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Koncesijos Sovietų Res

publikoj.
Priešfašistinis Biuletinas.
Sugrįžo Amerikon.
Lietuvos Ūkininkams špy

ga.
Fašistinio Asilo Balsas.
Socialistų Vakarienė Bos

tone.
Rašo A. B. \

Milionierius Harriman buvo 
gavęs koncesijas Sovietų respub
likoj išplėtojime mangano ka
syklų. Jis manė, kad galės iš
naudoti darbininkus ten taip, 
kaip išnaudoja Amerikoj. Įve
dė $3,500,000. Bet dabar Harri-.

I Pirmas Lietuvių Darbi-

I ninku Dienraštis

I Išeina Kasdien, Apart

I Nedeldienių
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Devyni Kriaušiai Laukia
Anglijos Karalaičio

LONDONAS. — Devyni
. M MW VVV. X1L Čia laUkia SlŪtl

man atsižadėjo tų koncesijų ir naujus, garnitorius Valijos 
pasitraukia iš Sovietų Respubli- ! kunigaikščiui, kuomet jis 

sugrįš iš medžiokles' Afri
koj.

Kuomet Anglijos parazi-

kos. Sovietai jam sugrąžins 
įvestą kapitalą.

Pasirodė štai kas: Sovietų 
įstatymai apsaugoja darbinin
kus nuo išnaudojimo ir kiekvie
nas koncesionierius turi laikytis 
tų darbo įstatymų. O kadangi 
kapitalistas negali išnaudoti 
darbininkų iki gyvo kaulo, tai 
jo kapitalas neneša jam pelno. 
Todėl Harriman ir pabėgo iš 
Sovietų Respublikos. Na, o mū
sų priešai rėkia, kad pasaulio 
kapitalistai supulsią ir koncesi
jomis nusipirksią visą Rusiją.

Jau išėjo iš spaudos trečias 
numeris biuletino “šalin Fašiz
mas!” Jį leidžia Amerikos Lie
tuvių Organizacijų Priešfašisti- 
nis Susivienijimas. Dalinamas 
veltui. Draugės ir draugai ra
ginami šį priešfašistinį biuleti- 
ną paskleisti kuoplačiausia.

Draugo William Haywoodo 
pelenai atgabenti Amerikon ir 
palaidoti Chiępgoje. Kai gyvas 
buvo, tai Haywoodui Amerikos 
“demokratinė” valdžia nedavė 
ramybės. Betgi jo pelenų vis
gi nedrįso pulti, nors, žinoma, 
Amerikos buržuazija baisiai ne
kenčia, kad revoliucionierius 
amžinai ilsėsis čionai ir primins 
darbininkams jų pareigas kovo- ' 

-ti už nuvertimą kapitalizmo.

Lietuvoj nederlius pastatė ba
do pavojun tūkstančius valstie
čių. Smetonos kruvinoji val
džia nežada jiems jokios para
mos. “Lietuvos žinios 
ša, kad dar 
paskolinimą 
valstiečiams 
nusipirkimui
si, buržujai paskolins jiems pi
nigų baisiausiais nuošimčiais ir 
paskui tie valstiečiai pasiliks 
amžinais skolininkais ir uba
gais.

prane- 
tik kalbama apie 

nuken tėjusiems 
kelių milionų litų 
duonos. Vadina-

LITHUANIAN DAILY

Brooklyn, N. Y.’, Sereda, Gruodžio .(December) 5, 1928

A n — IN — un—mi—im——nn nw—mu —» mi —— rm —— uh — uu—un —— tfu —— mi —— Mu—Mil —- >m —* »<•—ua —<• wn —• nn ——• itu—• <

---------------------------------- ------n----------- 1

Ar Vien Tik Koncertas?
, • • f

Poetas Veltui Galės Lekioti
Orlaiviu Per Visą Amžių

, , I * f .

Darbininkai Visų Salių,
Vienykitės! Jūs Nieko

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

tai baliavojimui ir pasipuo-1! 
Šimui išleidžia didžiausias ! 
sumas pinigų, * tai šimtai 
tūkstančių Anglijos darbi
ninkų skursta ir badauja.

Už tokią sistemą stoja An
glijos socialistų vadas po
nas MacDonaldas.

Atima Mulus, o Jų Vie
ton Stato Darbininkus
MINERSVILLE, Pa. — 

Philadelphia and Reading 
Coal and Iron kompanija 
sugalvojo naują būdą išnau
doti mainierius. Kad dau
giau pasidaryti pelno, kom
panija vietomis atima mulus 
ir jų vieton pastato dirbti 
mainierius. Tas padaryta 
septyniose skirtingose vieto
se. Vadinasi, patys mainie- 
riai turės karus stumti ir 
septynis mulus pavaduoti.

Mainieriai, drūčiai protes
tuokime prieš tai.

Mainierys.

Princesė Prakišo Bylą del 
Sovietą Dailės Dalyką

LONDONAS. — Princesė 
Olga, našlė Rusijos didžiojo 
kunigaikščio Povilo, prakišo 
čia bylą, kurią ji buvo užve
dus užgriebimui $240,000 
vertės dailės daiktų (bran
gių rakandų, kaurų ir pieši
nių) nuo pirklių sindikato, 
kuris nupirko tuos daiktus 
nuo Sovietų valdžios praei
tą pavasarį. Ji savinosi 
tuos daiktus, sakydama, 
*kad Sovietų valdžia “nelega- 
lįškai” nuo jos konfiskavus.

Teisėjas MacKinnon pir
madienį išnešė nuosprendį, 
kad princesei tie daiktai ne
priklauso, kad jos nuosavy
bė tapo konfiskuota sulig 
Sovietų Sąjungos įstatymų 
i' kad iš pirkėjų tos tnuosa- 
vybės negalima atimti.

Fašistų “Vienybė” editoriale 
seilėja: “Balsas... atiduodamas 
komunistuojančiam, yra balsas 
prieš Lietuvą, prieš lietuvių 
tautą, prieš lietuvių kultūrėji- 
mą, prieš bendrą žmonijos pa
žangą ir prieš pačios draugijos 
gerovę.”

Taip gali seilėti tiktai visai 
suasilėjęs fašistėlis. Tas sutvė
rimas nežino nė to, kad jeigu 
ne komunistų .vadovaujama So
vietų Respublika, tai imperialis
tinė Lenkija jau senai būtų nu
žagus visą Lietuvą. Nesenai 
ta1 pati “Vienybė” tą faktą ąt/ 
virai pripažino. » • J

, Bostone buvo “baisi’ ’. socia
listų vakarienė. Sugrįžo, iš eks- rio, aliejaus šmugblnihko, 
kursijos pats ponas Michelso- bylos, sąryšy su jo atsisaky-

Jį pasitiko lietuviški Bos- atsakinėti į senato ko-

Sinclairio Bylos Svarstymas 
Į Įvyks Sausio 7

Washington,— Jungtinių 
Valstijų augščiausias; teis
mas nuskyrė sausio1 7. d. 
svarstymui zHarry Sinclai-

nas. <
tono biznieriai su dešromis, ko
pūstais, skilandžiais ir tt., ir, 
žinoma, su munšainu ir vynu. 
Tai buvo tikra keleivinių men
ševikų puota. Anot “Keleivio” 
aprašymo, ten buvo visi ir vis
ko. Rijo, kas tik kiek norėjo.

Michelsonas kalbėjo apie Lie
tuvą. Sakė, kad Smetonos val
džia turi uždarius Varniuose 
daug kalinių. Tarp jų yra 200

miteto klausimus tyrinėjant 
aliejaus šmugelį.

Washington.— Darbo mi- 
nisteris Davis reikalauja, 
kad būtų išleisti aštresni 
imigraciją suvaržanti įsta
tymai.

Elizabeth, N. J.— Dantis-

esanti baisi ir jiems pagelbės 
būtinai reikią. Pagaliaus pra
šė aukų. Taigi, et, ir pradėjo 
aukoti prisiputę ponai, kurių 
tarpe buvo ir viso labo sorkinin- 
kas Bagočius. 
note, sotūs sua
Ogi — henusigąskite 
giau’, nei mažiau, kaip $26.50. 
Be to, ton sumon iškaitoma pa
žadėti, bet neduoti Fortunato

30 metų amžiaus, kuris nu
žudė savo žmoną ir du vai- 
kučiuį nuteistas ant viso 
amžiaus į kalėjimą.

Ir, kiek, jūs ma
kojo alkaniems? 

nei dau-

Ar vien tik koncertas? Oi ne.
Kuo “Laisvės” šventė mus vilioja, 
Tai ta gražia sutartine, 
Kuria minia įsisiūbuoja.

Tai dvi simfonijos kartu— 
Scena akordais suaidėja, 
Kaip elektringuoju tempu 
Minioj harmoniją pasėja.

Jei varputynas skaudulių
Tavoj sieloj neišravėtas, ;
Ateik, brolau, prie mūs minių į 
Pasigrožėt, kaip ošia svietas. !

Žmogus žmogum, bet kolektyvas, 
Daina, veidai, veidų šypsą—

Tai “Laisvės” šventės dyvų-dyvas, 
Tai jos galybė ir šviesa.

’ X-Y-Z.
į

BERLYNAS.— Vokiečių 
garsioji Lufthansa orlaivių 
kompanija išdavė poetui 
Supt* generalį pasą veltui 
skraidyti kompanijos orlai
viais per visą savo amžių už 
pasižymėjimą rašyme eilių 
apie orlaivininkystę. Jis yra 
žymiausias vokiečių poetas 
toj srity j.

Supf karo metu buvo avia- 
torium. Buvo nušautas že
mėn su orlaiviu.

Brazilijoj Orlaivio Ne
laimėj Žuvo 14 Žmonių

Philadelphijos Policija Išardė Komunistį| 
Prakalbas; Suareštavo Draugę J. Poyntz|

Kaip matote “Laisvės” koncertas, įkvepia žmo 
nėms gražios poezijos. Toj poezijoj reiškiasi jaus 
mai, kuriuos sukėlė pereitieji mūsų metiniai koncer 
tai-šventės. Į

Šiemetinis koncertas, kuris įvyks ateinantį sek- į 
madienį, gruodžio (December) 9 d., bus; dar entuzia- į 
stiškesnis, dar miniomis skaitlingesnis^ negu perei- j 
tieji koncertai.

Dar niekada po tiek daug žmonių, nevažiuodavo 
iš tolimesnių vietų į tą jūsų ir mūsų dienraščio meti
nę iškilmę, kiek atvažiuos į šį koncertą. Pavyzdžiui, 
iš Philadelphijos vienu kartu “busu” atvažiuos 33 as
menys; o dar daugelis ketina atvažiuot/traukiniais 
jr priVatiškais automobiliais, ir Tai tik iŠ••vieno mie$- 

'to: č ........................................ .... • ’* • • ’ > ••

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija.— Pirmadienį čia or- 
vandeninis orlaivis nukrito 
į jūras ir žuvo keturiolika 
žmonių, kurie juomi lėkė.

Orlaivis priklausė Kondor 
Sindikatui, kuris operuoja 
komercinę orlaivių liniją 
tarp Rio de Japeiro ir Por
to Alegre. Tai yra šaka vo
kiečių kompanijos Deutsche 
Lufthansa, kurią subsiduo- 
ja Vokietijos valdžia. Orlai
vis, kuris buvo nesenai nu
pirktas, turėjo du motorus 
ir buvo reguliariai naudoja
mas lėkio jimui.

Pirmadienį orlaivis lėkė 
į pasitikti laivą Cap Arcona, 
Ii kuriuo grįžo iš Europos Al- 

! bert Santoš-DumVmt, pasižy-

S

O kiek yra dar. kitų tolesnių lietuvių' kolonijų,: i beiT Santos-Dųmtmt, pasizy- 
? iš kurių turėsime šimtus svečių tame darbininkų 1 mejęs orlaivininkystęj. Jis 
!• dienraščio “Laisvės” metiniame pokilyje!. ' . j grįžo namo ilgus metus pra-
j ' ■ N į gyvenęs Francijoj, kur pa-

„j. garsėjo ir laimėjo vokiečių 
107 JMtetų Moteris dar Vis Išnaujo Svarstys ■ Okulič- 100,000 frankų dovaną 1901 

1 metais už skraidymą jo pa
lties padarytu dirižabliu.

Jis vėliaus darė bandymus 
su orlaiviais. Braziliečiai 
dabar skaito jį aviacijos tė
vu. . *

Jo pasitikimūi buvo su
rengtos didelės iškilmės.

Darbuojasi Zazarino Bylą

Kansas City, Mo.— Emma 
McMahan yra 107 metų am
žiaus moteris. Ji dirba 
Good Will Industries dirbtu
vėj. Ji yra. ekspertė prie 
taisymo ir lopymo drabužių.

Ji atvyko į Jungtines Val
stijas 1823 metais su savo 
tėvais ir apsigyveno Wis
consin. /Kuomet ji buvo tri
jų metų amžiaus, indijonai 
nužudė jos tetą, brolį ir tris 
pusbrolius ir ją pavogė. Ji 
sakė, kad indi j onė išgelbėjo 
jos gyvastį. ‘'

Už keturių metų vėliaus, 
sako ji, jauna balta moteris 
ir ji pabėgo nuo indi jonų.

Kaunas.— Okulič-Zazari- 
no byla, kurios sprendimą 
Vyr. Tribunolas, panaikino 
ir grąžino iš naujo peržiū
rėti kariuomenės teismui, 
būsianti svarstoma gruo
džio pabaigoje.

Kiek ląiko1 atgal Okulič- 
Zazarinas nušovė tautiniu-' 
kų (fašistų) vadą Noreiką 
susipykus del kazyrų.

Volga Apsėmė 25 Kaimus

Maskva.— Pakilęs vanduo 
Volgoj Astrachanio apielin- 
kėj iš priežasties audros, 

Kuomet°oras yra geras, ji/ kuri, smarkiai siautė Kaspi-
eina septynis blokus į'dar
bą. . ?

Sakosi, kad ji jaučiasi 
tyįrta, nežiūrint, kad turi 
su virš 100 metu.

f . i i ■ ; < ■ .i .

