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Gal būt niekur kitur nėra to
kio ištižimo, kaip Brooklyne, N. 
Y. Prisimena dar tie laikai, 
kuomet prigulėjome Socialistų 
Partijoj. 13-14 metų atgal, 
Brooklyn, N. Y., buvo gana di
delė socialistų kuopa, bet išti- 
žus. Nueini, būdavo, į tos kuo
pos susirinkimą, tiesiog šlykš
tu darosi, diskusuot, vieni kitus 
kritikuot, tai tik “padavai,” ro
dos gabesnių kritikų niekur ir 
nerastum. Bet išrinkt kokią 
komisiją atlikt kokį darbą, pla- 
tint literatūrą, nėra kam, nie
kas neapsiima. Kiekvienas 
(kaip susitarę) atsisako ir dar 
priduria — kodėl tas ir tas ne
apsiima, anas gali tą ir tą pa
daryt ir tt. ir tt., o tas ir tas 
ir dar anas taip pat atsisako, 
niekur neapsiima, tuo pačiu sy
kiu rodo į kitus, nominuoja ki
tus ir tt.... >

Nuo to laiko, kaip aš jau pa
menu, prabėgo apie pusantro 
desėtko metų. Pasaulis abel- 
nai, o Amerika ypatingai labai 
daug pasikeitė, bet lietuviai 
darbininkai savo veikimo srityj 
nepersimainė. Ta ištižimo liga, 
paveldėta nuo socialistų laikų, 
pasiliko po šiai dienai ir ji, gal 
būt, mirs tiktai sykiu su tais 
žmonėmis, kurie ja serga, o ne 
kitaip.

Darbininkų darbo ir gyveni
mo sąlygos abelnai pablogėjo. 
Tas palietė ir lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes ne ma
žiau, jeigu ne daugiau.' Rodos, 
tie taip vadinami “susipratę” 
lyg nei nemato to.

Nesenai Brooklyne įvyko su
sirinkimas reikale Gastonijos 
streikuojančių ir mirtin smer
kiamų darbininkų. Visą savai
tę buvo garsinamas tas sbsirin- 
kimas. O kiek “susipratusių” 
į tą susirinkimą atėjo? Tik apie 
30. O su aukų rinkimu dar 
blogiau. Vienas “susipratęs,” 
girdėjau, surinko tiktai 
centus.

tris

Re-
Re-

Laike Rusijos Didžiosios 
voliucijos — Proletarinės 
voliucijos, vienas amerikonas 
rašėjas, Rhys Williams, sugrį
žęs iš ten, savo prakalbose bū
davo sako, kad Rusijos darbi
ninkai pasekmingai vykina gy- 
veniman savo tikslus todėl, kad 
jie siela ir kūnu pilna to žodžio 
prasme atsidavę tam reikalui. 
Sako, kad Rusijos darbininkai 
po sunkaus dienos darbo, paiši
ni, suodini eina pirmiausia i sa
vo partijos, savo unijos susirin
kimą, kad pasikalbėt apie tai, 
kas nuveikta dirbtuvėje ir kas' 
reikėtų veikt ant rytojaus. O 
Amerikoj, tai pirmiausia par
eina namo, užsideda baltą kal- 
nierių, o tada pamislina. ar eit 
ar neit į savo organizacijos su
sirinkimą, ir, jeigu mintis 
“neit” paima viršų, tuomet ir 
neina.

Jo tame pasakyme yra daug 
teisvbeS. Natų rali s dalykas, 
kad tokie žmonės tankiai pasi
vėlina san! atsisakinėt nuo susi
rinkimų ir darbų todėl, kad ne
nusiprausę. neapsirenge švares
niais rūbais, neužsidėję balto 
kalnieriaus, o moterys nesusi- 
gerbeniavus plaukų, “negali ei
ti“ į susirinkimą.

Amerikos Komunistų 
jos • dabartinis sastatas 
visai kitokis. Socialistiniai gai
valai, kurie buvo atėję iš socia
listų partijos laike formavimo
si Amerikos Komunistų Parti
jos, turėjo pasitraukt, o jų vie
tas užima naujai stojantis į 
Komunistų Partiją tikras pro
letarinis elementas. Dabar Ko
munistu Partijos, unijos arba 
kitų darbininkų organizacijų 
susirinkimuose jau didžiumoj 
gali matyt suaugusius ir jaunus 
abieju lyčių darbininkus iškry
pusiais čeverykais, nešukuotais 
plaukais, be kalnierių, maršlri-

Parti- 
dabar

Laisvės’ Vajus. Visi Darban!
GASTONIJOS 16 STREIKO VADU

TEISMAS PRASIDĖJO PIRMADIENI
CHARLOTTE, N. C. — Allen, N. Y. Hendricks, Wil- 

Pirmadienį čia vėl prasidė- liams McGinnis, ir trys mo
jo teismas 16 Gastonijos terys, Vera Bush, Sophie 
streiko vadų, kuriuos val
džia ir darbdaviai nori pa
smerkti elektros kėdėn arba 
ilgiems metams kalėjimo 
del nužudymo policijos vir
šininko Aderholt laike poli
cijos ir mušeikų užpuolimo 
streikierių kolonijos Gasto- 
nijoj, birželio 7 d.

Manoma, kad apie savaitė 
laiko ims sudaryti džiurę.

Kaltinamieji darbininkai 
yra: Clarence Miller; Geo. 
Carter, Russell Knight, 
Delmar Hampton, Joseph 
Harrison, N. F. Gibson, K. 
O. Byers, J. C. Heffner, 
Louis McLaughlin, Robert

Melvin ir Amy Schechter.

Darbdavių Mušeikos Peršovė 
Unijos Organizatorių Wall Streetas paskyrė Theodore Roosevelt Porto Rico 

gubernatorium. Amerikos kapitalistai spaudžia ir išnau
doja tos salos darbininkus. Paveikslas parodo, kokiuose 
namuose, priversti gyventi Porto Rico darbininkai.

PER Šį MENES} ‘LAISVE’ METAMS TIK 
$5.00 NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Yra Tūkstančiai Lietuvių Darbininkų, Kurie Dar Neskaito 
Mūsų Dienraščio; Pasiekime Juos Laike Vajaus

niai atlapomis krūtinėmis ir 
net su “overalls.”

Tas įrodo, kad Amerikos kla- 
siniai susipratęs proletariatas 
pradeda įžengt į vagą Rusijos 
klasiniai susipratusio proleta
riato ne tik bolševistiniame su
pratime, bet ir išvaizdoj ir vei
kimo pobūdžiuose.

Tai ženklas, rodantis, kad ir 
Amerikoj jau bręsta ir artinasi 
pradžia kapitalistinės tvarkos 
pabaigos.

CHARLOTTE, N. C. — 
Darbdavių teroras prieš 
unijos organizatorius tęsia
si.

Pereitą savaitę, Kings 
Mountain miestely, darbda
vių mušeikos užpuolė ir per
šovė Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos organi
zatorių Charles Bellew.

Bellew buvo prašalintas iš 
Cora dirbtuvės už unijinį 
veikimą. Jis jieškojo dar
bo kitur ir tuo pačiu sykiu 
kalbino darbininkus stoti į 

. Kuomet jis nuėjo į 
Cora dirbtuvę pasikalbėti 
ten su draugais, trys darb
davių mušeikos užpuolė.

“Eik kuogreičiausia iš čia, 
o jeigu ne, tai mes tave nu- 
žudysime,” pareiškė mušei
kos. Bellew leidosi bėgti ir 
mušeikos paleido į jį keletą 
šūvių, kurių vienas pataikė 
jam j šoną ir sužeidė.

Nelaime Petrašiūnuose

Rugsėjo 6 dieną apie pusę 
17 vai. Pdtrašiūnų gyven
tojai išgirdo stiprų sprogi
mą.

Nuvykus į sprogimo vie
tą, teko panatyti baisų re
ginį: gulėjo 16-kos metų 
jaunikaitis Bronius Jaku
bauskas su [sprogimo nuneš
ta dešiniąjd puse galvos į ir 
nunešta kairiąja ranka. 
Smegenimis aptaškyta už 5 
metru nuo katastrofos vie
tos esanti troba.

Į nelaimės vietą subėgo 
daugybė Petrašiūnų gyven
tojų, kurie įvykio ir baisaus 
vaizdo labai sujaudinti. į

Kalbama, kad Jakubaus
kas granatą radęs lauke ir 
parsinešęs namo norėjęs ją 
išardyti.

Lietuve Papjovė
Savo 4 Metą Dukterį

Mass. —

Tankiai mūsų kontroliuojamų 
organizacijų susirinkimuose 
daug laiko praleidžiama disku- 
savimui menkniekių. Klausi
mams apie nustatymą kainos 
tikietams delei parengimų, ko
kioj svetainėj turi būt surengta 
balius arba koncertas, kelius 
svarus “ham’ės” pirkt ir tt. ir 
tt., ne tik praleidžiama valan
dos laiko, o tankiai iki barniu 
ir piktumų daeinama. Bet, kad 
pasvarstyt, padiskusuot svar-

SOVIETŲ LAKŪNAI PASIEKĖ SUKĄ
SITKA, Alaska.— Beveik | nuo Seward, 

tris valandas suvėlavus so
vietų orlaivis “Šalis Sovie
tų” nusileido čia 4:45 vai. 
po pietų sekmadienį.

Lakūnai apleido Sewar-

Jeigu viskas 
gerai vyks, tai sekančią sa
vaitę kuriuo laiku lakūnai 
pasieks New Yorką.

besnjusy kovų de“ dą 8:11 valandą ryte ir ti
kėjosi pasiekti Sitką % 
valandą po pietų, 
yra jų paskutinis 

Iš čia jie 
Seattle, Wash.1

Lekiant orlaivis, per ra- 
operuotojo nesusiprati- 
pasiuntė SOS signalą, 
orlaivis nebuvo pavo- 

Atvykus čia orlaiviui,

Darbininkai Kovojo su Į 
Policija San Francisco

Šiandien prasideda mūsų didelis ir svarbus darbas— 
dienraščio “Laisvė” vajus gavimui naujų skaitytojų. Per 
visą šį (spalių) mėnesį visi turime uoliai darbuotis, kad 
gauti kuo daugiausia skaitytojų, kad patraukti kuo dau
giausia lietuvių darbininkų skaityti savo, darbininkišką 
spaudą.

