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Saigas Nušovė Kalinį
89 Metai Kaip ženoti

Drg. R. Mizara KalbėsMažam

Nušovė Pilsudsko Sargą

A. Bimba ir i. Prūseika Kalbės apie Lietuvos Ekonominę Padėtį. Taipgi Dainuos Aido ir Lyros Chorai
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NUSTATYTOS KAINOS 
BULVĖMS LIETUVOJ

Zdaniūtė 
trumpą

nusikaltęs savo buvusiems drau
gams bei kaimynams, tai toks 
bijos susitikt juosius šičia, ži
nodamas, jog koncerte dalyvaus 
žmonių iš įvairių, kad ir tolimų 
kolonijų, iš Pennsylvanijos, Ma- 
sačūzes, Connecticut ir kitur.

gaus u 
Prūsei

Campbell ir Reilly Už 
mušėjas Nuteistas 

Visam Amžiui

jie bu- 
ir ne-

Tuo Pačiu Sykiu Ragina Kongresą Užtvirtinti, Kelloggo 
“Taikos Sutartį”; Vėl Paša koją Apie “Gerus Laikus”

Patersono Šilko Audėjai Bu 
davoja Naują Uniją

Finansų ministerija nu
statė visų metų kainas bul
vėms, perkamoms j spirito 
varyklas. Šiaurės Lietuvoj 
už centnerį nustatyta 7 lt. 
40 c., pietų Lietuvoj — 6 lt. 
50 c.

Pagal paskutinį Centro Ko
miteto tarimą, ateinantiem me
tam Literatūros Draugijos lei
diniai bus Kapsuko atsiminimai i 
iš kalėjimo ir d. Seno Vinco! 
raštai.

siuntę.
Tuo tarpu pats Paltanavi

čius pasišalino iš Worceste- 
rio ir jo visas biznis laukia 
bankrūto paskelbimo. Lai 
būna tai, kaip vietos, taip ir

Komunis
tai jokių mušeikų nesaipdo. Jie 
tam bjauriam tikslui neturi nei 
reikalo, nei pinigų. Tai darbas 
socialistinių darbo unijų biuro
kratų, i

Nauja Elektros Jėgos 
Gaminimo Dirbtuvė

Sovietų Sąjungoj

Varšava.— Du buvusieji 
policijos agentai, Kosowski

JSkrynia ant Pardavimo
Kūdikio Lavonu

Nauji Sovietų Prekybi 
niai Laivai

19,946 Svetimšaliai Prašaliu 
ta per Metus

Užtat doriems žmonėms tas 
“Laisvės” pokibs tai bus sma
giausia proga sueiti : 
savo draugus, kaimynus, pažįs
tamus, su kuriais senai nesima
tė. Kiek čia bus netikėtų ir 
džiuginančių susitikimų su pir- 
mesniais savo bendrais, kuriuos 

aplinkybės buvo iš-

KĖSINOSI IŠVOGTI TEIS 
MO BYLAS

SHENANDOAH, Pa. — 
Penktadienį, gruodžio 7 d., 
Eagles Svetainėje,’ kaip 7-ta 
vaL" vakare. • ‘

GIRARDVILLE, Pa. — 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 7 
vai. vakare, Levulid svetai
nėje. , s

MAHANOY CITY, Pa. — 
Sekmadienį, gruodžio 9 d., 
2-rą vai. no pietų, Norkevi- 
čiaus svetainėje.

Prakalbos ruošiamos pa
minėjimui nelemtų sukaktu
vių nuo fašistinio pervers
mo Lietuvoje, o taipgi supa
žindinimui lietuvių darbi
ninkų su būkle Lietuvos 
emigrantų Pietų Amerikoje.

Visi ir visos dalyvauki!I

Žmonės Abazais Važiuoja į “Laisvės” Dailės Pokilį iš 
Wilkes-Barre, Philadelp hijos, Eastono ir iš Dąu- 

gelio Kitu Koloniją ; 'Jfi|

Mexico City.— 800 kleri
kalų suorganizuotų maišti
ninkų buvo užpuolę miestą 
Colima kelios dienos atgal. 
Miestą saugojo tik 60 karei-' 
vių. Maištininkai tapo nu
galėti.

DŽIAUGSMAS GERIEMS ŽMONĖMS 
“LAISVES” KONCERTE

socialistų nu- Fondo.
! Na, o dabar, matote, jsavo
I draugus mušeikas, kaip Roth-

PREZIDENTAS COOLIDGE REIKALAU 
JA BUDAVOTI15 KREISERIU

audėjų Streiko Komiteto 
posėdis įvyko pirmadienio 
vakarą. Kaip žinoma, per
eitą šeštadienį masiniam au
dėjų susirinkime tapo nu
tarta prisidėti prie Nacio- 
nales Tekstilės Darbininkų 
Unijos. Streiko Komiteto 
posėdy išdirbta planai pra
dėjimui kampanijos už su- 
budavojimą tikros šilko au
dėjų unijos Patersone.

Streiko Komiteto vardas 
tapo pakeistas į, vardą Or
ganizacijos Komitetas Pa
tersono lokalo Nacionalės 
Tekstilės , Darbininkų Uni
jos. Tas komitetas* yra tik
tai laikinas , iki konvencija, 
Susidedanti iš šio miesto šil
ko audėjų^ dirbtuvių delega
tų, oficialiai išrinks pildan
čiąja tarybą, kuri perims jo 
darbą.J t ( 

i Šilko audėjų rnasinis susi
rinkimas, .įvyks' sekančio

Smalavirių spauda (“Naujie
nos”) pradėjo pūsti burbulą, 
būk New Yorke nesenai nužu
dytas gembleris Rothsteinas 
dirbęs komunistams darbo uni- 

jjose; čia labai tinka posakis 
“Vagie, kepurė dega!” Kaip 
matyt, tai Rothsteinas tarnavo 
New Yorke ne kam kitam, kaip 
socialistams iš “Fbrwardo” pa
stogės; Juk visas New Yorko 
požeminis pasaulis užkinkytas 
kovai prieš komunistus darbo 
unijose. Amalgameitų unijoje 
ir Tarptautinėj Moteriškų Dra
panų Siuvėjų Unijoj 

“draugams skaldomos

sargą, kad tie, kurie turėjo 
reikalą su Paltanavičia bei 
•“Am. Lietuvio” kompanija, 
truputį palauktų iki dalykai 
paaiškės plačiau.

VVorcesterio Reporteris.

MASKVA.— Nesenai čia 
tapo atidaryta nauja elek
tros gaminimo dirbtuvė 
“Electrozavod.” 1933 me-

tmis pranešimas.
A.belnai pranešimas buvo 

pakartojimas Coolidge’iaus 
jau nuo seniau skleidžiamos 
propagandos apie “prosperi
ty” — apie “gerus laikus” 
ir agitacija už ginklavimąsi.

Sovietų Respublikoj keliuose 
distriktuose buvo nederliaus, 
kuris palietė apie 732,000 vals
tiečių. Tuojaus laikė susirinki
mą Liaudies Komisarų Taryba 
ir paskyrė 24,000,000 rublių su- 
šelpimui nukentėjusių valstie
čių. Ir tai ne paskola, bet pa
šei pa.

Tuo tarpu Lietuvos fašistų 
valdžia tik dar kalba, ir ne apie 
pašeipos, bet apie paskolos su
teikimą nuo nederliaus nūkentč- 
jusiems valstiečiams.

Leningradas.— Spalių Re
voliucijos 11-tų sukaktuvių 
paminėjimui Baltijos laivų 
statymo dirbtuvė nuleido į 
vandenį du dideliu prekybi
niu keleivių laivu.

’ Iškilmėse dalyvavo apie 5 
tūkstančius darbininkų.

Vasario 1 d. įvyks Darbinin
kų (Komunistų) Partijos kon
vencija. Jau prasideda spau
doje ir susirinkimuose diskusi
jos apie konvenciją ir apie tas 
problemas, kurias mūsų komu
nistinė partija turės išspręsti. 
Narių pareiga dalyvauti tose 
diskusijose.

vena, visi “turtingi," sako 
ponas Coolidge. O kad A- 
merikoj yra apie 4,000,000 
bedarbių, kad milionai dar
bininku dirba už badavimo 

tos menkos al
gos nukapo^amos, tai tas 
Wall Streeto tarnas to ne
mato.

Taipgi Coolidge savo pra
nešime plačiai kalba apie A- 
merikos imperializmo inte
resus. Jis nurodo, kad A- 
merikos žmonės (kapitalis
tai) turi fiųansinius bei pre
kybinius interesus visam

Sovietų Valstiečiams Pa 
rama.

ALDLD. Komiteto Rinki 
mai.

Trečia Knyga.
Jaunuomenės Organizavi 

mas.
Partijos Diskusijos.
“Vagie, Kepure Dega.”

Rašo A. B.

Dar vieną gerą tarimą pada
rė paskutinis Literatūros Drau
gijos komiteto posėdis. Tai jau
nuolių organizavime ir švieti
me. Tam svarbiam darbui ko
mitetas paskyrė $200. Taip pat 
nutarė laikyti bendrą posėdį su 
Darbininkių Susivienijimo Ko
mitetu ir Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Lietuvių Sekci
jos Centro Biuru išdirbimui 
programos jaunuomenės švieti
mui ir organizavimui. Visi 
draugijos nariai turėtų karštai 
paremti šitą komiteto žygį.

New York.— Trečiadienį 
apie 11\ vai. ryto General 
Sessions teisme, i aštuntam 
skyriuj, sargas nušovė ka- 
linį'Sidney “Whitey” Weiss,

Columbus, Ohio. — Čia 
James V. Emig sapdėly bu
vo išstatyta ant pardavimo 
skrynia. Joj tapo atrastas 
lavonas šešių mėnesių kūdi
kio. Detektyvai jieško nu
žudyto kūdikio tėvų.

JURBARKAS.—' Lapkri
čio iš 5 į 6 d; naktį vietos 
gyventojai pastebėjo prie 
Jurbarko nuov. taikos tei
sėjo raštinės triukšmą. Gy
ventojams ■ sukilus ir pa
kvietus policiją, piktadarių 
pabėgta. Rasta išdaužyti 
langai. Matyt, norėta pa
vogti teismo bylas. Pana
šus pasikėsinimas šiais me
tais pasikartoja antrą kar-

dienį išsigandę žmonės išbė 
giojo iš namų.1'

plačiam pasauly ir kad tų 
interesų apsaugojimui rei
kalinga tvirta ginkluota 
spėka. Už tai jis ragino 
kongresą nutarti, kad tuo
jaus būtų ibudavojama dar 
15 naujų kreiserių. “Buda- 
vokime didesnį laivyną!” 
Tai buvo Coolidge svarbiau
sias reikalavimas.

O kas liečia armiją, tai 
sakė, jog kol kas užtenka 
tokios armijos, kokia dabar 
yra.

Ragino kongresą užtvir
tinti Kelloggo “taikos” pak
tą. aiškindamas, kad tasai 
paktas nesuvaržo Amerikos 
teises didinti savo “apsigy
nimo spėkas.”

Mažai senatorių ir kon- 
gresmanu tesiklausė, kuo
met raštininkai skaitė mo
notonišką Coolidge’iaus pra
kalbą. Atstovų bute tik apie 
50 iš 435 nariu tesiklausė; 
senate tik pusė narių klau
sėsi.

SANTIAGO, Čilė.— Ant
radienį, 3 vai. po pietų, jau
sta tvirtas '{žemės drebėji
mas Vallenar mieste ir apie- 
linkėj. Daug žmonių žuvo 
tame mieste nuo žemės dre
bėjimo 1922 metais. Prisi-

Jau eina rinkimas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Pild. Komiteto. La
bai svarbu, kad visi draugijos 
nariai dalyvautų susirinkimuo
se ir balsavimuose. Reikia vi
siems domėtis organizacijos rei
kalais.

VĖL ŽEMĖS DREBĖJI
JIMAS ČILĖJ ’

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio

Darbininkai, Visų Salių* 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

lionierius Leihman 
$50,000; Amalgameit

WASHINGTON. — <Kon

rias kolonijas! Kiek nuošir
džių pasisveikinimų, saldžių pa
sikalbėjimų ir malonių pasima
tymų bus tame didžiame pa- 
žmonyje!

Tai nėra tuščias pagyras, o 
tikra tiesa, kad “Laisvės” kon
certe turėsime šimtus ir šimtus 
merginų, vaikinų, moterų ir vy
rų, seniA ’ pusamžių; jdidelių ir 
mažų, iš tolimųjų kolonijų, ku
rios randasi f už Šimtų mylių 
nuo Brooklyno.

Imkime, pavyzdžiui 
Wilkes Barre, 
iš New Yorko 
lėšuoja šešetą dolerių; o vis del-: 
to, nepaisant tokių lėšų, turėsi- į 
me būrį žmonių iš to miesto,; 
kaip kad rašo drg. M. žaldokas:

VĮ ‘Laisvės’ koncertą atvyk-Į 
sta būrys iš Wilkes Barrio. Jų ■ 
tarpe yra Darata Zdaniūtė,> 
kuri laimėjo pirmąją dovanai 
‘Laisvės’ vajuje, 
koncerte pasakys 
pęakalbelę.’ ’

O drg. S. Watkins iš Phila 
delphijos ve ką žemaitiškai ra

mų kolonijų buriasi ir telkiasi 
į “Laisvės” koncertą, tai labai 
būtų surūgęs žmogds, ' kuris 
kiurksotų tuo laiku namie 
Brooklyne, New Yorke bei New*d 
Jersey, ir taip prasnaustų tą 
masinę pramogą. Girdėjome 
žmones kalbant, jog toks sutin
gęs, sukliuręs asmuo niekada 
neprisirengs nei apsiženyt, jei- į 
gu dar tebėra singelis. ’’ Jį

Taip, žmonių sujudimas, su
si interesavimas “Laisvės” kon
certu mums pranašauja, jog 

senuosius svetainė bus sausakimšai pilna 
publikos ir dar su kaupu. Jeigu 
pirmesniuose mūsų koncertuose 
būdavo, kad šimtai žmonių, ne- 
sutilpdami į svetainę,’ turėdavo 
nesmagiai grįžt atgal, tai PER- 
SERGSTIME, KAD NEPAVĖ
LUOTUMĖTE Į ŠĮ KONCER
TĄ, KAD TIKIETUS IŠANK- 
STO ĮSIGYTUMĖTE, 
TUOM IŠVENGTUMĖTE 
SMAGUMO.

