užims Dr. .Sao-Ke Alf
red Sze vietą. Pastarasis 
nuskirtas atstovu Anglijbn.

nius. Bet sako, kad ligos 
plėtimasis sulaikytas, ir ma
noma, kad monarchas, pa
sveiks.

dar neparodo “atjaunini
mo” operacijų nepasekmin- 
gumą. Jis sako, kad dri
gantas- gavo plaučių užde
gimą, atsigavęs po operaci
jos. Sako, kad jam nebuvo1, 
užduota užtektinai užmari
nančių vaistų ir jis per- 
greitai atsigavo po operaci
jos. Jis pradėjo spardytis, 
del to sušilęs ir gavęs plau-

šiandien ir rytoj jau pa
skutinės dienos “Laisvės” 
vajaus. šiomis dienomis 
naujiems skaitytojams pre
numerata tik $5.00 metam. 
Panedėlyje bus $6.00 ir nau
jiems.

Kontestantai! Jūsų lai
mėjimas dovanos daug pri
klausys nuo darbuotės pas
kutinėmis dviem dienomis.

Iš tolimesnių miestų pri- 
siifntimui sukatos ir nedėl- 
dienio darbo vaisių duoda
me laiko iki seredai— 5 d. 
gruodžio 
paskelbti galutinas vajaus 
pasekmes.

“L.” Administracija.

nebus nuskirtas, o tas bus at
likta sekančiame Pildomosios 
Tarybos susirinkime, kuris ne 
po ilgo turės įvykti.

Su pagarba,
S. Gegužis, 

S.L.A. Prezidentas.
(Tąsa 2 pusi.).

Chicago.— Nuo rugpjūčio' 
1 d. Chicago j policistai nu
šovė dešimts banditų.

Rugp. 15, 1928’ 
Gerdauskui, 
Main St.,

New Britain, Conn. 
Gerbiamas Tamsta:

Priėmiau Tamstos laišką iš 
11 d. šio mėnesio ir šiuomit 
•pranešu, kad iki bus sutvarky- j 
ta ir patikrinta buvusio iždi- j 
ninko, T. Paukščio knygos, ban
kų sąskaitos bei visi reikalai lie
čianti iždininko urėdą 
SLA iždininku paskirtas 
prezidentas, S. Gegužis, 
savaitės “Tėvynėj” apie 
plačiau rašoma.

Tikiuosi, kad netolimoje 
tyje viršminėti reikalai bus pil
nai sutvarkyti ir sekančiam 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
me būsimo iždininko klausimas 
bus galutinai išspręstas.

Su gilia pagarba,
P. Jurgeliutė, 

S.L.A. Sekr.

muitų ant įgabenamų far- ją prikėlė riš mie 
mų produktų. ' Jis mano,'prastas šauksmas 
kad tuomi būtų “pagelbėta 
farmėriams “

veik trigubai padidėjo.
Orient, Illinois, už komu

nistus paduota 18 .balsų, už 
socialistus tik 8; Bentone 
už komunistus paduota 52, 
už sėcialistus 47.
a >Ne* visur komunistai ga- 

„ „ . x . Įėję i pastatyti savo daboto-
tas įstatymas padidinimui fam Allen ir Brewster, kad jus, todėl priešai suvogė 

daug balsų.
Lak;e apskrity, Illinois, 

farinerių distrikte, kur 
taipgi yra keletas pramoni
nių miestų, komunistai ga
vo 150 balsų, socialistai 339. 
Wisconsin neoficialiai ko
munistams priskaitoma 
1828, socialistams 18,000.

Rugsėjo 10 d 
p. J.; J. Gerdauskui,

New Britain, Conn.
Gerbiamas Tamsta:

Jūsij laišką iš šio mėnesio 
pirmos dienos aplaikiau ir tu
rinį tėmijau. Atsakydamas į 
jį turiu Tamstai pranešti, jęg 
kol-kas visi reikalai su buvusio 
SLA Iždininko velionio T. 
Paukščio atskaitomis dar nėra 
pilnai sutvarkyti, ir, iki ta^s ne
bus padaryta, tai nebūtų pa
ranku pastovų Iždininką nu
skirti. Todėl reikia truputį pa
laukti, o dalykai susitvarkys, 
bet kaip greit, tai aš pasakyti 
negaliu.

Pildomoji Taryba pavedė 
man eit laikino SLA Iždininko 
pareigas, kurias aš ir einu ir 
eisiu iki pastovus Iždininkąs

Persipjovė Sau Gerklę ir Riešus; Ligoninėj Parašė, kad 
“Iš Pasigailėjimo ’ Jis J ą Nužudė, nes Ji Sirgus

skaitytoja E.|p’ykanta kalbėjęs apie mer-
‘~jgaitę; pagalios jis neteko 

lygsvaros' ir nužudė.
Ponia Talbott . Winship, 

Okvidų kaiminka, pasakojo 
policiją!’.kad .Okvidas kelis 
kartus buvo palikęs šeimy
ną, o per kelias savaites tai 
jis '“keistai elgėsi”.

Sakoma, kad Okvido tik
ra "pavardė Čiuberkis, o jo 

•moters pavardė po tėvais kongresas išrinko jį į vietą 
j Vaškiūtė; ji gyvenus Brigh- išrinkto prezidento Aivaro 
Iton, Mass. įObrego'n, kuris tapo nužu

dytas liepos mėnesį.
Iškilmėse dalyvavo apie 

25,000 žmonių Nacionalėj 
Stadijoj.

Prezdentui Calles termi-

i Rastas Kūdikis
Kaunas.— Lapkričio men

7 d. Žaliukių gatvėj rasta 'kytą prakalbą, kurioj jis iš 
paklėstas dviejų savaičių sireiškė, kad Anglija pagei 
moteriškos lyties kūdikis, dauja
kuris * patalpintas M. V. Japonija” Chinijoj. Tas pa 
prieglaudon

nepa- 
_ os. sū

naus Algirdo/. 14; mėtų am
žiaus: ' .

“Tėvas žudo Sofiją 1”
Nubėgus' į i kambarį, kur 

vaikai miegojo, . Okvidienė 
pamatė, kad jos vyras. mu- 

Daktarai ša kūju mergaitę. Jo žmo- 
praneša, kad Anglijos ka- nai surikus, Okvidas puolė- 
raliaūs padėtis nepersimai-;si prie jos ir;vaiko. Okvi

dienė su vaiku išlėkė iš stu- 
bos naktiniuose drabužiuo
se, šaukdama pagelbos.' 

i Kaimynai telefohu prane
šė policijai, ir policija pri
buvo į Okvido namus, 7026 
South Flora St.

Okvidienė \ policijai pasa
kojo, kad jos vyras pirmiau

Kaunas.— Karo komen
dantas nubaudė klerikalų 
“Darbininko” redaktorių 
Petrą Jocį 200 lt. arba 2 sv. 
kalėjimo už nesilaikymą bandęs nužudyti savo dūk- 
spaudos taisyklių 1 ir 4 pa- relę, bet motina nedaleidus 
ragrafo

CHICAGO. — Pramoni 
niuose centruose įvairiose nas išsibaigė su gruodžio 1 
yietose kelis kartus komu 
nistų balsai padidėjo 
ginus su 1924 metų 
mais.

Minkštos anglies 
Franklin paviete, 
komunistų kandidatai gavo 
143 balsus, o socialistų kan
didatas tik 101. 1926 me-

jaunejęs."
Voronovas tiki, kad už'

Daug Prostitučių Šiauliuose; marinimas ant ilgesnio lai

J. J. Gerdauskas, kuris, su- 
lyg SLA. konstitucijos, turėjo 
pirmenybę užimti SLA. iždiniu- 

LONDONAS.— Padėtis k0 v.ietą’ Pildančioji Tary- 
bedarbiu mainieriu Anglijoj '>a Ji atmetė ir paskyrė adv. K. 
pasidarė tokia bloga,' kad išsiuntinėjo kuopoms sa- 
mainieriu federacija išleido ivo sekanti Pareiškimą SLA. iž- 
atsišaukimą pagelbos. Arti 
300,000 mainieriu neturi 
darbo. Jie badauja su šei
mynomis.

Darbdaviai įvedė ilgesnes 
darbo valandas ir skįibini- 
mo sistemą, kas ir išstūmė 
iš mainų pramonės šimtus 
tūkstančiu darbininku.

ŠIAULIAI.— Šiaulių mie
ste paplito begalinis kačių 
maras. Šia liga apsikrėtę 
kates bematant ima nykti, čių uždegimą, kas, sakoma, 
Veter, gydytojai tikrina yra pavojinga senam dri- 
miesto kačių sveikatą, apsi- gantui. Taigi, jeigu ne.bū- 
krėtusias įsako izoliuoti nuo tų nustipęs, tai būtų “pa^- 
sveikųjų

orlaivininkys- iš Maskvos sako, kad
v- vda”, Sovietų Sąjungi 

munistų Partijos organas, 
straipsny, užvardintam 
“Anglijos-Japonijos Blokas” 
analizuoja Anglijos užsienių 
reikalų minist. Sir Austen 
Chamberlain nesenai pasa-

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį! < ri

Negalėdamas kalbėti ii 
priežasties perpjautos ger
klės, Okvidas ligoninėj pa
rašė ant popiero^ sekamai: tais komunistai čia gavo tik 

“Ji labai sirgo; silpna pro- r'z‘ 1-~1—~ 
tiniai.”

Du aštrūs peiliai ir ga
ląstuvas, atrasti ant grindų, 
kur Okvidas sukrito, paro
do, sako šerifai, kad jis 

pareiškė, kad jis stoja, idant j planavo išpjaut visą šeimy- 
iždininko sękampj trumpoj kongreso jną jiems bemiegant.

oūtų tuo jaus išleis-1 į Okvidienė pasakojo.''šeri-
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iriežasties

Anthony Minerich'Laikomas be Kaucijos

uz

Tunney Rašys Į Enciklope
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šiame 
ai ras.vi-

Užpuolimas Ant Nacionales 
Mainierių Unijos Buvo Iš 

Kalno Suplanuotas

O Gerdauskaslšsiun t in ėjo Atsišaukimą 
J Narius S. L A. Iždininko Klausime

xPo jo kalbėjo 
itališkai kalbėjo* 
Prakalbos buvo 
užsibaigė kaip

27 d.) 
pripažįsta, kad 

Billings nekalti.

akcionieriais, ūmai apvers^, 
darni augštyn kojomis savo 
pirmesnę augštą nuomonę 
apie tą profesorių vien tik 
todėl, kad jis bent iš dalies 
pasako tiesos iš savo tikrų
jų patyrimų apie Sovietų 
tvarką.

Valihciaus.
Kuomet valdį- 

garsųiįmūs 
ir suprato, kad*

Už Falšyvus Piešinius Gavo
Po $12,500: j

BERLYNAS 
bar tapo sužinota, kad du 
ar trys falšyvi piešiniai bu
vo parduoti amerikonams 
piešinių pirkėjams, vietoj 
piešinių garsaus holando. 
Vincent van • Gogh. Už kiek- 
vieną jų paimta po $12,500.

Dabar jieškoma < piešėjas,, 
kuris tuos paveikslus nupie*

Jau keli mėnesiai, kaip 
Dewey sugrįžo iš Sovietų, 
šalies; “New Republic”;žur
nale ir kituose spaudos or
ganuose jis jau atvejų at
vejais kalbėjo apie savo pa
tyrimus Sovietuose; o lyde
riai Amerikos Darbo Fede
racijos tiktai paskutinėje 
valandoje 
Dewey atsiliepia apie 
donąją Rusiją 
ji:r. puoli

>-»v 1

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

Jau pirmiau laiks nuo lai
ko buvo “Laisvėje” duoda
ma žinių apie nuolatinį So
vietų pramonės žengimą 
pirmyn. Bet paskutiniai, 
šiomis dienomis gauti fak
tai juo ryškiau pabrėžia ne
paprastą Sovietų progresą. 
Taip antai, sulig tikrų ap- 
skaitliavimų, per pastaruo
sius dvyliką mėnesių sovie
tinė pramonė buvo pakilus 
jau 35 iki 40 nuošimčių aug- 
ščiau, negu kad stovėjo Ru
sijos pramonė 1913-1914 
metais pirm pasaulinio ka-

NJSW YORK.— Praneša
ma, kad Gene Tunnėy, re
zignavęs iš bokso čampio- 
nystės, rašys straipsnį į En
ciklopediją Britannicą apie 
kumščiavimąsi. Dabar ren
giama spaudon keturiolikta 
enciklopedijos, laida. Gūb< 
Smith as rašys apie New 
Yorką.