Prasidėjo Kongreso Sesija

Washington.--^ Pirmadie
nį prasidėjo septyniasdešim
ta kongreso v sesija, kuri 
užsibaigs kovo 4 d., kuomet 
Herbert Hooveris užims 
prezidento' Vietą.

jos jūrose, apsėmė 25 kai
mus. Vieni žmonės geibė
jos! valtimis, kiti sulipo ant 
stogų. Nemažai namų su- 
naikmta; pulkai galvijų pri
gėrė., 1 -r;-(

Londonas.— Anglijos sos
to įpėdinis Vali jos kunigaik
štis skubiai kariniu laivu

pas savo sergantį tėvą. Ma 
noma, kad karalius nebepa 
sveiks. ’ * )'

Washington.
j Coolidge penktadienį

Preziden
Bagočiaus $5 ir J. Turinsko $1. , -
Atsipeikėję, ištuštinę pilvus, pasiuntė pasveikinimą Emi 
ant rytojaus, veikiausia Bago- 110 Portes Gil, kaipo 
čius ir Taurinskas savo pažadus mančiam 7 ~ 
užmirš. Tai beliks $20.50

> uzi- 
Meksikos prezi

dento vietą. ’ f

/

Atsako į Prezidento 
Coolidge Prakalbą

Londonas.-?- Vienas iš žy
miųjų Anglijos bankierių, 
Robert H. Brand, rašo 
“Londono Times,” kad pre-

PHILADELPHIA.— Per- mo tarnas, policistai pnptK>- - 
eitą nedėldienio vakarą vie- lė prie platformos ir pare’“ 
tos policija užpuolė ir išar- kė: “Tu vartoji maištiiį 
dė Darbininkų (Komunistų) kalbą. Tokios atakos a 
Partijos surengtas prakal-! valdininkų yra kėlimas m: 
bas, Grand Fraternity sve- što.” 
tainėj,- 1626 Arch St. Pir-| Po. to policija išvaikė žnį 
ma prakalbų šeši policistai nes iš svetainės, o drapi 
sukinėjosi apie svetainę.. Poyntz suareštavo ir nūi 
Įėjo į vidų, kuomet prasidė-' gabeno į policijos stotį, ki 
jo prakalbos. O už 20 mi- klausinėjo apie tris vata 
nutų vėliaus dar 20 policis- das. Bandė priversti ją ąi> 
tų ir detektyvų įėjo.

Draugė Poyntz kalbėjo 
temoj “Darbininkų Klasės 
Problemos Amerikoj.” Kal
bant jai apie praėjusius rin
kimus, prisiminus, kad 
“Coolidge yra Wall Stryto 
tarnas” ir kad Hooveris 
taipgi Amerikos imperializ-

sakyti, ar ji sakė, ar ne, 
kad Coolidge “yra silpna*^ 
protis Wall Stryto tarnafc.”X? 
Poyntz atsisakė atsakinėti T 
į klausimus nesant ten jos - 
advokatui, ir tuo būdu poli- J 
ei j a buvo priversta ją pa- 
liuosuoti nepadarius prieš ' 
ją kaltinimo.

Prasidėjo Sovietų Res
publikų Bendras 

Kongresas
MASKVA. — Pirmadienį 

Kremliuj prasidėjo proleta
rinio kongreso sesija — ben
dras suvažiavimas Tautų 
Tarybos ir Sovietų Sąjun
gos Centralinio Pildančiojo 
Komiteto.

Kongresą atidarė M. Čer- 
viakpvas, Baltarusijos Res
publikos 'prezidentas.

Dalyvauja tūkstantis dele
gatų, vyrų ir moterų; daly
vauja miestų darbininkai ir 
valstiečiai.

Dalyvauja, Stalinas, Kali-

....... i .....

Policija Klausinėjo Mi-

Mainierių Uniją
PITTSTON, Pa.— Penn- 

sylvanijos valstijos policija, 
laikydama Wyoming bara
kuose (kareivinėse) ant suo- 
kalbingo kaltinimo suareš
tuotą kairiųjų’ mainierių ’ 
vadą Anthony Minerich, 
klausinėj o jį apie naujos? 4 
mainierių unijos politiką.^

“Jie klausė manęs,” sakė 
Minerich, “ką <ap daryčiau, 
jeigu aš būčiau viršininku 
Nacionalės Mainierių Uni
jos, į kurią būtų pilnai su
organizuoti Amerikos mąi-

ninas, Kutusovas, preziden- nieriai, ir Franci jos mainie- • 
tas Tekstilės Darbininkų riai išeitų į streiką; jeigu 
Federacijos, ir kiti žymūs anglis būtų gabenama Fran-

V XX 4-1 i ikza o 1 i 1 , , A wx ZV IV1 1X C 'Sovietų vadai.
Bruchanovas, finansų ko

misaras, pasakė prakalbą 
apie biudžetą. Jis nurodė, 
kad biudžetas siekia 7,700,- 
000,000 rublių. Braižiniais 
nurodė, kiek ir kokiems tik
slams Sovietų valdžia išlei
džia.

Teismo Paskelbtas ■ Mirusiu,
J—4 VAX V JL AAlAUUj X X

zidentas Coolidge neteisybę Prašo Reichstago ‘Atgaivinti’
sakė, kuomet jis nesenai sa
vo prakalboj tvirtino, būk BELRYNAS. — Nenorė

damas pasilikti mirusiu.
Jungtinės Valstijos “jokio kaip kad jį paskelbė Ham-
pelno” nepasidarė iš pereito 
pasaulinio, karo, bet dar pra- 
kišusios. Brand .nurodo, 
kad Amerika labai daug pa
sinaudojo iš karb. Sako, 
kad karas daug pagelbėjo 
Amerikos bizniui.

Priešfašistinės Prakalbos įvyks Sekantį 
u penktadienį Miller’s Grand Assembly

Priešfašistinės prakalbos, 
kurios buvo, rengiamos per
eitą penktadienį, iš priežas
ties blogo oro tapo atk^os 
į sekantį penktadienį, gruo-

A. Bimba kalbės apie Lie
tuvos ekonominę padėti, L. 
Pruseika kalbės apie politi
nę padėtį. Kalbėtojai yra 
specialiai prisirengę daug 
naujo pasakyti tame klausi-

burgo teismas suvirs 16 me-/ 
tų atgal, A. Wothka, Hano
ver miesto, gyventojau, ape
liavo į Reichstagą, prašyda
mas “prikelti” jį iš numiru
sių ir sugrąžinti jam politi
nes ir-civiles teisės.

Būnant jam svetur, 1912 
metais jo giminės, negau
nant nuo jo'jokio-praneši
mo, nusprendė paskelbti jį 
mirusiu per teismą. Teismas 
sutiko išpildyti jų reikalavi
mą ir paskelbė jį mirusiu. 
Wothka, kilęs, iš turtingųjų, 
tuo būdu buvo atstumtas 
nuo paveldėjimo nemažo 
turto. Netrukus po to jis 
sugrįžo Vokietijon ir nuo to 
laiko mokėjo taksas, nors

cijon iš Amerikos, ar aš, 
galėdamas mainierius iš
šaukti į streiką, tatai dary
čiau?”

‘‘O aš atsakiau, kad aš 
norėčiau turėti tokią pro- g 
gą,” sakė Minerich.

Tarptautinis Darbini 
Apsigynimas užstatė už jį 
$1,500 kauciją ir jis tapo 
liuosuotas. Jo bylos tąT-— 
mas prasidės sekantį penk
tadienį.

Minerich tapė suareštuo
tas lapkričio 27 d., provoka-. 
toriams padarius prieš jį 
bjaurų suokalbį. Jam pri
metama dinamito padėjimas 
bažnyčioj. Po priedanga to 
bjauraus ir durno J kaltini
mo policija nori užduoti 
smūgį Nacionalei Mainierių 
Unijai. ,

■ - • • I ' • ■ . .

Nušovė Stirnų Medžiotoją

Truro, Mass.— Leslie Zi
mmerman iš Woodmont, 
Conn., pirmadienio rytą ta
po nušautas Truro miškuo
se bemedžiojant stirnas.

Apart jo dar buvo keli 
kiti medžiotojai. Vienas iš 
medžiotojų šovė į stirną ir 
šūvis pataikė Zimmerma-

’s

t

me. /
Taipgi dainuos Aido ir 

Lyros chorai.
Visi darbininkai ii’ darbi

ninkės raginami kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti. Ap- 
leiskite tą vakarą visus ki- 

aiškinama, tus ne taip svarbius užsi- 
kokioj padėty dabar: Lietu- ėmimus ir dalyvaukite pra- 
va randasi

Grand Assembly, kampas 
Havemeyei’ ir Grand St.

i i šis masinis mitingas ren
giamas paminėjimui dvime- 
tinių sukaktuvių nuo sušau
dymo keturių komunistų 
Lietuvoj. < Bus

kalbose.

legansKai buvo numiręs.
Buvo dedamos pastangos 

panaikinti teismo nuospren
dį apie jo mirtį, bet nieko 
nebuvo galima padaryti. 
Reichstagas turės išleisti 
įstatymą jį “atgaivinti,” 
Vienas Reichstago atstovas 
darbuojasi, kad jį “prikelti 
iš numirusių.”

ST. LOUIS.— Du plėši
kai penktadienį užpuolė or* 
laivinio pašto troką ir pasi
griebę penkis maišus pašto 
siuntinių pabėgo. Kiek pi
nigų maišuose buvo, tikridk 
nežinoma.



JUOKAI NE JUOKAI
IR MOKSLEIVIU VEIKIMO

Rašo JUL. DAUBARAS l. vei18.00

Pagirtinas Patersoniečių Žingsnis TINKAMAI PRISIRENGIA

paragrafas Ekonom

menesi

PASTABOS

VEDA S. L. A. REIKALUS?

PLANETA VENERA

Praneša-

gavome 5 
Dar reikė-

pranesama, 
■artimiausia 
Venera ar-

tribunolaš, 
d. sprbndimą

išbėgo laukan.
Surinko J. Barkus

sivieniilmo seimus

P takiam nariui 
Vienas iš dviejų:

laigi, ponai 
Baltirrippeš 
formalumus

Vadinasi, Vitai tis

liiekfo gero ir; naudingo or 
ganizacijai > nenuveiktų, i 7

MODERNIŠKAI ♦
Sportas: “Reiškia, sutarta— 

pusiaunaktį mudu išbėgsiva?*
Sporte: “Taip, mano bran 

gūsis.” i ' į. |
Sportas: “Ar tu spėsi ik: 

pusiaunakčio visus sayo Maik 
tUs suširaišioti ?”

Sporte : “žinoma spėsiu. Ma
no vyras jau dabar viską pa
kuoja ir raišioja.”

nio naktį tapo 
elektros kėdėj už 
■dystes.

ryba už juos neatsako 
nieko negali' tęki. \ . 
padaryti, 
arba “ 
nežino 
tuo klausimu 
dar vieną burbulą, idant pa

Leningradas
ma, kad Afganistano val
džia nesenai < sutiko % leišti 
Sovietų j mokslinei ekspedi- 
cijaį/'tyrmėti tos šalies mi
neralinius šaltinius. - .

’ Ekšpedieija, suorganizuo
tą Sovietų Mokslo Akademi
jos, greitai. vyks. į Afganis-

Pernai, gegužės 2 d. Rum- 
šiškio m. Zalmanas Gurna 
norėjo išleisti apyvarton ne
tikrą 10 dol. banknotą, pa
darytą iš 1 dol., bet buvo su
čiuptas. - : Išaiškinta, kad 
banknoto netikrumas jam 
buvo žinomas.

Kauno apygardos teismas 
Gurną nubaudė 4 meni ka
lėjimo.
lapkričio 
patvirtino

šeyistinių meklerių leidžia 
mos'
veri
gyvenime ir veikime. Be 
kadangi dabar»if “Tėvynei 
tik tuo teužsiima, tai Vitai 
t ją ir “Naujienasi” jau' škel 
bW Susivienijimo organu.

valstiečių 
‘ knygos, 
Lietuvos

Reikia lan-
pranešimus, dalyvauti

Entered as second class, matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1878

apdraų- 
dos depaftmėntąš griežtai 
pasipriešino, kad Susivieni
jimo, kaip fraternalės orga- 
nižacijps, viršininkai: būtų 
renkami išimtinai visuotinu 
balsavimu. Dėl to tik'ir biiL 
vo įdėtas paragrafas, kad 
seimai renka PiJdJ ^rytjąjo 
visuotinas baisavimaą pavii-

šiomis dienomis nuo Vengri
jos fin. ministerio dr. Alek
sandro Werkele, kuris taipgi 
yra galva’ direktorių Vengri
jos taksų sistemos, tam tikras 
valdžios autoritetas užgriebė 
6 karves, kuliamą mašiną ir 
3 jo paties garnitorius rūbų, 
delei neužsimokėjimo taksų 
sumoje apie $3^000.

Ne vien pas mus, bet ir ki- 
tur, yra žmonių, kurie vienaip 
kalba, o kitaip daro.

Triksas. ~

Busi v* konstitucijos, 
aLba • pučia

ratūrą, daūgiaus traukti 
kimą miėsto darbininkus

Susiorganizavo Ekonomininkų 
Ratelis

Spalių 14, po vadovyste drg. 
Rasiko, likosi suorganizuota 
Maskvos Lietuvių Ekonomikų 
Ratelio Organizuoto prie Lietu
vių Sektoriaus Kampelio Ekono
minė Sekcija, iš apie 10 drau-

Agrarinė Politika. , j :
23 gruodžio referuos drg. 

Paškevičius: Agra/rini^ Klausi
mas Lietuvos Darbininkų Par
tijose.

Tolimesnė lavinimos progra
ma bus pranešta vėliaus.

T^aipgi prie Vakarų Tautų 
Mažumų l Universiteto Lietuvių 
Sektoriaus yra ir veikia pana
šus Ekonom. Sekcijos Ratelis, 
kuriam vadovauja draugas Ra- 
sikas. Bet mums maskviečiams 
darbininkams nepatogu prie jo 
prisidėti; todėl, kad mes darbo 
vakarais esame dirbtuvėse už
imti visuomeniniais darbais, tu
rime tik šiek tiek sekmadienius 
liuosesnius. Už tai mes sutvė
rėme atskirai tokį ratelį, žino
ma, yra ir kitų kliūčių.