Geriems žmonėms bus malo
niausia, linksmiausia sueiga 
metinis “Laisvės” koncertas, 
gruodžio 9 d., ateinantį nedėl-

PALO ALTO, Cal.— Trys 
jauni darbininkai, nariai 
Jaunų Darbininkų (Komu
nistų) Lygos, kurie čia su
rengė demonstraciją prieš 
Hooverį, kuomet jis vyko į 
Pietų Ameriką, tapo nuteis
ti ant šešių mėnesių į kalė
jimą. Jie padavė apeliaciją 
į aųgštesnį teismą,

“BROOKLYNIEČIAMS GRĘ- 
SIA PAVOJUS!

“Ponas Brooklyn sulaužė šir
dį, ar šonkaulį panelei Philadel- 
phijai ir todėl mes, philadephie- 
čiai, pasiėmę savo mašinines ar- 
motas ir specialiais auto-busais 
ir traukiniais, atvažiuojam į 
Brooklyną sekančioj nedėlioj ir 
kuomet jūs susirinksite į ‘Lais
vės’ koncerto svetainę, tai mes 
jums pradėsime1 įrodyti Savo 
Skaičiaus spėkas.« Nors mes 
turiih daug draugų ir draugių 
Brdoklyne, bet vis tiek turim 
prieš juos pasirodyt, ką galime, 
nes juk vainos laiku brolis prieš 
brolį kariauja. Specialis busas 
išvažiuos 7:45 ryte nuo 1214 
Spring Garden St., o specialiai 
traukiniai eis kas minutą. Bet 
perdaug nenusigąskit, draugai, 
nes jeigu būsite nuolaidūs, tai 
gal mes susitaikysma.

c Wn tiri v v ”
' Ne lik Philadelphia, Wilkes 
Barre, bet ir tuzinai kitų kolo
nijų rengiasi pasirodyt su savo 
organizuotais būriais “Laisvės” 
koncerte; ir dar niekad nebuvo 
tolpo entuziastiško ruošimosi į

“Amerikos Lietuvis,” sa
vaitinis laikraštis, »leidžia
mas M. Paltanavičiaūs ir jo 

kad ir: kompani j o s, Worcester,, 
?a. Traukinys1 Mass., su 47 numeriu tiks- 
į Wilkes Barre paį sustojo ėjęs —‘ tai yra, 

žinojo, bet nepasakėm Mat, 
žmogelis tikisi, kad “Ameri
kos Lietuvio” skaitytojai

Literatūros Draugijos nariai 
jau gavo dvi knygas už šiuos 
metus, būtent “Ugnyje” ir “Ar
gentina ir Ten Gyvenanti Lie
tuviai.” Tai puikios 
Visi jas skaitykite.

To negana. Nariai 
trečią knygą. Draugo 
kos knyga apie būsimus karus | 
jau paduota spaudai. Gali būt, 
kad spaustuvė negalės šią kny
gą padalyti prieš naujus me
tus, bet sausio mėnesį tai tikrai 
bus gatava. J? bus duodama 
už šiuos metus. •

paaukojo 
i unija 

mūsų numetė $25,000, ir Brookwoodo 
-----o---- ------------ „aivos, kolegija atidavė $100,000, ku-Į 
Rothsteino šaika buvo viena iš riubs buvo gavus iš Garlando I 
tų; kurios yra i ‘ L 
samdytos galabinti komunistus! 
kriaučių unijose.-------------------- !

Štai -ką parodė iškelti aikštėn šteinas, smalaviriai bando pri- 
faktai: Terorizavimui komunis- mesti komunistams 
tų ir šiaip kairiųjų unijistų mo
teriškų drapanų siuvėjų unijoj, 
socialisto Sigmano šaika išleido 
Šimtus tūkstančių dolerių. O 
kur jie gavo tuos pinigus? Mi-

Semlin, Serbija 
kaime netoli nuo čia gyvena 
Demetrius Filiennovič : su 
savo pačia Zivana. Sakoma, kuris buvo nuteistas ant vi- 
kad jiedu yra seniausia ;ve- so* amžiaus į Sing Sing ka

lėjimą už kriminališką pra
sižengimą. Jis bandė pa
bėgti, kuomet buvo veda
mas atgal 'į Tombs kalėji
mą. Išsitraukęs, revolverį 
šovė į^sargą, kuris jį vedę. 
O vėliatis antras sargas jį 
nušovė. Teismo name kilo 
didelis sujudimas.

• Washington. Kalbėda
mas apie; išdeportavimą ’Sve
timšalių iš Jungtinių Valsti
jų bėgy fiskalių 1928 metų, 
Jamės J. Davis, darbo -mi- 
nisteris, savo met. raporte 
kongresui nurodė, kad per 
tuos met. 11,625 svetimšaliai 
buvo suareštuota ir forma- lir Stanislaus, trečiadienį įė- 
liai išdeportuota. i Prie to jo į maršalo Pilsudskid pa- 
dar tūkstančiai buvo nužy- Jociaus daržą ir nušovė jo 
mėti ant išdeportavimo, bet sargą. Kuomet tapo areš- 
jie patys sutiko išvykti. Tuo , tuoti, jie sakė, jog tą pikta- 
būdu viso iš Amerikos pra- darystę jie papildė norėda- 
šalinta svetimšalių 19,946. mi atkreipti Pilsudskio aty- 
Daugiausia išdeportuoti ne- dą į jų blogą likimą; 
legališkai atvykę svetimša- vo prašalinti iš vietų 
liai; turėjo darbo.

tais jos produkcija bus pus-jgreso abiejuose butuose, se 
antro karto didesnė, negu [mate ir’ atstovų bute, antra 
buvo produkcija visos elek-|dienį buvo skaitomas Cool 
tros pramonės pirma karo. —

“Elektrozavod” tapo pa
statyta bėgy pereitų trijų 
metų, ir jau dalinai dirba; 
pastarųjų dešimties mėne
sių produkcija šie Ida 11 mi- 
liomi rublių.

1928-29 metais produkcija

WILKES-BARRE; Pa. — 
Ralph Millissari, Lewiso 
mašinos gengsteris, tapo nu
teistas ant viso/ amžiaus į 
kalėjimą už žmogžudystę.

Jis nužudė Alex Campbell, 
kairiųjų mainierių vadą, ku
ris buvo Pittstono mainie- 
rių unijos lokalo prezidentu, dienį, Arcadia Hall svetainėje, 
ir Peter Reilly (Sandargą) 
kuris taipgi buvo vienas iš del, kad jeigu kas bus pirmiau 
kairiųjų mainierių.

Mellissari su kitais žmog
žudžiais nušovė Campbell ir 
Reilly iš kulkasvaidžių, pa
sekę juos prie Campbell 
namų automobiliu.

Mellissari iš pradžios bu
vo teisiamas už nužudymą 
Campbell jr tapo išteisintas. 
Paskui buvo teisiamas už 
nužudymą Reilly. Jo planai 
del antro išteisinimo suiro 
ir džiurė išnešė nuosprendį, 
kad jis kaltas. '

Vietos laikraščiai stebisi ij gyvenimo 
jo nuteisimu ir nurodo, kad draikiusios, išmėčiusios po įyai 
jo nuteisimas aut viso am
žiaus yra padarytas su tiks
lu numalšinti šioj srityj ko
vingųjų mainierių sentimen
tą prieš Mellissari ir kad 
kaip greitai visas dalykas 
nusiramins, taip greitai 
žmogžudžiui bausmė bus do
vanota. • • . . y

dar kitais metais — 40 mi- 
lionų rublių.

Apie pabaigą sekamų pen
kių metų, 1932-33 metais, 
produkcija sieks 90 milionų .
rublių, arba pusantro karto algas, kad n 
daugiau, negu produkcija 
visos elektros pramonės pir
ma karo.

Dabartiniu laiku toj dirb
tuvėj dirba 3,700 darbinin
kų, o 1932-33 metais dirbs 
suvirs 9,000. •

Abelnai dirbtuvė kainuos 
45 milionus rublių. Iki šiol 
del dirbtuvės išleista 11 mi- 
lionu rubliu.
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Puslapis Antras
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Naujas Pasaulinis Karas ir Darbininkai APIE RANTU ŠEPETUKĄ
Dr. A. Petriką

Ketvergas, Gruodžio 6, 1928.
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/'•kite tai, kas geriau patinka. 
Reikia tik žiūrėti, kad ta 
medžiaga neturėtų kokių 
nors kenksmingų chepikAl 
lų, kurie nubaltina dantį, 
kaip kad galima matyti iš 
skelbimų, nurodančių, būk 
vieną tiktai kartą pavarto
jus, kad ir labiausiai ap
skretę dantys bus baltį 
kaip popiera. Tokios valo
mos medžiagos geriausiai 
vengti, nes ji turi savyje 
stiprių chemikalų, kurie 
kiek pavartojus suėda patį 
dantį, bebaltin-dami jį. Jfei- 
gu tik jaučiama, kad tą me
džiaga perdaug ūda, ją var
tojant, ar šiaip perdaug 

geriau

lių 27, š. m., paduoda žihįą 
iš Haagos, kad susirinkę 
ekspertai konferencijoj Bru- 
selyj, niekaip z negalėją su
rast būdų apsaugojimui ci
vilių gyventojų nuo bom
bardavimo visokiomis bom
bomis .ir nuodingais gazais 
iš oro laike būsimo karo* 
Buvo paduota įvairių planų, 
kuriuos ekspertai pripažino 
beverčiais. Sumanymas, 
kad aprūpint žmonės J mas- 
komis, atmestas, ! hesį Lesą,- 
nepatogu v žmonėms jos ne
šiot ir tiesiog nebūtų gali
mybių pritaikyt prie ■ visų 
žmonių veidų. Reiškia, žmo
nių ypa daug ir visiem ’ne

kas, o kapitalistam bus jos 
pritaikomos, nes jų yra ųiū- 
žai. y

Kitąg dalykas, kapitalistų 
klasei/ visi parankamai ir 
patogumai tarnauja. Jiems 
ir specialiai ekspresiniai 

atlaidžiai eina visuose fron- trūkiai, geriausi automobi- 
tuose. uiai, ir orlaiviai-zeppelinaL

Laike pereito imperialist!- Gi tu, biednioke darbininke, 
nio pasaulinio karo karinė su pulku vaikų, kur ir kaip 

į technika stovėjo visai ant nešdinsies? O prie to da, 
U, . uzgl“jžemo laipsnio, sulyginus ją ir pilvas bus tuščias, 
sąjungos su gios jienos šimteriopai Darbininkai ir darbinin-

18.00
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APŽVALGA

Visų šalių kapitalistų kla
sė lūpomis ištikimiausių sa
vo agentų įvairiausiose tarp
tautinėse konferencijose ne
sigaili saldžių frazių apie 
sudarymą taikos sutarčių. 
Tokios taikos konferencijos 
garsiai išbubnijama per ka
pitalistinę ir liberaliai-socia- 
listinę spaudą su pridėč- 

j kais, kad, štai, prieita prie 
susitarimo ir būsimo karo 

^pavojus atitolinta. O len
gvatikių pasauly netrūksta 
ir žmoneliai ne tik kad ne-

Lietuvos Valstiečių 
Ekonominė Būklė

Jau ir buvusios ištikimos 
fašistų uodegos, Lietuvos 
klerikalai pradėjo dejuoti 
delei valstiečių ekonominės 
padėties. Jų oficialis orga
nas ‘^Sutemos,” kurios išeina 
vietoj “Ryto,” lapkričio 17 ... .. .. , . .
d., šitaip vaizduoja valstie- ?agelb^ti var*in2iems kaimie
čių būklę: iciams’ 

že" Kova Prieš Dešinumą 
Komunistų Partijose

638,000 litų pašarams ir ža- malxo apie galimybę greito 
skirt? kredihi sėklai, par0> jar mano, kad ka- 

istirs . reikalingu- pjtalistiniai diplomatai kaip 
nors susitars ir karo bus iš-

d anti ;
kuomet ištirs . reikalingu- 
ma(l).

i < ’
Kuomet badas grūmoja tūks

tančiams valstiečių, tai fašisti
niai valdininkai Kaune puotau
ja ir latrayoja. Smetonos val
džia nė piršto nejudina, kad

rių eilės neturi būti tan
kios; -geriau retesnis, negu 
tankus, nes retesniais še
riais šepetukas greičiau iš
džiūsta, negu tankus. Šeriai 
neturi būti perilgi (apie pu
sės colio). Stiprumą šerių 
pritaikyti prie dėsnų kietu
mo, ištvarumo; geriau var
toti taip stiprius šerius, 
kaip tiktai dėsnos leidžia. 
Žinoma, nereikia vartoti tp- 
kį, šepetuką,, kuriuo valant 
dantis kraujas iš dėsnų b.ė-

Koks Privalo Būti Dantų 
šepetukas ir Kaip Jį 

i Užlaikyti
Dantų šepetukas, tai ne

pavaduojama įmonė švaria
me burnos užlaikymo cik- 
liuje. šepetukas bent dali
nai pataiso tai, ką mes su
gadiname savo netikusia 
dieta (maistu). Jei mes 
gyventume ne “civilizuoto
se,'”' bet naturalise sąlygose/ 
jei* mūsų maistas būtų gam-' 
tiniąi tinkamas, mes galė
tume apsieiti suvis be dan
tų. šepetuko ir ;bę dantų va
lymo. Kaip, pav., šių dienų 
e'skimosai, gyvenanti, kaip, 
tikri gamtos: vaikai, nežino, 
kas dantų valymas, o turi 
sveikesniūs dantis, negu bi
le žmonių rašė.' Bot eski- 
mosai nyksta, o nė daugina
si, kaip mūsų rasė. Gamta 
jiem perdaug žiauri,-jų gy
venimo sąlygos perdaug 
sunkios. Mes nemanome ir 
nenorime gyventi eskimosų 
gyvenimą. Mes einame pa
žangos keliu ir vis tobuli
name, švelniname . savo gy
venimą. Tačiau su civiliza
cijos eiga, kartu eina ir 
dantų puvimas. Amerikoj 
itin, kur dantų gydymas, y- 
ra labiau ištobulintas, ne
gu kurioj kitoj pasaulio da- 
lyj, žmonių dantys labiau
siai sugedę; Pąfnatinė. šios 
blogos padėties kaltė, tai 
mūs valgio netikumas. Mes 
perdaug pripratę prie išplo- 
nytų, išbaltintų valgių. Juo 
labiąu valgis: yra ’artificia- 
liai sugadintas,? ąr-.neį/ dąli 
nak 
mum 
tiktai pidai1 šhld^i 
mum gonldrį (pal«
’ 'įbantų ■ šepetuke atlifekia 
buifnos ‘ higienoj Užduo
ti : jisai piec^ianiškni riūValo 
maistu apskretusius dantis 
ir ■masažuoja-brauko dėsnas 
(shiegenįs), tuomi skątind 
mas gausesnę, ' kraujo ' apy
taką (cirkuliaciją) ir pri
statydamas daugiau kraujo 
dantim bei dėsnom. To ,dai 
bo deramam atlikimui ’še
petukas privalo turėti tūlas 
kvalifikacijas, pav.:

1. Turi būti malonios išr 
vaizdos.

2. Turi būti lengvas ir m 
Darbiniu-!nizatoriaus už kiekviena stam- gremėzdiškos struktūros.

vengta. Tai taip buržuazi-j bus galima pritaikyt ' mas 
—• 1 •'V' 1 • !• I • 1 1 * J 1 • i j į 1 / ’ •nė spauda išmokino liaudį 

tikėt į tai, į ką kapitalistų 
klasė nori, kad žmonės tikė
tų. Tuo tarpu, tikrenybėje, 
intensyvis, aktualis prisiren
gimas naujam imperialisti
niam pasauliniam karui ne

Laikraščių pranešimu, r' 
mės ūkio rūmai ir Lietuvos 
Žemės ūkio kooperatyvų są-ga 
yra darę apskaičiavimus, sulig Darbininkų (Komunistų) 
kuriais einant pavasario sėklos-Partijos Centro Komitetas 
parūpinimui yra reikalu:ga ■ priėmė rezoliuciją, užgL‘
11-48,000,000 litų, šitie ap- rjančią Sovietų 
skaičiavimai jau daug ką iro-; Komun. Partijos ir Vokie- 

b.et J1© nenušviečia tikro |-u Komunistų Partijos ko- 
*" .V -1 V. ... 1 • OU11XYJLVO ICU11WO IVUHUIU XYCIJL

vą pnes dešinįjį nukrypi- vg^a^ į valandą padaryda
ma. O tokie nukiypimai nn mvlins hot už tai šios i

darbinin
kės ir jų kūdikiai būsimam 
kare bus tie didžiausi ken
tėtojai. Ant jūs galvų iš 

vo 6-7 mylias, bet už tai šios'oro puls bombos, kulkos ir 
- — ----- i • -į. |dienos pagerintos ir naujai nuodingi gazai, jūs sudras-

: išsiparduoti Kovoti. . i išrastos tankos svoris suma- kyti kūnai bus sumaišyti su
trečdalį visų savo Sovietų Sąjungos Komu-|^jnta keliolika sykiu, o jos krauju 

gyvulių; jeigu jie ir neparduos nistu Partijoj J-—-1-’------- “ '

do, bet jie nenušviečia tikro j 
padėjimo; tikrąjį gi padėjimą 
tenka įvertinti dar blogiau ir 
štai dėl ko: šiaurinės Lietuvos 
apskričių ūkininkai dėl lietin- 
gų metų turės i 
oeūt.pusę ar treč ' ‘

atsiranda. Prieš juos rei-

“užgardinta,” geriau jos • 3 
nevartoti. Yra daug senų g| 
firmų, kurios išdirba tikrai . . 
gerą valomąją medžiagą ir 
galima pasirinkti sau tokių, < *0 
kuri geriausiai atatinka 
kiekvieno individualiam

pagerinta. Pereitam kare 
sunkios tankos rėpliojo kai

,v ..J ^^r?c.^mas J greitumas net patrigubinta. 
0 kuris išreiškė kairįjį nu- Taip pat orlaiviai ir zeppe- 
-[ į krypimą, tapo galutinai lik- ]įnaį pereitam kare neatsi- 

Bet nugalėjus vožijo skrist per Atlantiko

gyvulių dabartine kaina, < 
bandys išmaitinti per žiemą, 
tai vis tiek daug gyvulių dėl1 vizuotas, 
pašaro stokos , išgaiš arba ga-! 
lutinal nustos savo vertės. -J

Turimomis žiniomis, visuose. 
šiauflnės Lietuvos apskričiuo-' 
se (Šiaulių, Biržų, Panevėžio 
ir Rokiškio) yra 889,000 gy
vulių (raguočių, avių ir kiau
lių). Dėl pašaro, stokos, tenka 
jų trečdalį parduoti dabartinej-Sovietų Sąjūngoj, rėlkalhū

.trockizmą, pasirodo diegai 
’ dešinumo. Atsiranda drau- 
| gų, kurie, anot Centro* Ko
miteto rezoliucijos, “neįver
tina spėkos kulokų ir nep- 
menų', kurie atsisako maty
tį .klasių; kovos. paaštrėjįmą;

kaina, kuri kiekvienam gyvu- ja, kad krašto industrializa- 
liui vidutiniai yra 40 litų že-j “ ’ " ’
mesnė už normalią.
eina, kad vien ant gyvulių ūki
ninkai turės 11,852,000 litų
nuostolio...

Gal kitaip dalykas atrodytų, 
jeigu būtų sutvarkytas mėsos

jcija būtų sumažinta, sklei-inajSt i 
a. Iš čia iš- skepticizmą delei ,že-l r/u

mės ūkio kolektivizacijos” 
ir tt. Tokie nukrypimai y- 
ra pavojingi.

____ Vokiečių partijoj dešinįjį 
eksportas, bet to nėra ir įvai- nukrypimą a t s t o vau j a 
rūs perkupčiai juokiasi iš mū- Brandlerio grupė. Jie atsi
jų ūkininkų siūlydami jiems sako vesti kovą prieš išda- 
ūž karvę 120 litų, už kiaulę 
90 ir už avį 12 litų.

Ūkininkai gal paneštų tą 
smūgį, jeigu būtų kuo išmai
tinti likusius gyvulius ir jeigu 
būtų vilties pavasarį įdirbti ir 
apsėti laukus, tačiaus vilties 
tam maža; gyvybė liku- 
šių gyvulių gal bus palai
kyta, bet pavasarį dirbti 'su 
jais bits labai sunku. Iš an
tros pusės ir sėklos reikalin
gumo apskaičiavimas, kurį 
aukščiau minėjau, yra netei
singas. Sėklos bus reikalin
gos ne vien viršpaminėtiems 
keturiems apskriciams. Sėklos

1 reikalingi plotai siekia ne 144,- 
859 h’a, bet 200,000 ha, ku
riems teikia 600,000 centne
rių, neskaitant, linų semenų;

■ -, vAdinaš, užpirkimui tos sėklos 
reikalinga 000,000 lt. Jeigu
vasarojui sėklos ir būtų.gali
ma pa.'bpiųti, tai .visai blogai 
bus su sėmenimis, kuriais nu
kentėjusiuose apskričitįoše pa
prastai apsėjama 25,000 ha. 
Sėmenįį kaina šiais mętais Ry-

J‘ goję buvo nepaprastai aukšta, 
to deltai beveik visi sėkliniai 
pluošti sėmenys yra išvežti; 
Panevėžio ir Rokiškio apskri

vikišką socialdemokratiją 
ir kritikuoja partiją už 
griežtumą kovoje su bur
žuazija. Kaip Sovietų Są
jungos, .taip Vokietijos par
tija griežtai pasmerkė deši
nįjį nukrypimą. Mūsų par
tija pilnai užgiria anų par
tijų kovą prieš oportuniz
mą. Taip pat pasižada iš
rauti su šaknimis ir išmes-

okeaną, šiandien gi visos 
didžiosios imperialistinės 
valstybės, kurios daugiausia 
užinteresuotos užgrobimo 
karais, išlavino lakūnus, 
pagerino orlaivius, kad be 
baimės perlekia 7 pei‘ .pkea-: 
nūs. "Pas pats padaryta su 
kariniais laivai^ ir subųiavir

O kaip su nuodingais gu
zais? Jeigu laike pereito 
karo buvo tiktai trisdešimts 
rūšių) nuodingų gazų, tai 
šiandie yra virš tūkstančio.

New Yorko “Tiriies,” 'spa-

žeme ir ; pelenais 
^en pat ant vietos, kur jūs 
esate, nes pabėgt kur kitur 
jokių galimybių jums, ne
bus... 4 ■ i . j’.

Dabar gi, kaip tik laikas 
rengtis įprie tos valandos; 
dabar laikas mislyt ir svar
styt apie tai, kas ūf)us,> nes 
kapitalistų klasė, jau galuti
nai prisirengusi, atvirai 
kalba . apie artimą pasaulinį 
karą ir ‘tik latikid tbš valan
dos, kad pradėjus jį, kuo
met darbininkų klasė, užliū
liuota visokios rūšies, išda
vikais, ramiai sau snaudžia.

Todėl, darbininkų klasė, 
vyrai, moterys ir .vaikai, pa
busk, organizūMis! '

Diniaš Benamis.

užnuodintab, tuo jisai 
geriau patinka, bile 

’ 'žiai;

Visiem Darbininkų (Komunistu) Partijos 
Vienetam

ti iš Darbininkų (Komunis- vienas narys turi .pirkt suVa- 
tų) Partijos apsireiškimą jžiavimo stąmpą (markę) už

Draugai’ f-statys kvitos iš distrikto orga-
šeštas Nacionalis __  _________  _ _____________

kų '(Komunistų) Partijos su-j pa, parduotą tuose vienetuose, 
važiavimas prasidės vasario 
(February) 1 d. 1929 m., New 
Yorko Mieste.

Partijos Centro Pildomašai
Komitetas nutarė, kad kiek-

oportunizmo, kuris iškilo 
aikštėn trockizmo formoje. 
Cannonas ir jo artimi pase
kėjai jau išmesti iš parti- pirks

doleri, kad galėtų dalyvaut 
rinkimuose.’ . - - !\ . ‘- :«•

Nei vienas narys, kuris ne- 
suvažiavimo stampos,

jos. Nebus jokio pasigailė- nebus skaitomas Partijos na- 
jimo rodoma ir tiems, kurie riu gerame stovyje, net jeigu 
vėliau pasirodys Trockio pa-p^ d,el k5>ki°3 Priežasties ir
sekėjais. ’ ■ • ;. • <

Komunistų Partiją turi 
eiti; ir eina tikru • bolševistir 
niu keliu.; Jutai ’ yį^duųjasi 
lenihiztnu, o ne trockizmu.

KLAIDOS PATAISYMAS 
f r 1 I i į

Trečiadienio “Laisvėj”
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Čiuose sunku yra gauti sekli- straipsnyje Kas Veda SLĄ
nių sėmenų, nežiūrint aukštos 
jAękąmos kainos. Vadinas, be- 
teik visam- linų pasėlių plotui 
bus reikalinga sėkla (50,000 
/Centnerių), kuri kainuos nei 
daugiau, nei mažiau, kaip 3,- 
OOOJMM) litų.

iltie visi skaičiai nėra iš oro 
yannti; juos pateisina skaitlin
gos Ūkininkų delegacijos t iš

į; PūkenfSjusių rajonų ir ištisi
į gildai prašymų ir pareiški-

Nežlfirint viso to, oficiozinė 
Spauda nepasako tikro padėji- 

7 mo ir tenkinasi vien praneši- 
kad vyriausybė paskyrė 

£

U

<?£■

Reikalus” pasakyta: “Jis, 
matote, paskelbia, kad Pild. 
Taryba neatsako už darbus 
iždininko ir todėl paskyrė 
tokį žmogų, kuris šoks taip, 
kaip Gegužis ir Jurgeliutė 
jam grieš.”

Gi turi skambėti sekamai: 
“Jis, matote, paskelbia, kad 
Pild. Taryba neatsako už 
darbus rinkto iždininko, o 
turi atsakyti už darbus skir
to, ir todėl pasiskyrė tokį 
žmogų, kuris šoks taip, kaįjp 
Gegužis ir Jurgeliutė jain 
grieš.”

nedalyvautų pačiuose rinki
muose.
. Kiekvienas narys-turį pirkti 
tą Partijos sužlaviiho 5asešmeri- 
til ištampą. r

Visa suma 'pinigų, įplau
kiančių už tas štampas, eis 
Centro Pildomąjam Komitetui, 
šįs suvažiavimas bus antra 
ti;ėk didesnis, negu kuris kitas 
Partijoj suvažiavimas praeity
je, nes yra nustatyta platesnė, 
skaįtlingesnė delegatų atsto
vybė) kurios didžiumą .suda
rys darbinįnkai iš fabrikų ir 
kasyklų.

Butiriai reikalinga, kad 
kiekvienas narys užsimokėtų 
už suvažiavimo asesmėntų 
štampą tuojkus, taip; kad’būtų 
iš ko padaryti tinkamą prisi
ruošimą prie Nacionalio Par
tijos suvažiavimo.

Čėntro'' Pildomasis Komite
tas nutarė:

, j Ką,d ( jokie delegatai nuo 
kuopelių branduolių (nuclei) 
p delegatų ktQUyencij^ 'h'ębus 
priimami, *jėi^ū kuopelės sek
retorius arba delegatai nepri-

Jokįe ; delegatai iš/ distriktų 
suvažiavimų į Nacionalį Par
tijos suvažiavimą nebus prii
mami iš jokio distrikto, jeigu 
to distrikto organizatorius ‘ne
bus užmokėjęs Nacionaliam 
Partijos Centrui už kiekvieną 
parduotą štampą. Tokie įmo- 
kėjimai 'Ceųtrui turi būt ■atlikti 
ne vėliau, kaip už dviejų sa
vaičių pirm Nacionalio Parti
jos suvažiavimo, tai yra, vis
kas turi būt sumokėta iki sau
sio (January) 21 d., 1929 m.

3. Turi būti paprastai, o 
ne komplikuotai padarytas.

4. Kad būtų galima jį b 
vargo išvalyti. •

5. Kad būt galima jį at
skirti nuo kitų kokiu ripū, 
būdu. x

6. Kad' būt galima gaišti 
vispkio didumo ar pavidalo.

7. ; šeriai turi būti pąfcM 
karnai stiprūs savo ūždU' 
tim . atlikti. i .