Yra tūkstančiai lietuvių darbininkų įvairiose kolonijo
se, kurie dar neskaito dienraščio “Laisvės.” Už tai visų 
“Laisvės” skaitytojų ir rėmėjų užduotis per šį mėnesį 
pasiekti tuos darbininkus ir prikalbinti skaityti “Laisvę.” 
Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas gali gauti po kelis nau
jus skaitytojus per visą mėnesį. Tai nesunkus darbas. 
Todėl, draugai ir draugės, tuojaus stokite į darbą; tuo
jaus pradėkite kalbinti savo draugus bei pažįstamus už
sirašyti “Laisvę”; eikite per stubas ir raginkite darbinin
kus užsirašyti tą laikraštį, kuris kovoja už jų reikalus. 
Padarykime šį vajų sėkmingesnių už pirmesnius vajus.

Šiame vajuj nemažai darbuosis draugų ir draugių lenk- 
tyniuojant gauti kuo daugiausia skaitytojų ir laimėti ski
riamas dovanas. Bet visi kiti “Laisvės” skaitytojai ir rė
mėjai taipgi privalo darbuotis; mes negalime suversti vi
są darbą ant atskirų vajininkų; jeigu norime, kad vajus 
būtų pasekmingas, jeigu norime gauti tūkstančius naujų 
skaitytojų, turime pasidarbuoti visi.

Draugai ir draugės, mes visų jūsų prašome kreipti 
daugiau domės į ,šį darbą. Mes gerai žinome, kad kiek
vienas “Laisvės” skaitytojas gali gauti mažiausia vieną 
naują skaitytoją. Bet yra tokių skaitytojų, kurie nepri- 
siunčia nei vieno naujo skaitytojo laike vajaus. Kodėl? 
Todėl, kad nesistengia nei kiek pasidarbuoti.

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas turi isitėmyti tą fak
tą: juo “Laisvė” turės didesnę armiją skaitytojų, tuo ji 
stovės ant geresnio pamato. Turint daugiau skaitytojų 
galima laikraštį žymiai padidinti, padaryti įvairesniu, pa
gerinti. Reiškia, gaudami naujų skaitytojų jūs priside
da! prie laikraščio patobulinimo. Iš to būna nauda ir 
patiems skaitytojams ir visam mūsų judėjimui.

Per vajaus mėnesį “Laisvės” metinė prenumerata nau
jiems skaitytojams tik $5. Pusei metų $2.50. Neišeina 
nei po dešimts centų į savaitę. Kiekvienas darbininkas 
gali užsirašyti. Nei vienas negali išsisukinėti del kainos. 
Kartais darbininkai praleidžia daug daugiau menknie
kiams, iš kurių neturi jokios naudos.

Naujų skaitytojų nesunku gauti, tik reikia draugiškai, 
nuosekliai išaiškinti darbininkams, kodėl jie turi skaity-

gančius klausimus, tai nei noro, 
nei laiko, nei energijos nesu
randama.

Kapitalįstų klases bjauraus Alaskoj. 
puolimo ant darbininkų ir dar
bininkų kovų didėjimo ir aštre- 
jimo laikotarpiu būtinai reikia 
keist kaip taktika, taip ir susi
rinkimų ir juose svarstomų 
klausimų tvarką ir pobūdį mū
sų kontroliuojamose organiza
cijose.

Dabar visoj šalyj darbinin
kams svarbiausiu klausimu yra 
ir turi būt Gastonijos kovojan- 
čių darbininkų klausimas. Apie 
Gastoniją turi būt kalbama 
kiekviename susirinkime per 
visas A. L. D. L. D. ir L. D. S. 
A. kuopas. Ir ne vien tiktai 
susirinkimuose, o ir dirbtuvėse, 
žodžiu, visur, kur tik sueina 
bent keli darbininkai.

Dabar New Yorke eina mie
sto rinkimų kampanija. Tam 
klausimui turi būt dalis laiko 
taipgi pašvęsta mūsų 
ei j u susirinkimuose.

Yra ir daugiau 
kams didelės svarbos
ir į juos mažiausios domės ne
kreipiama.

organ iza-

darbinin- 
klausimų

Sitka 
šuolis 
lėks į

dio. 
mą, 
bet 
juj. 
tą incidentą sekamai paaiš
kino radio operuoto j as:

“Orlaivio kapitonas liepė 
man pranešti, kad jis pakei
čia kelią. Aš nesupratau 
jo ir, matydamas orlaivį le
kiant linkui jūrų kranto, 
pasiunčiau SOS, manyda
mas, kad su orlaiviu, yra 
kas blogo. Mes pakeitėm 
kelią, kad išvengti miglos, ir 
išsisukę iš miglos mes skri
dome taip žemai, kad aš ne
galėjau iškelti radio tinklo 
ir pasiųsti jums pranešimą, 
jog su orlaiviu, viskas ge
rai.” • ’

Sitka yra už 600 mylių

SAN FRANCISCO; Cal. 
— Šeštadienio vakarą čia 
šimtai darbininkų smarkiai 
pasipriešino policijai, kuri 
bandė išdraskyti. ant gatvės 
surengtą mitingą gynimui 
Gastonijos streiko vadų. 
Darbininkai kovojo j prieš 
policijos brutališkumą ir 
gynė kalbėtojus. Dvidešimts 
septyni darbininkai tapo su
areštuoti.

Po pirmo policijos bandy
mo išdraskyti mitingą dar
bininkai numaršavo keletą 
blokų ir vėl pradėjo susi
rinkimą. Susirinkime daly
vavo keli tūkstančiai darbi-

Kuomet Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas ant
ram mitinge atsišaukė pini
gų išėmimui po kaucija su
areštuotų, darbininkai ge
rai atsiliepė į atsišaukimą 
ir 27 suareštuoti darbinin
kai tapo išimti po kaucija.

WORCESTER,
Ona Kondrotienė, 37 metų 
amžiaus, nuo Langdon St. 
pereitą šeštadienį po pietų 
papjovė savo keturių metų 
amžiaus dukterį ir peiliu 
subadė kaimyno keturių 
metų mergaitę, o paskui nu
ėjo į policijos stotį, numetė 
kruviną peilį ant policijos 
saržento Thomas J. Kelli
her rašomo stalo ir pareiš
kė: “Aš tik ką papjoviau 
du kūdikiu.”

Ji tapo suareštuota ir kal
tinama žmogžudystėj. Ji 
negalėjo policijai išaiškinti, 
del kokios priežasties ji pa
pjovė savo dukterį, bet ma
noma, kad ji laikinai buvo 
netekus proto.

Policija sako, kad Kon
drotienė sakius, jog ji bijo- 
jus, kad vaikai nebūtų nuo 
jos atimti. Policija sužino
jus, kad šeimyna gavus pa- 
šelpą iš miesto; Kondrotie- 
nės vyras ją pametęs trys 
metai i atgal; ji pasiliko su 
penkiais vaikučiais. Vėliaus, 
kuomet saržentas Kelliher ti darbininkišką spaudą, kokia iš to nauda ir tt. 
užklausęs jos, kam papjovė 
savo dukterį, Į ji atsakius: 
“Aš noriu, kad būčiau nužu
džius visus savo vaikus.”

Draugai ir draugės, visi ir visos tuojaus stokite į dar
bą ir stengkitės gauti kuo daugiausia naujų skaitytojų 
savo dienraščiui “Laisvei.”

Kuomet ambulansas atvy- Išrado Mažą Orlaivį 150 Komunistą Suaręs-
), Dr. Robert J. North- v 1 „ko, Dr. ___T.__ _____

ridge atrado Kondrotienes 
4 metų mergaitę negyvą, 
kraujuose paplūdusią. Kai
mynų Čiapulionių mergaitė 
dar buvo gyva ir tapo nu
gabenta į ligoninę; vėliaus 
ji numirė. Jai padaryta 
penkios žaizdos. Kita Kon- 
drotienes mergaitė, Mamie, 
6 metų amžiaus, taipgi bu
vo peiliu sužeista, bet nela
bai.

Už $81,200,000 Automobilių 
Pavogta Pereitais Metais

New York. — Fidelity- 
Phoenix Fire Insurance 
Kompanijos aprokavimu, 
pereitais metais buvo pa
vogta 116,000 automobilių, 
vertės $81,200,000. Iš viso 
arti 85 nuošimčiai atrasta.

VIENA, Austrija.—Gar
sus orlaivių inžinierius Igo 
Epprich išrado naują mažą 
orlaivį.

Orlaivis yra taip mažas, 
kad gali tilpti paprastam 
garadžiuj. Visas metalinis, 
su 40 arklių spėkos Samson 
motoru. Daug mažesnis už 
Anglijos mažuosius orlai
vius, vadinamus Moth, bet 
yra greitesnis; ir juo esą 
taip saugu skraidyti, kad bi
le vienas gali išmokti skrai
dyti į savaitę laiko.

Epprich, kurio . dirbtuvė 
randasi Trautenau, Čeko
slovakijoj, mano užintere- 
suoti užsienio kapitalistus 
masiniai gaminti tos rūšies 
orlaivius. Išradėjas yra 
vienas iš garsiausių orlaivių 
ekspertų Europoj.

tuota už Kovą Prieš 
Fašistus Austrijoj

VIENA, Austrija.—Sek-•---------------- -------- — 7 ----------------------------v - —

madienį su valdžios pagelba 
Heimwehr (Austrijos fašis
tų) organizacija surengė 
demonstracijas keturiuose 
miestuose netoli Vienos — 
Moedling, Stockerau, Poech- 
larm ir Zweittl. Fašistai 
darė savo spėkų išbandymą, 
rengdamiesi paimti valdžią 
į savo rankas.