Įima gaut nusipirkti pas 
Susivienijimo kuopų virši
ninkes bei šia|p nares/

Veltui Džiaugsmas.
Chicagos srnalayįrių “Nau^- 

jienos” jau ipašiskubinp ap
sidžiaugti, kad Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija “suskilus.” Išmeti
mą Cannon ir kelių jo pa
sekėjų riš partijos Grigaitis 
skaito partijos skilimu* 
Mat, jis labai trokšta ko
munistų partijos skilimo, 
tai ir įsikalba sau jį, kaip 
sveikam ligą.

Tuo tarpu jokio skilimo 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijoj nėra. Sau jale žmo- 
nip, kurie taip “surazumnė- 
jo,” kad piiądejo partiją 
vilkti ant savo kurpalio, 
piršdami jai tročkizmą, ku
rį jau senai atmetė visas 
komunistinis judėjimas, at
sidūrė už partijos sienų ir 
viskas. Tegul jie dabar rė
kia ir padeda socialdemo
kratams ir kitokiems mek- 
leriams darbininkus mulkin
ti, o mūsų revoliucinė parti
ja eina savo keliu ir varo 
darbą pirmyn.

eĮeigu palyginsime su 19- 
26-1927 metai, tai bėgyje 
dabar 'užsibaigusių vienų 
ekonominių metų Sovietų 
fabrikai, kasyklos ir 1.1, pa
gamino 23 nuošimčiais 
daugiau įvairių produktų.

“Darbininkių Balsas”.
Jau išėjo iš spaudos 

gruodžio mėnesį /‘Darbiniu 
kių Balsas”, Lietuvių Dar 
bininkių Susivienijimo or 
ganas. Apart plačios re 
dakcinės peržvalgos, 
numeryje skaitytoj 
są eilę gerų, straipsnių. Ko
respondencijų skyrius taip 
pat nepaprastai turtingas. 
Lengvų pasiskaitymų ir po
ezijos irgi * nestoka. Bėję, 
“darbininkių. Balse” yiį^į" 
vesta angliškas skyrius.

“Darbininkių Balsą” ga-

A$ y gavęs minėtą telegramą 
nuvykau į Centro raštinę pa
skirtame laike ir tapau už
kviestas į P. T. posėdį, kur 
man suteikė del išpildymo su 
klausimais tam tikslui paga
mintą popierą. Aš užklausiau, 
ar tas buvo daroma pirmiau, 
man atsakė, kad ne. Peržiūrė
jus tuos klausimus, nekurie la
bai ilgi, o del atsakymo palikta 
tik po vieną ar tik po pusę ei-

dūmų, “apvalyt” savo nuva
žiavimo rekordus,, išgraužt 
bent tą dalį iš protokolo, 
kur šis pats suvažiavimas 
kelios dienos pirmiau pripa
žino Dewey, kaip didelį gal
vočių ir vieną iš žymiausių 
pasaulio vyrų švietimo sri
tyje. Jie šoko ant jo, kai
po “besitaikančio” prie ko
munistų, kaipo teikiančio 
moralės paspirties komunis
tams, ir todėl išėdė iš sawo4 
priimtos rezoliucijos žo
džius, pasakytus pagerbi
mui prof. Dewey’o. - ’

Šitaip darydami, jie . pa
tys sau užsidavė mazgotę 
per burnas, it; < pasirodę

gubernatorius 
nežino to (tai yra, 

ooney ir Billings ne-

(Tąsą nuori pusi,.)
Tai pasaka, kad “dar nėra 

pilnai sutvarkyta”, reikia tru
putį palaukti ir dalykai susi
tvarkys. Ir “kaip greit, tai aš 
pasakyt negaliu”. Reiškia, pats 
tvarkydamas dalykus negali pa
sakyti, kaip greit dalykai susi
tvarkys. Nejaugi galimas da
lykas būti SLA iždui' tokioje 
padėtyje, kad* keturių mėnesių 
stovis ima tris mėnesius laiko 
sutvarkyti, nes bąlandžio mėpe- 
sį iždo globėjai peržiūrėjo iž
dą ir, Seime raportavo ■“•kad 
viskas tvarkoj?’

Del to gi aš, matydamas tokį 
P. T. sauvaliavimą, spalio 6 d. 
parašiau del SLA narių viešą 
pareiškimą ir pasiunčiau rašti
ninkei Jurgeliutei su reikalavi
mu patalpinti organe “Tėvy
nėj” arba man pranešti prie
žastį netalpinimo, ir ji man 
pranešė,, kad -mano pareiš
kimą negalima talpinti “Tėvy
nėj”, nes P. T. posėdis įvyks 
lapkr. 12 d., ir užtikrino ma
ne, kad “suvažiavimo pirmoje 
vietoje pakelsiu šitą klausimą 
ir jei P. T. kiti nariai matys 
reikalą tamistą pakviesti suva- 
žiaviman, tai tuoj auš telegra
mų tanlistai tokį P. T. patvar-. 
kymą p'asiųsiu.” Reiškia P. T. 
ruošėsi turėti suvažiavimą ir 
jau turėjo pasiskyrę ypatą už? 
imti iždininko vietą, nes man 
nematė reikalo nei pranešti, 
kad bus suvažiavimas ir kad 
aš, kaipo turintis pirmenybę 
prie iždininko urėdo, turėčiau 
dalyvauti, tame suvažiavime. 
Bet matydami narių reikalavi
mą ir gaudami nuo manęs mi
nėtą pareiškimą, nutarė mane 
telegramų užkviesti, nes. gavau 
12 lapkričio sekantį telegramą:' 
“Atsižvelgiant į tavo laišką 
kaulink tavo kandidatavimo ant 
iždipinko urėdo, Augščiausioji 
Pi įdomioji; Taryba nutarė* kad 
ftątnista pribūtum prieš tą Ta- 
irj/bą, iiįtą^iĮinke, lapkr. tryliktą, 
’ant P° pietų. P. Jur-

turaliai, toks teręrizavimas 
atsiliepė į rhąiniėriuš. Vie^ 
nok prakalbos įvyko. Pir
mas kalbėjo A. Miperičh 
klausime, kodėl . senosios 
mainierių unijos mažėja, 
kodėl toks darbininkų pasi- 
skirstymas, turint vienų 
uniją, kietųjų angliakasjų, 
kitą minkštųjų, neleidžia 
laimėti streikui, nes vie-

sužinojo, kaip
Rau- 

O j'sužino- 
kaip meška ant

Per savo atžagareivišku- 
mą atsidūrė juokingai-kvai- 
loje rolėje vadai Amerikos 
Darbo Federacijos, savo su-< 
važiavime New Orleanse. 
Jie buvo priėmę ir į proto
kolus įtraukę rezoliuciją, 
kurioje pagarbino Columbi- 
jos Universiteto profesorių 
Dewey, kaipo vieną iš di
džiausių pasaulio filosofų, 
pripažindami jam ypatin
gus nuopelnus už nurodymą 
kelio, kaip gali siekt moks
lo suaugę žmonės.

Bet paskui, einant suva
žiavimui prie pabaigos, 
Darbo Federacijos vicepre
zidentas Woll ir tūli kiti »
kokiu tai būdu sužinojo, jog 
profesorius Dewey, .sugrį
žęs po apsilankymo Sovietų 
Respublikoj, giria Sovietų 
liaudies švietimo sistemą ir 
Šiaip pripažįsta kredito; tai 
darbininkų ir valstiečių val
džiai už įvairius darbus, pa
darytus bei daromus pra
monėje, lauko ūkyje ir kul
tūroje.

lis žingsnis, bet ir šuolis nU0š
B^ųrnyn. {skaičius, turinčių

1927-1928 metais Sovietai >mo industrijoj, per metrus 
įdėjo*1’' 1,000,000,000 rublių paaugo 7 nuošimčiais.— A- 
vien tik f-’naujų fabrikų ir pie įvedinėjimą 7. valandų 
kasyklų statymą bei pama- darbo dięnos darbininkams 
tinį, tikslesnį jų pertvarky- čia nėra reikalo, kalbėt, nes 
mą arba moksliškus pageri- jau tatai bus skaitytojams 
nimus gamybos mašineri- iš pirmiau gerai žinoma.

sakoma 
pąsiiĮddo; tojkiuosq 
, j ki& itūiįnjcūk^ 
tip vfrįmęše.byaU

ckąs, Jv Cohin, N\ 
SŠvekla, į. 'Treinar. 
Šimutis,. F. Zūkja> 

vĘ. -
Bevard is i r V. Nbr uck po 50 c 
Viso su smulkiomis. $28.70.

Visiems, tąriąjnę.
Širdingą, ačiū. ; •

' „ Nurodė, kad Nacionąįė 
i Mainierių Unija vienija vi? 
įsus angliakasius ir nurodė, 
I kaip per kovą ir kraujo 
(praliejimą jinai likosi suor
ganizuota 
Licata ir 
Former, 
ramios, ii 
6:30 vai.

Tik išėjus iš. svetainės,; 
prie durų, valstijos, kazokėj. r 
civiliuose rūbuose z apsire'ą? ’ 
gę, pagriebė ir įsitempė; A, 
Minerich į ten pat stovintį. < 
automobilių. Kadangi1 advo/ 
katas buvo ant vietos ir pa
reikalavo pasiaiškinimo, tai 
parodė varantą, kad areš
tuojamas už padėjimą di
namito prie viršminėtos 
bažnyčios. Tas nustebino 
ten pat stovinčius iš svetai
nes išėjusius mai'nierius, ir 
visus, kurie tik išgirdo, nes 
apie dinamitą nieko nebuvo 
girdėti. Tik vėliaus vaka
riniuose laikraščiuose /pra
nešė, kad rastas buvo dina
mitas. •

Dąbar A. Minerich laiko- 
valstijos barakuose 

Del td | Wyoming ir negalima išimti
Vietas,;

draugai labai- susirūpinę jo 
ypatos saugumu, nes čia 
barakai žinomi kaipo kali? 
nįų kankinimo vieta. Nere
tai kaliniai taip pirmušami, 
kad liekasi paliegėliai ant' 
ilgo laiko.’ r

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pąėtnė! vesti 
visą ręį^ąlą, Kaip daį&a^ 
eis toliau, sunku spręsti.’. 
Matomai, valdininkai,, sąry- 
šyj su angliakasyklų savi
ninkais, pasiryžę despera
tiškai pulti karingą Nacio- 
nalę Mainierių Uniją. Ne
galėdami kitaip sustabdyti 
naujos unijos plėtojimąsi 
kietųjų anglių apielinkėj, 
ėmė pulti vadus, įkriminuo- 
darni juos, terorizuodami ir- 
demoralizuodami mainie- 
rius.

A. Minerich areštas gali 
būti pradžia antros toly
giai svarbios bylos, kaip ir 
Sacco-Vanzetti, tik gal ne- 
žmogžudystės klausimu, nes. 
štai šios dienos laikraščiuo
se jau primetama ir kitas 
sprogdinimas Butler collie- . 
ry, kuris būk įvykęs pora’ 
savaičių atgal.

Darbininkai, ypatingai an
gliakasių apyrubėj, turėtų 
tuojaus šaukti masinius su
sirinkimus ir aiškinti pubf 
likai, kodėl priešai terorL 
zuoja mainierius vadus ir 
kodėl jiems baisus Nacio-; 
nalės Mainierių Unijos vei-. . 
kimas.. ! t, ; . * r

Remkime ' Tarptaut. Dai^' 
bįninkų Apsigynimą^' kuris' 
ves kovą už’išliuosavimą1 A. 
Minerich. , t

K. B.; Karosiene. [

kova už laisvės žodį bus 
tvirtai vedama, tą vakarą 
prieš prakalbas, kažin ko
kiu tai būdu, kas tai būk 
.padėjo 17 kavalkų dinamito 
prie baptistų bažnyčios, 
bfiekas apie tą ^ incidentą 
nežinojo ir jokia, mieste dė
lei to susirūpinimo nebuvo. 
Tik tai ryte (prakalbų die
noj)> moteris atradus i ;t di
namitą, kurių vienas kaval- 
kas* buvo apdegęs ir užge
sęs, todėl eksplozija neįvy
kusi. <

Utarninko ryte, komisi
ja su. advokatu nuėjo pas 
miesto majorą Gillespie 
gauti leidimą laikyti pra
kalbas. Majoras ilgą laiką 
kvotė komisiją^ nuolatos 
klausdamas, ar susirinki
mas bus ramus, ar nereika
linga policija apšaugai ir 
1.1. Komisijai pasakius,'
kad, suprantama, atlaikys: 
susirinkimą ramiai, jei vai-1 
džia netrukdys; majoras ne
tarė j o ką daugiau bedaryti, 
kaiį) suteikti leidimą.
' Prakalbos prasidėjo 5 vai. 
po pietų, utarninkei Publi
kos atsilankė mažai, nes bu
vo išgązdinti.' Gatvėje, ne
toli 'svetainei, stovėjo?* pats 
policijos viršininkas, poli- 
.cistai ir slaptųjų agentų. 
Prie svetainės durų buvo 
atėjęs ir McGarry, bet ka
žin kodėl nėjo vidun. Na-

lutės. Bet kad Juos (Pild. Ta
rybą) užganėdinti ir kad mane 
nediskvalifikuotų už neklausy
mą, paėmiau ir išpildžiau, nors 
aš mačiau, kad tas buvo ant 
greitųjų priruošta, kad manęs , .
atsikratyti. Jei jų būtų buvus niem streikuojant, kiti dir* 
mintis reikalauti išpildymo ka-^ba. ? 
tekizmo, tai būtų mane užkvie- ~ -
tę iš kalno per laišką.