8. Neturi būti brangūr 
kad kiekvieną^ šeimos Pa

Labai gerai yra turėti 
kiekvienam du šepetuku: 
vieną vartoti vakare, o kitą 
ryte, matį. kad deramai i 
petuką;išdžiovinti; .reikia jį 
nevartoti bent 24 > valandas. 
Šepetukas negali deramai 

ar tris mėnesius. Po kiek 
laiko jo šferiai išsidėvi ir ji
sai nustoja savo vertės. Va
lant nereikia braukti sker
sai dantis, bet išilgai: vir
šutinius dantis skersu šepe
tuku braukti žemyn, o a 
tinius augštyn. Valyti dan
tų visas puses, o ne tiktai 
priešakinę, ' kuri matosi. 
Apatinius priešakinius dan
tis itin reikia' gerai valyti 
iš vidurio, po liežuvio galu,, 
ųes ten greičiausiai susiren- i KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
ka seilių kalkinės nuogulos, i 
Bent du kartu per metus 
duoti savo dantis nuvalyti 
dantų gydytojui.

Nusipirkus naują šepetu
ką, reikia jį išsterilizuoti 
(išnaikinti iš jo kenksmin
gas bakterijas), nors par-, 
davėjas ir sakytų, kari jo 
šepetukai visi išsterilizuoti. 
Geriausiai tai atlikti seka
mu s būdu’: phimti stiklą šaik 

vandens ir gerai jį užsū- 
dyti (galima įdėti kad ir 
pusę saujos Jru^kos : tau 
vąndenin). Į tą sūrų van
denį įdėti šepetuką ir palai
kyti dvi ar tris valandas. 
Ši procedūra ne tik kad iš- 
sterilizuos šepetuką,/ bet ir 
išvarys iš šerių jų aštrumą, 
padarys juos lanksčiais ir 
tampriais. Niekuomėt ne
reikia virinti šepetuką ar 
laikyti jį karštame vande
nyje. Deramam šepetuko 
išsterilizavimui, reikėtų jį 
virinti bent dešipit minučių. 
Tokia procedūra galutinai 
sugadina šerius: jie'pasida
ro gležni ir trapūs. Taip 
sugadintas šepetukas yra 
niekam tikęs. Po vartoji
mui šepetuką taip pat nerei
kia plauti, šiltu vandeniu, 
bet šaltu: šiltas vanduo ne- 

, turi jokios sterilizuojamos 
lūs.8’'

- a- /i xi x • i • Atvažiavimo CertifikatoIlžuoti (bent kartą pdvi sa-
< A * ’ -■* ’ Klausimas: Išsiėmiau pirmas.

^30 p i eras. Man nereikėjo pri- 
atyti atvažiavimo certifikaU).'

Vik tiek neatsimenu atvažiavi-t^BM

tarnauti 'daugiau, kaip du skoniui. Vardų aš čia nė-
minėsiu, nes tai būtų jų A 
garsinimas, o aš neturiu 
šėrų nė vienos tų kompanir 
jų. Gera valomoji medžią- J 
ga, nežiūrint kokio ji bus... 
pavidalo, turi tiktai mecha- • 
niškai nuvalyti dantį, žino
ma, perdaug jį nenubrūžk 
nant, o ne chemiškai nųbal- •* 
tinti.

Burna, tai vartai į visą t * 
'kūną, todėl žiūrėkime jos! /

IMIGRANTŲ PROBLEMOS

Persiskyrusių Moterų 
Piliety st ė

Klausimas: 1921 m. savo vy- f 
ro natūralizacija tapau Jungti- ;f 
nių Valstijų \ piliete. Dviem 
metais vėliaus mes persiskyrė- 
me. Al’ tuo būdu aš praradau 
savo pilietystę?

P. N., Brooklyn, N. Y.
Atsakymas: N/, nepraradai. • 

Nuo rugsėjo 22 d., 1922 m. mo- ’ 
terš ištekėjimas už vyro neper
maino jos, pilie tystės. Natura-.^j 
lizuoti. piliečiai pametu Ameri
kos pilietystę tik tuomet, jeigu 
jie patys • išsižada, arba jeigu 
teismas atima certifikafą, kuo
met randa, kad pilietis įgijo, 
pilietystę nelegališku būdu ar* , 
ba apgavyste, arba jeigu natų-/'Jį 
ralizuotas pilietis išvyksta 
svetimą, šalį nuolatiniam apsi- , 
gyvenimui į penkius metus po 77' 
natūralizacijos. yį

Jeigu pilietis, bile kada po 'M 
natūralizacijos, apleidžia Jungt. ' . 
Valstijas ir gyvena toje šalyje, 
iš kur paėjo arba penkis metus 
kitoj šalyj, tai jis pameta Ame
rikos pilietystę, ir tik nepame
ta, jeigu pristato tinkamiems j 

viršininkams, kurie turi teisę, 
spręsti apie pilietystę, pilną da- „ J 
rodymą, kad ketina grįžti į 
Jungt. Valstijas arba kad ne-, 
pageidauja išsižadėti pilietys- jį 
tės. /

rius. Retkarčiai jį išsteri-

yaites) stipriąi-sūriu
jehiu. Po vartojimui ge-f 
rai ųukrėsti vandenį ir pa
džiauti kui’ nors sausoj vie-

t -V-W

* v

r.
- . .. ----- -------- -- -- -------- - .

Dirbtuvių (shop) ir ?gatvĮų rys • galėtų tankiai j įsigyti 
) branduoliai-kuoplės naųja šepetuką,' Vietoj riųsi- 
i s^° susirinkimų dieno- ėjusio. ■

- t Tokio dalyko, kaip .“gę- 
kiekviUhftfe savb' mitinga, iki šepetukas, kaip
kiekvienas narys bus nusipįr- KaMtalŠ pacientai, kad klau- 
kęs , sūvažiavįmo asosmentų šia,; hera; jie tiktai galrįbū- 

ti geresni ar blogesni. Per- 
branduoliuose už kaįi’t naują šepetuką, nerei-

• • • ■ • i •• • • t i • *■ vz a a

(street)
turi į „T.._ ______
tvarkę įd£t pdr^avin'ėjiihĄ’ su
važiavimo. asesmentų štampų

stampą.
Gautieji

tas štampas pinigai turi būt. kia i rinktis kuodidžiaūsią. 
tuojaus po kiękvįeųo mitingo Geriau pasirinkti mažesnį, 
pasiusti į distriktą.y; ■ ( '

1 Bėgyje savaites distriktų or- , 
ganizatoriai turi susiųsti visus: 
tuos pinigus į Partijos Centrą. Į ‘ 
Galutinas atsiskaitymas turi 1 
būt1 ne vėliau, kaip sausio 21 
d. • _ ' :

Bus disciplinuojamas kiek
vienas branduolys bei distrik- 
tas, kuris panaudok b(ile dalį 
už '■ suvažiavimo ■ H asesmentų 
stąmpas; gautų pinigų ; bilė ku
riam kitam Partijos darbui.

Bedarbiai nariai ir streikuo
janti draugai galės gaut suva- 
/žįavimo •; stajhpą uždyką tiktui. 
«(u! sutikimu uistiWtfrhcr PU&tf^ 
jos konvencijos „komiteto'.

o he didesnį, šepetuko “gab 
vėlė” neturi būti ilgesnė, 

i kaip colįo ar pusantro. še/

KS

<

■f

ienos, nei laivo vardo* bėt;'a' 

 

kad aš \yvenų Jungt. Valstijo- 

 

sę.'ųet nuo 191-f m. Kažin, ar 
valdžia priimtų tuos mano 'afi- ’ ^ 
deivitus vieton atvažiavimo cer- ,4*’ 
tifikato?

A. G., Detroit, Mich.
Atsakymas: Jau per kelis- J 

metus natūralizacijos viršinin- 
kai nepriima tokių afideivitų. ' 
Nežiūrint to, kad kai kuriuose ** 
atsitikimuose, įimant Detroitą, 
“intencijos deklaracija” arhį. 
“pirmos popieros” esti išduota

H*: ieA .SaulTėt?l .Yie: galgciXu ■ darodyti afideivitaW
toj,' išdžiūvimui. Lai jisai 
sau džiūsta visą parą. Dan
tis i pakanka •’ valyti šepetu
ku du kartu į dieną:' rytą ir 
•vakarą; po pietų pakanka 
išplauti' burną vandeniu. 
Nereikia; šępetuką laikyti 
dušniai kųĮcįame indelyje 
uždarius, nes jisai negali 
ten deramai išdžiūti. Nerei
kia laikyti krūvoj šepetu
kus kelių * šeimos narių, o 
dar labiau — nevartoti •. to... v . . ... v be atvažiavimo užtikrinimo, vįs’
paties šepetuko keliem zmo- tiek įvažiavimo darodymo rei-

Tuvi būt vedamas ir laiko
mas pilnas rekordas visų bile 
kuriame , vienete parduotų 
štampų, taipgi ir uždyką duo
tų ištampu, ir raportai iš. to 
turi būt pasiųsti distriktui; 
Kiekviena^dištriktas, įdaryda
mas galutiną/" atsiskaitymą, tu
ri taipgi p,riduot rekordą skai
čiaus visų narių, balsuojančių 
riffkiWiiose. C ’ '• 11 1

nėm, ’nes tokiu būdu galima 
užsikrėsti nuo kitas kito ko
kia nėrs liga, nekalbant jau 
apie laužymą švarumo bei 
higienos taisyklių.

Vienu tik šepetuku nega
lima deramai, da'htų nuvaly
ti,-reikia vartoti atatinka-. 
jnų \ miltelių (powder) ar 
pastds (tyrelės, košelės, 
paste)’. Visai nesvarbu, ko
kiame pavidale tą valomą* 
medžiagą vartpsite; varto-

kalaujama pirm, negu pilna pi- 
lietystė teikiama.

Saginaw, Mich.— Čia Ge
neral Motors kompanija 
daugeliui darbininkų .moka, 
tik po 20 centų j valandą. , 

1 Vienas iš tos kompanijos" 
bosų buvo “darbininkų”} 
draugo gub. Smitho rinki-• 
mų kampanijos manadžfe- 
riu. , Tai ponas Raskobas.

'.7 7 J/ LjoVestbne/ 
Pildomasai Partijos Sekr 
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CASTON ROPSEVICH LIETUVIS GRABORIUS
NORWOOD, MASS

JONĄ

VITAK-ELSNIC CO
Barborėnas

Tel., Stagg 5049

UNDERTAKER

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

CBIELIAUSKAS)GRABORIUS
F. STANKUSPHILADELPHIA, PA AUBURN, ILL

GRABORIUS
mane

BALZAMUOTOJAS

NAUJAUSIOS MADOS

IORNIČIA
PARDUODAM ANT LARAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

279

157

164
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite293 MACYS BROS. FURNITURE CO
Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Mich., Sūnų

Meh-ose Park, Ill., 125 kp 
$12.20.; . , ,

W. Frankfort, ill., 191 k p

Kaina kiekvienos 'knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00.

Nanticoke, Pa'., 12 kp. $5.
Michigan City, Ind., 222 kp

A. 27 kp. narys
A. Ukanis

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

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

Brooklyno apielinkėje.

4639 So. Ashland Avė
CHICAGO, ILL.

999
N.’Y. “GERAI 
;YT CIGARUS,

Sylvijos rolę vajdins N.
Statkevičiūtė, kuri muzikaliai 

air vokajiai yra pažengus ir 
įtinka feavo rolėj. Elzės rolę 
Buri gerai žinoma Philadelphi- 
: jos aktorka J. Balčiauskaitė, 
ta pati dainininkė ir įgimta

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.,

Lithuanian 
rche-STI 
“DANCE'' 
> FOLIO • 

NO. 2
Ą choice collection 

Lithuanian pieces*

Lietuvaiti
FOTOGRAFtSTfc

Fotoffrafuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedaliomis nuo 8:1® ryt* iki 
I X) pietą

Margarieta Valinčiu*
Room 12 Weitzencom BId’g.

PUBLIC 8QUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Į “Laisvės” Koncertą ir Ope
retė “Sylvia” Philadelphijoj

Gruodžio 2 d. priešfašistinis 
komitetas surengė prakalbas, 
kurtose kalbėjo drg. K. Petri- 
ktenė ir drg. Senas Vincas. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Abu kalbėtojai kalbė- 
juOapie klasių kovą Lietuvoj, 

-iai* ir abelnai palietė vi
so pasaulio darbininkų judėji
mą ir siutitną imperialistinio 
fašizmo. Laike prakalbų bu
vo renkama aukos del Lietu
vos politinių kalinių; surinko 
Virš $43. Į pabaigą prakalbų 
buvo atsilankęs ir “Laisvės" 
redaktorius drg. Mizara, kuris 
vyksta ant -trijų mėnesių su 
prakalbų maršrutu į vakarines 
valstijas, i Po prakalbų prasi
dėjo registracija del busų 
vykti į “Laisvės” koncertą, j 
kurį, kaip bematant, susirašė 
važiuoti ir vienas busas jau 
Užpečėtytas. Tie draugai ir 
draugės, kurie norėsite vykti 
į koncertą, ten pasimatyti su 
daugybe maišytos lyties drau
gi pamatyti turtingą koncer
to programą ir turėti draugiš
ką tripą su busu ir visom “fu- 
nėm,” visi kreipkitės prie bu- 
sų “inžinieriaus” drg. Gal- 
kaus.

D. L. K. Keistučio Draugi
jos priešmetinis susirinkimas į- 
vgks ketvirtadienį, 6 d. gruo- 
mįo, Lietuvių Svetainėj. Pra
džia 7:30 vai. vakare. J šį 
susirinkimą turėtų visi nariai 
ir narės atkreipti atydą ir 
skaitlingai atsilankyti, nes šia
me susirinkime bus nominuo
jama draugijos valdyba 1929 
metams. Todėl labai svarbu, 
kad būtų nominuoti darbštūs 
draugijos nariai. Taipgi bus 
ir-daugiau svarbių mūsų drau
gijos reikalų aptarti. Todėl 
visi būkime!
D. L. K. Keistučio Draugijos

Prot. Rast., J. Grybas.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

John Naujokas
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, ]<ad 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 Bulių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga; 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cięarai 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:

Naujokę Cigarų Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, NT Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gėrų 
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

$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
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo« 
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-, 
mo, nenorč valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kiirios 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 Il
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N.' T.