Darbininkai po Komunis
tų Partijos vadovybe su
rengė demonstracijas prieš 
fašistus. Policija užpuolė 
darbininkų demonstracijas. 
Įvyko susikirtimai su poli
cija ir fašistais. Keletas as
menų sužeista. Virš 50 ko
munistų suareštuota.

■■ •
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MES NIEKO NEGALIM BE JOSŲ, DRAUGAI

Fašistukai Džiaugiasi
Ir Meluoja.

Brookiyno fašistų lapelis, 
tarpe kitko, posmuoja: •

Mes hesidrovįme į pasakyti tos; tiesos, kad “Laisvės” re
dakcija, admini$tijaįc>iĮa ir; Vįsi mūsų organizacijų centrai 
bdtų liespėkiai ir nieko rierėikštųj jeigu komunistai ir.ar- 
tiinfeji simpatiško toj ai nedirbtų įolorpjosę. Tokiame at- 

• sitikiriie; prisieitų tik, rankas augštyn iškelti ir uždarytį 
ąayo'įstaigą. > • • ; (' 1 ’1 ’1
; “fLaisvė” yra darbininkų kovos, švietimo ir organizaci
jos ‘dienraštis. Jinai nebando sensacijomis pasilaikyti; 
ji rt^atsiliępįa į žemuosius skaitytojų jausmus, kad tuom 
palaikyt bei padidint savo cirkuliaciją. “Laisvė” nesemia 
sąii finansų iš riebiai apmokamų republikoniškų bei de
mokratiškų politinių skelbimų, kaip kad daro socialistų 
ir* lietuvių patriotų gazietos, varinėjančios, be to, dar 
smugeliškus biznius, spekuliacijas.

- ^Tarnaudama rimtiems klasiniams reikalams Amerikos 
darbininkų, “Laisvė” iki šiol iš jų laikėsi ir vien tik jais 
pasitiki ateičiai.

Kas Yra Laisviečiai
♦ •

t Tegul nieks nesako, kad laisviečiai tai tie žmonės, kurie 
dirba pačioje “Laisvės” įstaigoje, ir todėl, “kam aš jiems 
dirbsiu” ?

Visi yra laisviečiai, kurie tiktai šį dienraštį skaito, ku
rie yra jo bendrovės šėrininkai ir kurie jį remia vienu ar 
kitų būdu. “Laisvė” dvasiniai yra dienraštis visų klasi
niai sąmoningų bei kovojančių darbininkų, taipgi ir tų, 
kųiųeųis, dar lemta užimti vietą grumtynėse su išnaudo
tojais ir prispaudėjais. O kaipo Amerikos Komunistų 
Partijos Lietuvių Sekcijos organas, “Laisvė” priklauso 
YŪaj išios šalies darbininkų klasei.

Tatai- turi laikyt mintyje visi susipratę lietuviai darbi- 
lįnnkai šiame vajaus mėnesyje. ! i
4 . ! 1 ' - 1 ‘

... ,s . , ( Skaitytojų Susirinkimai
Visų pirjna,-. ir jtūojaus kiekvienoje kolonijoje turi būt 
įšauktą skaitytojų suvirinsimai. Vadovaujantieji drąu? 

!ai tuose susirinkimūbse.;tuaįi palys parodyti ublūmo, 6n-
spsaųkta skaitytojų suvirinsimai. V adovauj anieji drąur 
gal tuose susirinkimūose.Ltuaįi palys parodyti uolumo, ėn- 
tjiziązmo veikliai dalyvadt£į$nkime “Laisvei” naujų skai- 
tyfojų Jr šėlihinkų, ir' llšlškaitytojai privalo būt mobili* 
z lyjami ir draugiškai vedami į vajų. Mobilizuoto jas pri
valo pats pirmiūusia parodyt pavyzdį. Kurie patys vieni 
Ąedrįsta vaikščioti po namus, užrašinėjaht “Laisvę,” su 
tokiAis iš pradžios turi eiti senesnieji, patyrę vajininkai.

i. Įvairiuose susirinkimuose bei sueigose šį mėnesį kiek
vienas turi išnaudot tam visas progas. Neprivalo būt 
bergždžiai apleidžiama nei. vienas mitingas ALDLD. ir 
Darbininkių Susivienijimo. Ypač kiekvienas Literatūros 
Draugijos narys turi būt r 
oficialio organo savo organizacijos. , Tarp Darbininkių 
Susivienijimo narių irgi galima paskleist šio dienraščio 
kur kas daugiau, nekaip iki šiol.

tami taip pat toki proleta
rai ... ir mirk vargše moteriš
kė visti apleista, visų atstum
ta, pusnuogė...prieglaudą su
radus miesto sodnelyje ant 
kieto suolelio, akmeniu grįs
tos žemės.

Tas parodo į nepaprastą 
skurdą ir vargą ne tik lie
tuvių, bet ir visų darbinin
kų Argentinoje; Išnaudoji
mas neišpasakytas; gyveni
mas šiurkštus. I

Juk niekam ne paslaptis^ 
kad ir lietuvių bolševikų spau
dos organai be Maskvos para
mos senai būtų sugulę į kapus, 
ir amžinu miegu užmigę po 
svyruojančiais beržais. Tad, 
kaip sakėme, valdiškai remia
mos spaudos pavyzdžiii net 
pas lietuvius yra. ' 

> ■ i '? 1 iAr žinote, kokiais tikslais 
fašistukai sugalvojo ■ šituos 
melus ? Ogi, kad pateisi
nus Smetonos Kruvinojo 
planuojamą laikraštį Ame
rikoje, kuriam,,kaip neseųaii 
buvo paskelbtą, yra nuskir
ta $50,000! Esą, 
! Patriotingi Lietuvos tauti*- 
ninkai, matydami kaip, be ke
lių išimčių, Amerikos lietu
viams skiriami laikraščiai, 
taip Lietuvos dalykus iškrai
po, it butų tiesiai Lietuvos 
priešų' papirkti, gali būti, ir 
pradėjo galvoti įkurti tautinį 
laikraštį, kuris teisingiau Lie
tuvos būklę ir reikalus nu
šviestų ir per kurį butų gali
ma auklėti tampresni ameri
kiečių su Lietuva kultūriniai 
ir ekonominiai ryšiai.

Matot, visi esamieji laik
raščiai labai “dalykus iš
kraipo,” tai Smetona Kru
vinasis skiria pinigus to
kiam, kuris “neiškraipys” 
dalykų, bet tik teisybę ra-1 
šys. O toji teisybė versis 
kėlime į padanges fašistų ir 
jų kruvinosios klikos.

Klysta “Vienybės” fašis
tukai, manydami, l^ąd jie, 
meluodami' apie ' bolšėvikų 
spaudai gaunamą paramą iš 
Maskvos pateisins Smeto
nos Kruvinojo klikos ban
dymą leisti čia fašistų lapo. 
Lietuvių bolševikų spauda 
negavo nei vieno cento iš 
Maskvos ir to niekuomet1, , . .
nereikalavo. Ji pasilaiko iš į Juodveidzias ir leisė 
plačiųjų darbininkų masių Apsigyveni 1 
paramos, kuri vis didėja. O1 . . . . . paiamos, kliu vis uicicju. u

Laisvės skaitytojas,, kaipo, fašistai, jausdami negalėsią ino Tovm Ilnuhininbin _ . _ 7 _u ° c

w Asmens Elementas
Vajaus sėkmingumas labai priklauso ir nuo jį varan- 

sW. draugų būdo bei nusistatymo. Pasipūtėliai, kelian- i 
tieji savo aš augščiau saulės turi mažiau pasisekimo, ne-

palaikyti Smetonos 
kitaip, tai iš Kauno 
milžiniškas sumas 
Vietiniai fašistukai 
giria.

Argentinos
gttęlraugiški, sukalbami žmonės. Asmeninis padorumas, I)arkmjn|rii Varpai 
žmoniškumas, pagarba kad ir paprasčiausiam darbiniu- u 1 " ’<*
kai turi didelės svarbos, einant į vajų. Reikia vengt blo- 
feriavimo, kitų užrėkimo. Bet mandagus neatlaidumas, 
sgf^tantama, turi būt vajininkų taisyklė. Galima imt pa
vyzdys, sakysim, iš tokių vajininkų, kaip newyorkietis 
(įg./A; Matulevičius. Sykį nepavykus užrašyti “Lais
tę/’ jis eidavo antrą, trečią ir ketvirtą sykį į tą pačią 
vibjfį, jėigū’ būdavo vis tik numatoma kandidatų f prenu- 
.meratorius; ir tokios pastangos vainikavosi, galų gale, 
${^$n&nčiąis vaisiais. ;
jr’H 4 t Kairiosios' Srioves Auklėjimas

A U i ’ 1 , , ■ . ; J ,<; ■ I i ‘ .