Textile Workers, kuri pagar
sėjo laužymais streikų (New 
Bedfordo, Fall River ir kitų). 
Bet patersoniečiai atmetė tą 
jų “mylistą,” atsisakė lįsti į 
streiklaužių maišą.

Išėjus į streiką, patėrsonie- 
čių vadai tuojaus pradėjo da
ryt klastingus, prigavikiškus- 
susitarimus su bosais, norėda
mi nusilpnint ir pakrikdyt ko
vą. Kuomet streiko komitetas 
pasisakė už tikrą kpvos veiki
mą, tai lloelscheris ir kompa
nija bandė išsklaidyt, paleist 
tą komitetą ir net vyt laukan 
iš organizacijos tuos, kurie 
stovėjo su streiko komitetu.

Kada plačiųjų šilkų audėjai 
surengė mitingą, kad apsvars
tyt streiko sėkmingą vedimą, 
tai Associated Silk Workers 
Unijos viršininkąi viešai pa
smerkė tą jų žingsnį, paskelb
dami jį “neteisėtu”; viršinin
kams turavojo ir fabrikantai. 
Dar daugiau,—tie viršininkai 
kreipėsi į svetainių savinin
kus, kad visai neduotų vietos 
tokiems “sukilėliams.”

Streikuojantiems paterso- 
niečiams, norintiems kovą lai
mėt, kitokios išeities nebuvo, 
kaip tiktai atsimesti nuo tos 
pardavikiškos šaikos ir visiems 
dėtis į Naęionalę Audimo Dar
bininkų Uniją. Tai yra indus
trinė unija, kuri traukia į sa
vo eiles visus audimo pramo
nės darbininkus ir kuri eina 
teisingais klasių kovos keliais, 
nevarinėdama jokių gėšeftų 
su išnaudotojais, bet griežtai 
gindama darbininkų; reikaįus 
ir kaudamasi • vien tiktai ūži 
darbo žmonių gerovę.

Spaudos Draugų Ratelis
Maskvoje lietuvių (iš seiliaus 

gyvenančių pasakojimų) yra nuo 
800 iki 1000. Jie išsiblaškę po 
visą Maskvą.

čia prie Vakarų Europojs Ma
žumų Tautų Universiteto Lietu
vių Sektoriaus veikia “Lietuvių 
Darbininkų Spaudos Draugų 
Ratelis,” bet jo veikimas mažai 
išeina iš ribų universiteto. ‘ Į 
ratelį .įsirašė kęletas /pblit-e’mi- 
giantiį.1 Didžiumoj ratelio na
riai yra universiteto studentai 
ir jie, nežiūrint stokos 1 laiko; 
daug veikia L.D.S.D.R. Mask
vos * darbininkams Į patartina 
remti ratelį ir . prie jo prikla’Ur- 
syti. ; Nario mokesnis 50 kap. 
mėnesiui.) i Tos duoklės ir, kitos 
įplaukos 'einą išlęicĮimluį d&rbi- 
ninkiškds-leninistiiiės ’ ' literatū
ros ir platinimui mūsų1 darbi
ninkiškos Spaudos—-jos rėmi-

John D. Godfrey, labdarin
gų įstaigų užžiūrėtojas Brook-, 
lyne, siūlo i reformas sutvarky
me ubagavimo. Jis sako, kad 
Brooklyne ir New Yorke yra 
kelių kategorijų elgėtautojų, 
būtent: “floppers,” “fit throw
ers,” “high heelers” ir “plain 
beggars.” Nekurie iš jų nuo 
geraširdžių žmonių surenką 
po $100 ir daugiau ant die
nos. Vienas šlubis, kurį gali
ma matyti ant Broadway lai
ke teatrų perstatymo valandų, 
turįs kelius apartmentų na
mus ir puikų, užrubežyje da
rytą,.. automobilių. • ,

Tai bent elgetos! Tikrai 
tokie pat, kaip lietuviški ka
talikų kunigėliai. Jie jau 
daug tufi ir dar daugiau nori.

kalavo, kad seimas atliktų 
savo funkcijas, kurias jam 
numato konstitucija, tai ir 
šiandien Vitaitis ir kiti ap
mokami viršininkai tebekei
kia tuos delegatus. Mat, 
jie nori, kad seimai būtų 
tiktai ta vieta, kur ponai 
galėtų parodyt savo veidus 
ir savo baltas kelines suva
žiavusiems narių atstovams.

Konstitucija irgi faktinar 
nieko nereiškianti. Apie 
seimus konstitucijos punk
tas esąs įdėtas tiktai tam,' 
kad “Mass., vai

nors mato, išskyrus savą pla
netą.

Mokslas neturi pastovių 
ženklų, išxko būtų galima da
ryti apskaitliavimą, kaip ilga 
diėna tenais, tai yra, į kiek 
laiko Venera apsisuka apie sa
vo’“ašį.” Yra manoma, kad 
kartą a!psisuka į 225 dienas, 
.sulig mūsų žemės laikoskaičiu. 
Į tiek pat laiko 'Venera api
bėga apie saulę, padarydama 
savo orbitinę' metų kelionę. 
Paskutiniais tėmijimais su 
spektrpskopu iš Wilsono ob
servatorijos prof. Frank Roš- 
s’o, spėjama, kad-Veneros vie
na diena lyginasi 30-čiai mū
sų žemps'dienų. > , ' ;

Ar mokslui pasiseks ati
dengti' žinijos lapą apie to mū
šų žemės kaimyno esmę, tai 
labai abejotina, kadangi Ve
nera apdengta debesų klodu. 
Ateinantį kovo mėnesį bus da
roma moksliniai astronomų 
tyrimai ir patikrinimai.

Balanda.

“Tėvynes” Nr. 48-tam 
skaitome labai keistą pa
reiškimą. Jinai sako, kad 
Pild. Taryba atsako už dar
būs tik paskirti! jos narių, 
bet neatsako už darbus tų, 
kuriuos nariai ir seimas iš
renka. Tik paklausykite:

• Tuomet Pild. Tarybos na
riai kiekvienas atsako tik. už 
savo darbus ir nei SLA. na
riai, nei valdiškos įstaigos ne
gili kaltinti visos Pild. Tary
bos už by kurio jos nario dar
bus, jei jie būtų žalingi orga
nizacijai. Bet kuomet Pild. 
Taryba paskiria viršininką, 
tai ji ir atsako už tokio virši- 

Uriinko darbus.
. Vadinasi, sulyg šita “Tė

vynės” filozofija, kiekvie
nas Pild. Tarybos naTys 
šiandien j /gali elgtis taip, 
kaijp jam patinka,’ gali Su- 
sivienijiritfii žalingus- dar-

Patersone streikuojantieji 
šilkų audėjai padarė reikiamą 
žingsnį. Žymi jų dalis atsime
tė nuo Associated Silk Work
ers Unijos, kurios visa mašina 
tempė -ir stūmė streikierius lin
kui pralaimėjimo. Dabar at- 
simetusieji prisidėjo prie ko- 
vojančiosj klasinės Nacionalės 
Audimo'Darbininkų Unijos.

Kol p.atęrsoniečiai priklausė 
Associated- Sįlk Workers Uni
jai, vadovaujamai bosų klap
čiukų, jie gurėjo vest dvigubai 
sunkią .kovą: ir ;prieš fabri
kantus ir^prieš su fabrikantais 
bičiuliaujančius vadus-mek le
nus,’ kurių priešakyje stovėjo 
Iloelscheris.*

Associated Silk Workers 
Unija buvo padalinta į du sky
rių. Vienam skyriui priklau
sė didelė didžiuma labiausia 
išnaudojamų darbininkų—pla
čiųjų Šilkų audėjų; antrą sky
rių sudarė mažuma, kuri audė 
siauruosius šilkus, kaspinus, 
skrybėlių juostas ir kt., ir bu
vo palyginamai gerai apmoka
ma; pastarieji—tai “darbinin-

aristokratai.”
Vietinėm unijos vadai buvo 

iš siaurųjų šilkų audėjų tarpo. 
Visuose pastaruosiuose strei
kuose jie palaikė gerai apmo
kamus siaurųjų šilkų audėjus 
prieš visus kitus. Tie vadai 
draugiškai kuždėjosi su bo-. 
sais, kaijf suklupdyt didelę di
džiumą darbininkų, plačiųjų 
Šilkų audėjų ir kitų šykščiau- 
siai apmokamų vergų.

Nepersehai Hoelscheris iri 
kiti to plauko lyderiai darė! 
pastangų,j ką& Associated Sįlk 
Workers Unijos narius šdva-

ti daugiauš '■ paskaitų If praneši 
mų ir platinti darbininkų lite

Taigi, jeigu šitas konsti
tucijos punktas įdėtas J tik 
del “fonių,” tik kad paten
kinus Masačiuzę, tai ir kiti 
punktai neužilgo bus ponų 
paskelbti nebereikalingais, 
kuomet jie jiems nebepatiks. 
Juk kaip tik taip jie pasiel
gė ir su konstitucijos punk
tu iždininko klausime. Kaip 
tik pamatė, kad gali iždi
ninku patekti jįems nepa
tinkamas žmogus, žmogus, 
kuris gali nešokti pagal jų 
katerinką, taip greitai jie 
numojo ranka į tą konstitu
cijos punktą ir pradėjo 
.tvirtinti, kad jis nesako to, 
ką jis ištiktųjų sako.
' Jeigu nariai referendu
mu nominuoja ir seimas iš
renka Pild. Tarybą, tai, pa
gal Vitaičio filožofijąj l yra 
“SLA. narių (supratimo pa
niekinimas ir visuotino bal
savimų ^teisęs;sumindžioji- 
iiias 
mokiną,a kad Susivienijimo 
nariai laužytų' tą konstitu
cijos punktą, kuris sako, 
kad referendumas nomi
nuoja, o seimas renka Pild. 
Tarybą. Mat, sulaužė' kon
stitucijos putiktą iždininko 
reikale/tdi dabar .kampani
ją' varo ir už kitų punktų 
laužymą. Tai tokie žmones 
dabar ’ stovi Susivienijimo 
priešakyje.

' . Pirmas
Sekcijos Ratelio skamba taip: 
Paragraf. 1. Maskvos Lietu- 
!vių Ekohomininkų Ratelio or- 
ganižuoto prie L.SlL.K. yra tik
slas ir uždavįny^ < visų, pirma, 
patiems jd nariams lavintis ir 
tyrinėti ekonomiką,' besivado
vaujant marksizmo-ieninizmė 
pamatais ir metodais. Turi bū
ti daugiausia domės : kreipiama 
į Lietuvos ekonomikos tinkamą 
pažinimą ir tyrinėjimą ir- sten
giamasi įgautas žinias skleisti 
žodžiu ir raštu tarp plačių ddY7 
bo: minių. . . •

Kas gali būti ratelio, nariu? 
Apie tai kalba 5 paragrafas: 
Paragraf. 5. Ratelio nariu ga
li būti kiekvienas darbininkas, 
ar tarnautojas, ar moksleivis, 
pasižadėjęs darbuotis sulig šių 
įstatų paragraf. 1-mo. Į narius 
priimami draugai, pareiškusie- 
ji norą jame darbuotis, daugu
ma' balsų ir tt.

Tame susirinkime likosi iš
dirbta ir priimta lavinimosi 
programa: įvadas-: Čia pridedu 
mūsų lavinimos programą. Ma
nau, kad ir Amerikos draugai 
darbininkai galės pasinaudoti...

Ekonom. Sekcijos lavinimos 
Ratelis per dvi savaiti susiren
ka sykį. Instruktorium yrą drg. 
Rasikas. Ratelio stdra'std, drg; 
Jul. Daubaras. Su visais lavi
nimos klausimais draugai gerai 

fsusipažįątą. Bet kiekvienu klau
simu draugai pasiskirsto ir pri
sirengia duoti pamatinį refera
tą.. Po tokių .referatų, visi kiti 
apkalba,, j papildo. » Pabaigoje 
instrųktoriūs višas klaidas iir 
trūkumus ištaiso, dapildo kas 
reikią.) •

Lapkričio 11 buvo pirmutinių 
lavinimos susirinkimas. . Refe
ravo drg. Pečiulis apie Lietu
vos žemės ūkį- Dabartinė že
mės Ūkio Padėtis.

25 lapkričio referavb drg. 
Paukštis: Valstiečių Judėjimas 
Dabartinėj Lietuvoj.

9 gruodžio referuos drg. Dau
baras : Buržuazinės L/ietuvos

NETIKĖTAI
Vaikinas glamonėjasi su 

jauna moteriške, ūmai įpuo
la kambarin vyriškis su revol
veriu rankoje.

Vaikinas išgąstyje šaukia: 
“Nešauk, tamsta, nešauk! Aš 
apsivesiu su šia mergina!”

“Ne, tu to nepadarysi,” rė
kia vyras. “Aš jau pirmiau 
tą padariau!”

“Kad taip, aš tuoj apleisiu 
šį miestą!” lementavoja vaiki
nas.

“Visai nieko panašaus tu 
nepadarysi,” pastebėjo vyras. 
“Tu būk čionai ir paląikyk ją, 
kol aš išvažiuosiu iš šio mies
to... O jei ne, tai štai!...” 
pridėjo grasindamas revolve
riu

The . Christmas Club greitu 
jaiku išmokės savo depozito- 
riams apie $550,000,000 po vi
są šalį. Tai milžiniška suma 
pinigų, kuri bus išleista, daugu
moje, ant mažmožių, perkant, 
taip sakant, “Christmas pre- 
zents.” A

Pasveikinimai laiškučiais bei 
mažos dovanėlės ailt švenčių 
yra graži idėja bei simbolas 
draugiškumo. Bet žarstymas 
pinigų be saiko, pirkinėjimas 
akių, plotu brangių dalykų, 
tankiai kam skiriami negeisti
nu, yra jau nepagirtina.

mui. • i . ; • / ■ . ‘• į
Kovo : 31 d. 'Spaudos Dr-gų 

Ratelis turėjo surengęs didelį 
Maskvos lietuvių .vakarą, kurio 
visas pelnas, ėjo ; darbininkų 
spaudai, i

Vakaras atsidarė su drg. V. 
Kapsuko prakalba apie Lietuvą, 
žmonių buvo daugybė. Buvo 
pastatyta loterija, kuri davė 
apie 200 rublių pelno. Virš mi
nimas vakaras davė pelno apie 
1000 rublių.