198—200 GRAND ST.,
Tarpe Bedford

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ [STAIGA.

©ales dėlį Balių, Koncertų, >
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir O. 
Puikus steičius su naujaisiais j tai v 
wais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
$49—959 Willoughby Ak> 

Tat *842 8ta«.

Operetė “Sylvia”
15 d. gruodžio, Ukrainą 

Svetainėj, 849 N. Franklin St., 
bus perstatyta scenoj operetė 
“Sylvia.” Visi Philadelphijos 
lietuviai gerai atsimena “Gri
gučio” operetę, kuri linksmino 
visus muzikaliai, vokaliai bei 

Jošimo vaizdais. Tie, kurie ne- 
TtĮrėjo progos pamatyti “Gri
gučio, ° pageidauja, kad “Gri- 
gutis” būtų atkartotas, todėl 
Lytos Choras pasirengęs per- 
^t®yti “Grigutį” 16 d. vasa
rio; “Sylvia,” dviejų aktų ko- 
rųiška operetė, statoma pirmą 
sykį Philadelphijoj. Sylvia 
turtuos ir puikybėj paskendus, 
bet monotonijos verčiama pra
dėjo neapkęsti palociaus gy
venimo ir ji susitarė su kai
miete mergina apsimainyti gy
venimu, bet išbandžius, kai
mietės gyvenimas jai nepati
ko ir ji vėl atsimainė savo gy
venimo sąlygas. Abelnai, vei
kale randasi meilės meno įvai-

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

> 4715 N. 5th Street t 
PHILADELPHIA, PA.

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

Antrašas)
U.S.S.K., MINSK
Bovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku užaiprenuMeruoti 
tiesiai it Rusijos, tie Kalite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina *1.26. 
persiuntimas veltui. i

Worcester, Mass 
$7.65.

Akron, O., 198 kp. $5.50.
Brooklyn, N. Y., 76 kp. $7.
Pittsburgh, Pa., 195 kp. $5 
Hazleton, Pa., 45 kp. $5.
Nakomis, III., 148 kp. $5.
Pottsville, Pa., 28 kp. $2.50 
Washington

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužės, 
1927 m., jpradėjo eiti lietuvią 
kalba laikraštis

s CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iŠ Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dėdasi 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” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

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

aktorka, ką vaidino vieną rolę 
“Grigučio” operetėj. Apie 
šitą mergaitę jos tėvai turėtų 
kreipti atydos. Nėra jokios 
abejonės apie jos apsigimimą 
patapti aktorka. Tai su gabi 

, mergina; turi gerą lietuvišką 
. akcentą ir jai sufleris visai ne- 
. reikalingas. Jus pamatysite, 

kaip ji loš “Sylvijoj.”
Apie J. Bulaukutį jau žino 

ir Brook lynas, kaip tas vyru
kas stebino publiką savo ga- 

. bumais “Grigučio” veikale. Jis 
“Sylvijos” operetės yra re
žisierium ir pats turi kunigaik
ščio Tobbytum rolę. Jis yra 
Philadelphijos scenos žvaigž
dė. Tėvai gali džiaugtis sū
naus gabumais. Viskas, ką 
nuo savęs jam linkėčiau, tai 
lavintis kiek i)- politinės pozi
cijos srityj, nes dailės menas 
nėra abstraktiš, kaip kiti ma
no, būk bepartyvis. Dai
lės menas funkcionuoti be 

i vienos ar kitos srovės negali, j 
■nes jį nieks nerems. Sakoma,, 
sulig Jurgio ir kepurė. Jei j 
pataikausi, vienai srovei, tai j 
nepatiksi kitai. Dailė yra pa-( 
žebota ir sukaustyta dabarti- 

Inės sistemos reguliacijomis 
i taip lygiai, kaip ir pavergtas 
’darbininkas. Philadelphijos 
’Lyros Choras yra dalim viso 
’mūsų, lietuvių, progresyvio ju- 
I dėjimo. Jame randasi daug 
čia gimusio jaunimo,1 ypač 
mergaičių. Pastaruoju laiku 
įstojo į chorą gražių jaunikai- 

! čių-vyrukų, kas labai priduo- 
' da daug vilties choro gyvavi- 
; nnii. čia choras turėtų dau- 
Igiau kreipti domės į to jauni
mo lavinimą. Pasirodo, kad ■ 
pas jaunuolius yra jaugiau 
sugabumų scenos srityj, negu 
pas senus mėgėjus.

A. J. Smitas.

| įsitikinimų ir /ctfzmas nedaro del Į 
■manęs wfcztumo. Ma.no. ofisas at-1 
įdaras dieną ir naktį. Darbą at-« 
Į lieku gerai. Reikale kreipkites-pasį 

o patarnausiu kuogeriausia. | 
i 1 i

734 Grand Street 1
Brooklyn, N. Y. ■

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas 
užlaikytojas Restorano po num 
Grand St., Brookl 
PATAIKOT PAI 
kad j mėnesį 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 vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Mes, Alex ir Elena Ukaniai, 
tariame širdingą ačiū visiems 
tiems broliams ir seserims, ku
rie aukojo mūsų sušelpimui 
nelaimėje. Mes niekad nesiti
kėjome, kad taip gausiai mus 
sušelps kaip pavieniai, taip ir 
draugijos.

Aukas gavome nuo sekamų 
draugijų ir pavienių:

Auburn, Ill., nuo 27 kp. su
rengto pikniko $42.

Johnston City, III., 103 kp.
$4.50. '

Haverhill, Mass., 102 kp. 
$2.35.

Byesvili (?—Red.), Ohio, 
145 kp. $2.50.
Zeigler, Ill., 308 kp., $5.

Cicero, 111., 194 kp., $13. 
Westville, Ill., 29 kp. $2.50.

Westville, Ill., šv. Petro ir 
Povilo Draugystė $2.50.

So. Fork, Pa., 141 kp., $5.
La Porte, Ind., 329 kp. $5.
Sesser ( ?—Red.) 

kp. $5.95.
Hartford, Conn.,

Des Moines 
$7.35.

Manchester, N. H., 205 kp 
$3.40.

Ofallon, III., 291 kp. $1-
Bullpit, Ill., 224 kp. $2.
Wilkes-Barre, Pa., 85 kp 

$7.06.

Youngstown, O., 
$10.24.

Frackville, Pa., 
$5.50.

New Haven, Conn 
$3.50.

. Westville,-Ill., 18 kp. $5
Terre Haute, Ind., 46 

$5.50.
Wilsonville

$ 11 25
Detroit, Mich., 21 kp. $7.96.
Riverville, W. Va., 313 kp

Patarnauju vNlems nt s«Trtumo

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Li.tęratūros Draugijos 9 
kuopos svarbus susirinkimas į- 
vyks nedelioj, 9 d. gruodžio, 
Lietuvių Svetainėj; pradžia 
TJj vai. dieną. Visi nariai at
silankykite, nes bus išdalintos 
knygos, kurios yra atėję. Taip
gi reikės nominuoti Centro 
Komitetas; yra keletas ir kuo
pos reikalų, kuriuos reikės ap
svarstyti. Dabar eina .vajus 
mūsų apskrityje už gavimą 
naujų narių į A. L. D. L. D., 
tai pasistengkime prikalbinti 
naujų narių į A. L. D. L. D. 
9 kuopą.

Draugai ir draugės, visi tu
rime susirinkti 12 vai. dieną, 
nes nuo 2 vai. po pietų įvyks 
A. D. (K.) Partijos svarbus į

Pasitarkit su Dr. Zins
i Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia 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-SPINDULTAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGŽAMINAVIMAS DYKAIDR. ZINS
110 EAST 16lh ST., N. V.

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

Nedelioinis: 9 iki 4 po pietų

I ADOLFAS

Finleyville, 111., 92 kp. $2.75.
Milwaukee, Wis., 177 kp. 

$10.75.
Harvey, Ill., 289 kp. $12.75.
Sekeneclady, Ill., 205 kp. 

$5.00.
Meriden, Conn., 8 kp. $5.00 
Coal Centre, 

$3.60.
Steubenville, 

$3.15.
Girardville, I 

$1.50.
Elizabeth, N. 

Draugystė $5.00.
Bayonne, N. J 

D. $5.00.
Grand Rapids 

ir Dukterų Draugystė $5,
St. Louis, Mo., Wm. Stan

kus $5.00.
Ofallon, 111., J. Ciuskas $1.
Auburn, Ill., J. Nekličia 

$1.00.
Bullpit, Ill 

$3.16.
Iš Peoria, Ill., nuo Peters 

buvo man priduota tik tuščias 
konventas, be jokio laiško ir 
todėl nežinau, ar ten buvo au
kų, ar ne.

Ačiuodami už aukas, turime 
priminti, kad S.L.A. 27 kp. 
pirmininkas ii’ sekretorius už
kirto kelią del aukų savo veid
mainiavimais ir todėl daugelis 
kuopų sulaikė aukų siuntimą. 
Negana to, dar ir kuopoj at
siųstus mums čekius buvo su
laikę ir tik 4 d. lapkričio, 
kuopos susirinkime, atidavė 
juos mano žmonai.

Aš reikalauju, kad kuopos 
pirmininkas ir sekretorius at
šauktų tuos visus šmeižtus, 
kuriuos paleido mūsų antra-
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LAWRENCE ŽINIOS THOMAS, W. VA.
CLEVELAND, OHIOKONCERTAS

Pradžia lygiai 5:30 vai. vakare

NA

emvmint oo

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia,

APTIEKUS

Aas nuo 
j c, I šs.I— 
Rauma-

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

J 'y
.t

‘ ’ Vaistas, 1 <
Kurį Kramtyk, 

Kai Guma 
Nėra kito skonio, 
tik Feen-a-mint

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Ęaina $2

RENGIA “LYROS” CHORAS

Sulig pareikalavimo šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėjama, 

kaipo užsakymus (orderius)

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Jūs Pageidavot

atsidarė Ateities žiedo 
Draugijėlės mokyklėlė, 
pamokos atsibūna ne- 

nuo 10 iki 12 vai.
Taip pat prasidės grei- 

dainavimo pamokos su-

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

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

KONCERTO PROGRAMA BUS SEKANTIS
LYROS” IR “ABRAŠEVIČ” CHORAI, 

po vadovyste S. Altschuler.
A. VALATKIUTĖ, soprano solo.
EVA E. MAYO, smuikininkė >

laikraštį “Vienybę.” Vos tik 
spėjus -tam viskam .užsibaigti,

Juos išdirba

STANLEY PAUL

Viena, Austrija.— Dr. Mi
chael Hainisch vėl renka
mas Austrijos prezidentu 
Kapitalistines politinės par
tijos sutiko, kad jis būtų iš
rinktas trečiam terminui.

Jau 
Vaikų 
kurioj 
dėliomis 
dieną 
tai ir 
batomis nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų. Visi draugijėlės nariai 
turite lankyti mokyklą. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių.

“Ar tu iš proto išsikraustei, ar....”
“Nutilk į... Mokėk bausmę, ar eik už 

grotų,” taukštelėjęs kūjeliu į stalą, riktelė
jo skvajeras. Paskui atsidarė stalčių, išsi
ėmė iŠ jo revolverį ir pančius ir pasidėjo 
ant stalo.

Šis pažiūrėjęs į mūsų skvajerą tokio
mis akimis, kaip munšainierius į probišiną 
kad pažiūri, kuomet šitas kapoja pikiu jo

-^^^,£A^PAU AVE-» ir B646

šie draugai: 
Herman Ehrluh 

vietinis darbuotojas 
Užbaigus kalbėto- 

vyrų cho- 
J. Nava- 

buvo apie 
padengimo 
$9.52.

’persekios darbininkus. Mes 
turime laukti dar sunkesnių 
laikų. Leiberys.

pačia “Vienybe,” kurioj da
bar visi pranešimai, nusiskun
dimai ir ašaros talpinama.xAr 
tai reikia dar didesnio susibi
čiuliavimo su fašištais? Juk 
visi žinome, kad “Vi’epybės” 
redaktoriai ir jų pasekėjai yra 
fašistai.

negu kur kitur dabartiniu laiku.

>rius Savininkas
CHLflE ST., DETROIT

stūmė jį ;§kvajeW^riūsišpjoVė imįšejcMauk.
, ‘Kada’, aš, išsikolektavęs pustrečio dole

rio už liudijimą, atėjąu-prie savo ližės, jau 
cądau juos’susigrūdusius, kaip į savo -ka
rą, ir belaukiančius-manęs; 1

;; .(Tąsa bus) , ..

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštj 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina-

Matote, draugai, darbinin
kai, ką tai reiškia netekimas 
unijos. Jau dabar užveizdos 
su d'arbininkais taip elgiasi, d 
kas, bus toliau? Reikia tikė
tis, kad darbdaviai dar aršiau

Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina .

’stojo ant vieno, pasitaisė akinius ir pats 
sau pradėjo skaityti paragrafą.

Tačiaus, kuomet aš dirstelėjau per jo 
petį-į tą jo'“teisių” knygą, net pypkis man 
iš dantų iškrito iš nusistebėjimo. Tai > ne
buvo jokia teisių knyga, bet apysaka “Oli- 
er Twist,” iš kurios mūsų skvajeras teira
vosi, ką teisės sako apie šio vakaro girto 
automobilisto važiavimą ir kaip tokie žmo
nės yra baudžiami, jei jie sudaužo kito 
žmogaus automobilį.

Vienok, nepaisant tos ironijos, to pasi
tyčiojimo iš įstatymų, viskas išėjo, kaip 
sviestu patepta. Mūsų skvajeras, dasižino- 
jęs iš tos apysakos, kaip yra baudžiami 
prasikaltėliai šitokiuose atsitikimuose, pa
dėjo knygą į tą pačią vietą, išspjovė pasku
tinį tabaką iš burnos, atsilošė krėsle, susi
kišo nykščius už. kamzelkos perpečių ir 
pradėjo:

“Jūs, Pennsylvanijos žiulikai, atvažiuo
jate girti į mūsų valstiją, lakstote mūsų 
gerais keliais, kaip ‘kreizės,’ išvartote tele
grafų stulpus, sudaužote mūsų piliečių ma
šinas, sužeidžiate žmones ir jeigu tik jūsų 
nenutveri striukai už skverno, pervažiavę 
per Delawares tiltą—parodote mūsų vals- 
vijai didelę špygą.