^Bewik1 visi; kurie šjųos' žddžiūš. skaitys, dvasiniai. pa- 
gęid^uja. turėt-daugiau savo ksĮi^iajai darbininkų srio- 
veį pritarėjų. Nuo jų skaičiaus pHklauso riiūsų parehgi- 
nhįdpisęKmibgumas; 'iš jų susidaro kandidatai į mūsiškes 
orįafrizAcijas: Pirmas gixsVarbiąhsias toj kryptyj žings
nio yra užprenumeruot naujiems'žmonėms “Laisvę” bei 
“VŲnį.” Tafį>, ’ lietuvių darbininkų judėjimas yra neat- 
p^felduoj^tnai surištas šu mūsų spaudos platinimu. ‘No
rint, todėl,’mūsų kairiosios, sriovės stiprėjimo ir augimo, 
neužtenka-vieni gerų norų, bet reikia ir ,praktiško darbo, 
veikliai stojant į “Laisvės” vajų,.;

, f

. R . .. Kalbėtojai ir Vietiniai Draugai
įDangejįo kolonijų draugai, žinoma, kvies kalbėtojus iš 

Bįrooklyrio’bei Chicagos; ir tai gerai. Tačiaus, jeigu vie- 
ippfšiį' žrnonės patys neapdirbs dirvos, nebus didelių 

rezuftatų vien iš kalbėtojų. Kiekviename vajuje praei
kiį kiek kalbėtojai gavo naujų skaitytojų, tai buvo lašas 
prieš viędrą, palyginus su pasekmėmis pačių kolonijų 
d|fHrot6jiį. ' ‘ : I ’ >

;Drdugąi, Įeįsdapiiesi į vajų, naudai savo spaudos, dirb
tine naudai visos darbininkų IdasČs milžiniškos šeimynos, 

batys esate. i > 1 i f' ; Į

organo 
skiria 

pinigų, 
tai už

Ko nesusilaukia

Mūsų draugų savaitraš
tis “Rytojus” praneša:

šioj tvar
koj tie vargšai darbininkai, o
ypatingai moters dagi mūsų 
tautietės.. . Rugp. 28 d. 8 vai. 
ryte, viename Bs. As. parke, 
kuris vadinasi “Los Andes,” 
vienas policininkas rado tokį 
radinį: Sėdi ąnt, suolelio, pušį 
gyvė jauną moterįšfcę ir šalę 
jos tik ką pagimdytas ir suša
lęs kūdikis. Policininkas pa
telefonavo į savo nuovadą, ne-

Fašistai, , į ;. ,, 
Painformuotojai ' - j 

; i < , ; i j 1 , i ;
Brookiyno > fasistlapis 

džiaugiasi, kad, girdi, iš 
Komunistų Partijos sekre- 

i toriaus'vietosi1 pašaljntaš d. 
Siurba, ,• ir padėtas Chas. 
Dirba, kuris |

iš -angliško vardo ir lietuvi
škos “pavardės,” matyti, pa
našus į tą ožį, kuris buvo pu
siau skustas, pusiau luptas.

I I , :
Šitokias nesąmones taukš

ti gali tik tokie proto “mil
žinai,” kaip Širvydukas. 
Tikrumoj, kaip visi žino, d. 
Siurba niekuomet nebuvo 
Komunistų’ Partijos sekre
torium. Jis ėjo ir tebeina 
pareigas tik Lietuvių Cen- 
ro Biuro sekretoriaus. Chas. 
Dirba niekuomet nedalyva
vo tarpe lietuvių, pats ne
mokėdamas lietuviškai nei 
žodžio. Tai yra latvys savo 
tautybe ir užima Komunis
tų Partijos kontrolės komi
sijos sekretoriaus vietą.

Jeigu šitam atvejuj fašis
tai falsifikuoja žinias, dum- 
dami akis savo ir taip su
kvailintiem! skaitytojam, tąi 
galima sau įsivaizduoti, ko 
vertos-'jū žinios.ir- editoria- 
lų faktai apie kitas šalis — 
ypatingai Sovietų Sąjungą, 
kurią labai dažnai Širvydu
kas bando kandžioti.

savo raštinę ir

Chicago je, prie didžiau
sios ir turtingiausios lietu
vių kolonijos, Bridgeporto 
(kur turi 
spaustuvę mūsų dienraštis
“Vilnis”) randasi juodvei- 
džių kolonija. Skaitlingė-Į 
jant juodveidžių gyvento-! 
jam, jie biskis po biskio pri
siartino palei patį Bridge-1 
portą ir jau, matomai, gy
venimo sąlygų verčiami! 
pradeda kelti koją į patį

ninkai, juodveidžių masės taip 
pat didelėj didžiumoj suside
da iš darbininkų. Ką jūs prieš 
juos turite? Ką blogo jie 
jums padarė? Kuo jie jus nu
skriaudė? Kodėl jūs turėtu
mėte prieš juos organizuotis 
ir prieš juos kovoti? Jie dir
ba tuose pačiuose fabrikuose, 
kaip ir jūs. Jie yra slegiami 
ir spaudžiami to paties boso, 

•to paties išnaudotojo kapitalis
to. Jie yra tos pačios klasės 
nariaii kaip ir jūs. Bet štai, 
vietoj visiems, juodveidžiams 
ir baltveidžiams organizuotis 
prieš bosus, prieš išnaudotojus, 
tai blpgos valios elementai no
ri juš sukurstytyti prieš juod- 
veidžius. ' Tai pragaištingas 
darbas. Jį reikia atmesti ir 
pasmerkti. Prieš jį reikia ko
voti. j

O tą reakcinį, anti-negri- 
nį 'dąrbą atlieka

kėli stambūs buržujai, ban- 
kiei’iai ir kitokį tūzai. Jie gal 
veikia užpakaliniai. Jie gali 
“Savininkų Susivienijime” 
priešakiu išstumti darbininką 
vieną kitą, kad už jų nugaros 
pasislėpus. Bet vis tiek jų 
darbas. Jie atsakomingi už 
kėlimą neapykantos tarpe vie
nos rasės darbininkų ir kitos.
Ir “Vilnies” redakcija ne

dvejojančiai pasako, jog
Šitas užsimojimas prieš 

juodveidžius yra užsimojimas 
prieš darbininkus, prieš darbi
ninkų klasę. Pasakykite griež
tai ir nedvejojančiai agitato
riams ir organizatoriams “sa
vininkų” judėjimo prieš juod- 
vėidžius, jog 
jais, jog jūs 
jus padėsite 
darbininkams
užpuoliku ir nuo jų teisių var
žytojų. Klasė prieš klasę! 
Visų darbininkų vienybė prieš 
buržuazija!

. i

Lai kiekvienas lietuvis 
darbininkas tatai pasvarsto 
if, jei jis pirmiau buvo su
vedžiotas buržuazijos, tegul 
kuo veikiausiai atkeičia sa
vo nusistatymą, nes jis yra 
žalingas, priešdarbininkiš- 
kas.

jūs neisite su 
atmetate juos, 
juodveidžiams 

apsiginti nuo

“Tėvynės” No. 37, 
negie, Pa., susmukus 
kaip daugelis vietos 
ją 
peria

Šiurmaitienei ištikro ;rūpi A. 
P. L. A. reikalai, todėl ji per 
“Tėvynę” juos ir gina, nori 3 
kuopos turtą 'apginti nuo tų 
nelabųjų bolševikų?

Jai ne turto apgynimas rū-| 
pi, bet kerštas ir tuomi ji nori', 
užkenkti pačiai organizacijai,! 
teršti jos darbuotojus, kurie į 
pasiryžę sekančiame organiza-į 
cijos vajuje dirbti, kad gavus Į 
daugiau naujų narių.

Jeigu ištiktųjų Gataveckas’ išleidusi 
ir Taurozas būtų surišti su tuo turinio knygų? 
pinigų nukniaukimu, kurį pri- Ramtramcko ‘ 188 kuopa glo- 
meta šiurmaitienė, tai kodeLbojo arti šimto tokiu knygų, 
šiurmaitienė bijosi parodyti A. | bet paskutiniu laiku buvo nu- 
P. L. A. centro komitetui 3, tarusi tas knygas padėti kny- 
kuopos knygas, kuris net tris j gy~nan, kad visa Detroito vi- 
sykius reikalavo? Kaip_ ištir-jsuomenė galėtų jomis naudo
ti tuos visus siurmaitienės už-'į|s^ šviestis. Taigi, pagal kuo- 
metimus, kuomet neturi kny-Įp0S pasidarbavimą, šiandien 
gų ir jokių dokumentų? Ka-;penki0Hka tų knygų jau ran- j i • ■* * 4 • * ✓x * w i.. j i —* • .

Kas mylite skaityti knygas, 
! kas lankote Detroite esamus 

> (libraries), štai 
jums auksinė proga surasti 

j naudingiausių, įdomiausių kny- 
!gU!

Beveik visi žinote, kad A. 
j L. D. L. D. organizacija yra 

daug turtingiausio 
Iki šio laiko

Šiurmaitienė ųeduodą dągf knygyne,' kuris yra Wood- 
kuopos knygų, tai aiškiau ma- Public Library, Foreign 

Dept, netoli nuo Art Institute 
namo , (skersai < gatvę). ; Kny
gynai! padėtos sekančios kny- 

įgos:
Rusų Revoliucijos Istorija— 

4 knygos.
Mokslinio Socializmo Išsi- 

plėtojimas—2 knygos.
Valstybė ir Revoliucija—2 

knygos.
Tveriamasis Revoliucinis So

cializmas—2 knygos.
Amerikos Darbininkė — 2 

knygos.
Iš Komunistų Programos—2 

knygos.
Atmosfera—Oro Gazai ir 

Jų Ypatybės—1 knyga.
Socialdemokratijos žlugi

mas—1 knyga.
Karolio Markso Teorijos

tesi, kad ji ir jos visa klika 
meluoja, vagindama tuos žmo
nes. Bet anksčiau ar vėliau 
centro komitetas suras būdus! 
priversti parodyti kuopos kny
gas ir kaltininkai bus nubaus-! 
ti.

Kodėl šiurmaitienė nuvažia
vo pas fašistus? Kodėl dabar 
ji plūsta komunistus ir A. P. 
L. A. organizaciją, jos centro 
komitetą ?

Mat, pereitais metais laike 
rinkimų ji siuntinėjo kuopoms 
laiškus, kad1 centro sekretore 
rinktų šiurmaičiūtę. Bet kuo-i 
met kandidatavo į sekretoriaus 
vietą J. Miliauskas, senas šios 
organizacijos narys ir prityręs 
veikėjas, tai didžiuma narių! 
balsavo už jį. Kaip tik sek
retorium liko išrinktas Miliau- Sistema_ 2 knygos,
skas, tuomet šiurmaitienė pra-| Istorija Socializmo Suvieny- 
dėjo šturmuoti komunistus ir. tose Valstijose—1 knyga. 
t L 1 1 1 • M • J 1 *11bemokslį” centro komitetą.

* Reikia pasakyti, kad 22-ram
seimui buvo priduota pluoštas:—1 knyga. .

Badas (apysaka)—1 knyga. 
Įžanga į politinę ekonomiją

Karė—Kodelei?—2 knygos.
Proletarinė Poezija—2 kny

gos.
Darb. Kalendorius 1929 m. 