Turiu pažymėti, kad progra
ma buvo gana įvairi, bet neku- 
rios dalys išėjo prastai. Komi
sija padarė klaidą. Nutarta 
ateityje to vengti.

A: “Kodėl tu visada lovoj 
atsigulęs skaitai?”

B: “Todėl, kad mano kny
gose vis visas gyvenimas ap
rašomas; o gyvenimą juk ne
primigęs nepergyvensi, neigi 
tokią,, knygą perskaitysi.”

: Reikia Daugiau Darbo f I t
Turiu j dar tą pažymėti, kad 

Maskvos- didelė dalis organizuo
tų lietuvių darbininkų atsitoli
nę muo Lietuvos darbininkų ju
dėjimo. ; Tai blogas apsireiški
mas. Mano nuomone, mes tu
rime būti tvirtai; susirišę su 
Lietuvos proletariato kova. Mes 
turime jį paremti, visokiais bū
dais 'jo kovoje su Lietuvos fa
šistų diktatūra — morale, auko
mis, literatūra ir tt.

Pakalbink tokį “revoliucionie
rių” paaukoti bei laikraštį nu
sipirkti, tai jis surenka kadą 
tai praeities sklokos sudaužy
mo kaltininkus ir del tų jis ne
nori nė aukuoti, nė laikraščio 
nusipirkti. Išeina taip: jeigu 
aš prasižengiau prieš partiją 
bei padariau klaidas ir už tai 
mane partija disciplinuoja, nu
baudžia, tai tuomet turiu ant 
visko spjauti-ignoruoti 
organus bei jos pastatytus drau
gus. Ne! Taip negalima! Ir 
tie, kui’ie taip daro (o tokių 
yra pas mus), nėra revoliucio
nieriai—ne leninistai.

Mes, Maskvos darbininkai, 
turime,' pakol kas, grupuotis 
prie Lietuvių Sektoriaus “Rau
donojo Kampelio.”' Ten kas 
sekmadienį atvira, yra skaityk
la, pareina Amerikos, Argenti
nos, Lietuvos iri Sovietų Rusi
jos darbininkų, ir 
spauda: Laikraščiai 
žurnalai. Taipgi 
būrždazinė spauda 
kytis 
lavinimosi ratelyj ir tt. Imkime 
pavyzdį iš kitų tautų darbinin
kų : latvių, lenkų, bulgarų, ven
grų ir* tt, Pasižiūrėkite, kaip 
jie remia savo šalies darbinin
kų judėjimą. Mes, lietuviai, 
daugiąus ’ susiorganizavę, galė
sime sutverti savo kliubą, kur 
bus galima varyti kultūros-ap- 
švietos darbas.

Puslapis Antras

Iš Washingtono 
kad mūs žemės 
kaimyhė—planeta 
ba Venus grįžta regėsim Da
bar jau galima matyti kaipo 
briliantinę žvaigždę žemai“ pa
dangėj vakaro prieblandoj. 
Nuo dabar Venera vis kils 
augštyn vakarų padangėj ir 
darysis kaip, skaisti, šviesi 
žvaigždė;

Kėvo mėnesį Venera bus 
šviesiausias ^‘dangiškas kū
nas” iŠ visų kitų,-išskyrus sau-' 
lę beiĮ mėnulį; ji išduos tokią 
didelę' šviesą, kad nuo; - tos' 
šyįesp's lUktį bus matyti daik
tu š^šlėliai. ’ <
1 ; i > • - i > > r ••
■ - Venera yra maž daug tokio 
dydžįę,' kaip1 mūsų žemė. Ji 
prieik 1torje ’mūsų žęmės ‘arčiau, 
negu buvo prisiartiAęs Marsas. 
Marškk buvo prisiartinęs 34,- 
600,000 mylių, gi Venera, 
kuomet bus arčiausia prie že
mės, tai rasis atstume 26,000,- 
000 mylių.
- Nors Venera prieis, palygi
namai, labai arti ir bus dide
liai šviesi planeta, tačiaus ji 
yra pėdas mėtantis, dangiškas 
kūnas! delei astronomų. At
rodo; kad Venera visuomet 
pridengta klodais debesų, kas 
neleidžia ■^pamatytį j os < tikrą j į 
paviršių. Iki šiol’ nebuvo su
sekta*, jokie ženklai/ pažymint! 
gyvybės buvimą ant tos pla
netos! j Mokslininkai sako, jei 
ten ijh' randasi gyvybė, tai tįe 
g^viaLtebėra nuolatiniuose de
besų šešėliuose ir- vargiai ką'

COLUMBUS, Ohio. * — 
Charles Hoppe, 26 metų 
amžiaus, iš Toledo, ir John 
Rucker, negras, penktadie- 

nužudyti 
žmogžu-

Tame ,pačiame ‘‘Tėvynės” 
numeryje randame ir kito
kių “stebuklų.” Pav., Vitai- 
tis paskelbia, kad Susivieni
jimo organu esančios ir 
“Naujienos.”/1 Štai jo žo
džiai: “‘Naujienų’ organa- 
vimas Susivienijimui nau
dingas, nes jis gerais norais 
paremtas: ir konstrųktyvė 
linija "Susivienijimo auklė j i- 
mui varomas? Na, o mes 
manėme, kad tik “Tėvynė” 
yra Susivienijimo organu.

Apie “Naujienų” "organa- 
vimo naudingumą čia nekal-

, ALDLD. Kuopa
Sausio men. š. m., susitvė

rė ALDLD. kuopa iš 10 draugų. 
Kuopa susitvėrė pasiremiant 
drg. L. i Pruse-ikos 1 atsišaukimu 

;per “Raudonąjį Artoją” kasr 
link tvėrimo kuopų SSSR. Būt 
galimą dar .tiek,ir daugiau na
rių gauti; ;b'etUefttraš- jokių -ry
šių su mumis nepalaiko. Kelis 
sykius ► kreipėmės vienu kitu 
klausimu — nieko neatsako. 
Kuopa gyvuoja, bet nieko ne
veikia. Pagal drg. L.( Prusei- 
kos nurodymoį ktaipėmės į cen
trą reikale senU'Wi^gu (seniaus 
išleistų) gavimo, bet atsakymo 
negavome. i

Paskutiniu laiku 
knygas “Ugnyje.” 7 
tų apie 15 knygų, gautumėm 
daugiaus narių — pinigus pa- 
siųstumem.

Visuotinius Susirinkimas ir 
Didelė Iškilmė

Spaliu 6 d.. Liet. Darb. Spau
dos Drg. Ratelio iniciatyva, bu
vo sušauktas platesnis lietuvių 
darbininkų aktyvo; susirinkimas. 
Apkalbėta ir nutarta surengti 
lietuvių vakarą paminėjimui 
Lietuvos Komunistų Partijos ir 
Lietuvos • Sovietų Respublikos 
įsikūrimo’ 10 metų sukaktuvių. 
^ų^ji^imųi^yak0o J įsrinlęią^ įš 
9 'draugi ItomfMja? ' Korhišija 
laikė du plenunius ir pasiskirs
tė sau darbą. Vakaras bus su 
loterija. Pradžia bus oficiale 
dalim : z. Pranešimas (istoriška 
peržvalga* L.Ę.P.). pasveikįm- 
m'ai’nUO Lenkijūš, Latvijos/Es
tijos ir Baltgudijos Komunistų 
Partijų atstovų. Po ,<to*bu$ .dąL 
lės' dalis — lietuvių ir rusų kai-' 
Loj. Makarai įvyks • 15 gruo
džio, 7 vai. vakarė, 'Vakarų Tau
tų Mažumų Universiteto Salėj.

1 Komisija išleido lapas’ laukę 
rinkimui. Kiek kuris aukoja, 
už tą gauna bilietą ant vakaro. 
Taipgi yra renkamos darbinin
kų spaudos pr'enuInei’atUs.

Mūsų įdrau^'a| » > literatai ant 
greitųjų pagdmino^ "L ’ veiksmų 
trumpą vaizdelį įš palėpės dar
bo įiėtuvojė. 'Tad ■'vhizdėlįš ko
misijos plenume buvo perskai- 
•tyta’s, apkalbėtas ir priimtas. x

Spalių 7 d. L.D.S. Dr-gų Ra
telis buvo surengęs drg. Anga- 
riečiui pranešimą apie j Lietuvos 
padėtį. 7;Po/pranešimui - atsibu
vo Ratelio susirinkimas. Išduob
ta atskaita iš pereitų metų vei
kimo ir išrinktą ateinantiems 
metams nauja valdyba' ir revi-

: SLA; iiaJ 
ŽgW Pild./ 

Tarybos! nelčmtūs ? žygiusj 
teisinti Pild. Tarybos laužy- Vitaitis Pradėjo Kampaniją’ 

Prieš Susivienijimo Seimūs 
“Tėvynėj” jau varoma 

šlykšti kampanija'prieš Su- 
Pa vyz

džiui, p. Vitaitis bara Balti- 
morės seimo progresyvius 
delegatus, kam jie seime 
reikalavo, kad “kiekvienas 
kandidatas būtų atskirai 
balsuojamas.” Girdi, “iki 
pereito seimo visuomet šei
mai tik formalumo delei ūž- 
tvirtindavo visuotinuoju• na
rių balsavimu išrinktus Pil
domo j 0n Tarybon narius.” 

norėjo, kad 
seimas tiktai 
išpildytų, bet

mą Susivienijimo konstitu- 
jps iždiniiiko reikale.

Jeigu Pild. Taryba, pavyz
džiui, neatsako už Jurgeliu- 

darbus ir jeigu negali 
jos suvaldyti, -tai kas ją pri
žiūri? Jeigu, daleiskime, p. 
Jfitgeliute užsimanytų “pa- 
ūžt” ir kelioms savaitėms 
Uždarytų savo ofisą, tai kas 
jtoa turėtų pašaukt prie 
rateoSfieigu Pifd. Taryba, 
Mot “Tėvynės” išvedžioji- 

negali jos suvaldyti, 
gali elgtis taip, 

nori, jeigu net tas 
būtų . žalifighs 

ĮH||^enijhmn ?

Susivienijimo konstitucija 
aiškiai pasako, kad Pild. Ta
ryba prižiūri darbą, kiekviė- 
no jos pario, kad jinai turi 
ne tik teisę, bet pareigą sa
vo narius pašaukti prie 
tvarkos, kuomet jie prade
da žalingai elgtis. Štai ką 
tuo klausimu sako SLA. 
konstitucijos skyriaus 5-to 
paragrafas 3-čias:
• Kaipo Pildomoji įstaiga, sa
vo ribose turi pilną galę ir 
užžiūrą ant visų Susivienijimo 
reikalu. . .

Mes manome, kad p. Vi
taitis tyčia “užmiršo” šitą 
SLA. konstitucijos punktą, 
idant demagogišku'būdu pa
teisinti Pild. Tarybos netei
sėtą' paskyrimą Gugio Susi
vienijimo iždininku. Jis, 
matote, paskelbia, kad Pild--. 
Taryba neatsako už darbus 
iždininką ir todėl pasiskyrė 
toltį žmogų, kurta šoks taip/ 
kaip Gegužis; ir Jurgeliųtėj 

j jam įrįeši • 1 Vjtą^HIWir?
i no, kad 'šitos jo 
gbs”; deitiajg'o^ję. 
riaį hesltptfrfs ir ’i
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NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA
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PARDUODAM ANT LABA! LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

BALTIMORE, MD
smui

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
BROOKLYN, N

Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

■mH

Drg. K. Karosienės Maršrū 
tas L D. S. A. VI Rajone

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

int kampo W. Lombard ir 
m St. labai dažnai įvyksta!

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

16 menesių, o šiomis dieno
mis nūmirė. Jis per visą 
laiką neatg-avo sąmonės.

Living Room Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai — Ice Box

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

Draugam Kanadiečiam

Be Sąmonės 16 Mėnesių
La Grange, Ky.— Luther 

Clay Ogg, 52 metų amžiaus, 
po sužeidimo automobilio

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

Brooklyn© apielinkėje.

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

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

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra dideles, 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.

Todėl patartina visiems vie
tos ir apielinkių lietuviams 
būtinai atsilankyti ir gardžiai 
pasijuokti, žinokite, kad juo- 
kasą labai sveika ir todėl ne
praleiskite šiųs progos.

A. Bulaukiūtė.

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

nelaimių, ‘nes automobiliai!la
bai greitai važinėja, o policis- 
to nėra ir jų niekas netvarko. 
Jeigu automobilistai vieni su 
kitais nesusidaužo arba ant 
žmonių neužvažiuoja, tai į ku
rį nors kampą įvažiuoja. Pas
taruoju laiku smarkiai sužeidė 
dailią lietuvaitę Adelę Stepo- 
niūtę. Ją trokas taip smar
kiai partrenkė, kad net krau
jai prasimušė per ausis ir bur
ną. 'Merginos tėvai susitaikė 
su kompanija. Reikėtų fšios 
apielinkės gyventojams parei
kalauti, kad ant to kampo val
džia pastatytų policistą tvar
kyti automobilius.

Ant S. Paca St. randasi di
delė spaustuvė, kurioj atliki
nėja įvairius darbus. Darbi
ninkai išnaudojami. Todėl kai 
kit^še darbininkai pradėjo kal
bėti apie unijos sutvėrimą. 
Apie tai išgirdo darbdaviai ir 
tbojaus aštuonius darbininkus

Lietuvaiti 
F0T0GRAFIST8 

Fotorrafuoju, Didinu ir N ūmai iš
veju Visokiom Spalvom 

Paveikslas
Stadija atdara kiekvieni dieną U 

nedėliomis nuo S:SO ryte iki 
i yo pietą

Margarieta Valinčiua 
Room 12 Weitzeneorn Bid's. 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų' ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

. ‘ Z 9

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

JONĄ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

'el., So. Boston 0304 W.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po 500'JOHN'S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi v^rai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M.. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 

MM Lawrence, Mass., 
^HH| į savo krautuvę 
toKB kas mėnesis po 
SEH kelioliką šimtų 
MkI parsitraukia. Net 
KIĮĮ į tolimų St. Louis 

(Mo.) A. Lepo- 
John Naujokas nis, 2759 Arsenal 

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Roikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia , ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose -bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsij cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių' Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Lyros Choras dabar labai 
darbuojasi. Visi stengiasi, kad 
tik gerai išeitų perstatymas 
operetės “Sylvia,” kuri bus 
perstatyta 15 d. gruodžio, Uk
rainą Svetainėj, 849 N. Frank
lin St. Pradžia 8 vai. vakare.