“Nepaisant, kas tu esi, teisės visiems 
palieka teisėmis ir visus lygiai baudžia už. 
jų peržengimą. Tamsta peržengei tris tei
sių patvarkymus ir štai jie: a) Girtas bū
damas valdei automobilių, b) važiuodamas 
žigzagavai, ką mes vadiname “rekles 
draiving,? ir c) padarei iškaclą mūsų pilie
čio nuosavybei-^sudaužei jp karą.

“Bausmė yra sekama: Už girtumą de
šimts dolerių ir kaštai, už žigzagavimą, 
kas reiškia ardymą mūsų kelių, remiantis 
valstijos teisėmis, dvidešimts dolerių ir kaš
tai, ir du šimtai dolerių už šio piliečio su
daužytą ližę. Vadinasi, su kaštais, nuosto
lio atlyginimu ir bausmėmis, teiksiesi su
mokėti du šimtu keturiasdešimts devynius 
dolerius ir devyniasdešimts aštuonįus cen-

Paminėjimas S. S. S. R. 11 
Metų Sukaktuvių

Lapkričio 18 d. Amerikos 
Darbininkų Partijos centrali- 
nis miesto" komitetas buvo su
rengęs paminėjimui Sovietų 
Sąjungos 11 metų gyvavimo 
koncertą su prakalbom. Pa
rengimas įvyko rusų progresy
vių svetainėj. Pirmiausiai, 
atidarant prakalbas, buvo iš
pildyta dalis programos se
kančiai: dd. Ona Balčiūniūtė 
ant piano ir B. Petrukevičius 
ant smuiko pagriežė Interna
cionalą ir dar keletą puikių 
kavalkėlių. Liaudies Choras 
sudainavo trejetą dainelių, po 
vadovyste O. Balčiūniūtės ir 
B. Petrukevičiaus (?—Red.). 
Du jauni vaikinai (pavardžių 
nepastebėta) vienas griežė anį 
smuiko, antras skambino ant 
piano. Vėliau^ sekė prakal
bos, kalbėjo, keletas draugų. 
Trumpai ir aiškiai nupiešė 
apie Sovietų gyvavimą ir jų, 
sunkias dienas per tą 11 me
tų ir Amerikos darbininkų pa-j 
dėtį ir jų kovas. Ragino vi
sus darbininkus dėtis prie A- 
merikos Darbininkų Partijos, i 
Kalbėjo šie draugai: Harvy | 
Carter, Herman Ehrluh, Jim, 
Reid ir 
Ramhall 
jam, dainavo rusų 
ras, po vadovyste 
dausko. žmonių 
pora šimtų. Del 
lėšų aukų surinkta

Prieš Fašistus ir Su Fašistais
Kaip visoj Amerikoj, taip 

ir čia, Lawrence, buvo protes
tai prieš Lietuvos fašistus. Tai 
ir tautiečiai katalikai buvo 
prisidėję prie tų protestų. Pri
ėmė rezoliucijas ir buvo dideli 
pasipiktinimai prieš" fašistinį

vilkas, arba* kuomet darbininkas eina per 
.‘dirbtuvės vartus, atleistas nuo darbo. Ta
čiaus dinktelėjo gera mintis, sugrįžau ir 
trenkiau skvajerui į priekurčią ausį:

“Jinai pasakė, kad su bomais nenori 
turėti reikalo, iššoko iš vežimo ir nudūmė 
namolei.

Kaip žiūrėjo šiame atsitikime skvaje
ras į skvajerą, kuomet yra sakoma, kad 
vanagas vanagui aides neiškerta, aš neži
nojau. Vienok aš gerai žinojau mūsų 
skvajero ypatybę bei principus, kad “Kas 
skundžia, tas laimi.”

’ Tuo tarpu mūsų skvajeras atsidarė 
šėpą, atydžiai pervedė pirštais per sustaty
tų knygų nugaras,, išsitraukė‘reikalingą 
.“teisių” knygą, atsargiai, net pirštu vesda
mas puslapi nuo viršaus iki apačiai ir vėl 

j atgal, pervertė kelis lygiai puslapius, apsi-

Nelaimė Tautiškų Katalikų 
Kunigui

Kaip vietiniuose laikraščiuo
se buvo rašyta, lietuvių tautie
čių katalikų kunigo pavogė 
automobilių ir jau buvo pra
dėję jieškoti. Bet paskui pa
aiškėjo, kad jau yra uždėtas 
attachment’as ant jo mašinos,

JOE SIMANS Jf. saxophonistas
A. K. GAJLIUNAS, bass solo ’ :*T|
C. JOHNSGNIŪTĖ, piano solo J H
STEVE ULNIK, akordionistas į £&■
‘‘LYROS” CHORO VYRŲ KVARTETAS.

/ PO PROGRAMO BUS ŠOKIAI h

Įžanga 65c. ypatai; ant šokių merginoms 35c., vyrams 50c.
Kviečiam visus atsilankyti į mūsų rengiamą koncertą,

ir linksmai praleisti vak’arą. “LYROS” CHORAS,

Sandariečiai Pralaimėjo

Jau seiliaus buvo rašyta, 
kad tautiškon katalikų para- 
pijon glaudžiasi sandariečiai 
ir net komitetuose sulindę dir
ba. Socialistai irgi nepasilie
ka nuo pastarųjų. Bet dabar 
paaiškėjo, kokiais tikslais jie 
ten darbavosi. \ Jie norėjo, 
kad parapija užrašytų ant 
Sandaros vardo parką ir kapi
nes. Dabar del to dalyko ir 
nemaži barniai eina. Sanda- 
riečių tikslas paaiškėjo. Gal 
paaiškės ir socialistų planai, 
žinoma, vietos sandariečiams 
buvo įsakyta darbuotis iš cen
tro, nes vienas jų susirinki
me apie tai viešai prasitarė.

Neatsiekus tikslo, dabar 
kalbama, kad sandariečiai 
rengsią prakalbas ir išaiškin
sią parapijos ir kunigo dar
bus. Gerai, lauksime prakal
bų ir išaiškinimų! Bet ar jie 15 u 
tą darys? Tėvynės Mylėtojų 
Draugija jau keletas metų 
tam atgal palaidota. Vienas 
sandarietis pasakė: “Priklau
sau prie T. M. D., bet jau ke
turi metai nemokėjau, nežinau 
nei kada susirinkimai būna ir 
sekretoriaus negaliu surasti.” 
O Sandaros kuopa tik ant po
pieros gyvuoja. Sandariečiai 
patys tingi dirbti, bet iš kitų 
nori pasinaudoti.

Senas Vincas

KIRVIS KOTĄ ATITIKO

Į kasyklų num. 9 kalerį at
kėlė naują užveizdą. Ir kaip 
tik atėjo pas darbininkus, tuo- 
jaus pradėjo klausinėti, ar jie 
eina į bažnyčią. Atsirado po
ra drąsesnių, kurie pasakė, 
kad neina į bažnyčią ir netiki 
į tokius dalykus. Tuomet kiek
vieną rytą ateidamas pradėjo 
klausinėti darbininkus, ar jie 
kalba poterius. Kurie pasa
kė, kad nekalba, tuos pradėjo 
grasinti A išmetimu . iš darbo. 
Vieną . sykį.- paįnatė j’darbinin- 
ką: bętnyčioį 'valgant mėsą, 
tai priėjęs pareiškė, kad jeigu 
dar sykį pamatys, tai jau iš 
darbo išvarys. Jau keletą 
darbininkų išmetė iš darbo už 
streikavimą su McGarry gru-

Praktikos pamokos išardyt, suttd- 
syt ir sudėt visokius motorus, JT 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant F<lWo. 
Pilnas kursas šoferio-Mech.ffiiko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1
NEW YORK AUTO SQHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y«

STIPRUS VALGYDAMI

VA

au Atsidarė A. Ž. V. D. Mo 
kyklėlė

(Iš Tikro Atsitikimo)
(Tąsa)

“Gerai, eik ir sėskis. O ką tu žinai 
apie šį atsitikimą?” rodydamas pirštu į 
mane ir mesdamas žvilgsnį iš savo mie
guistų, lyg su vikšriu prapjautų akių.

“Aš, ponas skvajere, irgi važiavau na
mo, štai su savo žmonele ir sesute ir...”

“Ką? Ar sapnuoti pradėjai? Kurgi 
tu čia matai savo žmoną?”

“Ak, tiesa, čia jos nesimato.... Tai, 
ji, nabagutė* bene bus vežime palikusi, o 
gal ir pamečiau bevažiuodamas?”

“Na, tiek to. Šauk, ką žinai.”
“Taigi, tai. Kaip saldau, važiavau na

mo, pasivijo mane Fordukas, pralenkė ir, 
už kokio bertainio mylios; susikūlė su šituo 
Pennsylvanijos grėva. Aš, išgirdęs trenk
smą, nulėkiau į nelaimes vietą ir radau ši
to vyro karą, užlipusį ant štai šito vyro li
žes, prie pat krašto kelio ližės pusėj?”

z “Ar greitai tas Fdrdukas galėjo va
žiuoti, kuomet pralenkė tave?”

“Apie 30 mylių į valandą.”
“O kokiu greitumu galėjo važiuoti ši

tas džentelmonas?”
“Negaliu pasakyti. Tiek tik galiu pa

sakyti, kad jam kelias buvo persiauras, tai 
ir viskas.”

“Gerai. Eik pašaukt savo moterį iš 
vežimo.”

Atsidūręs tokioj keblioj padėtyj, neži
nojau nė ką daryti, nė ką sakyti. Dirste
lėjau į savo liaują pačiukę, jinai tik užuo
jautos žvilgsniu atsakė man ir pridėjo no
sinę prie savo gražios nosytės. Iškiūtinau

Sušelpimas New Bedfordo 
Streikierių .

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas rengia koncertą sų ba
lium del sušelpimo New Bed- 

, fordo streikierių, kuris įvyks 
[. gruodžio, Belgų Svetai

nėj (svetainę duoda uždykąl). 
Prasidės 6 vai. vakare. Muzi
kantai iš Haverhillio taipgi 
gyąjins uždyką. Varde strei
kierių yra kviečiami ir lietu
viai dalyvauti šiame parengi- 

I me, nes lietuviai beveik ir ne
prisidėjo prie sušelpimo New 
Bedfordo streikierių. Svetai
nė randasi ant Mason St. Rei
kia eiti Essex St. dar už stoties 
(dypo) ir paėjus- ten surasite.

L. Koresp. Biuras.

Nedėlioj, 9 d. Gruodžio (Dec.), 1928

Lietuvių Svetainėje
6835 Superior Ave., Cleveland, Ohio

včo kuoke t KT xigx j u M s 
MUSKULUS GELIA 

. \ po ilgos dienos sunkaus
\ ND darbo ir išsataty-rno sa—
\ . vęs saitam ir drėgnąm

v o orui, nėra nieko palyKp
V, v N namo kaip vikrius
Bk «•</ ., i trinimas su PALN-EK-

AT L PELLERIU. Skauda-ini/pailsę muskulai tuo- 
t ' Į\ jauš pasiduoda šitam,

gydymui. Ir tarsi magišku budu sustingimas 
-Justi oda paraudonuoja., jus Jus patnirštate
(kurie ateina Naudojant tiktai JVy3P jaučiatės
tuojaus geliančius skausmus po sunkau> darbo. J.

m'iHįpna'i Stačiu žmoni.,

3 Suvirs per šcšiasdęšunt metu PAIN-EXPLL- 
i,ERXS gelbėjo prašalinti muskulų gcbmą u 
skausmus. (Thip pat jis yr,a įrodytas va.is 

• Vaprastų, Peršalimų. Skausmų Krūtinėj 
' narinimų, Nusimuslmų, Neuralgijos, . 

tiJkų Skausmų, Strėndicęho n t. t.
Visuomet persitikrinkite, kad gaunate ty

rąjį I Žiūrėkite, kad ant pakcho butų IN KA
RAS. Apsisaugokite pamčgzdziojimų. .KtJ'P 
laukite pas artimiausi nuo taiL-a Tei iis neturi yAIN-EXPEL.L>i!<Ki<J, tai 
mes pr s usime jums stačiai iš laboratoruos. 
AiXdnVifp kad išsitrynimas su PĄIN-EK- PElLeRIU apsaugoja jūsų sveikatų ir jėgas. 
Ir kainuoja taip mažai.

Rvejopo didumo bonkos —r 35 ir 70 centų, 

-cottier 
1 BERFlY AND SOUTH FIFTH STS. 
R " “ BROOKLYN, N.V

kurį uždėjus viena, .parapijos 
narė, tūla Mikšienė. Kaip da
bar kalbama, kad M. būk tai žiūrim, kad jau tautiški kata 
užmokėjus už ką tai, bet jai likai bučiuojasi su fašistais ii 
neatmokėjo, todėl ir uždėjus 
attachment’ą ant kun. šleinio 
mašinos.

Šiuomif meldžiu atsišaukti, 
ypač West ■ Virginijos kolonijų 
lietuvių iŠ mažesnių ar dides
nių miestukų, nors ir pavienių, 
nes aš turiu mierį keliauti po 
West Virginiją su organizaci
jų ir draugijų reikalais, ypač 
S.L.A. ir A.P.L.A. Todėl no
rėčiau susirašyti su West Vir
ginijoje gyvenančiais lietu
viais, nes kur man būtų pa
rankiau, galėčiau nuvažiuoti 
ir kur būtų galima surasti bū
relis lietuvių, galima būtų su
organizuoti minėtų organiza
cijų kuopeles. O kas norėtų 
užsisakyti laikraščių, ypač 
darbininkiškų, galima būtų 
užprenumeruoti, nes gerai ži
nau, kad po plačią ir kalnuo
tą .West Virginiją randasi 
daug lietuvių, kurie dar nėra 
nariais nei S.L.A., nei A.P.L. 
A. Prie^ šių didelių ir nau
dingų organizacijų turėtų pri
klausyti kiekvienas lietuvis ir 
lietuvaitė, nes kaip matytis, 
tokioje didelėje ir plačioje 
West Virginijoje visai mažai 
randasi viršminėtų organizaci
jų kuopelių. Todėl meldžiu 
atsišaukti ir parašyti laišką. 
Aš, gavęs laišką‘ar atsišauki
mą, parašysiu atgal ir sugrą
žinsiu krasos ženklelį. Už ką 
tariu išanksto širdingai ačiū!