—4 knygos.
Minimos knygos tai yra

skundų ant įvairių asmenų, po 
kuriais buvo ir Siurmaitienės 
parašas. Bet pačiame seime 
ji jau gynė tuos asmenis, ant 
kurių pirmiau skundus rašė. 
Kodėl? Todėl, kad jos planai t 
neišdegė, šiurmaičiūtę neiš- į brangiausios vertės, tocįel vi- 
rinkta sekretore. Po seimui iS1> kurie myli knygas, atsilan- 
šuirmaitienė nutarė keršyti j h? į minėtą knygyną, ras daug 
komunistams ir abelnai visai daūg Skaitybos. Be to, tenai 
A. P. L. A. organizacijai. Tuo-d^U 'ah'ksČiau yra sukrautų lie- 
jaus buvo veik visoms kuo- tuviškų knygų apie suvirš 200 
poms išsiuntinėta bjauriausia egz- 
rezoliucija su agitacija, kad tėmykite tą knygyną, lankyki- 

jiįte jį ir raginkite kitus prie 
su_! vartojimo knygų, 
jos 
nu-

iš Car- 
bobutė, 
lietuvių 

vadina, šiurmaitienė, kad 
tai peria komunistams 
Bet, mano supratimu,

dar mažai. Matomai jai pa
kenkė ūkanotos dienos, kurio
se mėnulio spinduliai nešvietė, 
todėl ir neužbaigė “Tėvynėje” 
antros špaltos. žinoma, ponas 
Vitaitis tik ir laukia tokių 
šlamštų. Bet nuostabu, kodėl 
jis šiuo sykiu neprisegė^dar 
savo uodegos, kaip paprastai 
daro ? /

Taip, taip, Kupreišis buvo į-gauna 
;” žymus “literatas,Bridgeportą, kur labai daug “Tėvynės 

namų randasi lietuvių (biz- dabar jau dingo,kaip 
nierių ir savininkų) ranko/i 
se. Bridgeporto “Namų' 
Savininkų Susivienijimas”! 
išleido pareiškimą, kad jis i 
neįsileisiąs nei vieno jubd- i 
veidžib į Bridgeportą. Prieš 
tai mušti dienraštis, kaipo 
komunistų 5 organas, stoda
mas ’ už socialę, politinę įr

trukus pribuvo, daugiau polici- į ekonominę lygybę juodvei- 
į klausimus vos tegalėjo atsa-1 J1 ViST kitų tąsių 
kyti kelis ispaniškus žodžius: Į darbininkam, pradėjo kovą, 
“hombre,” “marido,” . “lejos,” | Rugsėjo 28 d. laidoje redak- 
“fabrica,” “mūrio,” iš. ko nu-1 ciniam straipsny, tarpe kito 
spėjo, kad jos vyras miręs fa- ko, “Vilnis” nurodo labai 

teisingai, kad/; ■ j I 
Tame “Savininkų Susivieni

jime” yra ir darbininkų, ku
rie turi stubą ar šiaip nejudi
namos nuosavybės, bet sajvo 
rankomis, dirbtuvėje, ar ofise, 
užsidirba sau pragyvenimą. 
Į tuos ir visus kitus darbinin
kus mes norime kalbėti. Jūos 
mes -norime persergėti, kad 
jie nebūtų apgauti ir suvilti 
pragaištingos agitacijos prieš 
juodveidžius. i Mes sakome,: Jogerį.- ■ :
Draugai, , nesiduokite . tokiai C "~Z.

' agitacijai.^ Jhę - esate1 darbi- skaitytojai ir pamanys,

brike. Vardą ir pavardę vos 
suprato ir ' užrašė Catalina 
Stunklė, 24 metų lietuvė. Ga
li . įsivaizdinti. kiekvienas, o 
ypatingai moterys, kokios va
landos reikėjo pergyventi tai 
nelaimingai jaunai, lietuvei.... 
Šaltoje nakty, pb\ mėlyna Ar
gentinos padange, prisėjo šiai 
nelaimingai proletarei perkęs- 
ti gymdymo sopulius... O 
Buenos Aires miestas gerybė
se skęsta. . Mat išvarė iš 
darbo vargšę, kuomet fabriko 
savininkas nėščią pajuto; vy
ras m įlįs,? tmbgif nėra, pažys

Todėl, detroitiečiai, įsi-

visos kuopos ją priimtų, 
manė, kad organizacijoj 
kels revoliuciją. Bet visą 
tniūsą margis ant uodegos 
sinešė.

Taigi, šiurmaitienė šturmuo
ja mūsų organizaciją. Bet 
mes, kurie rūpinamės jos rei
kalais, turime dar energingiau 
padirbėti. Per A. P. L. A. va
jų už gavimą naujų narių pa- 
sistengkime padvigubinti mū
sų organizaciją, tai bus ge
riausias atsakymas mūsų šmei
žikams. Išaiškinkime žmo
nėms, kad mūsų organizacija 
turi keturis apdraudos skyrius 
ir du pašelpos. Kad prie A. 
P. L. A. pigiau prigulėti, negu 
prie kitų pašelpinių organiza
cijų. Kad A. P. L. A. narys 

, organą “Laisvę” už 
penkis dolerius per metus. 
Kad A. P. L. A. susideda vien 
tik iš sunkiadarbių darbinin-

Beje, Detroito A. L. D. L. 
D. 52 kuopoj irgi randasi ne
mažai vertingų knygų, kurios 
24 th St. ir Michigan Ave. sve
tainėj guli ir jas nemielašir- 
dingai dulkės ėda. Ar never
tėtų detroitiečiams draugams 
tą patį padaryti, t. y., padėti 
jas ten, kad galėtų pasiekt 
plačiąją visuomenę? Ką jūs 
sakote apie tai, draugai ?

St. Butkus.

YONKERS, N. Y.

burbulas ant vandens iškilęs.
i 1 Zabulionis buvo žymus “Te- kų, todėl ji visuomet ir rūpi- 

j vynės” bendradarbis ir kuo- naši darbininkų reikalais, re- 
I met jis per “Tėvynę” apva-’mia darbininkų kovas, kuomet 
gildavo komunistus, tai Vitai- 
tis .' katutes plojo. Bet tas 
niekšas pats kalėjime atsidū
rė’ už žulikystes< į

Dabar “Tėvynė” įsigijo su
smukusią bobutę Šiurmaitienę, 
kuri taipgi plūsta ir net apva
gina komunistus. Bet jai ne
užtenka komunistų, ji plūsta

nizaciją, kuri nieko bendro ne
turi su Komunistų Partija. O 
jeigu šioj organizacijoj ir yra 
komunistų ir jų pritarėjų, tai 
čia ne susmukusios bobutės ir 
Vitaičio dalykas. Juk kas tik 
blaivai protauja, tas ‘ aiškiai 
mato, kad tik vieni komunis
tai kovoja už darbininkų 
kalus ir daugelis jų toje 
voje žuvo ir žus. Juk ir 
šiurmaitienė, per 'daugelį
tų, pritardavo komunistams ir 
keikė buržujus bei jų pritarė
jus fašistus. Net ir priešfašis- 
tinio komiteto nare buvo. O 
dabar jau nuvažiavo į fašistų

rei- 
ko- 

pati 
me-

O gal kai kurie “Tėvynės”
. kad

Rugsėjo 22 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 172 kuopos išvažiavi
mas. Nors diena buvo iš ryto 
šaltoka, bet publikos susirinko 
nemažai, matėsi net iš toli
mesnių kolonijų, kaip iš 
Brideporto, Conn., ir kitur.

Ig. Karlonas su drg. V. Mi
kelėnu iš So. Brookiyno rin
ko aukas del Gastonijos strei- 
kierių bylos vedimo.

:Būvo surengtas moterų bei 
merginų bėgimas laikant šauk
šte kiaušinį, i Greičiausia at
bėgo M. Strimaitienė iš Mas- 
petho ir jinai laimėjo dovaną.

Paskui Yonkcrso zanavykai 
su Tuckahoe džūkais ėjo lenk- 

kur nors apvogę A. P. L. A*.itynių pypkių rūkyme, bet 
organizaciją arba pavienius; Yonkcrso zanavykams nepa- 
asmenis. Bet jų tarpe tokių ! vyko, nes Ig. Karlonas laimė- 
gaivalu randasi ir kai kurie į jo dovaną.
jau už tokius darbus į valdžios; lš .įo pa imo ]110 
rankas pakliuvo. I ei a „T__ n_L-

Šiurmaitienė per “Tėvynės”
No. 37 apvagina Gatavecką, 
bet greitu laiku bus įrodyta, 
kur teisybė.

< G. Urbonas.

jos iškyla tarpe darbo ir ka
pitalo, ateityje irgi rems dar
bininkus. Todėl lietuviai dar
bininkai privalo. rašytis -prie 
šios organizacijos ne vien tik 
del-pašelpos, bet ir del bendro 
veikimo darbininkų labui.

Dar iki šiol fašistiniai gai
valai negalėjo įrodyti, kad ko
munistai ir jų pritarėjai būtų

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spali’o 1 d.:
—Numirė ; revoliucinis rašy

tojas, I. A. Chudiakovas, 1876.

skirta $10, kaipo pasveikini
mas dienraščiui “Laisvei” su 
dešimties metų sukaktuvėmis. 
Nors šis mūsų pasveikinimas 
pavėluotas, bet visgi geriau 
vėliau, negu niekad.

Visiems, kurie tik dalyvavo 
, mūsų parengime, tariu širdin
gą ačiū. • Ig. Karlonas.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”
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Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Antradienis, Spalių 1, 1929 LAISVE Puslapis Trečias

Tonsilai, Jų Funkcija ir Kada
Jie Turėtų Būti Išimti

Rašo Dr. Jonas Repšys
Labai tankiai tenka susi

durti su klausimu, ar būti
nai yra reikalinga tonsilus 
imti lauk? Į tokį ir tam 
panašų klausimą, supranta
ma, nėra lengva trumpai at
sakyti. Padaryt taisyklę, 
kad visiems tonsilai būtų 
išimti arba neišimti, visgi 
negalima. Čionai, mat, yra 
toks dalykas, kad reikalin
ga studijuoti kiekvieną 
žmogų atskirai.