Dabar prie choro prisirašė 
daug naujų narių, todėl ii 
veikime yra daugiau energi
jos, o su energija galima viską 
atlikti.

Operetė “Sylvia” yra ko
miška. Kuomet buvo stato-

į scenoj “Grigutis,” tai ten 
daugeliui reikėjo apsiverkti. 
Dabar jau to nebus, nes kurie 
tik atsilankys pažiūrėti “Syl- 
vijos,” visi juoksis, nes ji labai 
juokinga.

Svarbiausios ir juokingiau
sios rolės pavesta geriems vie
tos aktoriams. Bertramo La
cey rolę loš J. Nakutis, kuris 
lošė “Grigutyje.” Jis geras 
dainininkas ir dar geresnis ak
torius. Vinco, kaimiečio, ro
lę loš A. Kulikauskas. Jo bal
sas gražus ir visi juomi pasi
tenkins. Princo Tobbytum ro- 
dęJ'P J. Bulaukutis. Jis labai 
publiką prijuokino Grigutį be
lošdamas, bet ir šiuo sykiu už
tektinai prijuokins. Sylvijos 
rolę loš N. *Stankevičiūtė, ge
rai žinoma dainininkė ir lošė
ja. Elzės rolę loš G. Balčaus- 
kaitė. Ją, kaipo dainininkę, 
jau vietos ir apielinkių lietu
viai žino iš “Grigučio,” bet ji 
šiame veikale dar geriau pa
sirodys.

Lošiant šią operetę dalyvaus 
visas choras ir čia gali būti 
daug juoko iš įvairių nuoti-

Maršrūtas įvyks sekančiose 
kolonijose ir sekančiomis die
nomis ;

MINERSVILLE, Pa., gruo- 
džicvp. d., 2 vai. po pietų, Dar- 

-fchwh/u Svetainėj.
‘WENANDOAH, Pa., 

gruodžio, 7 vai. vakare, 
činsko svetainėj.

PORT CARBON, Pa., 
džio 10 d., 7 vai. vakare

TAMAQUA, 
gruodžio, 7 vai. 
Belles svetainėj

GILBERTON, 
gruodžio, 7 vai 
nos svetainėj.

Pažymėtų miestų lietuviai 
įsitėmykite, kada bus prakal
bos ir skaitlingai atsilankyki
te. E. Motuzienė.

‘RAUDONAS ARTOJAS’
Minske nu« pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuviui 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE”' rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

'‘Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuok 
Ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. • “R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

Savo laiku rašiau, kad čia 
už važinėjimą gatvekariais 
buvo mokama po septynias ir 
pusę cento. Paskui kompani
ja pakėlė iki 9 centų. Bet ir 
to dar neužteko, nes dabar 
jau pakėlė iki 10 centų. Ar
tinantis rinkimams, miesto 
valdžia, del svieto akių, skel
bė, kad neleis kelti mokesčių, 
bet dabar jau pakėlė. Dabar 
reikės mokėti 10 centų arba 
kurie pfrks keturius tikietus, 
tie (fotus juos už 35 centus.

Pragyvenimas kyla; o dar
bininkų algos puola. Bėgiu 
kelių mėnesių gatvekarių 
kompanija jau du sykiu kėlė 
kainą už važinėjimą, tuo tar
pu- visur kitur darbininkams 
algas jau po kelius kartus nu- 
mufcinėjo.

NORINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĖ

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A, M. BALCHUNAS. Bavminfcju Tol«nhon® Btagg 6581

Antrašasi
U.S.S.R., MINSK
Bovetflkaja, CKKPB. (b)

Kuriem nep,r«nku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu- 
sseruoti per “Laisvę", 46 Ten Eyek 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina SI.26, 
persiuntimas veltui.

įsitikinimų ir Adymas r.edaro del 
manęs tjU'tU'rfio. Ma.no ofisas at
daras diczią ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

Kai kurie lietuviai, kriaučiai 
kontraktoriai neužmoka dar
bininkams, algų. Bosai. sta
čiai pasako, kad tau užmokė
ta alga ir daugiau nelandžiok 
pas mane. Su tokiais apsireiš
kimais reikėtų kovoti. Nega
lima leisti bosams taip elgtis 
su darbininkais.

Dvaro Gaspadorius.

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

iialės dėl Balių, ■ Koncertų, 
fr.Ietų, Vestuvių, ŠusirinKimų (r V. 
Pulkus steičius su naujaisiais 
W.ais. Keturios bolių alleys.

, KAINOS PRIEINAMOS.

£49—959 Willoughby Aio
. i Talc S842 Stauror.

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

Juokiamės, Dainuojame
4 kame

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgu: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall1- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, ‘ šlapinimosi lovoj ir kitų 
figų. 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 mūsą 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Rnad, Spencerport, N. Y.

» Bell Phone, Poplar 7545

ž ADOLFAS

198-200 GRAND ST., .
• / ■■

Tarpe Bedford

■ mmi i ■

Del Žmkftiiiųį siu silpnais i
vidupiais I

Nerviškumas yra priežastis didelio vargo 
ir menkos sveikatos ir žmonės, kurie turi 
vidurių pairimą, turi pasinaudoti kitų paty
rimais, kurie vartoja Nuga-Tone. Pavyz
džiui, Mrs. J. M. Blaii> Oklawaha, Flaw G4 
metų amžiaus, turėjo aštrų vidurių pairimą. 
Ji sako, kad ką nevalgė, viskas jai netiko, 
bet po vartojimo Nuga-Tone ji gali valgyti 
visKą, ką tik nori, ir viską lengvai suvirš
kina. ■

Tokis patyrimas, turi paakstinti kitus, ku- ' 
rie turi vidurių pairimą, imti Nuga-Tone. , 
kad ir jie galėtų džiaugtis patogumais ir I 
linksmumais geros sveikatos. Nuga-Tone 
duoda tokias pastebėtinas pasekmes dėlto, 
kad jie yra puikūs sveikatos ir jėgos būda- 
votojai del nervų, muskulų ir organų. Jūs 
galite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami, bet jeigu jūsų vertelga neturi 
stake, jis galės gauti del jūs iš urmo vais
tinės.

J. Žalioniui.—“Įspūdžiai iš 
Kanados” negalime sunaudoti, 
nes juose nieko naujo nepasa
kote, ką vietiniai korespon
dentai parašo. O apie konja
ką ir kitus dalykus spaudai 
nei netinka.

T. P., Toronto, Kanada.— 
Korespondencijos apie naujai 
oribuvusį iš Lietuvos choro ve
dėją negalime sunaudoti, nes 
ji labai neaiški. Pirmiausiai 
jį vadinate draugu, o jau pas
kui fašistų agentu. Tokių 
priešginybių į laikraštį nega
lima dėti.

S. K. Kriaučiūnui, Montello, 
Mass. — Atsakymo Paprūsie- 
nui negalime į laikraštį dėti, 
nes daug neteisybės prirašyta. 
Sakote, kad sykiu su jumis iš
stojo iš A. L. D. L. D. vietinės 
kuopos apie 20 narių. Tuo 
tarpu centro knygos rodo, kad 
nieko panašaus nebuvo. Yra 
ir daugiau tokių nesąmonių. PHILADELPHIA, PA

-MM**
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CLEVELAND!) ŽINIOS
Metinis Dienraščio Laisvės

ma

dar

RUMFORD, ME

Pradžia 7 Vai. Vakare
Darbietis

Kviečiame visus atsilankyti
RENGĖJAI F. Stankūnas, Basso

LOS ANGELES, CALIF

PHILADELPHIA, PA.

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia,

3S2233

pareikalavimo šiuos cigal'ūM 
ir per paštą išsiuntinėjamu,

K. Menkeliūniūte 
Soprano

15-16 dd. gruodžio A. D. 
Partija turės bazara, Pythian 
Castle, 1624 E. 55th St. ' Pro-

moterį ir seserį, supranti, tamsta?”
“Paspėsi. Tu turi būti liudininku ii 

ne už dyką, suprantama.”
“Jei taip, tai ir negaišuokite.”
“Ar negalėtum paimti ir tuos,----------

—- į savo karą? Juk vietos yra, ar ne?” 
. ? . “Gerai. Tai ir grūsk juos čia.”

Kada visi, draugai ir priešas, sulipo j 
mano ližę ir aš pradėjau važiuoti, storulis 
pradėjo'keikti iiy kolioti Forduko savinin
ką, o šis nepasiduoti jam. Drėbė vienas 
ant kito purviniausius kolionių žodžius, vi
sai nepaisydami, kad čia ir dvi moterys 
randasi, kurios, ar tai iš susikrimtimo, ai 
mislydamos, viena apie savo “naują vyrą,” 
kita apie ’’brolį 
mes

nekreipė jokios į tai do- 
O gal jos buvo prie tokių kolionių 
tusios?' Vienok aš to pakęsti nega* 
r storuliui paliepiau pasirinkti vieną 

dviejų: nustoti koliotis, ar kraustytis iš 
karo/. Jis užsidarė savo armoniką ir mes 
vėl .pradėjome važiuoti. x

; Mano naujoji “pačiulė” sėdėjo šalia

MASKVA.— Uglianovas, 
kuris iki šiol buvo Komu
nistų Partijos Maskvos Ko
miteto sekretorium, tapo 
paskirtas Sovietų Sąjungos 
darbo komisaru.

Varde ZL. D. S. A. 66-tos kuopos 
komisija taria širdingą, ačiū visiems, 
kurie aukojo ir dalyvavo paremdami 
spaudos pikniką.

Buvę komisijoj;

Juos išdirba
STANLEY PAUL

GRŲi’Ė MONTELLlEčlŲ: 
Mary Banevičiūtė, smuikininkė 
Albert Potsius, smuikininkas. 
Anna Banevičiūtė, dainininkė. 
Zabarowskiūtė, pianistė. ;

Nacionalis Mainierių Gelbė
jimo Komitetas nutarė vesti 
kovą tol, kol bus iškovota tie 
paveikslai rodyti Clevelande. 
Vis gi gana keista, kad cen
zoriai turi klaustis Am. Dar-

bo Fed. **čyfųi,’:’u '
Ii spręsti apie tų paveikslų tei 
singumą.

Uglianovas Paskirtas Dar 
bo Komisaru

pareiškė, kad. jifij 
sumažinti taksas 

už nuosavybes iki $12,500,-

mt viso ’amžiaus ir aš reikalauju dviejų 
įimtų dolerių, kad galėčiau nusipirkti kitą, 
intrąrapkę ližę.”

“Gęraii Į Eik ir atsisėsk. O ką tu, bai
dau, turi pasakyti savo pasiteisinimui?”

. “AŠ važiavau su savo reikalais ir susi
tikau su; šituo prakeiktu kvailiu. Jo švie
sos ant tiek buvo skaudžios, kad mane vi
sai apjakino. Naturalis dalykas, kad span
gas būdamas negi toli važiuosi? Susitur- 
bacinau ir nė nepajutau, kaip mano karas 
užlipo ant jo prakeiktos ližės, tai ir vis-

Levanas
Pauliukoniene

Zaunis. '

Tai pagailos verti žmo- 
kurių “idealas,” kad su- 

taupinus daug pinigų ir išven- 
į gus nuvargimo, kas, girdi, 
'kenkia lašinių auklėjimui ir 
dailiai figūrai.

Bet kadaise jie yra buvę, 
mūsų/vienoj ar kitoj organiza- 

’cijoj, bet del viršminėtų “ide- 
pasitraukė. Ir vieton ty- 
pakampiais arba susitikę 

skundžiasi, kam tūli 
daug dirba, 

jiem ramuma ardo.
Kor. No. 3.

25 d. gruodžio čia turėjo 
būt rodoma “The Miners’ 
Strike” judžiai. Bet Ohio 
cenzoriai tų paveikslų nepra
leido. Tiek pranešė, kad jie 
esą jų nerodę Amerikos Dar
bo Fed. “čyfams” ir be jų O. 
K. (cenzoriai) negalį praleis-

Mūsų miestelis ramiai sau ilsisi vasa
ros nakties tylumoj. Kur-ne-kur spindi 
elektrines- gatvių lempos, o apie jų šviesas 
šmašėlioja įvairių vabalų spiečiai, kurių 
šešėliai mirguliuoja ant cementinio vieške
lio, tarsi žvirblių būriai.

Štai, su steit-triūpiu, ateina ir mūsų 
miestelio mieguistas ir pusgirtis skvajeras 
—taikos teisėjas. Išsitraukė iš. kišeniaus 
virtinę raktų, spjaudo tabaku ir, pasilenkęs 
$rie mano ližės vienos akies, jieško rakto 
ravo “teismabučio.” Raktą suradęs, priei
na prie “teismabučio” durų, bet nesuranda 
raktui skylės. Keikiasi pats vienas, brie- 
šia degtukus, spjaudosi, o skylės kaip ne
randa, taip ne.

Padirbti iš suderintų Havanos tąba 
Vidurys vien tik iš importuotų tabal

manęs, o “sesuo” ant jos kelių ir taip buvo 
susijudinusios, kad jaučiau, kaip mano 
“pačiukės” širdis plakė po jos stačia krūti
ne. Ar jinai nesitvėrė džiaugsmu, gavus 
naują vyrą, ar mislino apie “pirmąją nak
tį,” tik jai tas buvo žinoma.