Draugiškai, ‘
M. L. Balchunas, 

Thomas, Tucker Co., W. Va.
P. O. Box 128

£0^01

___________ JJ



KAVALIAUSKASJUOZAS

0PERETISK4S KONCERTU
1439 South 2nd Street

Rengia DienrašCio “Laisves” Bendrove TELEFONAIS

GARSIAUSIŲ RUSŲ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPĖ

Savina

Vasilewski
ope

ope

MARCY BATHS

ARCADIA HAL 82-86 MARCY AVENUE

BROOKLYN, N. Y

F. Stankūnas

M. E. česnavičiūte

■Aido ir Lyros Chorų Mokytojas

VISIEMS PIANU AKOMPANUOS PETROV

NUSIŽUDĖ FĄBRIKANTAS

gurno išr įiadegiojinfo -

Miestas 
Miestas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ 
DIENOS: 

Pa nedaliais Ir 
UtamiakaisTRYS SUDEGĖ VIENAME 

iš keturių Kriminalių
GAISRŲ

kad priežastis jo. saužudystės 
—tai nepasisekimas biznyje.

Savina, 
buvusioji 
Souris,” 
laiku 
nuoja 
phijos operoj

srų temijįmo. . 4 ■ ■
Bandoma surast minėtų gai 

srų ‘kaltininkas.

Jaunų Vyrų
OKTETAS UFA

HALSEY ST. IR SARATOGA AVE., ARTI BROADWAY

DALYVAUJA IR MUSŲ LIETUVIŲ SCENOS ŽVAIGŽDES ‘LAISVES’ x METINEI IŠKILMĖJ

Telephone, Stagg 8326
9745

Vienatinis Lietuvių Bassas Amcri 
koje, kuris dainuoja /amerikoniš 
kuose teatruose. Jį girdėsime sa^ 
vo koncerte.

Oregon 5188
Main M68

Panedėliais 
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

Įstaiga Brooklyn© 
VYRAMS

AIDO IR LYROS CHORAI 
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte 
vėliausias dainas

Vasilevski, pirmasai teno
ras, visą laiką dainavęs 
garsiame K a t e d riniame 
Kvante.

Lyriškas Sopranas ’ 
Pagarsėjusi lietuvių dainininkė 

Ji duos keletą solų mūsų konęerte.

VAIKAI 
įleidžiami . utarninkais

LAISVĖS” KONCERTE JIE DUOS PUIKŲ OPERETIŠKĄ AKTĄ Iš LIAUDIES GYVENIMO, VARGŲ DŽIAUGSMŲ, 
BĖDŲ IR LAIMIŲ

taip pat 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

Seredomis ’
Ketvergais
Pėtnyčiomis k
Subatomis
Nedaliomis

dieną ir naktį

num. 3£0 E. 15thk St.; trečias, 
prasidėjęs iš padegto kūdikių 
vežimuko, ir greit užgesintas, 
vienoje departmentinėje san
krovoje f ant tos pačios^ gatvės, 
ir dar vienas gaisiįąs' po num.

I K. I IIii SIkur irgi buvo 
k orięl ori U j ė \ p a d e gtas tušči ąs 
kūdikįų v vežimukas.

Yra’tokių' kriminalių, išga-

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

Šmit
Dainininkė Šmit, lyriška- 
soprano, koncertinė artis
tė, pagarsėjusi nevien tik 
tarp rusų, bet tarp amė- 
rikont] ir kituj tautų, šia
me akte ji vaidins y tin 
svarbią rolę, čia ir mes 
turėsime progos pasigro
žėti jos talentu.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-8474
Būkite Savystovūs

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

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA11UOTOJAS

Tai Dar Pirmu Kartu Lietuvių Gyvenime Amerikoje Bus Taip Turtingas Koncertas

Nedalioje, 9 Gruodžio-December, 1928

Panedėliais nuo 12-to-? 
valandos dieną per visų 

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

nakties

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 
teatru ?‘Chauve Souris” 
(“šikšnosparnio”).

Keturi gaisrai tą pačią die
ną, vienas po kitam, ant 14th 
jr loth Ste., Nejv Yorke, tai 
buvę darbas vieno ir to pa-

K. Menkeliūniūtė '
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

ties pusgalvio kriminalisto, sa
ko policija.

Viename iš tų gaisrų, po 
num.'212 E. 14th St., sudegė 
dvi valgyklų tarnauto j os, Ma
rė Besėda ir B&toora. Colinbe- 
naitė (abidvi turėjo po 23 me
tus amžiaus), ir su jomis Su
spirgėjo tame pat kambaryje 
buvęs Wm. L. Adre, agentas 
Barboros mylėtinis.

Kitas gaisras įvyko po-

mezzo-soprano, 
artistė “Chauve 
kuri dabartiniu 

pasekmingai dai- 
ir lošia Philadel-

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

Karlas
Karlas, basso, rusų 
ros artistas; dabar 
nuoja Phįladelphijos 
roję.

Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 
dabar jie pasiryžusiai mokinasi

Gazu nusinpodijo kadaise 
buvęs turtingas audimų. . fąbrir 
kSntas John Auerbach,’54’ me
tu. arųžiaus, po num. 724'Eį 
.2^r^G,^įpąkįyįng? • Palikta- 
m'o 'i. šeimynoj4 vąšelyje •" ’sako,' 
* H” : .* V u A t .

8JVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A 
luAiltn, Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—-76eJvU Uvllly

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priežas,—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačių Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių žalčių nebijo. Už 76 centus už baksų apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS i,
(26 centai už skrynutę) \

yra tai kanuol* prieš kitą amžinų žmogaus priešų,—vidurių užkietėji< 
mų,—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.

Tel.: Juniper 9786
Siųsdami pinigus su savo adresu, užralykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
------------------------------- .x__ORDER BLANKr_________________________  

Aš, Žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ui kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ________________________ _____________________________

Mokykla su Reputacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

Washington.— Columbia 
Distrikte Smitho Deihokra- 
tų Kliubąs paskelbė; kad. jis 
darbuosis, idant?-gub. Smi- 
111 as būtų vėl nominuotas ’ į 
prėziSė'ritus * 1'032 < metais. -

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Bell____
Keystone.

Naujoviškiąusia Tos Rūšies
MOTERIMS

įžanga $2.00, $1.50, $1.00

PO KONCERTO ŠOKIAI
Įžanga vientik j šokius 75c
Tuojau Įsigykite Tikietus

ORKESTRĄ PROF. RETIRE VIČI AUS

mm mm mm mm mm mm lAdind mm mm mmmm irt! mm mF tirti ihi;tinii Mm Mmmm mm mm mm mm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmvmmmmm mmmmMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MW MW MM MW MM MMMMMMMMMM
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VIETOS ŽINIOS LIETUVIU VALGYKLA
(Daugiau Vietos Žinių Pysi. 5)

417 Lorimer Street

IŠRANDA VOJ IMA!

Telephone, Stagg 4409288-293

A. RADZEVIČIUSREIKALAVIMAIPRANEŠIMAI IŠ KITUR
(Undertaker)

PARDAVIMAI
•Valdyba

J. LEVANDAUSKAS
Graborius

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
SPORTAS UŽEIGA

•Komisija

J. IR O. VAIGINISPAJIEŠKOJIMAI
214

Kiekvienas i J

teisme

teis 
išda

KOMARAS— 
“NOBODY’S BEIBĖ

S. L. A. 83 KUOPOS 
METINIS BALIUS IR 
KONCERTAS

IŠBALSUOTAS, BET 
NEIŠRINKTAS?

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

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

daugybę kitokių

IŠ DRG. VINCO STUKO 
LAIDOTUVIŲ

SVARBUS BROOKLYNO IR 
APIELINKĖS DARBIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

8 vai, ryte, 
Tat ne- 

290-91

McMANUS ĮKALTINTAS 
<AIPO ROTHSTEINO 
NUŽUDYTOJ AS

KEIKĖ IŠGELBĖTOJUS 
NUO MIRTIES

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Beneso plokščiulrių 
šalmėčių 
Šalavijų
Beneso lapelių
Safronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

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.

IRMALIORIUS
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

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

zika, kuri patenkins visus, 
senesnius 
sus 
tas,

PRIKĄSK LIEŽUVI, O KAD 
NE, TAI BOSI NUŠAUTAS! .

Du jauni vyrai, atėję į vie
ną 42nd St. viešbutį, užsisakė 
vidurnaktyje kambarį; ir kuo
met manadžeris Charles Un
ger juos vedė į kambarį, jie
du atkišo revolverius ir iškra
tė jam kišenius, ištraukdami 
W>; veikiausia būtų darę ir 
daugiau plėšimų, bet nusigan
do, pamatę ateinant trejetą 
Vienbučio svečių ir pabėgo, už-

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

EX-POLICMANAS UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ UŽ 
NEŠOKIMĄ

Vienas blaivybės agentas, 
buvęs policmanas, saliūne nu
šovė darbininką Wm. Coheną, 
19 metų amžiaus. Agentas 
buvo girtas. .Jis pradėjo šau
dyt į grindis ir paliepė Cohe- 
nui šokti sulig revolverio “mu
zikos.” ■ Kuomet Cohenas ne? 
šoko, tai tvarkadarys paleido 
kulką stačiai į jį ir ant vietos 
nudėjo. Teisėjas Nova Kings 
pavieto teisme labai' švelniai 
apsiėjo su žmogžudžiu; jis 
kad ir bus teisiamas už antro 
bei trečio laipsnio žmogžudys
tę, bet bus nuaiškinama, kad 
tai buvę netyčia bei per klai
dą; gal ir gaus kiek kalėjimo, 
bet'tai bus tiktai vieni kiti me
tai. Tačiaus, jeigu taip būtų 
padaręs “paprastas” žmogus, 
darbininkas, tai jis būtų tikrai 
nubaustas marčia elektros kė
dėje už tokį žygį.

Tel., Stagg 0452 x , I / •

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baitrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams. Kirpti

1 ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

tAisom Laikrodžius ir visokius
' auksinius daiktus

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos 
L.* Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gatės Ave'. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus pranešimas tiems, kurie 

važiuosite į “Laisvės” koncertą, kad 
susirinktumėt laiku į Liaudies Namą, 
1214 Spring Garden St. 
nes tuo laiku -išeis busas 
sivėlinkit.

Policmanas Fred Oettinge- 
ris pamatė išlendant laukan 
pro išdaužtą durų stiklą iš 
krautuvės po num. 155 Wash
ington St., Brooklyne, vieną 
Vyruką; paskui pasirodė ir du 

skiti.J Policmanas leidosi vytis. 
Jie bandė ištrūkt, gaisrinėmis 
kopėčiomis užsikraustydami 
ant stogo po num. 40 Prospect 
PI. Čia ant stogo juos ir areš- 
tavp. Pas juos rado sąrašą 
šešių kitų krautuvių, kurias 
jie rengėsi apiplėšt. Jie taip
gi buvo prisikimšę kišenius 
vogtų fontaninių plunksnų, 
laikrodėlių, kvepalų bonkučių

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

, 127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexingtoh Avenues

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

< Brook lyno augščiausio 
mo teisėjas J. A. Dunne 
v ė patvarkymą, kad republi- 
konas miestd tarybos narys G. 
U. Harvey, išbalsuotas į 
Queens pavieto prezidentus, 
dar negali būt pripažintas iš
rinktu. Nes esąs toks įstaty
mas, kad žmogus, būdamas 
miesto tarybos nariu, negali 
būt išrinktas tokion naujon 
vieton, kaip tvirtina demokra
tu advokatas Munroe.

viršum Alberto 
buvo parkritęs 

Prisistatęs polic-

Įvyks nedėlioj, gruodžio 16 
d., prasidės.4 vai. po pietų, 
“Laisvės” svetainėj, 46 \Ten 
Eyck St., Brooklyne. Visi ir 
visos būkite parengime—turė
site gerus laikus* išgirsite ge
rą programą, gausite po kak
laraištį (vyrai) ir po prijuostę 
(merginos, moterys). Jauni ir 
seni bus suporuoti.

Programa: Balalaikų Or
kestrą, po vadovyste jaunuolio 
Zablacko; šokis ir dainos— 
jaunuoliai B. Misevičiūtė ir J. 
Račkauskas; smuiko solo—Ed
na Rogers; oktetas Ufa su 
nauja programa; priekaištės 
ir kaklinės ves poron visus ir 
visas be skirtumo amžiaus ir 
tikėjimo. Čia bus vadovybė 
Elenos Siaurienės, Marijonos 
Vaičekauskiūtės, O. Deikuvie- 
nės ir kitų; Elenos Retikevi- 
čiūtės orkestrą—Kauno, Vii-Į 
niaus ii’ New Yorko šokiai.

Visi—visos—būkite laiku.! 
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžan
ga 50 centų. Komisija.

PARSIDUODA gerai įrengta groser- 
nė, ateivių apgyvento) vietoj, gali

ma daryti puikų pragyvenimą.- Par
duodu todėl, kad turiu dvi krautuves 
ir negaliu apsidirbti.—906 Metrop'oli- 
tan Ave., Brooklyn, N. Y. 290-95

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS -

X-Spindulių Diagnoza < 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
f i Brooklyn, N. Y5 ‘.-1

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

PARSIDUODA gerai įrengtas Sto
ras, grosernė, tirštai lietuviais ap

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

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui. 
- Norėčiau tokios, kuri pati dirba ir 
pinigus taiipo. Aš turiu turto $7,- 
000, esu 40 metų, vidutinio ūgio. Jei
gu kas mane suvestų į pažintį su 
tokia, kokios jieškau,' tai tam atly
ginčiau.—R. S. Plikaitis, 46 Teh 
Eyck St, Brooklyn, N. Y. 290-91

nių pagrindų, ir tą darbą $ui 
kiai dirba.f '■ r << 

Molodiec, Juozuk!
J. Kentūras.

antrojo
kuri
gruodžio 9 d 

svetainėje.
Frakcijos Sekretorių

šeštadienį, gruodžio 8 d., 7 
vai. vakare, įvyks labai svar
bus susirinkimas Darbininkų 
(Komunistų) Partijos Lietuvių 
Frakcijos narių Brooklyno ir 
apielinkės. Visų draugų par
eiga šiame susirinkime daly
vauti. Vieta—-“Laisvės” svet.