Studijuojant tonsilus, pa
sirodo, kad jie'yra limfiniai 
kūneliai; taip, kaip kad dau
gelis kitų limfinių kūnelių! 
bei liaukų randasi žmogaus 
kūne. Jų funkcija, imant 
visus limfinius kūnelius 
abelnai, yra ta, kad apsau
goti audinius nuo įdegimų. 
Bent kokiame kūno užsikrė
time jie neleidžia kraujui 
išnešioti bakterijas po visąi 
kūną. Limfiniai kūneliai 
košia kraują, sulaikydami 
bakterijas savyj ir tenai jas 
Inarina. Už tai bent ko
kiame kūno uždegime arti
miausi limfiniai kūneliai vi
suomet patinsta, pasidaro 
didesni ir ne retai būna 
skaudūs, kadangi juose ei
na smarki kova tarpe krau
jo celių ir bakterijų, 
pats yra su tonsilais.

Tonsilai, kaip žinote, ran
dasi abypusiai gerklės. Už
pakaly jų randasi vidujiniai 
ausų kanalėliai (eustachian 
tubes), per kuriuos labai| 
tankiai yra gaunama ausi
nis įdegimas nuo nesveikų 
tonsilų. Gerklės viršuj, pa
lei gomurį, bei nosie,s užpa
kalį, irgi randasi. limfinių 
audinių, kurie paprastai 
yra vadinami trečiuoju ton- 
silu arba adenoidais.

Normališki tonsilai ir 
adenoidai pagelbsti palaiky
ti reguliarį drėgnumą bur
noj ir apsaugo bronchines 
dūdeles ir plaučius nuo bak
terinio įdegimo. Bet už tai 
jie patys labai tankiai su- 
serga-įdega. O ypatingai 
tonsilai greičiau įdega, jei 
žmogus būna vienaip ar ki
taip nusilpnėjęs, ar tai nuo 
vidurių suįrimo, stokos poil
sio, ar persišaldymo, nes 
tuomet ir tonsilų audiniai 
būna nusilpę ir todėl nepa
jėgia atsilaikyti prieš bak
terijas, dasigavusias į bur
ną.

Tonsilų įdegimą papras
tai vadiname tonsilitas 
(tonsilitis). Pirmas tonsi
lų uždegimas gydant veik 
visuomet greitai pagyja. 
Bet turi gydytis; turi atsi
gult į lovą, paliuosuoti vi
durius, gerai išprakaituoti, 
prie pažandžių dėti šaltus 
kompresus, burną plauti bei 
gargaliuoti su hydrogen 
peroxidu, atskiedus s u 
dviem dalim vandens; arba 
galima gargaliuoti su šiltu 
druskuotu vandeniu; kaip 
kam borinės rūgšties 4% 
skiedinys pagelbsti. Prie to, 
tonsilus galima ištepti ir su 
smarkesnėmis gyduolėmis, 
kaip tai su argenti nittato 
5% skiediniu, arba tinktū
ra iodo ir glycerina perpus 
sumaišius.

Negydomas tonsilų įdegi
mas tik retkarčiais pagyja, 
bet tankiausiai užsilieka il
gam laikui ir pagaliaus pa
tampa • kroniniu įdegimu. 
Tuomet jau jų pagydymas 
pasidalo daug sunkesnis, o

Tas

tankiai ir visai negalimas. 
Kadangi tonsilai patampa 
bakterijų apgalėti; jos tenai 
veisiasi, dauginasi; veikiai 
pradeda skverbtis į kraują 
ir tuomet žmogus jau pa- 

! jaučia daug nesmagumų.
Gali būti skaudėjimas bei 
tinimas sąnariuose — reu
matizmas, bet gali apsi
reikšti inkstų, pūslės, šir- 

| dies, ausų bei smegenų jde- 
i girnai. Tuomet jau nevilki- 
1 nant reikia kreiptis prie gy- 
: dytojo. Bet ir gydytojui 
jau ne visada pavyksta pa
gydyti kroninį tonsilų įde- 

į girną su gyduolėmis, kadan
gi jie yra pilni bakterijų, 
pilni pūlių. Ir kad sulaiky
ti kituose organuose didė
jantį įdegimą, tankiai pris- 
eina griebtis griežtų prie
monių sugedusiems tonsi- 
lams gydyti — tai jų išpjo- 
vimas.

Tačiaus tonsilus išpjau
nant, nors tai ir nėra taip 
jau didelė ir baisi operaci
ja, visgi žmogus turi perei
ti operacinę riziką, perneš
ti šiek-tiek skausmo ir ne
tekti tonsilų, kurių funkci
ja visgi yra gana svarbi 
žmogaus kūno sistemoj. To
dėl yra labai patartina rū
pintis greitu pagydymu 
pradžioj jų įdegimo. Po 
teisybei, tai bile skaudėji
mas burnoj turėtų būti gy
domas nevilkinančiai.

Aš čionai paduosiu kele
to tik gydytojų nuomones 
tonsilų išėmimo klausime:

Skaitau medikališkame 
žurnale The Lancet, kad 
daktarai Power ir A. B. 
Smith studijavo 200 ligonių, 
tarpe 20-40 metų amžiaus, 
kurie kentėjo nuo reuma
tizmo ir kurių tonsilai bu
vo sugedę, nesveiki. Taigi 
jie padarė sekantį pareiški
mą: “Išėmimas tonsilų da
vė 80% gerus rezultatus 
pagydyme reumatizmo. Bet 
visgi negalima sakyti, kad 
kiekvienam kenčiančiam 
nuo reumatizmo tonsilų iš
ėmimas pagelbėtų, kadangi 
daugelis žmonių kenčia nuo 
reumatizmo ne iš tonsilų 
priežasties.”

Bostono medikališkame 
žurnale rašo daktarai Ro
bey, William H. ir Freed
man, kurie studijavo 60 vai
kučių, kenčiančių nuo reu
matizmo, ir jie jau turėjo 
ženklų širdies įdegimo; jie

visi buvo gydyti tris savai
tes ar ilgiau, bet be pasek
mių. Tačiaus po išėmimo 
tonsilų, kurie buvo kroniš- 
kai įdegti, visi vaikučiai pa
sveiko į savaitę laiko.

Dr. Roy F. Nelson, patho- 
logas, tvirtina, kad įdegtas 
tonsilas beveik niekad pil
nai nepasveiksta, kadangi 
bakterijos įsibriovę į tonsi
lų oleles ((crypts) gyvena 
ir veisiasi neaprubežiuotai; 
nes ją tenai su jokiomis gy
duolėmis bei antiseptikais 
pasiekti negalima. Dr. Nel
sono supratimu, kiekvieni 
įdegti tonsilai turėtų būti 
išimti.

Dr. Kaiser rašo Georgijos 
medikališkame žurnale, kad 
jis studijavęs 1,200 kūdikių, 
kurių tonsilai buvo išimti, 
ir 1,200, kurių tonsilai ne
buvo išimti. Pirmoji gru
pė, tai yra su išimtais ton- 
silais, laike trijų metų 10% 
turėjo gerklės skaudėjimų. 
Gi antroji grupe 40% turėjo 
gerklės skaudėjimų. Pirmo
ji grupė turėjo 13% sirgi
mų šalčiu, ausų, nosių ir 
bronchinių dūdelių įdegimų. 
Kuomet antroji grupė turė
jo 48% tų pačių sirgimų. 
Prie to, dr. Kaiser pažymi, 
kad pirmojoj grupėj nei vie
nam neišsivystė nosies per
tveriamosios sienelės krei
vumas (deviation of Nasal 
Septum), kuomet antrojoj 
grupėj 10% pasirodė nosių 
nenormalūmų. Baigdamas 
savo rašinį, daktaras Kai- 
seris pareiškia, kad išėmi
mas tonsilų mažiem vaikam 
ne tik kad blėdies neneša, 
bet esti ant naudos.

Red. Pastaba. Kaip drau
gai skaitytojai mato, susi
laukėme dar vieno bendra
darbio— dr. Jono Repšio, 
kuris pažadėjo mum ben
dradarbiauti. Iki šiol turė
jome du nuolatinius gydyto
jus bendradarbius, nenuils
tamą mūs rašytoją ir pata
rėją dr. J. J. Kaškiaučių, 
ir dr. A. Petriką. Dr. Rep
šys bus trečias gydytojas, 
įeinąs į mūsų bendradarbių 
skaičių. Kelius metus prak
tikavęs ligoninėse, dr. Rep
šys, nesenai su žmona ap
lankęs savo senus tėvus 
Lietuvoj, dabar apsistojo 
Bostono priemiestyj, Cam
bridge, kur atidarė savo 
ofisą. Jo antrašas: 881 
Massachusetts Ave., Cam
bridge, Mass. Norintieji, 
galite pas jį kreiptis pata
rimų laiškais, o mes mano
me, daktaras sutiks atsaky
ti per “Laisvę”.

GERAI PATAIKO!

t

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

čia 
' tus

8701

DIENOS ANT MARIŲ Į
Iš ar i

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais Ir greičiausiais voliečiu laivais

ECEMEN EUKCPA
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortes, parankūs ir tiesūs
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos

Del sugrįžimo paliūdi.jimi| ir kitokių informacijų klaus- 
kitės lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NOPTH ( EI MYSll(vr
57 BROADWAY, NEW YORK

Rengkites Prie Vajaus!

“LAISVES'’ VAJUS PRASIDĖS SU 1 DIENA SPALIO 

I IR BAIGSIS SU 15-ta DIENA LAPKRIČIO

Vajus yra gavimui “Laisvei” daugiau naujų skaitytojų. Kad sėkmin
gai gavus naujų skaitytojų, direktoriai nupigino naujiems skaitytojams 
“Laisvės” prenumeratą vienu doleriu. Regulate “Laisvės pienumeia- 
ta metams yra $6.00, pusei metų $3.00

GI LAIKE VAJAUS, PER PUSANTRO MENESIO NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS BUS DUODAMA “LAISVĖ” Už

i $5.00 METAMS IR $2.50 PUSEI METU

Seniems Skaitytojams “Laisves” Kaina ir Laike Vajaus Pasilieka Senoji:
! $6.00 METAMS IR $3.00 PUSEI METU

Visų skaitytojų prašome gauti nors po vieną skaitytoją. Kurie iš se
nų skaitytojų gaus 2 naujus skaitytojus laike vajaus, tiems duodama tei
sė atsinaujinti savo “Laisves” prenumeratą už $5.00 metams.