Kas ir Kiek Aukojo Spaudos 
Pjknikui

Pirmiausiai A.L.D.L.D. 145-ta kuo 
pa pridavė daug- energijos darbiniu 
kčms varyti darbą pirmyn paauko 
dama $5. F 
ves Kliuba 
nė $1.50, 
$1.00, Drauge B 
Draugė O 
Brazauskienė $1.00, Draugė Ricarson 
$1.00, Draugas Bellvick $1.00 
gė V. Davienė $1.00, Draugė Savis- 
kienė $1.00; daiktais • aukojo: Drau
gė Busienė gyvą antiną; Draugai 
simkai 50 turnovers ir galioną punch, 
Draugė, Šmitienė $4.00 vertės ken- 
džių ir cigarų, Draugas Paulikonis 
5 galionus “buttermilk,” Draugė Sa- 
vienė 2 pyrago bulkutes, Draugė Ru- 
daitienė grūzdus, Draugė Lingiene 
kugeli, Draugė Jezelskienė 2 dideles 
rusiškas duonas ir 2 stiklinus “di- 
sus,” >Draugas Babičiųs roster ir mix 
ing bowl, Draugas Rcpečka didelę 
lėlę, Draugė Zaunienė didelį keiką ir 
baksą tomėčių, Draugė Budrikienė 
75c, Draugė Levisąuskienė 60c, Drau
gas Marcinkus 2&c, Draugė Bitau- 
tienė 25c, Draugė Smulkštienė 25c, 
Rayes Furniture Company, 6606 S. 
Broadway, 6 atmatoms gurbelius ver
tės $3.00, Kenck Paint & Hardware 
Co. elektrikinį pečiuką vertės $2.50, 
Kosher Delicatessen, 7220 S. Broad
way, mėsos ir sūrį del sendvičių.

Kas Dirbo su Tikietais Labiau: 
'■ ( , / j

įgė. Levąnienė pardavė ■ 100 ti- 
Drąugė Zaunieriė—22,V Draugė 

21, Draugė Pečiulienė— 
“. “ 3; Draugas

Kurie’.pardavė po kelis, i. _ J y i *1 j
Pelno liko $133.74; 
Vilniai..............  - -

J Berlynas.— Vokietijos 
valdžia tariasi su industria- 
listais ir reformistais darbo 
unijų vadais i kaip apmulkin
ti • darbininkus i ir užbaigti 
metalo darbininkų lokautą.

Vieša padėka visiems, kurie 
dalyvavote šermenyse mano 
mylimos gyvenimo drauges 
Elzbietos, kuri atsiskyrė nuo 
mūs ant visados. Dabar aš, 
Petras, su dukterimis, tariu 
širdingą ačiū Lietuvos Dukte
rų Draugystei už gėles ir pa
skutinį patarnavimą mano my
limai draugei. Taipgi ačiū L. 
D. S. A. 65 kp., kuri nupirko 
gražų bukietą. Taipgi ačiū 
Rumfordo Maytag Store už 
bukietą, ačiū “School .Child- 
dren of Bisbee and Pettingill,” 
kur prisiuntė gražus bukietus. 
Ačiū broliui Juozui ir brolie
nei Franciškai už bukietą ir 
paskutinį- patarnavimą, kurį 
atidavė mano brangiai gyveni
mo draugei Elzbietai; ačiū

Gerbiantieji! į ' į i j
f ,,5 Rengdami šį koncertą, stengėmės sutaisyti programą kuo 
įvairiausią, kad koncertas būtų puikus ir atsilankiusieji kad 
turėtų ko naujo pasiklausyti. Mes savo tikslą ątsiekėm; pro
grama šiame koncerte, kaip matote iš mėgėjų surašo, bus didelė 
ir įvairi, čia girdėsime ne tik pavienius dainininkus dainuo
jant solo ir smuikininkus griežiant smuiką, bet visi dalyviai 
.programoje atvejais susigrupuos į duetus ir kvartetus. Mon- 
telliečių grupė dar pirmą sykį pasirodys So. Bostone. Tai 
jauni dailės mėgėjai, kurie pralinksmina rūstaveidžius. Įdo
mu; bus pamatyti ir pasiklausyti mūsų didžiuosius dainininkus 
Menkėliūniūtę su Stankūnu. Jiedu per suvirs metus laiko 
važinėjo po Amerikos didmiesčius ir dainavo amerikoniškuose 
teatruose; girdėjome esą įgiję daug prityrimo užganėdinimui 
publikos ir dabar jų pasirodymas prieš publiką esąs daug 
skirtingesnis. Pamatysime juos 16 d. gruodžio.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE. K
Kampas E ir Silver Gatvių, So. Boston, Mass.

Sulig
taipgi

kaipo užsakymus (orderius)

Senas Vincas

KIRVIS KOTĄ ATITIKO

ę. Atrakino duris, užžiebė elėktrikines 
šviesas, o steit-triūpis, visus, alei vieną, su
grūdo į teismabutį.

“Darbas” prasidėjo; susirašė abiejų 
automobilistų vardus ir pavardes, atsisėdo 
prie savo “de'skės,” sudavė kūjeliu į kala- 
Ižiukę, pasisaukė Forduko savininką ir, 
tarsi skarmalo piešimo balsu, išsidrėske iš, 
jo gerklės:

“Kaip ten viskas įvyko]”’
v “Aš, ponas skvajere, Važiavau namo 
•r pamačiau atvažiuojant zigzaguojantį ka
rą priešais mane. Aš patraukiau, kiek tik 
galėjau, į šalį kelio, o šitas gremėzdas at- 
/ažiavo ir dūrė tiesiai į mano ližę ir užmu
šė ją ant vietos.” •

“Kiek tu manai tavo ližės sutaisymas 
kaštuos?”-.i

kietų
Jezelskiene
9; Draugė, Shirikienė—8
Ziatkus-f-6.? T”
tai ■ neapsimoka perdaug * laikraštyj 
vietos 7 užimti. Reino liko $133.74; 
liįjo pasiųsta- “Vilniai,” •; “Laisvei,’’ 
“JDSily ‘ Workeriui”’ jr “Moterų ^Bal
sui?’- ’''u '■ •

A. D. P. Liet. Frakcijos su
sirinkimas įvyks ateinantį pir
madienį, 10 d. gruodžio, 1214 
Spring Garden St., 8 vai. va
kare. •

Draugai, lanky k it frakcijos 
susirinkimus, taipgi ir ; bran
duolių, nes yra daug svarbių 
reikalų. Neįpulkit į pesimiz
mą. . . Sekretorius.

Moterys net aiktelėjo ir, tarsi susita
rusios, pabučiavo viena į vieną, kita į kitą 
mano veidus ir pradėjo iš naujo maldauti:

“Vešk, kaip dievą myli, vesk... Tegul 
jie čia pasikaria, ar sprandus nusisuka, 
kad tik aš jų nematyčiau dauginus... 
gyvos būsime, daugiaus su jais nevažiuosi
me. .. Ai... O jeigu mano v,v,.. .v.. .yyy 
... Ai... Susimildamas, tamsta....”

“Na, gerai, lipkit į mašiną.”
Moterims tarsi kita saulė užtekėjo. 

.Tuoj sušoko į mašiną ir užsitraukė langų 
užtiesalus. Matomai, prie to jau juodvi 
buvo pripratusios, nes tas darbas jom pui
kiai sekėsi atlikti, turint mintyje, kad jos 
atsidūrė svetimam kare. Bet... priėjo 
prie mūs steit-triūperis ir striukai ir sto
rai įkirto:

“O, sveikas, kur rengiesi?”
“Namo, suprantama.”
“Sakyk, tamsta, kad aš esu jūsų pati,” 

šnibžtelėjo viena iš jų man į kairiąją ausį.
“O aš būsiu jūsų sesuo,” atsimušė 

švelnus balselis į dešinę ausį.
“Tu turi važiuoti pas skvajerą su mu

mis,” paleido kitą šūvį steit-triūpis.
“O ką aš ten veiksiu? Juk aš nieko 

bendro su šiuo įvykiu neturiu?” Pasta
čiau nei ožys ragus prieš, jo-užmačias.

“Bet tu čion pirmas pribuvai, ar ne?” 
“Taip, bet kam aš ten esu reikalingas ?<

o patys-nega- draugais Domicėlei ir Juozui 
Lukams, kurie prisiuntė gražų 

į raudonų rožių bukietą, ačiū 
j draugams Puidokams, už gra
žų bukietą; ačiū labai drau
gams Kilams ir Puidokams už 
jų vargą, kurie man padėjo 
pernešti mano sunkias valan
das. Ačiū visai publikai, 
ri atlankė paskutinį kartą 
no mylimą Elziutę, ačiū 
publikai, kuri palydėjo į 

j pus taip skaitlingai. Gal 
Rumforde nėra tiek publikos 
buvę ant kapų ir taip daug 
mašinų palydėję, kaip mano 
brangią gyvenimo draugę Elz
bietą. Mašinų lydėjo ant ka
pų 92; nežinau, ar buvo nors 
vienas karas pasilikęs namie 
arba nors vienas žmogus. Taip
gi ačiū Petrui Kakanaužai už 
atsisveikinimo prakalbėlę, ku- 
nią pasakė ant mano mielos 
draugės kapo. Ilsėkis, mano 
brangi Elzbieta, šios šalies šal
toj žemelėj. Užbaigiai savo 
vargus, savo skurdų gyvenimą, 
vos sulaukus 35 metų am
žiaus. Troškai, kada nors pa
regėti geresnę dieną šioj var
gų ir ašarų šalyj, bet neteko 
tau, mano brangi ir mylima 
Elzbieta paregėti. Tu atsisky
rei iš mūs tarpo, brangi gyve
nimo drauge, palikai mus vie
nus vargti, nepratarei nei žo
delio, kaip mes turime gyven
ti. Tu užmigai saldžiai ir šal
tai. O tu, brangi Elzbieta, 
kaip tu buvai ir esi mums rei
kalinga ir kaip bus sunkus 
gyvenimas be tavęs. Ilsėkis 
brangi! Męs tavęs graudžiai 
likę verkiame—Petras, tavo 
vyras, Onutė, Olga ir Karali- 
na—tavo dukterys. Vaznis.

“Bet tu girtas.”
“No sari... Tai užgavimas mano ypa- 

;os... Aš 'esu toks pat, kaip ir tu: Probiši- 
.ias ir skvajeras. Jei sveikas netiki, štai 
mano kortelė ir gali pilniausiai persitikrin
ti.” . ’/ >. ; i■ <

šis, perleidęs'savo mieguistomis, akijnis 
kortelę, dirstelėjo ir' į savo, bendiradarį)į,; o 
sis pasipūtė/ tarsi kalakutas šįihį .pamatęs, 
oatempė ^pagurklį ir 'pakėlė augštyn savo 
raudoną, skliuto formos nosį.” ;
? . . ’ (Tąsa bus) ■ ■ >

(Iš Tikro Atsitikimo)
(Tąsa)

“Tamsta ' esi areštuotas,” pasigirdo 
stambiu kirčiu nukirstas steit-triūpio bal
sas.

“Aš nepaisau,” trumpai atkirto storu-

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS:
K. MENKEL1UNIUTĖ, soprano, iš Brooklyn, N. Y.
F. Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y.
Seserys Paunukoniūtės iš Haverhill, Mass.
V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.
J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester, Mass.
Anna Balčiūniūte, pianistė, iš Lawrence, Mass., akompanuos 

viršminėtiem solistam ir duos piano solo. *
Laisvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas dainas.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių
Jūs Pageidavot 1

Clevelande yra tokių vėjo 
pamušalų, kurie niekur nepri- 

grama subatoj prasidės lygiai1 guli,, bet rūpinasi, kam tūli 
ant 8-nių vakare; nedėlioj—'darbiečiai tiek daug dirba vi- 
2-rą vai. po pietų. Pirmiau-' sur. 
šiai bus koncertas, po tam nes 
prakalbos, po jų vakarienė ir 
t. t.

Vietos lietuviai, ypač mote
rys darbininkės, turėtų ateiti 
pagelbon parinkti daiktų del 
bazaro pas vietos biznierius ir 
simpatizatorius. Pagelbėkime 
vienintelei darbininkų klasės 
partijai gauti pajamų, kurios lėti 
yra labai reikalingos organiza-i žmogui 
cijai ir propagandai šioj šalyj, bolševikai tiek 
Pasirodykime, kad ir mes, lie- Mat 
tuviai, darbininkai ir darbinin
kės, remiame savo klasės par
tiją, savo klasės vadovę.

Daiktus, kuriuos turite pa- 
aukavimiui del bazaro, galite 
priduoti Darb. (Kom.) Parti
jos raštinei, 2046 E. 4th St. ar
ba vietos Darb. Partijos na
riams, 
riams

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

16 d. Gruodžio-Dec., 1928

; _ Warm Springs, Ga.—New rencijoj 
‘Yorko valstijos išrinktas planuoj; 
gubernatorius Franklin D 
Roosevelt čia vienoj konfe- 000

Ūtos aukos. Lietuvių Lais- 
| $2.40, Drauge U. Davie- 
Drauge M. Shireikiene 

Bushman $1.00, 
Pukenis $1.00, Drauge

Drau
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Puslapis

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TELEFONAIj

GARSIAUSIŲ RUSŲ DAINININKŲ OPERETIŠKA GRUPE
VARGŲ DŽIAUGSMŲ,

Savina
Vasilewski KarlasGuseva

VYRAMS

Nedel
82-86 MARCY AVENUE

F. Stankūnas

M. E. Česnavičiūtė

Aido ir Lyros Chorų Mokytojas

PO KONCERTO ŠOKIAI

VIETOS Ž1MIBS

UmHm

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IETUVIŠKŲ SMALAVIRIV 

IISLAS ‘

Savina, 
buvusioji 
Souris,” 
laiku 
nuoja 
phijos operoj

Jaunų Vyrų
OKTETAS UFA

DALYVAUJA IR MŪSŲ LIETUVIŲ SCENOS ŽVAIGŽDES. ‘LAISVES’ ‘ METINĖJ IŠKILMĖJ

— Bt. ir Ave»
State-------
Blate---------

Telephone, Stagg 8826
9745

Vienatinis Lietuvių Bassas Ameri 
koje, kuris dainuoja amėrikoniš 
kubse teatruose. Jį girdėsime sa 
vo koncerte.

Oregon 513S
Main 9669

HALSEY ST. IR SARATOGA AVE., ARTI BROADWAY

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, . PA.