Vienok aš prašiąu, kad man 
daleistų P. T. posėdyje ypatiš- 
kai išsireikšti, ant ko ir sutiko, 
ir man įėjus į posėdį jau p. 
Gugis kaipo iždininkas dalyva
vo posėdyje'. Tas man aiškiai 
parodė, kad mane neturėjo min
tyje skirti ant iždininko, nors 
ir davė išpildyti klausimus ir 
tuoj liepė, važiuoti namo, o apie 
nuosprendį žadėjo, pranešti laiš
ku. O .ppnąs Gugis tuoj, po pa- 
skyrirųoj.dalyvavo posėdyje, kai
po iždininkas. Aš pareikala
vau priežasties diskvalifikavi
mo. Jie pareiškė, kad tai bu
vo toks jų nuosprendis. Tada 
aš nurodžiau, kad padarė dide
lę klaidą, pasielgdami taip par- 
tyviškai ir tas atneš didelius 
nuostolius organizacijai, sukels 
tarpe narių, neužsiganėdinimą, 
ir už tokį pasielgimą, P. T. bus 
atakuojama per pašalinę spau
dą, nes jeigu Pildomoji Tary
ba. nepildo kas aiškiai yra pa
rašyta konstitucijoj, kas gali 
užtikrinti gavimą pašalpos ar 
pomirtinės Rė tąsynių po teis
mus? Ir jeigu turės įvykti tą- 
synės ,po teismus, nariai iškaš- 
čius ypatiškai turės panešti, o mas 
P. T. iš iždo apmokės. 7 
gi aš meldžiau, kad šį dalyką'nei ant parankos, 
išnąujo perkalbėtų ir pasielgtų 
pagal nurodymus konstitucijoj. 
Apleidau posėdį ir pąlaukus ke
letą miliutų Gugis ir Jurgeliū- 
tė išėjo ir man pranešė, kad 
jų nuosprendis likosi nepakeis
tas. Del to gi, gerbiamieji na
riai-; aš viešai pranešu, kad da
riau viską, kas mano galėję 
buvo, kad iždininko reikalas 
būtų užbaigtas pagal nurody
mus konstitucijoj/bet'Pild. Ta
ryba pagąl jai vienai žinomus 
išrokavimus sauvališkai pasiel
gė. Del to dabar klausimas, 
kam reikalinga bus konstituci
ja, kurią įstatų komisija gami
na jau trečias metas, jeigu P. 
T. jos nepildo? Gerbiamieji 

į nariai> atkreipkite į fai savo do- 
Imę ir apkalbėkite susirinkimuo
se, ar tokis Pildomosios Tary
bos pasielgimas gali būt narių 
toleruojamas.

Jonas J. Gerdauskas.

Jungt. Valstijų Agrikul
tūros Departmentas paaiš
kina, ką reiškią, bakterijos 
valgiuose, ypač' tps, kurios 
yra puvimo J priežastimi. 
Valgiai taip pat; genda, ka
da pradeda rūgti/ir pelėti. •

Rūgštįs, sakoma, ; grei
čiausiai 
valgiuose, 
raus, ka 
siuose ii 
kartais pagadĮĮbą fcriį^les ižšf 
loję ir del tds; j-pričžaąties 
duona būna sūrūgusį ir ne
natūrali spalvoje.

; Pelėsiai valgiuose atrodo 
kaip miltiniai augalai įvai
rių spalvų. Jie maitinasi 
tuo pačiu valgiu ir atmaino 
jo išvaizdą ir skonį. Kar
tais nekurie pelėsiai ir rau
gai yra tobulinami ir mai
šomi nekurtuose valgiuose, 
kad padarius tam ypatin
gus skonius... Pavyzdin, 
Roquefort ir Camembert sū
rių skonis • pasidaro geres
nis, įvaisinus juose tam tik
rus pelėsius. Atsižvelgiant, 
į tai, kad pelėsių sėklos 
lengvai lekia per orą ir ši
luma jų nesunaikina, šeimi
ninkė turi, atsąrgiai prižiū
rėti, ypač drėgnam, šiltam 
ore, kad ricprileidus pelė
siams veistis ant valgių.

jos. Visame buržuaziniame
Šiuo laiku Sovietų Sąjun- pasaulyje šiais Jaikais pasi- 

goje yra jau 243 nuošim- reiškia didesnis ar mažesnis 
Čiais daugiau .pagaminama krizįs ir, blogėjimas; visose 
ir sunaudojama elektros, kapįtąjistįnęše šalyse darbo 
nekaip 1913-1914 metaiš ca-^ mokesnis įtapo j ama, darbo 
rinėje Rusijoje.

Dabar
valandos ilginama ir ap- 

prasidedančiais,lskritai darbininkams sąly- 
1928-1929 ekonominiais me- gos bloginama. Vienintelė 
tais pradės veikti jau 77’i.išimtis—tai Sovietų Sąjun- 
naujai pastatyti bei įrengti'ga, kurioje ir krašto pra- 
fabrikiniai užvedimai, ku-|monė daro vis naujų ir 
rie lėšavo 200,000,000 rub-( naujų pasiekimų ir darbi- 
lių. Ypač pažytnėtina naf- ninku buitis nuolatos gerė- 
tos-žibalo naujai sudėti ja.

vamzdžiai, kuriais žibalas 
teka iš Baku į Batumą; 
naujai atidaryti dr moksli
niai įtaisyti naftos šaltiniai, 
jBalachnų popieroš fabrikas, 
(Torcų šriubų fabrikas irkt. 
Rostove įkurta didžiulis 
žemdirbystės įrankių ir 
mašinų fabrikas; Solikams- 
ke—naujos po tašo kasyk
los; įvairiose vietose naujai 
atidengta anglies kasyklos, 
celiuliozo fabrikas; vienuo
liktų metų sukaktuvėse nuo 
įsikūrimo Sovietii valdžios 
atsidarė 'naujos vario lie
jyklos Kazakstane, didžiu- 

įlis audimo fabrikas Mas
kvoje ir kt.

Ačiū moksliniams įrengi
mams ir tikslesniam darbo 
sutvarkymui, per vienus 
paskutinius metus produk
tų gaminimas abelnai nupi- 
go .5 nuošimčiais, o darbi
ninkams uždarbis pakilo 11 

Fabrikinių darbinihk.
užsiėmi-

. Pittston’o valdininkai, ma
tomai, bendrai su angliaka- 
'syklų savininkais, planavo 
surasti, būdus, idant neda- 
leidus Nacionaleį Mainierių 
Unijai įgauti' įtekmę šioj 
įąpįpli^kėj, ir’5 štai suprovo-

M bjauru skundą^prieš 
^ętfeįiy; Minęrich..

A. Mine riek atvyko j kie- 
tu& augliu ^ię linkę ? pora 
sBBčįų atgal;jįąipo orga- 

rĮi] ūižąforius Naęionalės Mai- 
niėrių Unijos. ’ *'

Laike Anthracite Mine 
Workers Unijos pardaviko 
McGarry vedamo streiko 
čionai A.: Minerich’uį pasi
sekė kalbėti kelius sykius į 
streikierius ir jų entuzias
tiškas pritarimas išgązdino 
angliąkasy klų pakajikųs, 
miesto valdininkus. Pittsto- 
ne uždrausta.'likosi laikyti 
masiniai mitingai.

Mainieriaį. pradėjo kreip
tis prie Nacionalės Mainie
rių Unijos, kaipo karingo? 
unijos,. kad iškpyotų teisę 
laisvės žodžio, ^usisį'ektą 
su advokatu ir. ' nutarta 
rengti prakalbas, utarninke, 
lapkričio. 27 d.
ąyętąinėj 
mnkai pamatė 
prakalbų

NASHUA; R R. į 
• --- •

Kada vietos susipratę dar
bininkai - darbavosi del A4 
D.(K.)P. rinkimų vajaus, kada 
jie. ręngė prakalbas ir kvietė 
darbininkus balsuoti už savoį 
partijos kandidatus — Koste] _ 
ių Gitlqwą, tai mūsų socialis-, 
tai visą laiką darbavosi už dę- 
mokratų partijos kandidatus, 
kvietė darbininkus balsuoti už 
Smithą. * '

Vietos susipratę darbinin
kai aukojo A. D. (K.) P. rin
kimų vajui riekamai.\ 1

M: Bitirma $3; K. Canstaim 
J> Ath.as ir V. Kvarevičjus po; 
$2; K. Barauskas, J. J. Bus- 
lavinus, K, Dobrovolskas, N. 
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Vitkauskas, J. Egeris, Š. P. 
Anonrūnus ( 
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$ I ; J. Viri 
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Thomas Mooney ir War
ren Billings sėdi Californi- 
jos kalėjime. Jie nuteisti 
visam amžiui kalėti. Kalti
nami padėjime bombos 1916 
metais, kuri sprogdama 
San Francisco “prisirengi
mo” dienoje užmušė keletą 
žmonių.’ Bet jie nekalti. 
Tai žino vįsas svietas. Jie 
yra aukos amerikoniškos 
“frame up” sistemos. Prieš 
juos buvo sudaryta konspi
racija, nes jie? buvo. dąrbir 
ninku vadąL i Kaip Šaęcp jį 
Vajrįzetti 'buvo ■ ^lįi^ųdyu i ųė* 
kaltąjį tąjį)' Moonėy/ ir Bill- 
ings pūdomi kalėjime ne
kaltai. 1

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pradėjo kam
paniją už Mooney ir BilL 
ings paliuosavimą. Taip pat 
Amerikoniškų Civilių Lais
vių Unija reikalauja Cali- 
fornijos gubernatoriaus, 
kad jis nekaltiems darbinin
kams bausmę dovanotų.

Netgi ir New Yorko “Te
legram” (lapkričio 
pagaliaus 
Mooney ir 
Sako:

“Jeigu 
Youn 
kad I 
kalti), tai visa likusioji da
lis pasaulio yra įsitikinus, 
kad nepaisant j,ų nuodėmių, 
Mooney ir Billings nepadėjo 
tos bombos, kuri užmušė 
keletą žmonių 1916 metų 
prisirengimo' paradoje.

“Jeigu juos galima kon- 
spirącij os pagęlbą pasmerk
ti mirtin- už tas žmogžudys-, 
tęs, kurių jie nepapildo, tai 
taip gali pasielgti ir su mu
mis Amerikos teismuose 
niekšiški distriktų prokuro
rai ir papirkti neteisingi 
liudininkai.”

Tik dabar šitas buržuazi
nis šlamštas pamatė, kad 
Mooney ir Billings nekalti. 
Gi ištisus dvyliką metų, 
kartu su kitais kapitalistij 
laikraščiais “Telegram” 
šmeižė ir niekino tuodu dar
bininkų vadu. Mes netiki
me, kad to laikraščio redak? 
torių sąžinė graužtų. Tas 
reikalavimas Moonėy ir 
Billings paliuosavimo pri
klausys nuo to, kad toli
mesnis jų laikymas kalėji
me, kuomet visi žino, kad 
jie nekalti, iškelia aikštėn 
visą klasinį teisingumą, ku
ris viešpatauja Amerikoje. 
Jų laikymas W grotų paro- 

; do, kokia bjauri čia yra 
teismų sistema, k.aip sužvė- 
rėjus yra. Amerikos valdžią, 

i Ir Mooney ir Billings pa- 
iliuosuos iš; ^kapitalistinės 
nevalios; tikta i darbininkų 
judėjimas, tiktai energingas 
veikimas - komunistinių, dar
bininkų. Juk ir tą ’ patį 
“Jelėgram” privertė prabil
ti'ne, kas kitas, kaip Tarp
tautinio Darbininkų' Apsi
gynimo pradėta kampanija 
už Mooney ir Billings pa
liuosavimą. v
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PITTSBURGH, PA

Rengia Dienraštis “LaisveSKAITYKITE IR TEMYKITE!SKAITYKITE IR TEMYKITE!
NESIVELUOKITE!