KVIEČIAME SKAITYTOJUS KUO SKAITLINGIAUSIA DALY
VAUTI KONTESTE RINKIME “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ

KONTESTANTAMS SKIRIAME SEKANČIAS DOVANAS

Pirma $30.00, Antra $25.00, Trečia $20.00,Ketvirta $15.00 
Penkta $10.00, Šešta $5.00

Tuojau pradekite darbuotis ir darbuokites be atleidimo energijos iki 
galo vajaus, kad gautumėte kuo daugiausia naujų skaitytojų ir kuo 

augščiausias dovanas. Rūpinkitės platinimu savo dienraščio.

I

Brooklyne paprastai “Laisves” kaina yra $8.00 
metams ir $4.00 pusei metų, nes čia reikia ant 
kiekvienos kopijos lipdyti po 1c štampą. Laike 
vajaus naujiem skaitytojam bus $7.00 metams ir 
$3.50 pusei metų. NAUDOKJTeS PROGA!

PRAŠOME ĮSITĖMYTI TAI:

Pernai turėjome keblumų su miestais. Draugai darbavosi kolekty
viai miesto vardu ir nieko nepranešė iš pradžios vajaus “L.” administra
cijai, kad jie dirba miesto vardu. Administracija kreditavo ne miestui, 
bet asmenims, kurie prisiuntė prenumeratas. Todėl prašome draugų 
siunčiant prenumeratas pažymėti, kam priskaityti jas, miesto vardu ar 
prisiuntė j o vardu.

KURIE DALYVAUSITE KONTESTE, TUOJAU PRANEŠKITE

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j menesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
I savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne- ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

1 riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 
Taip pat progresyviškas lietuvis, 

užlaikytojas general krautuvas ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175—- 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur, * 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei1 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pariunčiamę 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštj

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $1.5t

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant "RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligif 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga vra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

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

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

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
■tii nuo 9:80 iki I vai. po ptetq

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzeneom Bldg 

PUBLIC SQUARfl 
WILKES-BARRE, PA.
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KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS WILMERDING, PA.

Tarptautine Raudonoji 
Diena

KAUNAS.—Kiek suvėluotai 
buvo pradėta pasirengimas 
Raudonajai Dienai, bet pats pa
sirengimo darbas ėjo gerai. 
Tiesa, ne visuose fabrikuose mū
šy gyvą žodį išgirdo darbinin
kai, o kai kur net atsišaukimų 
nematė. Vienok keliolika mi
tingų vis tik buvo padaryta, 
kaip ana: Nemuno, Falkovskio, 
Živo, Bekar, Aškinazi, Salamo- 
nų, Fainbergo, Marso, Vilijos 
fabrikuose. Be to dar buvo ke
liolika mitingi) ir smulkesnėse 
dirbtuvėse. Darbininkių ir dar
bininkų grupėmis pasitarimai 
buvo Engei m ano fabrike, Dro
bės, Kabios, Linų dirbtuvėje, 
trikotažo ir rūbų darbininkų ir 
t. p.

Visi mitingai ir pasitarimai 
praėjo labai gyvai. Darbinin
kai organizavo kalbėtojams ap
saugą. Tas visa aiškiai rodo 
darbininkų nusistatymą kas del 
Raudonosios Dienos.

Lapeliai buvo iš anksto pra
dėta platinti. Lapeliai daugely 
dirbtuvių buvo platinami įduo- 
dant juos kiekvienam darbinin
kui į rankas. Toks platinimas : 
tūlose dirbtuvėse geriausiai pa- j 
vyko. Ten, kur negalima bu- i 
'w Ktiai lopmun vx avoioauniiiiu 1 v i* • šauliai

i gromas 
pj ūčio.

Viso 
na areštuota 150 darbininkų.

Fašistai šaukia, kad revoliu-

vo gerai išplatinti atsišaukimų i 
dirbtuvėj, tų dirbtuvių darbi
ninkai rasdavo atsišaukimų sa
vo gyvenimo rajone. Darbi
ninkų masės lapelius sutiko la
bai gerai ir patys prisidėjo prie 
jų platinimo.
kad patys darbininkai sulaiky 
davo lapelių platintojus. Tai 
grynas melas. Tiesa, plačiųjų j 
gelžkelių dirbtuvėj žvalgybos 
agentai sakosi pagavę studen- 
tus-praktikantus neva beplau
nant atsišaukimus, bet niekam 
ne paslaptis, kad fašistai kiek
vienoj dirbtuvėj rūpinasi turėti 
savo gerai apmokamus agentus, 
taigi plačiųjų gelžkelių dirbtu
vėj Balkevičius su Našlėnu yra 
nieks daugiau, kaip fašistų gė
rį! apmokami šnipai, pasiųsti į 
darbininkų tarpą ’ šnipinėti. 
Darbininkai Balkevičių ir Naš- ■ .

giau 100 darbininkų. Daugiau
sia areštavo žydus darbininkus, 
kad paskui turėti galimybės 
šaukti, kad esą lietuviai darbi
ninkai neina su komunistais, o 
vien tik žydai.

Jei iki 1-mąjai rugpjūčio bu
vo pilna visur policijos ir žval
gybos, tai 1-mą rugpjūčio jų 
knibždėte knibždėjo apie dirb
tuves ir fabrikus. Lapeliuose 
nurodytoj vietoj ant Vytauto 
prospekto ir tame kvartale bu
vo policijos būriai ir persirė- 
džiusių į darbininkus žvalgybi
ninkų gaujos. Iš Nemuno ir 
Bekaro fabrikų darbininkų po
licija visai neišleido. Panašiai 
buvo ir su kitomis stambesnė
mis dirbtuvėmis. Ir nežiūrint 
į tokias policijos priemones vis
gi demonstracija buvo pradėta 
Šančiuose. Demon strantams 
pasirodžius ir sušukus obalsius 
“šalin fašistų valdžia,” “šalin 
imperialistiniai karai,” polici
ja ir žvalgyba apsupo ir šaudy
dama pradėjo pulti ir daužyti 
demonstrantus. Policijai gel
bėjo keli žvalgybininkai persi
rengę darbininkais. Tūlose 
dirbtuvėse buvo sustabdytas 
koletai valandų darbas.

Rugpjūčio 1-mą dieną fašis- 
j tai suruošė Viliampolėj žydų 

Pogromą suruošė 
ir žvalgybininkai, 
tęsėsi dar ir 2-rą

Pavyko Prakalbos

Jau senai buvo šioj koloni
joj surengtos prakalbos. 
Dveji metai atgal buvo suren
gę man prakalbas, tai yra, 
tuoj aus kaip tik fašistų val
džia buvo užsirioglinus ant 
Lietuvos liaudies /sprando ir 
nužudė keturius komunistus, 
kurių tarpe buvo Giedrys ir 
Požėla. Tuo laiku mūsų agi
tacija ėjo plačiai po visą A- 
meriką. O fašistų agentai ku
nigai siuto iš 'piktumo, kad 
žmonės visur protestuoja prieš 
Lietuvos kraugerius fašistus. 
Kunigas Garmus atėjo į sve
tainę su policija, ir nespėjus 
man įžengti į svetainę, arešta
vo. Jis manė, kad sulaikys 
savo parapijomis nuo teisybės 
žodžio. Bet skaudžiai apsiri
ko tas dievo tarnas. Revoliu
cinio darbininkų judėjimo ne
sulaikė ir nesulaikys areštuo
dami ar žudydami ypatas,. 
kaip kad darė ir daro Lietu
vos ir visų kitų kapitalistinių 
šalių fašistai, neskiriant ir A- 
merikos. Kuomet Gastonijoj 
fašistų gaujos terorizuoja ir 
žudo darbininkus, tai darbi
ninkų judėjimo jie nesustabdė 
ir nesustabdys; darbininkai 
bus pergalėtojais išnaudotojų 
ir paėmę galią atsimokės vi
siems išdavikams, visiems te
roristams.

Kuomet man dar pirmu kar
tu teko kalbėti Wilmerdinge, 
turiu pasakyti, kad visi, kurie 
susirinko į prakalbas, ramiai 
klausėsi ir kiekvieną sakinį ir 

ižodį tėmijo gana atydžiai. 
Visi čia buvo susirinkę darbi
ninkai sunkaus darbo, kurie 
vergauja plieno karaliui ir už 
menką atlyginimą. Jų padėtis 
bloga ir kasdien vis daugiau ir 
daugiau išnaudotojai stumia į 
didesnį skurdą ir nelaimes. Man 
baigus kalbėti, draugai (nusi
pirko nemažai įvairių knygu
čių ir suaukojo 14 dolerių del 
Gastonijos streikierių. šie 
draugai aukojo po $1: A. Sve- 
zauskas, J. Jakubauskas; .F.

J. čižauskas, A; 
po 50c: F. 
L M atakas, 

vėliava ir girdėjosi mieste su- Maseliūnas, J. Svetakas, S.
komendantai įtartinas revoliucinių dainų dai-Į Taraila, M. Zeperackas, J. Or- 

Inavimas. Vėliavoj buvo įrašy-j la, M. Matakienė, M. Piontkie- 
ti Raudonosios Dienos obalsiai. | nė, D. Žukauskienė, M. Leona- 
Darbininkai gėrėjosi vėliava, o vičienė, K. Leonavičius, O. Či- 

i buržujai į ją šnairavo ir pyko.
Balsas”

$1.5Q. Tad visiems aukoto
jams’tariu širdingą ačid varde 
Gastonijos streikierių.