Susirinkimas šaukiamas su 
tuo tikslu, kad plačiai išdisku- 
savus 'mūsų partijoj pasireiš- 
kusio trockizmo klausimą-' ir 
kovą su juo ir Centro Komite
to pareiškimą tuo klausimu. 
Kiekvieno partijos nario par
eiga susipažinti su išmetimu 
Cannono ir jo pasekėjui iš par
tijos ir kodėl reikia kovoti 
prieš dešinumo pavojus.

Taip pat susirinkimas iš
rinks delegatus į lietuvių frak
cijos antrojo distrikto konfe
renciją, kuri įvyks sekmadie
nio ryte, gruodžio 9 d., rtLais- 
vės

PA SI RANDAVO J A Williamsburghe 
3 kampiniai kambariai, maudynės, 

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

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del inteligentiško vyro. Yra visi 

parankumai, garu apšildomas. Gali
ma mayti nuo 3 po pietų iki vėlai 
vakare. Kreipkitės po num. 160 So. 
3rd St., Apt. .26, Brooklyn, N, Y.

291-93

PAJIEŠKAU savo marčios Kazės 
Karanauskienės, po tėvais Žijins- 

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 
ątsišaukti, jei gyva, arba kas žinote 
malonėkit pranešti.—Ona RaČiukai- 
tienė, .337 S.j Empire (St., Wilkes- 
Barre, Pa. ■ 290-92

PARSIDUODA pusė restorano, biz
nis einat 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

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bei 
jau senai matčmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Albert Gray, ne ačiū pasa
kė, bet keikė tuos, kurie išgel- 

i bėjo jį nuo mirties. Jis Canal 
! St. stotyje šoko po einančiu 
Isubvės traukiniu, norėdamas 
i pasidaryt galą. Motormanas 
'sustabdė traukinį, ir užkirto 
i varomąją elektros srovę; bet 
' vienas vagonas vis tiek buvo 
jau perėjęs 
Gray, kuris 
tarp relių.
manas ištraukė- jį iš po trau
kinio ir iškėlė ant platformos; 
o išgelbėtasis spjaudėsi ir kei
kė subvę ir motormaną. ir po- 
licmaną, kad per juos jis ne
galėjo pasiekt, savo tikslo— 
nusižudyt. Sako : Kuomet pa
mačiau, kad traukinys viršum 
eina, manęs tarp relių nekliu
dydamas, o paskui sustojo, tai 
griebiausi rankomis už trečio
sios, elektruotos, relės, kad 
mane elektra nutrenktų; bet 
tas prakeiktas durnius motor
manas pasirūpino užkirst ir 
elektros srovę!

Toliau beklausinėjant, pa
aiškėjo, jog tas žmogus, 31 
metų amžiaus, atvažiavęs iš 
Wyoming© valstijos, kiek tu
rėjo pinigų, visus prakišo, ei
damas į laižybas ant reisinių 
(lenktyniųojančių) arklių; 
paskui bandė susirasti kokį 
darbą, bet nepasisekė; todėl 
ir nusprendė atimt sau gyvy-

DETROIT, MICH. '
A. P. L. A. 4,7 kuopos ųnetinis su

sirinkimas bus nedėlioj, 9 gruodžio, 
Draugijų Svetainėj, 24th. St. ir Mi
chigan Ave. Pradžia 10 vai. ryte. 
Šis susirinkimas bus labai svąrbus, 
nes reikės išrinkti kuopos valdybą ir 
yra įvairių reikalų. Tat visi nariai 
dalyvaukit. Kurie neužįjimokėję duo
klių, -būtinai užsimokėkite.—Sekreto
rius. 290-91

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas bus subato- 
jė, 8 gruodžio, Vokiečių Svetainėj 
29 Lawrence St., 7;30 vai. vakare 
Visi nariai ateikit, turim svarbią 
kalų apsvarstyti

L. D. S. A. 111 KUOPOS 
NARĖMS

Pašaukus daktarą, Gray ke
tino.t kitą kartą gudriau pada
ryt—griebt tuojaus už gyvo
sios elektrinės, trečiosios relės, 
o tuomet būsiąs momentaliai 
elektros nutrenktas. , 

Po to pasikalbėjimo

I keikę, kad manadžeris tylė 
tų, o jei ne, tai jie jį nušau 
šią, jeigu ne dabar, tai sugrį 
že kita karta.

NEWARK, N. J.
Linksmą ir didelį balių rengia Lie- 

tuviif Darbininkių Susivienijimo A- 
merikoj 10 kuopa subatoje, 8 d. 
gruodžio (December), 1928, J. Ku- 
bio svetainėj, 79 Jackson St. Prasi
dės 8 vai. vakare. Apie šį balių nė
ra daug ką aiškinti, nes šios organi
zacijos baliai visuomet būna linksmi 
ir smagūs. Tik tiek turime pranešti, 
kad šiame bąliuje bug labai gera mu- 

>•—jaunus ir 
Kviečiame atsilankyti vi- 

visas. Įžanga 35c.—Komite- 
291-92

Drųtuolis Juozas Komaras 
darosi vienas iš mylimųjų 
Cįevėlande ristikų; ypač ame
rikoniškų laikraščių reporte
riai mėgsta su pasigrožėjimu 
rašyt apie nepaprastą Komaro 
spėką. Vienas reporteris se
kamai aprašo, kaip Komaras 
čiupinėjo Tonį Felicę, smar
kuolį italų ristiką.'

Visų pirma, klausia-: ar Ko
maras gali ristis? O , >jes. Ar 
gali Lindberghas perskrist per 
Atlantiko vandenyną? Ar ga
li krutamu jų paveikslų gra- 

I žuolė Clara Bow pritrauktu 
publiką? Taip .gali ir KomaJ 
ras ristis. Sako, kad Koma
ras yra “nobody’s beibi,” kuo
met prisieina kam šonus triuš
kinti.

J 22 minutes' Komaras pa
klojo Felice galutinai; bet ir. 
bėgyje to trumpo laiko Felicė 
turėjo naudot kas minutę vi
sus savo gabumus, kad Koma
ras neprilipdytų abiejų jo pe
čių prie matraco. Antrame 
susikibime į kelias sekundas, 
ir Felice jau buvo “gatavas.”

Kaip pirmiau buvo minėta, 
Clevelando laikraščiai rašė, 
jog Komaras turi vienas tięk 
sprando, kaip keturi vidutiniai 
vyrai. Dabar gi sako, kad jis 
turi dviejų vyrų krūtinę.

Clevel^udiečiuose įsigyveno 
tokia nuomonė, kad Komaras 
myli “sunkų darbą” ant risty-

REIKALAUJU 10 vyrų 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
silankykite1 pas Wm. H. Novick nuo 
9 iki 12 vai. ryte, Room 404, 82-84 
Wall St, New York City. 290-92
REIKALINGA moteris ir merginos 

išrankiojimui skudurų.—J. Eisen
berg Co., 55-57 Montrose Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 3456.

290-91

General Sessions
New Yorke, gemblerys George 
A. McManus liko įkaitintas, 
kaipo vienas iš tų, kurie daly
vavę nužudyme milionieriaus 
gemblerio Arnoldo Rothsteino. 
Central Park Hotelio kamba
ryje, kur buvęs Rothsteinas 
nudėtas, mat, rado viršutinį 
McManus’o švarką; ir tatai 
naudoja, kaipo įrodymą, kad 
to švarko savininkas turėjo ką 
bendra su nužudymu Rothstei
no. Drauge įkaitinta ir du ki
ti įtariami to darbo dalyviai, 
kurių vardai dar viešai ne
skelbiami. Įpainiota ir viena 
jauna moteriškė, kuri laikoma 
po areštu, kurios vardas tąip- 
gi neskelbiamas ir priė kurios 
neprileidžiama laikfaŠčių re
porterių.

BROOKLYN, N. Y.
’ Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
susirinkimas bus pėtnyčioj, 7 gruo
džio, kliubo kambariuose, 220 Ix:o- 
nard St., 8 vai. vakare. Visi nariai 
būtinai turite atsilankyti, nes šiame 
susirinkime bus renkama pusė kliu
bo valdybos. Kurie nariai esat, už- 
vilkę mokesčius, pasistengkite užsi
mokėti.—Sekr. A. Dcikus, 47 Scholes 
St., Brooklyn

Iš priežasties dienraščio “Laisvės” 
rengiamo koncerto, 9 gruodžio, A. L. 
D. L. D. 212 kuopos susirinkimas tą 
dieną neįvyks. Minėtas susirinkimas 
įvyks kitą nedėldienį, 16 gruodžio, po 
nu 197 Avė. Ė. Pradžia 9:30 vai. 
ryte. Visi nariai įsitėmykit ir susi
rinkit ininėtoj dienoj.—Sekr. A. Lu- 
kaitis. 291-92

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

TURĖJO SĄRAŠĄ 
APIPLĖŠIMUI ŠEŠIŲ 
KITŲ KRAUTUVIŲ

liko 
nugabentas į Bellevue ligoni
nę delei ištyrimo, ar viskas 
tvarkoje randasi jo makaulėj.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street •’ , Brooklyn, N. Y.

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 
reikaląi. Pabaigus kuopos rei
kalus, bus lavinimosiS. Atsi
veskite ir pašalinių.

Sekr.
(289-91)

Tik kelios dienos atgal, kaip 
draugas Vincas Stuk as, kartu 
su kitais Brooklyno lietuviais 
komunistais, visuotinam, frak
cijos narių susirinkime plana
vo, kaip pakelti komunistinį 
aktyvą, sustiprinti revoliucinį 
judėjimą savo kolonijoj—Cen
tral Brooklyne ir visam Brook
lyne. Mūsų Vincas buvo stip
rus draugas, kieto nusistaty
mo, pilnas energijos, karingo 
ūpo ir nesvyruojančio pasiry
žimo klasių kovos lauke. Sun
kios sąlygos ir aštrus kapita
lizmo išnaudojimas nesugniuž
dė jo ir nenugąsdino draugą 
Vincą. Jis suprato to pikto 
paėjimą, stojo į revoliucinės 
partijos, Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos eiles ir 
skelbė kovą, vien kovą darbi
ninkų klasės ir valstiečių prieš 
išnaudotojus.
' Draugas Stukas vis darėsi 
kietesnis, karingesnis revoliu
cionierius; vis augščiau kėlė 
komunizmo vėliavą. Dėlto mes 
liūdime netekę drąsaus revo-. 
liucijos kareivio.

Į draugo Vinco laidotuves 
d siu g lankėsi jo artimų genčių, 
idėjos draugų ir šiaip darbi
ninkų. Buvo apkrautas kars
tas gyvų gėlių vainikais, nuo 

į artimiausios savo draugės, 
dukrelės, giminių, darbininkiš
kų organizacijų, idėjos drau
gų ir prietelių.

Laidotuvės atsibuvo 4 d. 
gruodžio 1928 m., Alyvų Kal
no kapinėse. Palydėjo į ka
pus, kaipo darbo' dienoj, tai 
didelis būrys artimųjų, ir idė
jos draugų, šešiolika automo
bilių liūdnai riedėjo į Alyvų 
Kalną. Draugas A. Bimba, 
leidžiant karstą į žemę, pasa
kė prakalbą apie šias žiaurias 
sąlygas kapitalizmo sistemoj, 
kurios darbininkus pačioj jau
nystėj veja į kapus. Draugas 
Vincas nenusiminė, nesilenkė 
po’kapitalizmo slegiančia prie
spaudos našta ir nemaldavo, 
ale stojo kovon prieš išnaudo- 
tojuBj-^-sakė kalbėtojas. Mes 
.su skausmu širdyje skiriamės 
su draugu, kuris kietai ir aųg- 
štai laikė raudoną vėliavą. Tą 
plytą, kuri buvo išlupta žiau
rios mirties iš revoliucinės ba
rikadų sienos, mūs pareiga su 
Vinco drauge Stukiene ir 
dukrele Elenuke atbudavoti,— 
aiškino kalbėtojas. Drg. Bim
ba ragino susirinkusį būrį pa- 

< lydovų sudėti prižadą prie 
karsto to drąsaus revoliucinės 
kovos kareivio, kad meį tęsim 
draugo Vinco Stuko idėjos 
dirbtąjį darbą dar su didesniu 
pasiryžimu, dar su didesniu 
atsidavimu, kad griauti šią ka
pitalizmo sistemą ir įkurti 
darbininkų valdžią.

Balanda.

~"*1 ""ll 1 111 '' 1 ‘ į , , ,į

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos,' 
huo 20’ iki 30 metų. Aš esu 30 

metų, pasiturintis, patinkamos iš- 1 
vaizdos. Kuri norėtumėte gero šei
myniško gyvenimo, malonėkit atsi
liepti ir prisiųsti savo paveiksią. Ad- 
resuokit taip: P. O. Box 287, Miners
ville, Pa.
PAJIEŠKAU merginos apsivedimui, 

nesėnesnės 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

PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs.

Įpėdiniai Juozo Bernoto gali įgyti 
savo teises prie jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu.

Juozas Bernotas ( pirmiau gyveno 
Pennsylvania valstijoj iki apie .1913 
metų, o nuo tada jis gyveno Aber
deen, Washington.

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį. į , ■ t ,

' A. D. GIL1IĖS
306-7 Becker Bldg., Aberdeen, Wash;

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
’ ' * f * ♦ * k -'1

gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
, ___ _____ vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai!

: vaistau Mūsų žmonis taip pigiais naminiais vaistais gydo beveiki 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norpdaipap mūsų vientaučiams kuo-1 
geriausiai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie-i 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių^fr 

iženuąu paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių i 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Co orių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmedių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilu ' 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
, Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhoae, Kreenpoint 1017, Z16O-1H4

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. j ' 289-94
PARSIDUODA minkštų gėrimų biz

nis. Geras žmogus gali daryti ge
rą pragyvenimą. Pardavimo ]5rie- 
žastis—besutinka partneriai.—K. De
gutis ir'J. Luksevičius, 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y. 289-92

JUNIPER 7646 ’

RALPH KRUCH. < 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue

MASPETH. N. Y. ‘
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