Koncertas Prasidės Paskirtu Laiku

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Įžanga vientik j šokius 75c

BALTIMORE, MD

VISI

isi šie dainininkai yra pasauliniai garsūs

Šie dainininkai-artistai yra per dešimts savaičių dainavę per radio j WJZ stotį New Yorke, vardu 
I Q iiaičlrmil I 1 r»lrOtYiiiivin 1 >

SAVINA

tą, ko dar Amerikos

LIETUVIŲ ISTORIJOJ

NĖRA BUVĘ

Visiem akompanuos PETROV, garsus rusų pianistas

VASILEVSKI
ope

ope'

Lietuviškas Skaptukas

Jų aktas susidės iš'solų, duetų, kvartetų ir sikstętų. t 
dainuoja operose, kur del darbininkų uždarytos durys

ARCADIA HALL
Halsey St. ir Saratoga Avenue

Prie Broadway už Halsey teatro

Be Atidėliojimo Apsirūpinkite Su Tikietais; Sėdynės Rezervuotos

ŠIEMET “LAISVĖ” DUOS

Įžanga $2.00, $1.50, 
$1.00 ir 75c.

Prof. V. Retikevičiaus Orkestrą
Beperstojo grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius, šokiai tęsis iki 12-tai vai. nakties.

AIDO IR LYROS CHORAI 
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte 
vėliausias dainas

Jaunų Vyrų 
OKTETAS UFA

■ų darys gražų rinkinį naujų dainų, kurias
dabar jie pasiryžusiai mokinasi

V. Žukas
Aido ir Lyros Chorų Mokytojas

M. E. Česnavičiūte .
Lyriškas Sopranas 

Pagarsėjusi lietuvių dainininkė, 
Ji duos keletą solų mūsų koncerte.

ŠMIT :
Dainininkė šmit, lyriška- 
soprano, koncertinė artis
tė, pagarsėjusi nevien tik 
tarp rusų, bet tarp ame
rikonų ir kitų tautų, šia
me akte ji vaidins ytin 
svarbią rolę, čia ir mes 
turėsime progos pasigro
žėti jos talentu.

Viena korporatninkų kriau
čių dirbtuvė, kurioj pirmenybę 
turėjo A. Valinckas, subank- 
rūtijo. Daugelis darbininkų 
turėjo nusipirkę šėrų. Jeigu 
ten ateidavo naujas darbinin
kas, tai pirmiausiai turėdavo 
pirkti šėrų ir tik paskui gau- 
davp darbo. Dabar daugelio 
tie Pjerai jau žuvo. A. Valinc
kas nuėjo į partnerius pas V. 
Juškelį, kurio nemaža kriau
čių dirbtuvė, bet tik ilgą lai
ką stovėjo uždaryta. Valinc
kas, eidamas į partnerius, kai 
kuriuos iš‘ buvusios savo dirb
tuvės darbininkus su savimi 
nusivedė. Daugelis darbinin
kų sako, kad jiedu ilgai ben
drai negalės dirbti, greitai su- 
sivaidins. Bet kaip ten bus, 
tai matysime ateityje.

V a 1 i n c k o vadovaujamoj 
dirbtuvėj pirmiau negalima 
buvo nei užsiminti apie uniją. 
Bet dabar ’ daugelis darbinin
kų, kurių-jšėrai pirkti, norėtų 
juos atgauti, tik neturi kur 
kreiptis.

įteikia pažymėti, kad savo 
laikais Valinckas buvo geras

Kviečiame draugus į šį koncertą netik iš Brooklyno, bet ir iš tolimesnių miestų ir iniestelių atsi 
lankyti kuoskaitlingiausia. / '■' Dienraščio “Laisves” Bendrovė.

GUSEVA
Dainininkė Guseva, lyriš 
kai-dramatiška s o p r a • 
n o ; gerai žinoma Rusi 
jos operos artistė.

ANDR. SALAMA

And. Salama, direktorius 
daugelio v !a i z d uojama- 
dainuotinų dalykų, oktetų, 
.sekstetų, kvartetų ir t. t.; 
dainininkas, kompozito
rius, . premjeras Baljevo 
teatro “Chauve Souris” 
(“šikšnosparnio”).

vių socialistų sąjungos 14 kuo
pos ir kuomet iškilo Strauso 
kompanijoj darbininkų strei- 
kas, tai jis buvo išrinktas 
streiko vadu. Išpradžių smar- 
kiai kovojo ir kvietė visus dar
bininkus laikytis, kad kovą lai
mėjus. Bei gretai perkeitė 
savo frontą ir nežinia kur pats 
dingo. . Tuomet streikas liko
si pralaimėtas. Vėliaus suži
nojome, kad jis randasi New 
YSie. Paskui sugrįžo ir toj 
pačioj kompanijoj, kurioj ve
dė streiką, gavo gerą darbą.

Vietos darbininkai ir šian
dien neužniiršta jo tokį pasi-

čia randasi trys didelės 
gelžkelių stotys, būtent, Penn- 
sylvania-Union, Baltimore and 
Ohio ir Lake Erie. Visos trys 
užkariautos taip vadinamų 
geltonųjų taxicab, kuri didelė 
kompanija. Bet čia randasi 
ir žaliųjų taxicab didelė kom
panija, kuri neprileidžiama 
prie gelžkelių stočių, nes pir
moji viską laiko užkariavus.

Lapkričio 18 d. tarpe šių 
kompanijų taxicab įvyko ko
va. žinoma, kovojo ne kom
panijų bosai bei direktoriai, 
bet taxicab šoferiai. Kuomet 
visi geltonieji taxi sustojo 
prie stoties, tai apie 25 žalie
ji taxi pradėjo, veržtis ir dau
žyti į .geltonuosius. Daužy
masis tęsėsi apie 15 minučių. 
Pasekmė tos kovos

Vienatinis Lietuvių Bassas Ameri 
koje, kuris dainuoja amerikoniš' 
kuose teatruose. Jį girdėsime sa 
vo koncerte.

keturi ža
lieji ir penki geltonieji taxi 
sudaužyti. Paskui žalieji visgi 
prasilaužė sau kelią prie sto
ties ir pradėjo imti atvykusius 
P|»ažierius. Mat, tuomet at- 
vyRo specialis traukinys.

Kada ta kova ėjo, tai poli
cija nesikišo. Darbininkai ko
vojo ne už savo reikalus, bet 
už kompanijos. Mat, žaliųjų 
taxi kompanijos darbininkams 
buvo įsakyta pradėti kovą ir 
jie tą darė, nepaisydami nei 
savo gyvasčių.

Nedėlioję

Gruodžio 9 Dec.,1928

Savina, mezzo-soprano, 
buvusioji artistė “Chauve 
Souris,” kuri dabartiniu 
laiku pasekmingai dai
nuoja ir lošia Philadel- 
phijos operoj.

KARLAS
Karlaš, baSso, rusų 
ros artistas; * dabar 
nuoja Philadelphijos

K. Menkeliūniūte
Dramatiškas Sopranas

Ji jau garsi ir amerikonų scenoje 
kaipo dainininkė. Girdėsim ją 
dainuojant solus “L.” koncerte.

GARSIAUSIŲ RUSŲ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPE 
“LAISVĖS” KONCERTE JIE PERSTATYS PUIKŲ OPERETIšKĄ VAIZDĄ, KURIUOM GĖRĖSIS

Pittsburghe dabar g \tveka- 
rių kompanija pradėjo mėty-' 
ti darbininkus iš darbo. Mat, i 
iki šiol gatvekaryje buvo po j 
du“ darbininkus, bet dabar 
pr^d ėjo statyti po vieną. Vie
nas darbininkas turi gatveka- 
rį valdyti, pinigus priimdinėti 
ir publiką įleidinėti ir išleidi-, 
nėti. Todėl keliauninkams,' 
ypatingai darbininkams, labai' 
prastai pasidarė. Reikia įei-; 
ti ir išeiti per vienas duris. To- ■ 
del neapsakomas susigrūdi
mas. Kada darbininkai važi- • 
nėja į darbą, tai daugelis ir 
pasivėluoja delei didelio susi
grūdimo, o kuomet pasivėluo
ja kelias minutas, tai darbda
viai numuša po valandą.

■amsesni darbininkai ne
kreipia domės į šį apsunkini
mą ir darbininkų mėtymą iš 
darbo, bet džiaugiasi, kad ta
po Hooveris išrinktas prezi
dentu.

Southside Bolševikas.

----1—Vasilevski, pirmasai teno- 
■ATXKEK ras, visą laiką dainavęs 

‘garsiame K a t e d riniame 
j-------------------------Kvartete. *

j, a
/

A
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Naujosios Anglijos Draugų ir Draugių Žiniai

Kilri koloni-
-u n ui uuu: iciKaiiiiua ii ceul™..® - K i “ galima prakalbas surengti, tat būlll kam rengti, tat didesnių-

gruodžio 30

į vieną stubą, 
lišklausinėjus,1

Jau Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:

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

J. BARKUS (A) /
) Box 129, G< P. O., 

New York, N.i Y;

Centro 
rengiamą prakalbų 
kurio didelę dalį at- 
R. Mizara, minėjau, 
Naujosios Anglijos

manijai $12,500,000. kredito, 
kitrio dalį garantuotų Vo
kietijos valdžia. Tas paro
do, kad Vokietijos įtaka vėl 
atgyja Balkanuose.

Rašydamas apie Amerikos 
Lietuvių Organizacijų Priešfa- 
šistinio Susivienijimo 
Kb m i te to 
maršrutą,

LAISVE

kad del 
kalbėtojas bus surastas ir die
nos paskirstytos kiek vėliau. 
Dabar jau galiu pranešti Nau
josios Anglijos draugams ir 
draugėms, kad visoj Naujojoj 
Anglijoj prakalbų maršrutą

Hartford, Conn., gruodžio 21 
dieną.

Worcester, Mass., gruodžio 
22 d.

Cambridge, Mass., gruodžio
23 d., po pietų.

So. Boston, Mass., gruodžio 23 
d., vakare.

Gruodžio 24, 25 ir 26 taipgi 
yra priskiriamos prie So. Bos
ton, Mass., ir jeigu tos kolo
nijos veiklesnieji draugai nu
mato, kur būtų reikalinga ir

Kur nėra priešfašištinių komi
tetų, ten surengimu prakalbų 
privalo rūpintis A.L.D.L.D. ar 
L. D. S. A. kuopos arba tam 
darbui prijaučiančios organi
zacijos. Nesvarbu, kas pra
kalbas surengs, svarba yra
tiktai tame, kad būtų sureng
tos. Priešfašistinis darbas
yra mūsų visų darbas, už tai
visi ir turime dirbti.

X j

Didesniųjų kolonijų draugai 
turi tėmyti, kad prakalbos bū
tų surengtos ir visose mažes
nėse kolonijose.
ja yra silpna ir prakalbų ne-

Subata, Gruodžio 1 d, $2

žinomas rašytojas ir mūsų lai
kraščių bendradarbis V. Jakš- 
tys—Senas Vincas. Tas mūsų 
visų mylimas -ir gerbiamas 
draugas dar niekuomet nžra 
kalbėjęs Naujoj Anglijoj, už 
tai esu tikras, kad tos apie- 
linkės visuomenė pasitiks jį su 
išskėstomis rankomis. Nėra 
mažiausios abejonės, kad jo 
prakalbos bus tokios pat žin
geidžios ir pamokinančios, 
kaip ir jo raštai, kurių mes 
laukiame

Dienos 
tui yra 
čiai:
Ansonia,

d

! tas dienas gali panaudoti.
Brighton, Mass., gruodžio 

dieną.
Lynn, Mass., giuodžio 28 d.
Bridgewater, Mass., gruodžio1 

j 29 d.
j Stoughton, Mass., gruodžio 30 

d. po pietų. 
Montello, Mass 

d., vakare.
Lawrence, Mass 
Haverhill, M 
Nashua, N. H., Sausio 4 d.

i Lowell, Mass., Sausio 6 d. 
Fitchburg, Mass., sausio 8 d. 
Gardner, Mass., sausio 9 d. 
Hudson, Mass., sausio 10 d. 
Providence, R. L, sausio 11 d. 
New Haven, Conn., sausio 13 

diena, t
Meriden, Conn., sausio 14 d. 
Bridgeport, Conn., sausio ■ 15 
Stamford, Conn., sausio 16 d.