Vasilevski, pirmasai teno
ras, visą laiką dainavęs 
garsiame Rated riniame 
Kvartete. . \

LAISVĖS” KONCERTE JIE DUOS PUIKŲ OPERETIŠKĄ AKTĄ Iš LIAUDIES GYVENIMO, 
BĖDŲ IR LAIMIŲ . ’ i į

Lyriškas Sopranas 
Pagarsėjusi lietuvių dainininke 

Ji duos keletą solų mūsų koncerte.

Pąnedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 
'' dabar jie pasiryžusiai mokinasi

IŠNEŠĖ - BRANGENYBIŲ 
Už'$116;000M

Įžanga vientik į šokius 75c 
Tuojau Įsigykite Tikietus 

ORKESTRĄ PROF. RETIKEVIčIAUS 
VISIEMS PIANU AKOMPANUOS PETROV

bolševikais. Jeigu vietiniai 
kapitalistiniai laikraščiai būtų 
suradę bent kokių priekabę, 
tai jie ^tikriausiai būtų išbub- 
niję apie tariama Ęothsteiųd 
“giminystę su. raudonaisiais*?; 
bet nieko tokio jie negalėjo 
išgalvoti. Lietuviškų socialistė- 
lių gazietninkai, tačiaus, pasi
rodė purvinešniais išmišlin- 
čiais ir už aršiausius komunis-

AIDO IR LYROS CHORAI 
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte 
vėliausias dainas

ton Avė,, Brooklyne. Pirm 
negu jie iškraustė komodes, 
tai uždarė šuųiuką ;į maudy

klės kambarį/ - Tuo sykiu name 
| buVo milįonįeriaus pati, •kuri 
j-laike plėšimo buvo užsidarius 
iviename kambaryje. Plėšikai, 
įmatomai, puikiai ’žinojo visų 
1 namų, jo įėjimus ir išėjimus.

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dienų ir naktį

ei viename vietiniame 
rikonų laikraštyje nebuvo 
ama melagingos nuožiūros, 

nužudytas milionierius 
bleris Arnoldas Rothstei- 
ką nors bendroHu rėjęs su

/Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
; garo vanojimosi9 kambarys. Didelis, o ringas miegojimui kambarys; 

» taip ’ pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morręll Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY ^R FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
/ ' Telefonas: Pulaski 1090

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

kitam. Abudu plėši

Šipit
Dainininke 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 
turėsimo progos pasigro
žėti jos talentu.

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

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

LIETUVIS GRAĘORIUS
IR BALZAMUOTOMS

K. Menkeliūniūtč
Dramatiškas Sopranas

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

Po šio koncerto d. Januškienė vyksta 
į Naują Angliją su koncertų 

. » . maršrutu , ,

AMERICAN *8^-^ 
AUTO i 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 vietbs 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
Įejiųias iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Karlaš, basso, rusų dpc 
ros artistas; dabar dai 
nuoja Philadelphijos ope 
roję.

Plėšikai išsinešė .- $110,000 
vertės , deimantų ir kitokių 
brangenybių", iš palocįaus 
Frank Bailey,’o, milionie.riaus, 
gyvenančio po num. 338 Clin-

mezzo-soprano, 
artistė “Chauve 
kuri dabartiniu 

pasekmingai dai- 
ir lošia Philadcl-

CVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta Iki CALAlIUll Nuo 8 v. rytoiki 6 v. vak.; po 6 vai.—7ScGJv. VCmI*
■ M. TEITELRAUM, Manadžeria

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia. {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinią vandenio 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu !

LAPUOTOS IŠSIPŠRIMUI VANTOS VELTUI ,GREITAS 88 METŲ SENIS
. 88 metų senis Alex De Soto 

keifs blokus vijosi plėšikus, 
kurie buvo jį įsitempę į vienų 
namų /koridorių,; po ;num; 3.01< 
Third St.,* B^klyfte? ir/išplė
šę jam ,$185į ŲBė^y^amas,.1 
pranešė vienam poiięmanuŲ^’o 
toliau1 
kai neužilgo buvo suimti - po 
kjtū numeriu tos ’pačios gat
vės. ' G-7 : / '• Y ■

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas. yra žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo.. Už 76 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę)

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
• Telephone! Greenpoint 1411

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

Teh: Juniper 6796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite) 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
III Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_________________ ________ORDER BLANK)___________ _____________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERJ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ____________ :___ __________________________________________

tų šmeižikus . iš amerikoniško 
buržuazijos abazo.

K. D.

ARCADIA HALL
BROOKLYN, N. Y

NAUJAUSIOS MADOS 

RUSIŠKA ■ PIRTIS TURKIŠKA

Bell____
Keystone.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

M
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VIETOS ŽINIOS
PAJIEŠKOJIMAI

veikime

PRANEŠIMAI Iš KITUR

LYROS CHORO NARIAMS Telephone, Stagg 4409IŠRANDA VO JIM AI
A. RADZEVIČIUSVISOS

GRABORIUS
(Undertaker)288-293

REIKALAVIMAI

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) 6 iki

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS

3194 Fulton Street

PABUČIAVO IR NUŽUDĖ

draugu 
apie 17

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

renge 
Darbi- 

Sąryšis

Rich,- 
prie

kliu, 
rius

PRIEŠ1MPERIALISTINIS
MITINGAS

L. D. S. A. 111 KUOPOS 
NARĖMS

KĄ LADY DRUMMOND 
HAY PATARIA AMERIKOS
MOTERIMS ,, . ,

IŠ VELIONIO DRG.
V. STUKO GYVENIMO 
IR VEIKIMO

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunžlių 
Seneso plokičiuldi 
Salmėčių 
Šalavijų 
Sejieso lapelių 
Saironų 
Trijų devynerių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 

kalboj apie kokią lietuviškų

107 UNION AVENUĘ
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Jfls pažjstate mus, mes pažjstame jus, bei 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

228—2nd Ave., cor. 14th St.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

yra kvie- 
tą masinį 
nuodugnų

ketvergą būtinai 
turime susirinkti į

Nes žinote, kad 
turėsime dainuoti 
koncerte. Katrie

' ' ''''IHHMMHI

svarbių rei- 
ir naujų 

Zabarauskienė.

VISI 11 
pamo 
ne d ė 
“Lais 
nebū

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

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie : elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyrę^ instruktorius JL. TIKNEVI- 
ČIUS! Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW) YORK AUTO SCHOOL

- . . N.Y.

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ^ 

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

231 Bedford Avenue \
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 7 gruodžio, po No. 269-73 
Second St. 
Draugai ii 
atsilankyti, 
kalų 
nariu

Bobos r o- 
i ląuvo tik- 
o |bobutė

Pradžia 8 vai. vakare, 
draugės, malonėkite visi 
nes turime 

aptarti. Atsiveskite 
prirašyti

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

“GYVIEJI NABAŠNINKAI 
PUIKIAI PAVYKO

PARSIDUODA gerai įrengtas što- 
. ras, grosernė, tirštai lietuviais ap

gyvento jeĮ vietoje. Parduosiu greit 
ir už pigiąi, nes turiu užpirkęs kitą 
biznį.—216 Bedford Ave., kampas N.- 
5th St., Brooklyn, N. Y. 288-293

I ir ope 
osies ii

TĖVAS AREŠTAVO SŪNŲ 
UŽ SUKLASTAVIMĄ 
NUOSAVYBĖS POPIERŲ

Nepamirškite Nei Vienas 
Petnyčios Vakaro ir Būkite 
Visi ir Visos Miller’s Grand 
Assembly Svetainėj

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baitrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

o apsiėmęs vi- 
stengdavosi kuo ge- 
atlikti savo užduotį

REIKALINGA moteris ir merginos 
išrankiojimui skudurų.—J. Eisen

berg Co., 55-57 Montrose Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 3456.

290-91

PUIKI DOVANA
Tiems, kurie sau arba draugui 

pirks kalėdoms prezentą 50 John’s- 
Jono Cigarų boxą, special 3 dol. 50 
centų, atėję brooklyniečiai arba iš 
kitų miestų atsiųs 1 reikalaujant, tat 
apturės ne tik visiems patinkančius 
malonius rūkyt cigarus, bet ir pui
kų kalendorių 1929 metams dovanų!

Tas kalendorius ne tik patinka vi
siems lietuviams, bet ir progresyviš- 
kiems komunistams! Apart puikaus 
piešinio, telpa įdomios eilės, labai 
sujudinančios mintį visiems. (Apgar
sinimas kitoje vietoje.) Adresuoki
te: , A

NAUJOKŲ CIGARŲ MERS., 
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

289-90

REIKALAUJU 10 vyru nuo 25 iki 
50 metų amžiaus, turi būti apsi

gyvenę ,N. Y. apielinkėj ir turėt čys- 
tą rekordą, su geru paliudijimu. 
Čystas darbas ir geras uždarbis. At
silankykite pas Wm. H. Novick nuo 
9 iki 12 vai. ryte, Room 404, 82-84 
Wall St., New York City. 290-92

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Vjncent T. Rice, 17 metų 
berniukas, pirm nužudžius 
Alice Joostaitę, 15 metų mer
gaitę, ją pabučiavo. Jis da
bar uždarytas, kalėjime, kaipo 
pirmo laipsnio žmogžudys. 
Tuo pačiu laiku yra tyrinėja- 
nja, ar jis yra sveiko proto.

iš “Daily Workerio 
jos štabo 
Crouch, 
Sąjungos sekretorius 
C. Calhoun, žymus 
ir* kiti. '
- Visi darbininkai 
čiąjpi atsilankyti į 
mitingą ir išgirst 
nušvietimą svarbiausių ameri 
kinio f imperializmo planų ii 
žingsnių. •<..,*

$12,000* PABAUDOS Už , 
APSILENK IMĄ SU MUITAIS

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui. 
. Norėčiau tokios, kuri pati dirba ir 

pinigus taupo. Aš turiu turto $7,-Į 
000, esU 40 .metų, vidutinio ūgio. Jei-t 
gu kas manę suvestų į pažintį su 

kokios jidškau, tai tam atlyj 
R. S. Plikaitis, 46 Ten 
Brooklyn,- N.- Y.’ < 290-91

lioje
vės”
site ' pamokose, negausite ti- 
kietų į koncertą, o prie durų 
be tikietų niekas neleis į vi-

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS ' 

X-Spindulių Diagnoza
(Priešais “Bridge Plaza” r 

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

VALANDOS: • ’T 
10-12 iprieš piet;, 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-1 
madieniais tik sulyg sutarties.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus pranešimas tiems, kurie 

važiuosite į “Laisvės” koncertą, kad 
susirinktumėt laiku į Liaudies Namą, 
1214 Spring Garden St., 8 vai. ryte, 
nes tuo laiku išeis busas. Tat ne
sivėlinkit.—Komisija. 290-91

PASIRANDAVOJA Williamsburghe 
3 kampiniai kambariai, maudynės, 

elektra, privatinė stuba. Randa tik 
$25.00 į mėnesį.—B. A. Zinis, 499 
Grnd St., Brooklyn 
Jamaica 7394

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

Garstyčių daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus k , . .
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu Jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phoae, Greenpoint 1017, 1160-1114

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii 
racijų*. Akių, Ausų, 
Gerklės. Naujausi Diagnozo h 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10: ild ?12 A
8 P. M. Nedaliomis 10 iki i P. M

, Abraham Rabinowitz su- 
klastavo savo tėvo popieras, 
taip kad būk tėvas užrašęs 
jam pusę nuosavybės savo na
mų, ir kitokio turto. Tėvas gi, 
Harry Rabinowitz, patraukė 
sūnų teisman. Adams St. teis
me, Brooklyne, pasirodė, kad 
sūnus gėdydavosi net savo tė
vo.-pavardės ir .tarp ameriko
nų vadindavosi Alari Robin
sonu. Tapo pastatytas po $1,- 
000 kaucijos iki tolesnio teis
mo. i

j DETROIT, MICH.
A. P. L.. A. 47 kuopos metinis su

sirinkimas . bus nedėlioj, 9 gruodžio, 
Draugijų Svetainėj, 24th St. ir Mi
chigan Ave. Pradžia 10 vai. ryte. 
Šis susirinkimas bus labai svarbus, 
nes reikės išrinkti kuopos valdybą ir 
yra įvairių reikalų. Tat visi nariai 
dalyvaukit. Kurie neužsimokėję duo- 

būtinai užsimokėkite.—Sekreto- 
X 290-91

PARSIDUODA pusė, restorano, biz
nis eina gerai.. Norintis gali ir 

visą pirkti. Pardavimo priežastis—- 
vienas iš partnerių išvažiuoja į ki
tą miestą. Kreipkitės po No. 72 
Columbia St., Brooklyn, N. Y.

290-92

>. šiandien, gruodžio 5 d., 
newyorkine kuopa Priešimpe- 
rialistinės Sąjungos (Lygos) 
turi masinį mitingą su prakal
bomis, kuriose bus išdėta, ko
kiais tikslais Hooveris iškelia
vo j Centralinę ir Pietinę A- 
meriką.—O jis ten iškeliavo 
ant kariško laivo ir kariškos 
žvalgybos tikslais. — Prakal
bose bus nušviečiama ir pas
kiausi Jungtinių Valstijų im
perializmo daromi planai ir 
žingsniai.

• Mitingo vieta—Irving Plaza 
Hall, 15th St. ir Irving Place; 
pradžia 8 vai. vakare.

:. Wicks, 
redakci- 

ex-kareivis Paul 
Priešimperialistinės 

i; Arthur 
rašytojas,

Su vakar palaidotu 
V. Stuku susipažinau 
metų atgal.

Darbininkiškame 
drg. Stukas pradėjo dalyvau
ti gal bus kokie 13 metų, pra
dėjus nuo Socialistų Sąjungos; 
o gyvybę užbaigė, būdamas 
nariu Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos. Taipgi 
buvo narys A. L. D. L. D. 24 
kuopos ir T. D. A. 78 kuopos, 

j Prigulėdamas prie minėtų 
organizacijų, buvo tokiu na
riu, kokie reikalingi darbinin
kų judėjimui. Niekados nesi- 
statydavo “kas aš”; nevarinė- 
davo bereikalingų ginčų ; nie
kad . neatsisakydavo apsiimti į 
bile komisiją 
su o m et 
riausia 
Jau net būdamas skausmo su
spaustas, paklausė manęs, ar 
pagarsinau susirinkimą.