18 d. • Kiekvienos kolonijos prieš-
Bristol, Conn., gruodžio 19 d. ( fašistinis komitetas tuoj turi 
New Britain, Conn., gruodžio imtis už darbo ir rengti pra-

20 d. , kalbas jam nuskirtoj dienoj, i

kas dieną.
jo prakalbų maršru- I 
paskirstytos sekan-

Conn., gruodžio 15 
vakare

Naugatuck, Conn
16 d., po pietų

Waterbury, Conn
16 d., vakare.

Torrington, Conn.

gruodžio

gruodžio

gruodžio j

Hans Otto HenneiPASKUTINĖ IŠEITIS
Vdizdelis iš rinkinio “Meilė Karo L o ik u.'’

(Pabaiga)
Iki tam momentui jis atsiminė kiekvie

ną žingsnį, kiekvieną mintį. Perdidelis 
ryškumas net kankino jį. Po to jo atmin
tyje eina žėruojanti tuštuma. Jis, žinoma, 
dar atsimena, jog begarsiai uždarė duris, 
atsimena, kaip, svyruodamas, išėjo gatvėn, 
kaip stovėjo stotyje, kaip nuvažiavo į kai
myninį miestą pas savo dėdę, kaip per ap
gaulę gavo pas jį civilinius drabužius ii 
kaip dvi trys dienos po to, kaipo pabėgėlis 
iš kariuomenės, paskendo didžiuliame 
Hamburge. Bet po to sekusieji keletas mė
nesiu, kuriuos jis pergyveno kaipo persi
rengęs pabėgėlis kareivis, reiškiasi jojo at
mintyje tik išdraikytai, miglotai, lyg kokia 
antroji kūdikystė. Karti neapykanta, be
galinė kančia daug ką užlygino. Sunkusis 
darbas buvo tojo užmaršingumo priežas
tis. Užbaigimas karo ir padarymas tai
kos, kuriuos džiaugsmingai pasitiko visos 
tautos, į jį nepadarė jokio įspūdžio. Pir- 
mesnysis gyvenimas jam buvo ne tik už
vertas, bet veik ir iš atminties išbrauktas. 
Jis jau nebuvo Hubertu Šteinboku, gyve
nančiu ten ir ten, apsivedusiu su Ona Si- 
mensiute, tėvu keturių vaikų,—jisai tapo 
benamiu, kurį nors ir vadindavo iš garso, 
jam pažįstamu vardu, tačiaus tasai vardas 
jau neturėjo jokio santikio su jo pirmesnių 
civiliniu gyvenimu.

Paskui, praleidus metus laiko, atsiti
ko stebuklas. Jis, vengęs moteriš
kių, kaip nuodų, rado Elzę. Tai nebuvo 
liepsnojanti meilė, o buvo draugiškumas, 
malonus geidimas viens kitam pagelbėti. 
Ji lopė jam baltinius, taisė jam valgį ir ne-

• klaūsinėjo, “kodėl tu taip nekenti žmo- 
mų?...”

Hubertas Šteinboikas bejėgiai laužo 
sau galvą: kaip betgi tatai atsitiko?...

Elzė nieko nereikalavo, nelietė jo pra
eities, bet sykį pareiškė:

“Mes apsivesime....” '
Ir jisai sutiko, ištarė ramiai:
“Je, o dokumentai?...”
Civilinė valdžia pasitenkino. Jam veik 

neprisiėjo meluoti. Užstojo pilna ramybė, 
pasitenkinimas ir laimė. Ištikrųjų viskas 
buvo užmiršta. Praeitis jam daugiau ne
begyvavo. Bet įstatymai, kuriems svarbu 
ne žmonių ramybė, o jų pačių savęs patvir- 

•t tinimas, nekreipia domės į naujojo gyveni- 
’4^nįpAsvęntebybę.‘ Laikraščiai pripuolamai 

a|spąusdirtb Hūberto: vardą; kaipą, tūlo.u|jii| 
‘ i&i lokalo delegato, o už savaitės priešais

ginčijosi uz JL JpįoJ^el
V; Kalinyj vėl,'pęrg
ąiKt <ibb mofevfškės.
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Sausio 2 d. 
sausio 3 d.

;jų kolonijų draugai privalo 
2? pagelbėti..

Artimos viena kitai koloni
jos, jeigu kokių nors priežas- 

I čių delei būtų reikalas, gali 
dienomis pasimainyti. ’.

Kiekviena kolonija turi kuo- 
greičiausiai pranešti Centro 
Sekretoriui, žemiau nurodytu 
adresu, ar ji rengia prakalbas, 
ar ne ? Būtų labai gerai, kad 
visi tokie pranešimai suplauk
tų iki 14 dienai gruodžio, nes 
tuo laiku turėsiu priduoti vi
sas informacijas kalbėtojui.

Prakalbų surengime išlaidų 
daug nepasidarys, nes kelio
nės lėšas ir pragyvenimą kal
bėtojui suteiks Centro Komi
tetas. Prakalbų rengėjams 
reiks apsimokėti už svetainę ir 
išgarsinimą.

BALTIMORE MD.
j. . ........................... Į

Pastaruoju laiku čia valkio
jasi tūlas lietuvis kunigas, at- 
sibaladbjęs, iš Chičagos. Jis 
renka; pinigus kokiam ten Ii- 
gonbuČių^ ir reikalauja ne ma
žiau 5 dolerių. Sako, kad jei
gu kurie duos 100 dolerių, tų 
vardai bus auksinėmis raidė
mis kur tai užrašyta.

Reikia pastebėti, kad jis at
sargus, nes pirmiausiai išsitei
rauja, kokių pažiūrų žmonės, 
ir tik tuomet eina į stubą. Jei
gu sužino, kad katalikai, tai 
drąsiai traukia į vidų, jeigu 
tautininkai ar socialistai, jau 
ne taip drąsiai, bet jeigu tik 
pasako, kad komunistai, tuo
met jau drožia toliau ir sako, 
kad tie žmonės esą velnio ap
sėsti ir su jais negalima susi
kalbėti.

Buvo užėjęs 
tai moteriškėj »
kokiam tikslui renka pinigus, 
liepė jam greičiausiai, nešdin
tis iš stubos ir pasakė, kaįl čia 
yra užtektinai ligonbuči'ų,/ į 
kuriuos jie gali net ir minyš- 
kas sutalpinti.

Labai gerai ta moteriškė 
darė ir gerai būtų, kad 
daugiau tokių atsirastų.

pa- 
ir

ra- 
to-

j/ORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI —A -

a. balchl/nas. Khv) nin Km*

VALGYK

<! wt^nhotiM titan B6&I

J. Aleksius,
A.L.O.P.S. Centro Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

mame kambaryje. Elze—ramiai, pasiry
žusiai,; su savigarba, kaip motina, ginanti 
naujagimį. Ona—jausdama galią, kurią 
jai taikė įstatymiškasis šliūbo paliudiji
mas. Galimas daiktas, kad tą valandą ji
sai dar ir būtų ją sau pripažinęs, jeigu ten 
pat būtų buvę jųjų vaikai. Bet ta urz
gianti moteriškė, besidžiaugianti savo vir
šenybe ir tuo pat laiku taip šlykščiai sta
tanti reikalavimus, buvo jam svetimesnė, 
negu kada nors pirmiau. Jis atsimena sa
vo žodžius į ją:

“Ąr pas tave nėra kito vyro, liuosai ir 
begėdingai pasirinkto tuo laiku, kuomet aš. 
sūrėjau būt karo fronte?”

Net neatsikvėpdama jinai ir melavo ir 
prisipažindinėjo. Elzė stovėjo kilniai ir 
išdidžiai ir paskui rankos mostelėjimu pa
rodė besiburnojančiajai duris. Jisai tuo
met sėdėjo visiškai sūtriuškintas. Nei žo
džio išmetinėjimų jisai iš jos neišgirdo. 
O po dviejų dienų jam tiesiai iš darbo te
ko eit su policistais, kurie ir atvedė jį štai 
šičia. Ir tatai buvo Onos rankų darbas. 
Hubertas Šteinbokas išsitiesė. \ Je, šičia! 
Laukiniškai klajoja jojo akys siauroje ir 
troškioje kameroje. Du mėnesiu jisat čion 
išsilajkė. Jį išplėšė iš jo antrojo apsivė
limo ramybės ir neapsakomai kankino šio
je sušvinkusioje skylėje, skaidriai nušvies- 
dami kiekvieną randą vos tik užgijusių jo 
sielos žaizdų. O dabar jis turės praleisti 
dar pilnus dvejus metus daug žiauresnio 
kalėjimo bausmės... Jis karčiai nusišyp
sojo. Reikia kentėti,—-Elzė palauks. Bet 
tuo momentu jo atmintis ūfnai ir nepa
prastu aiškumu atskleidė mintyse vieną 
teisėjo nuosprendžio' paragrafu: , Antrasis 
šliūbas paskelbiamas panaikintu;.. Reiš
kia, ne Elzė turi jo laukti,'bet Ona, ta be
gėde, ta išdavikėj Ir jis tikra; žinp: jinai 
laukia jo, Suprantama,, iš to paties tei
sėjo pąaiškMimų j hm žinoma, jog ir pir
masis jo Šliūbas gali būt panaikintas, 're
mianti formaliais kaltinimais. Nejaugi vėl 
byla, vėl ’kančios, vėl kratymas ir dulkini
mas skausmingos praeities?... Ne, nie
kuomet!... Jis1 nori, galop, tokios ramy
bės, kurios nei žmogus, nei įstatymas ne
galėtų sudrumsti. j 1 ' ■ •

Sparčiai lekia nakties valandos, Hu
bertas Šteinbokas to nejaučia. Jis nepa
stebi, jog sargas, sulyg patvarkymo,- jau 
keletą kartų žvelgė į jo duryse esantį te- 
mijimui langelį; jis nejaučia cementuotų 
sienų drėgmės, jis nemąsto apie alkį nei 
trūkumus. Hubertas Šteinbokas užsimąs
tė; jisai savo atmintyje. skirsto ir lygina 
savo sielos linksmybes ir liūdesius, ir to
kiose mintyse praeina visa naktis... ,

/Segantį rytą sargas rado buvusįjį 
s^ptyni'ašdešimt^t trečioje A kame roję rititėįs-

įjs maištausimi

Nesenai “Laisvėje” buvo 
syta, kad New Yorke yra 
kių žmonių, kurie girtuoklius 
apdraudžia ir paskui juos gir
do prasčiausia degtine, kad 
greičiau kojas pakratytų ir jų 
apdrauda pasinaudotų. Turiu 
pasakyti, kad ir pas mus tokių 
atsiranda. Viena moterėlė j 
jau senokai, varo tokį bižiįį. 
ApdraudžiA’ senbernius gir
tuoklius ir paskui girdo mūn- 
šainu, kad greičiau nusigala- 
bytų. Gavus',apdraudą^ už
perka mišias ir pasimeldžia.

Lietuviškas Skaptukas.

Berlynas. — Pranešama, 
kad Vokietijos pramones 
veda derybas suteikti Rū-

Keliaujančių Lietuviu Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Tel., Stagg 5049

UNDERTAKER

MATTHEW P. BALLAS

ant

Lietuvon ir iš Lietuvo?
PER BREMENA / 
didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijom 
Laivų tik Aštuonias Diena/

Ant Jūrų
Puiki krečia Klesa—vien 

tik Atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentt 

arba
57 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

'BIELIAUSKAS)

įsitikinimų ir /<. >.<mas nedaro del 
manęs ’ZlTu.no. NL.no ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane; o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
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Notary public

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar- 
havimo ir už 
žėmą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

R
K
*0

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd .Street.'
So, Roston, Masė.

Tel., So. Boston 0304 W. (‘

GRABORIUS

Patarnauju v>lems ue snrrrtumo
Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

kas- 
Bile

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS
Turime garbės pranešti, kad mes atidarėme puikią

3194 Fulton Street

Auksų ir Brangakmenų 
Krautuvę

Turime’ puikų pasirinkimą laikrodžių, 
žiedų, "žieduose deimantų ib spilkųčių su 
deimantais bei šiaip visokių daiktų. .> t

Taišonite Laikrodžius ir {vairius
Kitokius Auksinius Dalykus

■ f • ‘ r ■ » ; j J . i t i V*, 'i T -i > / ■'
Reikalui esant, kreipkitės šiuo antrašu-:

- Y : - Y '
✓ . ‘X . * ’ * •

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA, $1.25c

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

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskl 
užlaikytojas Restorano po num. 9 
Grand St., Brooklyn, N. Y. ‘‘GER. 
PATAIKOT PADARYT CIGARU 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne t 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai my 
nes už penkiij blokų nuo mano bizr 
kostumieriai ateina ir saujoms, ; 
penkis cigarus ir po daugiau petį 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyi 
myli juos rūkyt, nes geriaūsiaj p 
tinka ,todeĮ kad malonūs ir 
AROMATIŠKAI kvepį.” Y

M. J. J. Urbs: 
187 Oak Strei 
Lawrence, Mas 
į savo krautu 
kas menesis 1 
kelioliką šim 
parsitraukia. N 
į tolimą St.
(Mo.) A. Lep

John Naujokas nis, 2759 Arsen 
St., nuolatos parsitraukia savo ko 
tumieriams John’s Cigarų, jir be> , 
negaljs apsieiti. Taip pat drg. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Aver 
Shenandoah, kaipo agentas/ tūkst 
čiais parsitraukia ir pasekmių 
miestuose parduoda; taip 1 
Broojdynė ir kituose miestuos^ -I 
yra geri lietuviai ir išmintingi d 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S 
riausi cigarai Amerikoje po 10 c 
tų, arba po vardu Petr^ Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pr i 
gresyviški biznieriai, ne tik Broo 
lyne, bet ir kituose miestuose—visi 
reikalaukite Restoranuose, Užeigos 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose b a 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyst 
draugų cigarų viršminetais vardai 
tik pakeliant pirštą, o gausite cig 
rą, kuris visiems patinka, jog rūk 
damas džiaugsies. Mūsų eigarai g ’ 
rantuojami. Cigarus pasiunČiame a 
pareikalavimo visur į kitus miešti 
biznieriams ir privatiškierps žm J 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 1 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoku Cigary Dirbėjai 
267 bivision Avenue, Brooklyn, N. 
Vyrams geriausiai tinkamas preze 
tas KALĖDOMS, tai skrynute ge: 
Cigarų. Mes visur pasiųsim^ p 

; paštą boxą 10-centinių Cigarų, k 
' tik prisius 3 dol. 50 centų. O 1 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Pa 

1 to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Speci

i 1
I

I

IMI ■ —

4

1---- r

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

A

taipgi
kaipo užsakymus (orderius)

DETROITO LIĖTHV1V DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptLkos, kuriose galima pirkti vale* 
tus daug prieinamesne kairu?, negu kur kitur dabartiniu laika

A. M. KISHON, Aptiekdrivs Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 15646 ČHfaNE ST., . DETROIT Juos išdirba

STANLEY PAUL .v

11th St. Philadetyti

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjamą

j] MENDELO '

•At

1' ‘f;’“ " I Praktikos pamokos išardyt, sutM-Automobiliii Mokykla
■’ ' " " 1 kių kainų mašinų ir aht Fordo.

Pilnas kufsas šoferio-Mechaniko, 
, kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 

gotai žinoves per_ 16 jnetj^i-

ryte

9

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių 
Jūs Pageidavot k

Brooklyn. N. Y

SCHOOL

Padirbti iš suderintų Havanos taba' 
Vidurys vien tik iš importuotų tabal

526 N.

ZlTu.no


KAVALIAUSKASJUOZAS
SO. BOSTON, MASS

TELEFONAI:

WALLINGFORD, CONN

skilvio įiemali

Nukirs Moterei Galvą

MARCY BATHS

VYRAMS
GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

82-86 MARCY AVENUE

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA. B KAINA

ORN
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite

TURKIŠKA

BROOKLYN
Dnggs Avennesf

MM

Miestas
Miestas

5136
9669

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

Oregon
Main

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais Ir 
Utarninkais

Babies 
love -J

SEKRETAS MME.
NAZIMOVOS JAUNOS 
FIGŪROS

GARSINKITE 
“LAISVĖJE”.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8826
9745

Seserys Pauliukoniūtes visa' 
da skaitomos duetą karalaitė
mis; jos mokinasi kokį'ten ne 
girdėtą naują duetą sudainuo

110 EAST 16th ST,'N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Ir ring PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų.

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

Mrs.Wwsww’s
Stow

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo?. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų, ap
liptas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
šinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso, 
kalnas. Taigj, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių ' nors i nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemind pažymėtų ligų ir,

negirdėtai žentą kaina ir veltui pri- 
New’ Yorko ir 

Brook lyno apielinkėje. •'

VAIKAI jleidžiami* utarninkais

Del visokių vidurių 
nių ’ nesmagumų, 
jš dantų dygimų, 
resnip ir saugesnio 
kiamš ir 
kams vaisto viduriams

AMERICAN <3^-^ • 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-6474 “Mokykla su Reputaciją^ ,
: 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 klasęs.

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

PHILADELPHIA, PA.1023 M T. VERNON ST

PARYŽIUS. — Juliette 
Brucy ketvirtadienį tapo 
nuteista mirčiai už nužudy
mą savo vyro. Jai bus nu
kirsta galva.

Ji nužudė savo vyrą tiks
lu iškolektuoti jo 10,0Q0 
frankų apdraudą.
A-JTai jau ketvirta moteris 
bėgy šešių savaičių Franci- 
joj nuteista nužudymui.

Seredomis !
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis ’
Nedėliomis 

dieną ir naktį

zarm- 
paeinančių 
'■nėra ge- 

kūdi- 
augąntiems vai-

Iš visų gražuolių moteriukių, 
dalyvaujančių scenoje tėdtrų, 
negalima būtų atsimint gra
ižiau laibesnės ir patraukian
čios figūros, kaip kad figūra 
Nazimovos, garsios rusės akto
rės, kuri pastaruoju laiku vai
dina Čechovo dramoje “Cher
ry Orchard” (Vyšnių Sodas). 
Spauda puikiausiai atsiliepė 
apie tą veikalą, ypač gi apie 
p-ios Nazimovos asmeninį pa
sižymėjimą. Nazimova su
pranta būtiną reikalą palaikyt 
savo kūno figūrą jauną. To
dėl jinai- užsirūko Lucky vie
toj valgymo saldumynų. Įdo- 

/mu yra išgirst, ką jinai sako 
apie šiandieninį būdą apsisau
gojimui nuo nutukimo. P-ia 

^Nazimova sako:

Pasitarki! su Oi. Z®-
; •, Spęcialjistu, ( ;

Tūkstančiai vyrų > ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos, 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

tk fciamę koncerte. Jos rengia
si pąsivodyti', kad duetu daina
vimas joms vis geriau sekasi.

Anna Balčiūniūtė iš Law
rence pirmą sykį pasirodys So. 
Bostono scenoje. Ji ne juo
kais rengiasi pasirodyti, kad 
piano skambinimas yra tikrai 
jos amatas.

Na, o Laisvės Choras, su 
nauju mokytojum d. M. K. Bo
lių, negali pasilikti užpakaly
je visų. Naujas dainas moki
nasi sparčiai, net po du sykiu. 
Į savaitę laiko pamokas. At
rodo, kad ištikrųjų rengiasi 
puikiai pasirodyti.

Kas atspės, ką nuveiks mon- 
telliečių grupė iš keturių ? Ji 
susideda iš seserų Banevičių-, 
čių, A. Potsiaus ir Žabarows- 
kiūtės. Mes žinome nuo se
nai, kad Mary Banevičiūtė yra 
smuikininkė; keli metai atgal 
ji griežė smuiką So. Bostone 
ir kelis sykius pubĮikjos buvo 
iššaukta, kad daugiau įpa- 
griežtų. • Tai buvo keli metai 
atgal. Matysime, kokį insiru-, 
mentą ji dabar atsiveš, bet ga
lima sakyti, kad tą pačią smui
ką ir parodys, kokį progresą 
jLpadarė per tuos kelis metus 
valdyme smuiko. Girdėjome,1 
kad Albertas Potsius 
smuikininkas, bet south bosto
niečiams nėra tekę jo girdėti. 
Anna Banevičiūtė yra daini
ninkė, girdėjome, kad dainavi
me ji smarkiai progresuoja, 
bet dainuojant jos nesame gir
dėję. Zabarowskiūtė yra pi
anistė ir ji priklauso prie mon- 
telliečių grupės.

Ši grupė, matomai, duos 
smuiko solo ir duetų, duos dai
nų, duos piano solo ir t. t.

Iš viso matosi, kad koncer
to programa bus įvairi, kad 
publika šiame koncerte girdės 
dainų solo ir duetus, girdės 
smuiko ir-piano solo ir duetus. 
Programa be įvairumd*būs- dU 
dėlė ir puiki, publikai nuobo- 
dauti nebus laiko.

Viskas, ko dabar reikia, tai 
kad visi “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai garsint šį koncertą, 

I platintų tikietus iš anksto,

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

Linksma pranešti, kad A. L. 
D. L. D. 177 kuopa auga,* kaip 
ant mielių. Lapkričio 18 d. 
įvyko kuopos mėnesinis susi
rinkimas, į kurį atsilankė; veik 
visi 'nariai. Mat, buvo daug, 
svarbių reikalų. Buvo gauto.s/ 
blandos ' del :balsavimo centro, 
komiteto, atsiųstos knygos,; 
kurias1 inariai šiamfe susirinki
me gavo,, (ir t. t, Prie, kuopos 
šiame 'shširinkimč'pi’iširąše ke
turi nauji nariai, būtent, St. 
Masaitis, J. Šatas, K. Šatienė 
ir M. Klišiene; du nariai pasi
žadėjo prisirašytu sekamame 

irgi susirinkime, šiame susirinki
me nutarta nupirkti “Laisvės” 
dienraščio Šerą. Mat, kitos 
kuopos turi jau nusipirkusios, 
tai ir mūsų kuopa nenori nuo 
jų atsilikti. Korespondentas.

Priduoda Naują Jėgą 
Sumenkusiem Organam

Ar jūsų oranai yra silpni ir sumenkę? 
Ar jūs prastai miegate anktj ir pabundato 
pavargę ir nulskagnavę ryte? Af esate ner
vingi ir susierzinę? Nuga-Tone greitai pa- 
talao tokią padėtį. nes jie sustiprina orga- 
nu*« Ir jų veikimą ir priduoda naują j4gą 
nervams Ir munku lame. Tuo būdu nevirški
nimas Ir konstipaclja yra nugalimos, inkstų 
Ir pūslės suerzinimas palengvinamas, galvon 
Hkaudėjima* ir kvaituliai I Any keta ir miegan 
būna poilaingaa* Ir gaivingas. I w

įrodymą ką Nuga-Tpne atlieka del žmo
nių ”u sumenkusiais organais duoda laiikas 
P. W. J. Hopper id Lumberj-tr.n. N. C. Ro
nan Hopper yra 54 metų ir sako: “Aį nie
kad nevartojau vaistų. kurie taip greitai su
grąžintų Hr>ėkn, kaip Nuga-Tone. Aš juos 
vartojau tik. 20 dienų ir Jaukiuos taip jau* 
bm,. kaip būdamas 25 m.” Vaistai, kurio 
padaro tokius stebuklus, turi būti imami 
kiekvieno Žmogaus, kuris yru menkos u v ei-

.Jūs galit* gauti.* Ntiaa-Tone kur tik. 
vaistai yra pardavinėjam/, arba jūrų vertel
ga užaaky* ,|t*l jūs Ifi urmo vaistinės.

EYTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A roilhi 
LAlluBl Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—756 t*" VvHlIjl

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiskai-TurkiSka Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšiesmaudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui p Dūdas- su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
' LAPUOTOS ISSIPfiRJMUI VAITOS VELTUI

. i , Lietuvaiti 
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numąlia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
studija atdara kiekvieną dienų k 

nedaliomis nuo 9:89 ryte iki 
R po pietų

Margarieta Valinčiuą
Room 82; Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARS 
Wilkes-Barre,, Pa.

BOSTONO IR APIEL1NKES 
SKYRIUS

rengtųsi patys ir ragintų kitus 
rengtis į šį koncertą. Tą tu
rėtų daryti ne tik southbosto- 
niškiai, bet ir apielinkių lais- 
viečiai. Nors sykį į metus pa
dirbėkime gerai, pasišventu
siai del mūsų dienraščio.

Tikietų del platinimo reika
laukit žemiau paduotu antra
šu arba pas Laisvės Choro na
rius So. Bostone.

A. P. Taraška,
5 Watson <Sii, 

Lowell, Mass>

_ Bt. ir Avė.
State—.
State——-—.—

“Aš žinau lengvą būdą, 
kaip apsisaugot nuo suriebė- 
jimo—užsirūkykite * Lucky 
vietoj valgymo saldumynų.”