Drg. V. Stukas buvo dirbęs 
!. Aliejinėj 

pasimokinsime,' išdirbo apie 10 metų, ir net 
buvo dasidirbęs užveiz.dos vie
tos; užveizda būdamas, labai 
su darbininkais sutikdavo. Kai 
kurie darbininkai, dabar suži
noję apie tokią staigią jo mir
tį, net apsiverkė.

Kuomet kalbėdavome apie 
Sovietų šalį, tai drg. Stukas 
sakydavo: daugiau dirbkime, 
o susilauksime Sovietų tvarkos 
ir čionai.

Drg. V. Stukas buvo diktas 
žmogus; ir jeigu kiek sunega- 
lėdavo, tai nei domės nekreip
davo. Tas ir buvo jo mirties 
priežasčia. Jis pajuto vidurių 
skaudėjimą subatoje, o prie 
gydytojo kreipėsi tiktai pane- 
dėlio vakarę; ir tai dar ne vi
sai paklausė gydytojo. .Gydy
tojas sakę kuo greičiausiai eiti 
ligoninęn; bet drg. Stukas dar 
išlaukė per naktį ; - 'ligdnmėn 
jį nuvežė utarninke, apie ant
rą valandą; operaciją padare 
trečią valandą; bet gydytojai 
sakė, kad blogai, nes žaizda 
labai didelė, ir apendiksas Vie
tomis buvo pęrtrūkęs; bet sa
kė, gal išeis gerai, ir ketverge 
atrodė neprastai; bet pėthy- 
čioj pablogėjo, o subatoj pusė 
po dviejų numirė. Kalbėjo 
iki paskutinės minutės.

Drg. Stukas paliko žmoną 
Oną, dukterį 13 metų ir du 
broliu.

Drg. Stuką apgaili visi jo 
pažįstami, kaipo jauną ir. ge
rą žmogų. Bet man jo gaila 
dvigubai, kaipo asmeninio ir 
idėjos draugo, nes nedaug mes 
turime taip tikrai pasišventu
sių darbininkiškai idėjai drau
gu. M. J. Juškienė.

Antras dalykas, tai operetės 
“Pepita” mokinimasis yra be 
galo svarbu ir negalima1 pra
leisti nei vienų pamokų.

Petnyčios vakare turėsime 
dainuoti prakalbose Miller’s 
Grand Assembly.

Būkite visi,
B. Krasauskas.

. BRADDOCK, PA.
A. P. L. A. 14, kuopos metinis su

sirinkimas bus antrą sekjnadienį, 9 
gruodžio, po num. 933 Talbot Ave., 
3 vai. po pietų. Visi nariai ateikit 
ir užsimokėjkįt- duokles. Taipgi bus 
renkama kuopos valdyba sekantiems 
metams.. Yra ir taip svarbių reika
lui aptarti. Tat dalyvaukite visi.— 
Sekr. R. BeniUšiš. 289-90

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

iHf ir Amerikonišku Stilium

. , ’Milionierius C. S. Herter, 
sugrįžęs su pačia iš Europos, 
buvo New Yorko prieplaukoje 
nubaustas $12,919.25 už.įvai- 

L , rius brangumynus, kuriuos jis 
stengėsi atsivežt slapta, taip 
kad nereikėtų mokėt valdiškų 
muitų. Be kitų slepiamų daik
tų, jis norėjo įsišmugeliuot ir 
keturias bonkas brangiausio 

i šampano.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

L. D. S. A. 111 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 6 d. gruodžio, sve
tainėje 218 Van Sicklen Avė., 
East New Yorke. Pradžia 8 
vai. vakare.

Visos narės dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus labai 
svarbus. Reikės išrinkti valdy
bą sekantiems metams ir kiti 
reikalai. Pabaigus kuopos rei
kalus, bus lavinimosis. Atsi- 

pašalinių.
Sek**.

(289-91)

Turime garbės pranešti, kad mes atidarėme puikią

G Auksų ir Brangakmenų
' JVraatHDg '

Turime puikų pasirinkimą laikrodžių, 
OMbWHM žiedų, žieduose deimantų ir spilkučių su 

deimantais bei šiaip visokių daiktų.

Taisome Laikrodžius ir Įvairius 
Kitokius Auksinius Dalykus

.. • 1 ■ j I . • ’ •

Reikalui esant, kreipkitės šiuo antrašu :z

W. GARŠVA

Prakalbos, kurias 
Didžiojo New Yorko 
ninkiškų Organizacijų 
30 d. lapkričio, likosi atidėtos 
ant ’ sekančios petnyčios, tai 
yra, ant gruodžio (Dec.) 7 d., 
delei lietingo oro. Kadangi 
lietus neperstojančiai lijo, to
kiu būdu žmonių atsilankė ne- 
daugiausiai, o prakalbtu tiks
las ir svarba labai didelė: pa- 
ynir»ėjimas, , |ce|uriu nužudytu 
komunistų . Lietuvoje ir per
žvalga dviejų metų fašistų 
viešpatavimo Lietuvoje, taipgi 
peržvalga priešfašistinių dar
bininkų kovų Lietuvoje, Ame
rikoje ir kitose šalyse.

Tos prakalbos įvyksta atei
nančią pėtnyčią ir jos bus la
bai svarbios; ir kiekvienas 
darbininkas, kuris neapkenčia 
kruvinųjų fašistų, privalo da
lyvauti; Viena, kad skaitlin- 

dalyvavimas reikš didesnį 
protestą prieš žmogžudžius fa-Į k^iose dirbtuvėse 
šistus;; antra, į 
fcaip bendrai ir intensyviai 
vesti kovą prieš fašistinius bu
delius Lietuvos vargdienių.

B. K.

ginciau.- 
Eyck St
PAJIEŠKAU merginos apsivedimui, 

nesenesnės 25 metų, mokančios ru
siškai arba angliškai. Aš turiu ge
rą darbą. Meldžiu atsišaukti ir pri
siųsti savo paveikslą. Meldžiu ra
šyti angliškai arba rusiškai.—N. 
Tuskevich, P. O. Box 45, Ganister, 
Pa. 290-91

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gerai įrengta gToser- 

nė, ateivių apgytentoj vietoj, gali
ma dąryti puikų pragyvenimą. Par
duodu todėl, Ikad turiu dvi krautuves 
ir negaliu apsidirbti.—906 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, N. Y. 290-95

Dar visai < nesenai pasaulio 
akys buvo nukreiptos ant au
droto Atlahtiko, virš kurio Dr. 
Eckner su savo bendrais drą
suoliais lakūnais taip didvy
riškai kovojo, irdamiesi per 
audras, kad su savo baliūniniu 
orlaiviu Grafu Zeppelinu pa
siekt Amerikos kraštą. Viena 
iš žymiausių ypatų tame būre
lyje buvo Lady Drummond 
Ilay. Savo patraukiančia ypa- 
ta ir narsia dvasia jinai dnug 
prisidėjo prie keliauninkų pa
drąsinimo ir palinksminimo 
laike tos kelionės. Kaip tiljC 
orlaivis atskrido į Ameriką, į 
Lakehurstą, Lady Drummond 
pareikalavo savo mylimųjų 
Lucky Strikes cigaretų po tai 
ilgai lėkimo kelionei. . Ji pul
te puolėsi prie to puikaus ap
kepintų Lukies kvapsnio. Lady 
Drummond Hay Užima augštą 
vietą madingose Anglijos ir 
šiaip Europos visuomenės rate
liuose. Ji žino pavojų, paei
nantį is nutukimo. Ji vely rū
ko Luckies, o ne valgo riebi- 
nančius valgius, štai ką sa
ko Lady Drummond H Ay apie 
LUCKY STRIKE CIGARE
TES>■ *

“Tas faktas, kad mums ne
buvo leidžiama rūkyt nuq to 
laiko, kai Graf Zeppelin ap
leido Friedrichafeną, iki < mes 
žemyn nusileidome Lakehurs- 
te, tai tik juo labiau padidino 
mano apetitą prie LUCKY 
STRIKE/ O, kaip skanus- tyų- 
vo tas pirmasis cigaretas! 
LUCKY STRIKE su savo ap- 
kepinimo kvapsniu, ištikrųjų, 
mane1 traukte traukia. Aš rū
kau LUCKY vietoj valgyt sal
dumynus—taip tai daro dau
gelis vyrų jau visa eilė metų. 
Aš manau, kad labai ir labai 
atėjo laikas, kad mes, mote
rys, rūkytume LUCKIES» ir 
taip palaikytume savo kūno 
figūras dailiai laibas.!’ , ’

Lady Drumtnond Hay’s pri
minimas yra naudingas.1 Tik 
atsiminkite, jog tie v£rai, ku
rie pasilaiko vikrūs, energin
gi ir sveiki, jau ilgus metus 
seka tą patarimą: ‘'Imkite 

saldumyno.”

RIDGEAyOOD, N. Y.
L. D. S. A.’ 132 kuopos susirinki

mas įvyks seredpj, 5 d. gruodžio
i Degulio svetainėj, 147 Thames St. 
pradžia 8 vai. vakare. Visos narės 1 tokia 
būtinai • dalyvaukite mitinge, nes tu-

I rėsime daug ’ Svarbių tarimų ir yra
i neužbaigtų darbų.—Sekr. M. Degu- 
ber.5. 289-90

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

i visokips mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie n&miniai 
Vai|Btai.( i Mūsų' žmoheą taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kįp^vięhą ligą* Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

| geriausiai į pa'Urnhuti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių,, šaknų ir k|tokiy žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu ir 
[ žemiau'paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, .$1.00 ir už daugiau. 
; Apynių « ‘ ’ t , <
Aviečių -uogu » 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

Pereitą nedėldienį 
mond Hill (Brooklyno 
miestyj) buvo surengtas > ba
lius su juokingu perstatymu 
‘‘Gyvieji Nabašninkai.” Ren
gė A. L. D. L. D. 185 ir L. D. 
S. A. 111 kuopos. 
, šį parengimą galima skaity
ti pilnai pavykusiu visais at
žvilgiais. . Publikos prisirinko 
nilna svet.; rodčs, ;buvo suvirš 
300, ko nebuvo,tikętąsi,toj ko-, 
lonijoj. žinoma, daugelis pub
likos buvo iš Williamsburgo 
bet didžiumą sudarė Rich
mond Hill, Jamaikos ir East 
New Yorko lietuviai. Kuopos 
turės gerokai .uždarbio nud 
šio vakaro.

Apie lošėjus aš daug nega
liu spręst, tik aplamai pai
mant, man geriausiai patiko 
naujas lošėjas P. Bieliauskas, 
Tado (tarno) rolėj, žindulio 
(pono) rolėj J. Nalivaika la
bai natūraliai atliko savo už
duotį. Gi daktaro Kvailevi- 
čiaus rolėj V. Paukštys tik
riausiai parodė išradimų liga 
sergančio žmogaus nusivyli
mus ir bėdas, į kuriąs jis pa
puola, beišbandinėdamas savo 
“mokslo” vaisius, 
lėj Merkevičienė, 1 
ra lįętuįriškya ; ‘kąi 
kuri datė daiig juoko .’^‘ubU-jL^y viėtoj

PAJIEŠKAU kambar 
arba Brooklyne.

šventadieniais 
valgį .
lonėkit pranešti laišku.—J 
8 W. 17th St., New York
PAJIEŠKAU savo marčios Kazės 

Karanauskienės, po tėvais Žilins- 
kiūtės, Mančiūnų kaimo, Slabados 
parapijos. Buvo vedus su mano bro
liu Martynu Karanausku, Zaidų kai
mo, Alytaus parapijos, kuris yra jau 
miręs kokia 18 metų atgal. Prašau 
atsišaukti, jei gyva, arba kas žinote 
malonėkit pranešti.—Ona Račiukai- 
tienė, 337 Sv Empire St., Wilkes- 
Barre, Pa. 290-92

kai. . Marės (potiioš) rolėj 
Raibužiūtė - nelabai tiko, nes 
jos visa išvaizda neątatinka 
būt pikta ponia. Jai roman
sus lošt daug geriau pritiktų. 
Moteriško piktumo ji negalėjo 
kaip, reikiant atvaizdint. Ad
vokato rolėj buvo P. Bukšnys. 
Jo rolė visai trumpa, tai, ži
noma, jis gerai žinojo, todėl 
natūraliai ir atliko. Pažymėti
na, kad lošėjai gerai išsimoki
no roles, ko pas lietuvius lo
šėjus visuomet nėra. Suflerio 
balso nebuvo girdėt.

Būtų gerai, kad ir kitos ko
lonijos užkviestų šiuos lošėjus 
paįvairinti savo parengimus, 
nes “Gyvieji Nabašninkai” la
bai juokingas ir lengvai su-i veskite 
prantamas veikaliukas. Sulošt 
ima tik dvi valandas. Reika
linga tik dviejų-skirtingų sce
nų. • • . . . . .

Lošimą pradėjo tik puse va
landos vėliau, kaip buvo gar
sinta. ‘ Tas labai gerai. Rei
kėtų kaip nors prašalint tą 
dviejų valandų pavėlinimą, 
kaip paprastai Brooklyne yra.

Užkandžiam rengėjai turėjoHienė 
gardaus namų darbo pyrago 
Neteko sužinot, kas jį iškepė 
Po perstatymui tęsėsi šokiai.

Petras.

PARSIDUODA 4 šeimynų medinis 
namas su Storu, yra visi įtaisymai. 

Kaina $10,500, įmokėti reikia $2,- 
500. Taipgi pasirandavoja Storas, 
tinkamas bile bizniui. Kreipkitės po 
num. 57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. 289-94
PARSIDUODA minkštų gėrimų biz

nis. Geras žmogus gali daryti ge
rą pragyvenimą. Pardavimo prie
žastis—nesutinka partneriai.—K. De
gutis ir J. Luksevičius, 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y. 289-92

o New Yorke 
Norėčiau, kad 

sutiktų padaryti ir 
Kas turit gerą kambarį, ma- 

Barker, 
N. Y.17th St

JUNIPER 7646'i :

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N. Y.