Arba vėl:
“Aš esu visus juos išban

džiusi—cigaretus iš Kairo, 
Paryžiaus, Londono ir Madri
do, bet štai šioje mano pasi
rinktoje šalyje, Amerikoje, 
aš suradau sau mylimiausią 
ęigaretą, Lucky Strike. Apart 
jo malonaus kvapsnio ir pui
kaus skonio, jis nei kiek ne
kenkiu mano balsui.” : .
P-ios NazimoVos žodžiai tu

ri tiek svarbos, kad mes pasi- 
velijame juos ir šį sykį pakar
toti sekančiame jos sakinyje: 
į—“Aš žinau lengvą būdą, 
Tcaip išsilaikyt nutr suriebėji- 
mo—Užsirūkykite Lucky vie
toj valgymo saldumynų.”

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
> URBAN’S COLD POWDERS

(Kliltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

Tel.) Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite! 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, x Brooklyn, N» Y.
-------------------------------------ORDER BLANK t_________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visai ■ nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ________________________________________________ _____ l,_.

Vaistžoleš yra nuo sekančių ligų 
■vidurių užkietėjimo, 
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 50ė, 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 gdū-! 
si mūši] gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-j 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-, 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- į 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai, visuose 
miestuose. i

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

Kaip Rengiamės prie Dienraš- 
\ čio “Laisvės” Koncerto?

Jau artinasi ta didžioji mū
sų dienraščio iškilmė So. Bos
tone. Tai bus 16 d. gruodžio, 
vakare, tas šaunus koncertas, 
į kurį rengiasi ne tik south- 
bostoniškiai, bet ir visos apie- 
linkės.

Programa koncertui nuo 
pradžios iki galui jau prireng
ta, viskas jau sutvarkyta, tik 
reikia laukti, kol ateis ta die
na, kada visi trauksime į Lie
tuvių Svetainę.

Šiais metais dienraščio “Lai
svės” koncertas bus daug 
skirtingesnis\iuo buvusių kon
certų pirmiad. Tuo jis bus 
skirtingesnis, šiais metais
programa yra I taip įvairiai su
taisyta, kad jyArgiai įvairiau ir 
bebūtų gakma sutaisyti, štai 
kaip stovi' programa: K. Men- 
keliūniūtė ir F. Stankūnas, ku
rie suvirs metus laiko važinėjo 
po visą Ameriką ir visliose 
didmiesčiuose dainavo ir lošė 
amerikoniškuose teatru ose. 
Dabar pasirengę yra atvažiuo
ti į mūsų koncertą ir parody
ti, kiek jie įgijo patyrimo sce
noje dalyvaudami amerikoniš
kuose teatruose. Jiedu dai
nuos solo ir duetus.

V. Tumanis ir J. Sabaliaus
kas iš Worcester, kurie dainar 
vime vis žengia ir žengia to
lyn, rengiasi. ..šiame koncerte 
pasirodyti taip gerai, kaip nie
kada geriau dar nėra i pasiro
dę. Jie abudu dainuos solodr 
duetus.'

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties -i’ _____
Trys gariniai kambąriai dplei išsipūrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
g^r.o, vanojimosi kambarys. Dideliu,, oringas miegojimui kambarys; 
taip pąt RESTORANAS su ^geriausiu garantuotu patarnavimu,
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y^
’ Telefonas) Pulaski 1090 ;

_ _ lJB jmj mu —* jn mu >n: —~ nu w u k n **• us •— mi —* *i —r w —— m —* m —~ m n • m —— n w *

Iš priežastięs daugumo stako parduoda 
me s _ 
statome į namus visoje

Bell____
Keystone.

Turime didelį štorruimj, kuriame laiko 
me daugybę .puikių-rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
i ■ 4 '

-.rn—Mit—M'*—U—»n—>iu—un—«—M—m—.M

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties



VIETOS ŽINIOS
NEUŽMIRŠKITE!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

286-287

IŠRANDAVOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

PAJIEŠKOJIMAI
A. RADZEVIČIUS

GRABORIUS
MASPETH, N. Y

(Undertaker)

PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
Tegu

Komitetas

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Maspeth, N. Y

NUSIŽUDĖ 64

CASTON ROPSEVICH

NUSIŽUDĖ MILIONIERAITĖ

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

6 iki 
P. M

KUR BŪSI ŠIANDIEN 
SUBATOS VAKARE?

lietu-
Kas 

arba 
visada

nedėl 
pietų

PLĖŠIKAS KAIPO 
DŽIANITORIUS

PADIDINO BAUSMES UŽ 
NEPAŽABOTUS ŠUNIS

’ Pereitą mėnesį New Yorke 
ir Brooklyne nusižudė 64 žmo
nės; tai daugiau, nekaip per^ 
eitais inetais tą'patį mėnesį.

Peter Phillips, plėšikas, 
dodavo tokią gudrybę

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
FRAKCIJŲ KONFERENCIJA

MEDALIS Už IŠGELBĖJIMĄ 
NORĖJUSIO NUSIŽUDYT

AR MAŽĖJA NUSIKALTIMAI 
JAUNUOLIŲ?

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone, Stagg 0788

punktuališkai 
laiku visi būki- 
bus šokiai.

, Rengėjai.
PASKAITA LABAI 
SVARBIU, ĮDOMIU 
KLAUSIMU

DRG, V. STUKUI 
PADARYTĄ OPERACIJA

109th 
Richmond 

286-288

Blaivybės $nipų 
armija

žemiau paduotus.
Apynių * 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių /

BEŽAISDAMAS, 
BERNIUKAS NUŠOVĖ 
VAIKUTĮ

dauk kito- 
į namus, 

ir Grama-

Cyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų

kiek
m as
mis dięnomis prieš kalėdas

susirinki- 
Lai- 
Visi 

išrinkti

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.

CENTRAL BROOKLYNIEČIŲ 
ŽINIAI

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimt*

VISI, 
bus 

bandymas

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų
Rtttų'
Rožių
Remunėlių
Beneso plokičiaklų 
šalmėčių
Šalavijų
Beneso lapelių
Safronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

108 Union Ave., Brooklyn,N.Y. 
287-288

KAREIVIO NAŠLĖ ’ 
SUIMTA UŽ PVIPATYSTĘ

Pavalgius čia malonu būti, pasišnėr 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

New York Central gelžke- 
liui priklausančio laivuko dar
bininkas James Gibson išgel
bėjo gyvastį Fredericko Le- 
suer’o, kuris norėjo pasiskan- 
dyt Hudsono upėje. Gibsonas 
šoko į vandenį ir ištraukė jį 
laukan. Gelžkelio kompani
jos jvice-prezidentas į apdova
nojo išgelbėtoją garbės meda-

Jau apie 35 metai 
viams žinomas žmogus 
užeina, užsirūko cigarą 
alaus stiklą išgeria, 
būna patenkintas.

K. RUKšTELIS

Neužmirškite, kad nedėlioj, 
2 d. gruodžio, 4 :30 vai. po pie
tų, svetainėj Our Civic Club, 
Liberty Avė., tarpe 113 ir 114 
gatvių, Richmond Hill, bus su
lošta juokingiausia komedija 
“Gyvieji Nabašninkai.” Lo
šimas prasidės 
todėl paskirtu 
te. Po lošimui

JAUNŲJŲ DARBININKŲ 
LYGOS ŠOKIAI

DUODA LEKCIJAS
Piano skambinimo lekcijas 

prityrusi mokytoja iš Rjygos: 
Šuipaitė, 25 Scholes

kad tai įvyktų 
ir naujų na- 
’ 287-288

Raymond kalėjimo viršinin
kas Harry Honeck sako, kad 
pradedą mažėt kriminaliai 
prasikaltimai jaunuolių tarp 
16 ir 21 metų amžiaus Brook
lyne. Bet, skaitant apie įvai
rias piktadarystes kasdiėninėj 
spaudoj, atrodo, jaunuolių 
prasižengimai ne mažėja, bet 
auga. \

RAGINA KALĖDŲ 
DOVANAS SIŲSTI Iš 
ANKSTO

Brooklyno pašto viršininkas 
Albert Firmin ragina kalėtų 
dovanų siuntėjus siųsti jąsias 
išanksto. Nors kalėdiniam 
sezonui pasamdoma extra paš
to darbininkų, tačiaus, sako, 
negalima gaut kiek reikiant 
patyrusių įam žmonių,, ir to- 

norbmjB-nenoroms, turi 
' pasįVėluot iŠsiuntinėįji- 

dovarių, ypač paskutinė-

Ar jau išrinkote delegatus 
į komunistų Lietuvių Frakci
jų , konferenciją, kuri įvyks 
septintadienį, 9 d. gruodžio, 
9:30 vai. ryte, “Laisvės” sve
tainėje? Nieko nelaukdami, 
šaukite frakcijų susirinkimus 
ir rinkite delegatus. Delega
tai renkasi sekama tvarka: 
vienas nuo frakcijos., ir vienas 
nuo kiekvienos dešimties na-

Amerikos Lietuvių, Darbinin
kų Literatūros Draugijos 172 
kp. įvyks mėnesinis susirinki
mas gruodžio 2 d 
dienį , 1 :Š0 vai. 
Workers Co-operative Center 
Inc., 252;f';. 
Yonkers,: N. Yj 
tinai dalyvaukite šiame 
rinkime ir pribūkit laiku 
yra svarbių reikalų'; .'b. 
karna valdyba 1929 m.

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Konferencijos dienotvarkė: 
s 1. DistriktO' Frakcijos Ko
miteto raportas; 2. Biuro at
stovo pranešimas;, 3, Iš vietų 
raportai; 4. Darbas komunis
tams broliškose organizacijo
se; 5. Mūsų reikalai įvairiose 
darbininkų organizacijose; 6. 
Partijos suvažiavimas; 7. 
Trockizmas; 8. Rinkimas Lie
tuvių Komunistų Frakcijų II 
Distrikto komiteto.

Komitetas.

Drg. Gitlow, nacionalis or
ganizacinis Darbininkų (Ko
munistų) Partijos sekretorius 
duos pamatinę prelekciją apie 
ką tik įvykusį suvažiavimą A- 
merikos Darbo Federacijos. 
Paskaitos vieta: Workers 
School, 26-28 Union Square, 
New Yorke; laikas—gruodžio 
2 d., ateinantį sekmadienį, va
kare. Kiekvienam įdomau
jančiam darbininkiškais klau
simais verta ir labai verta at
silankyt ir išgirst, ką Darbo 
Federacijos vadai daro ir kur 
link jie veda, bendradarbiau
dami su kapitalistais ir su fa
šistiniais Amerikonų Legionie
riais.

PASIRANDAVOJA 4 šviesūs kamba
riai, garu apšildomi. Vieta švari ir 

tyki. Taipgi galima gauti ir gara- 
džių. Kreipkitės po No. 9741 
St., tarpe 101 ir 97 Avė 
Hill, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA 5 kambarių fomišius 
mažai vartotas., Pardavimo prie

žastis—rengiamės į Lietuvą. Taipgi 
paširandavoja fornišiųoti kambariai. 
Kreipkitės po No. 234z Grand St., ant 
antnj lubų, Brooklyn, N.Y. (285-287)

Pirmiaus savininkai palaidų 
nepažabotų (be gagančiaus) 
šunų Flushinge buvo baudžia
mi po $2; dabar teisėjas T. F. 
Doyle už tai baudžia $6, nes 
Flushinge atsiradę daugiau 
pagedusių šunų, apriejančių 
žmones, ypač vaikus. Paža
botas gi šuva, kad ir pasiutęs, 
nėra taip pavojingas.

Tel,, Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO ^LEKCIJAS

Kaina prieinajna
J. Baltrukevičius -

508 Grand SU Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS < 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plazą”

> 221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. * t į 

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

Brussels, Belgija.— Apio 
kuojama, kad audra Belgi 
jai padarė nuostolių už l 
milionus doleriu.

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

■z-*'.. Pianai ir gramafo-
na* yisW. kompani- 

( \ i —Victor, Colum-
I -W.ll VJ bia, Okeh ir kitų.

Rolės ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros ?Armo- 
nikos, Triūbos, Būbnai ir 
kių daiktų. Prisiunčiam 
Taisom ir tūnijam Pianus 
fonus. • '

252 j W,arburton Avė., 
j. į Draugai,. bū- 

suši* 
nes 

ren- 
kurie 

dar negavot, tai gausit' knygą 
“Argentina ir. Ten Gyvenanti 
Lietuviai;” taipgi ktirie apsi- 
ėmėt mokintis komediją 
ba Statinėj,” tai ateikit 
Nes po susirinkimo, jei 
laiko, tai bus 
(praktika). Taipgi nepamirš 
kite ateidami atsivesti.savo pa. 
žįstamus prisirašyt prie kuo
pos.

Kuopos organizatorius, 
Ig. Karlonas.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Williamsburgb J a u n ų j ų 
Darbininkų Komunistinė Lyga 
turės savo metinius šokius kitą 
subatą, gruodžio 8 d.,' Royal 
Palace svetainėje, 16 Manhat
tan Avė., Brooklyne. Tikieto 
kaina, perkant išanksto; 50 
centų, o tą patį vakarą, per
kant prie durų—75 centai. Iš- 
anksto tikietus galima ir pa
tartina pirktis brooklyniškia- 
me Darbininkų Centre, 56 i 
Manhattan Avė., Brooklyne.

Leda Konin.

Vienam iš Central Brookly
no veiklesnių draugų, V. Stu- 
kui padaryta operacija. Po 
operacijai jaučiasi neblogai, ir 
jeigu nieko netikėtino neįvyks, 

t. Randasi Brook
lyno ligonbutyje, ant DeKalb 
Ave. Aplankymo valandos 
—nuo 2 iki 4 vai. po piet ir 
nuo 6:30 iki 7 vai. vakare.

Rep.

duoda
Elena 

Brooklyn, 
286-288

Iš vieno Ufos nario teko nu
girsti, kad jie susimokino ko
kią tai specialę dainą apie 
kriaučius. Aš patykomis pa
siteiravau pas Ufos pulkinin
ką Levecką; tas man šnapš- 
telėjo į ausį, kad tai tikra tie
sa. Dabar kiekvienas norėtų 
sužinoti išanksto, ką jie tokio 
dainuos apie kriaučius. O kad 
dainuos, tai nėra abejonių. 
Tad ateikite ir išgirsite. Le- 
veckas sakė, kad žmonės plyš 
iš juoko, kada ufiečiai už
trauks dainušką apie kriau-

<1

Dabar kiekvienas mato, kad 
kriaučių Lygos vakarėlyje bus 
visiko: gražios muzikos, gra
žių dainų, gražių šokių—ir če- 
kerių mėgėjams persimušimo 
proga už čampionatą. Tad 
kiekvienas ne tik iš Brooklyno, 
bet ir iš jo apielinkių turėti) 
atsilankyti į taip šaunų Lygos 
vakarėlį.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

L.D.S.A 
mėnesinis 
utarninke, 
1928 m„ 
Clinton ! Avė.; 
valandą vakare 
susirinkimas bus 
bus 
vauti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. -1 . Taipgi yra 
balsavimo blankos: turėsime 
balsuoti L.D.S.A. 'Pildomąjį 
Komitetą 1929 metams. Po 
susirinkimui, drg. E. Bimbie- 
nė {skaitys paskaitą. Paskaita 
bus labai įdomi, šiame susi
rinkime gali dalyvauti ir tos 
moterys, kurios nepriklauso 
prie mūsų kuopos. Taigi, vi
sos draugės darbininkės, pasi- 
stengkite būti tame svarbiame 
susirinkime ir pasiklausyti 
naudingos paskaitos.

A.L.D.L.D. 24-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas perke
liama iš antro antradienio į 
pirmą antradienį. «Sekantis 
susirinkimas įvyks pirmadie- 
nyj, gruodžio-Dec. 3 d., 8 vai. 
vakare, J. Gervės svetainėje, 
85 Hudson Ave. Visi nariai 
būtinai turite pribūti, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų 
aptarti. Šalip to, turėsime iš
rinkti sekantiems metams val
dybą. Prie to, nepamirškite 
savo prižado: kiekvienas atsi
veskite po naują narį į kuopą 
prirašyti.

Būkite visi ir būkite laiku.
Komitetas.

BROOKLYN, N. Y
A.P.L.A. 22-ros kuopos . 

mas bus panedūlyj, 3 gruodžio 
svės” svetainėj, 8 vai. <4aka 
nariai ateikit, nes turėsime 
kuopos komitetą tekantiems metams. 
Atsiveskit ir naujų narių.

S4kr. A. Baltaitis.
(286-287)

Iššoko pro langą nuo 3-ių lu
bų savo palociško namo, 511*— 
4th Avė., Brooklyne, ir užsi
mušė Dorothy Peckaitė, 38 
metų amžiaus, duktė milionie- 
ridus vicę-prezidento Hudson 
Bay Kompanijos. Tai esą, to
dėl, kad pavojingai sirgo tė
vas ir buvo nepagydoma ligo
nė jos pusseserė. ’ i

Laike pasaulinio karo žuvu
sio kareivio Ruperto našlė Ed
na, apsivedus su kitu, paskui 
jį pametė ir be teis'miškų per
skyrų Apsivedė su trečiu vyru, 
taxi šoferiu McAllisteriu, su 
kuriuo ' gyveno po num. 672 
Warren St., Brooklyne. Da
bar liko areštuota ir po $1,000 
pastatyta už dvipatystę.r

New Yorke yra* '200 
liarių blaivybės agentų-šnipų. 
Be kitokių valdžios apmoka
mų jiems išlaidų, vyriausybė 
jiems apmoka ir gėrimo lėšas. 
Kartais kokiame madingame 
kliube blaivybės agentas per 
vieną naktį prageria iki šim
tui dolerių, neva jieškodamas 
įrodymo prieš savininkus; ir 
gėrimo lėšas atsiima iš val
džios.

Be to, yra šimtai specialių 
agentų, kurie neva u^dyką 
tarnauja valdžiai, į neimdami 
algos, bet užtat jie grobiasi 
nuolatinius kyšius iš butlege-

91-mos 
susirinkimas įvyks 
4 dieną gruodžio, 

National Hali, 91 
pradžia 7:30 
. Draugės, šis 

labai svar- 
būtinai visos turite daly- 

, nes yra

ELIZABETH, N. J.
L. D. S. A. 4-ta kp. rengia vaka

rienę, kuri ivvks nedėlioj, gruodžio 
2, 1928 m., L. D. P. Kliube, 69 So. 
Park St., Elizabeth, N. J. Prasidės 
6-tą vai. vakare. įžanga $1.00 ypa- 
tai. Vakarienė bus labai puiki, už 
tokją mažą kainą. Taipgi bus ir 
programa. . , .

Kviečia Komisija,

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
nesenesnės .30 metų. Aš esu 30 

metų, patinkamos išvaizdos, pasitu
rintis vaikinas. Meldžiu atsišaukti 
ir su pirmu laišku prisiųsti ir savo 
paveikslą. Į laiškus be paveikslo 
neatsakysiu.—T. Laukutis, 207 Euc
lid Ave., Toronto, Ont., Canada.

287-288

REIKALINGAS janitorius. Alga pu
sė randos už kambarius. Taipgi pa- 

sirandavoja 3 nedideli kambariai lie
tuvių apgyventoj vietoj. Randa 
$12.00. Kreipkitės po No. 101 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.
• (285-287)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 11-tos kuopos susirinki

mas bus panedėly, 3 gruodžio, po 
No.. 1214 Spring Garden St., 8 vai. 

Į vakare. Visos narės ateikit, yra 
[■svarbių reikalų

SO. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 147Hos kuopos susirin

kimas bus utarninke, 4 gruodžio, pas 
d. Kazlauską, 1288—4£n,d St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai iateikit, yra 
svarbių reikalų. (Tųrim|e nutarę su
rengi po naūjų metų kokį veikalėlį 
ar balių, todėl turime visi susirink
ti ir pradėti rengtis, 
gyvenime. Atsiveskit

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

1 127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

REIKALAUJU VYRŲ
Kurie apsigyventų New Yorko apie- 
linkėje. Gera pi’oga, kurie buvę 
biznyj arba kitokiu būdu publikoj 
tarnavę. Galima išsidirbti gerą dar
bą trumpu laiku, su geru užmokes
čiu. Atsilankykite pas WM. H. 
NOVICK, nuo 9 iki 12 vai. ryte, 
Room 404, 82-84 Wall St., New York 
City. 287-289
REIKALAUJU “housekyperio.” Ge

ra užmokestis ir šviesūs kamba
riai. Taipgi turiu ir kambarių ant 
randos, 4 šviesūs ir su visais įtai
symais, randa $20.00 ir $18.00 j mė
nesį. Kreipkitės >pas 'J. Kashmore, 
Real Estate & Insurance, 275 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y.

Savininkas:
JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand Street, Brooklyn, N. 1 
Telefonas: Stagg, 9942

PAJIEŠKAU apsivedimui vyrn. Aš 
esu 34 metų, šviesiais plaukais, 

suvirs 4 pėdų didumo.—^Shebelsky, 
425 W. 26th St., rear house, top 
floor, New York, N. Y. (284-289)

Visi kriaučiai jau susidomė
jo savo parengimu, kuris atsi
bus šiandien, subatos vakare, 
1 d. gruodžio (Dec.), “Lais
vės’ svetainėje ir prasidės ly
giai 7:30 vai. vakare. Kas 
labiausia kriaučius sudomino, 
tai Great Necko farmerio pa
reiškimas apie kriaučius.

Juozas Mačiuta sako: “Na, 
jeigu, vyručiai, farmeriai su
pliektų Čekeriais kriaučius, iai 
aš, kol gyvas, daugiau prie jų 
savo galvą netfvaršinsiu. Tu
rime laikytis!“ Aš irgi sakau, 
kad tuppię laikytis.

Aną diepą kriaučių unijos 
ofise pasisuko Kazakaitis, tai 
Ridgewoodo čekerių čampio- 
nas. -.Jis, sako: “Aš nors esu 
ridgew^odieti's, bet kriaučių tai pasveiks 
čampionatą farmeriams iš 
Great Necko nepaduosiu. Aš,” 
sako jis, “mačiau tą smarkųjį 
Balsį iš Great Necko lošiant, 
tai manau, kad galėsiu jį su- 
kurpt, nor jis irgi yra išsitriksi- 
nęs tame geimyje.”

Man net linksmiau pasida
rė, kad čia turime drąsų žmo
gų iš kriaučių tarpo, kuris 
kirs Į kelines Great Necko 
farmeriams!

J. Martišauskas susimokino 
naują komedijukę. Man vie
nas jo geras frentas pasakojo, 
kad plyš -publika iš juoko, 
kaip’ pamatys Martišauską lo
šiant tame kriaučių vakarėly-

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

4715 N. StĮi Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

9 metu vaikas Vincent D’- 
; Amore per Padėkavonės Die
nos vakarienę nušovė iš revol- 

: verio Jamesą Trezą, 6 metų 
[vaikutį, po num. 150 Skill- 
man St., Brooklyne. Sėdęs 
prie $talo D’Amore, pasakė: 
aš būsiu piligrimas, o tu—in- 
dionas. O kadangi senovėje 
baltieji atkeleiviai-piligrimai 
kariaudavo su indionais, tai ir 
D’Amore šovė iš savo tėvo re
volverio. Tapo areštuotas 
D’Amores tėvas už laikymą re
volverio be policijos leidimo.

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

vlspkioš mūsų vientaučių vartbjamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai.? Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną lijgą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiame kuo 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
tųyiškų žolių, šaknų ir kitokii] Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

' '* i. Galima gąuti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Avenue. Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 7S CENTAI
Phoae, SrMnpoint 1017, >

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirįnki- 

mas bus panedūlyj, 3 gruodžio, J. 
Gervės svetainėj, '85 Hudson Ave., 
7:30 vai. vakare. Draugai ir drau
gės, šis susirinkimas įvyksta savaitę 
anksčiau, negu turėtų įvykti todėl, 
kad yra tokių svarbių reikalų, ku- j 
riūos reikia tuojau atlikti. Tat visi i 
atsilankykit laiku. Atsiveskit ir nau
ju narių. M. Yuškiene.

(286-287)

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

nau
dodavo tokią gudrybę. Parsi- 
samdydavo už džianitorių dide
lių naipų,kur nužiūrėdavo, kad 
gyvena turtingų žmonių; įsi
žiūrėjęs,' kuriuose kambariuo
se yra brangių daiktų, išplėš
davo ir pasišalindavo. Dabar 
jis suimtas ties 15th Avė. ir 
50th St., Brooklyne. Pasiro
do, kad jau pirmiau jis buvo 
du kartu sėdėjęs kalėjime už 
plėšimus.

JUNIPER 7646 • ,

RALPH K RUCH 
FOTOGRAFAS 
65-23 G R A N D A V EN Ų E

< MASPETH. N. Y. . .
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