Dii draugai įstojo į A. L. D. 
L. D) ir “Laisvę” keli pasiža
dėjo užsirašyti. Manau, kad 
visi savo prižadą išpildys— 
“Laisvę” užsirašys ir dar ki
tus paragins užsirašyti. Drg. 
J. Piontka, A. L. D. L. D. kuo
pos organizatorius, turėk visus 
draugus susikviesti į susirin
kimą j ir taipgi žiūrėti, kad 
“Laisvė” būtų užrašytai kięk- 
vienam darbininkui.

šis wilmerdingiečių dtsine- 
šimas į parodo, kad visi eina 
prieš Gastonijos fašistus ir iš
naudotojus; jie stovi 'ranka 
rankon su darbininkais ir kal
tinamaisiais Gastonijoj. Taip
gi jie įrodė, kad jie eina prieš 
visus
klasės |agentus.

Kalbėjo ir vienas iš Gasto
nijos organizatorių, kuris bu
vo išvežtas iš namų ir sumuš
tas miške Gastonijos fašįstų ir 
kompanijos agentų. Jis murd
ei,ė, kokią padėtį turi Gastoni
jos darbininkai ir kaip jie yra 
išnaudojami ir terorizuojami 
A m e r i k o s “demokratiškos” 
valdžios. Jis karštai rįagino 
visus darbininkus kovoti ir pa
gelbėti Gastonijos 
riams laimėti kovą.

išnaudotojus ir turčių

skaitytojų, taip ir mėgėjų-kum- 
štininkų, kad pavardžių neužsi
rašiau; buvo du svetimtaučiai, 
kiti lietuviai. Jauniems patar
tina kytriau kumščiuotis, o ne 
taip, kad nosys būtų kruvinos. 
(Daug sveikiau būtų visai ne- 
sikumščiuoti.—Red.)

Iš ryto, tą pačią dieną, bu
vo kuopos susirinkimas. Narių 
mažai tebuvo atsilankę. Iš
rinkta pikniko darbininkai, į 
kurių skaičių įėjo ir “Laisves” 
agentas drg. J. J. Bakšys, kai
po veteranas. J. Petkūnas re
zignavo iš korespondento, nes 
toliau gyventi nusikėlė. Ne
sant kam apsiimti, drg. D. G. 
Jusius pasižadėjo pripuolamai 
parašyti.

VII Apskričio pastarosios 
konferencijos patvarkymas— 
sudaryti apieįinkių miestų vei
kiančią komisiją, geras suma
nymas, tik kurie turi laiko, 
kad dirbtų, , nes pas mus siau
čia tinginystės epidemija. Ne
žinia, kaip ilgai1 ji siaus?

Vietoj Korespondento;

Bessenięr City, N. C. —' 
Čih' tekstilės dirbtuvės jau-1 
nieji darbininkai, nuo 17 i 
iki 20 metų amžiaus, uždir-l 
ba tik nuo $6 iki $8 į savai-1

MATTHEW P. BALLAS j
(BIELIAUSKAS) Į

UNDERTAKER I

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertakcr

NOTARY

PUBLIC
■

| Telefonas:
■
I
į Stagg
■
! 6043

ryšy su Raudonąja

Po
ru g--

Die-

ia’I cinis judėjimas Lietuvoj netu
ri pasisekimo. Vienok gyveni
mo faktai visai ką kitą sako. 
Nežiūrint didžiausios reakcijos 
šėlimo vis gi darbininkai ryžta
si išeiti į gatvę. Tiesa, reakci
jai kol kas pasiseka šitą darbi
ninkų"' pasiryžimą užsmaugti, 
bet darbininkai vis didesniu 

\ ryžtumu stoja kovon ir tas yra 
i geriausiu laidu to, kad fašistų 
j viešpatavimui bus padarytas 
■ galas.

Mes šventėm
PANEVĖŽYS. — Rugpjūčio Praškevičius, 

;l-mą dieną ant Panevėžio kalė- Kackūnienė; 
lėnų išdavystę sutiko1 didžiausiu kamino, plevėsa vo.iajidon a, kubauskas, 
pasibjaurėjimu.

Laikraščiuose
paskelbė, kad demonstracijų jie f 
nelaukia, bet vis. tik policijos1 
ir žvalgybos būrius paleido Į i 
darbą. Dar prieš 1-mą rugpjū-i 
čio Kaune buvo areštuota dau-

M

streikie-
M. ž.

WORCESTER, MASS.
Antras A. L. D. L. D. 11 Kuo

pos Piknikas Sėkmingas

Rugsėjo 22 d., Olympia Par
ke, A. L. D. L. D. 11 kuopa 
turėjo antrą sėkmingą šią va
sarą pikniką “Vilnies” dien
raščio naudai. Šį sykį, i nors 
piknikų laikas kaip ir pasibai
gęs, tačiaus publikos buvo pri
sirinkę apie 500. Garsinta 
programa buvo išpildyta | pui
kiai. Aido Choras nebuvo nei 
garsinta, vienok ąidiečiaį su
dainavo tris dainas. Prie da
bartinės chorvedės Meškienės 
choro dainavimas yra pave
jantis. Po dainų buvo persta
tyta J. Ginsburg pakalbėti kas 
link Gastonijos streikierių' pa
dėties., Kalbėjo angliškai apie 
15 miliutui Paprašius aukų 
tatn tikslui,! klausytojai sume
tė $10.15. Vadinasi, “Vilnies” 
naudai piknikas neužmiršo ir 
Gastonijos padėties. Susirin
kusieji labiausia interesavosi 
iš programos, tai kumštynė
mis. Buvo .trys poros kumšti
ninkų. Tui'iu atsiprašyti kaip

Komiška Opera Trijy Akly

Brooklyn, N. Y.
Lošimas prasidės 3:30 va J.

MUZIKOS DIRIGENTĖ—L. B. ŠALINĄITĖ

žauskienė, J. Kuliauskas, A. 
Mizeravičius; smulkių sumesta

Vaidins Brooklyn o Aido Choras

NEDELIOJ, SPALIO (OCTOBER) 6,1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM 949 Willoughby Avenue

Durys atdaros 3-čią vai. po piety 
ORKESTRĄ ELENOS RETIKEVIčlŪTĖS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIl'ilIlIlinHluJ

M. Čcsnavičiūte 
Sotpoletės rolėje

Tai jau ne pirmą kartą 
česnavičiūtė vaidins šią 
rolę. Ji jau iš seniau yra 
pasižymėjus operečių lo

jai kaip lošimas, 
dainavimas pil- 
vyksia. Visi 

česnavičiūtės

Šimais, 
taip ir 
niausią

• džiaugsitės 
ir kitų artistų lošimu. Tik 
stengkitės įsigyti tikietus 
išanksto.
iiiiiiiiniiiiiiiiiinciisiiiN
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Juozas Judžentas 
G renio rolėje.

Tai tas pats Judžėntas, 
kuris lošė Zmitriaus rolę? 
op. Grigutis ir Trakimo 
rolę op, “Kova už Idė
jas.” Tą ju.pkdarį Ju- 
džėrifą publika negali už
mirkti ^Nedėlioję -vėl ma
tysim jį lošiant svarbią 
rolę op. “Kornevilio Var
pai.” Seniaus Judžentas 
pasirodydavo tik savo ga
biais komiškais lošimais, 
o dabar turės pasirodyt ir 
dainavime padarytu pro
gresu.
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiLiHiniiiiiiiiiiniiiiiiiiu

Operai “Kornevilio Varpai,” muzikaliu gražumu, kita negali prilygti. Choras sudainuos 15 dainų šešiais ir 4 
balsais; su solais, duetais, trijetais ir kvintetais išviso bus sudainuota 32 dainos, lydint puikiai orkestrai. Aido 
Choras visą pusmetį energingai mokinosi šį milžinišką veikalą, todėl yra pilnas pasitikėjimas, kad mūsų gabiausi 
artistai sulos šią operą ko puikiausiai, kuomi publika tik gėrėsis. i , ■ r

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš Suderinti! Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabaku.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St* 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas manei Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

GRAB0R1US
*atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
aane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS

g Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
fa Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakaro 50c; po G vai. vakare 75c. 
G £7 / Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ «
ji LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant %!) LčntCtt 
J trečių lubų, o ringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
|| Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
gs sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 

didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis
S prūdas su sūrum vandeniu.

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną, per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

■iiHiiniiigiBmia
> * —*

115 Metų . Sukaktuvių, ' 15 Metų h j

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuves

krV1

GYJAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet / 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- z 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- * 
hair’u *
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinKėje

Atdara kasdien nuo
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliaiš ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co.
198—200 Grand Street Brooklyn, N.

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

r •>

PARDUODAM VISOKIUS J 
NAMŲ RAKANDUS Už I 
LABAI NUŽEMINTĄ! į 
KAINĄ, Už “CASH” MO- ~

KĘSTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikaiingų rakandų.

Pusryčip Setas 
Visomis Spalvomis
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su | 
nuleidžiamais galais stalu I

$18.50 į
Penkių gabalų Pusryčių Se- j 
tai su pdrcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės- g 
lais—labai specialė kaina
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PITTSBURGH, PA
Dailės Ratelis ir Choras
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J Vięur

HAVERHILL, MASS
Iš Laisvės Choro Darbuotės

Milvi-

Rug-

kad visi tie, kurie 
aukojo Lietuvos ba- 
pilnai sutiks su da-

kurie 
centų,

VALANDOS: 

2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Varde Laisvės Choro, tariu 
širdingą ačiū aukotojams.

Aukas rinkus ir pasiuntus,
Izabelė Želioniene.

(Pauliukoniūtė)

Radzevičienė, J. 
Demsevich, F. 

riams ir Priešfašistiniam Ko-1 Stasiukevich, J. Saurn, K. Gri-i 
mitetui. šios aukos buvo, tai'bok, N. -Klimchuk, J. Malish 
pelnas nuo surengto vakaroja Jae^son P° 50c; A. Aks-

tveu

IUCKY:

o

/ v a.

LAISVE Puslapis. Penktas

Popieriniai Pinigai Turi Verte! J J JOZAS KAVALIAUSKAS

Pereitame šeštadienio vaka
re buvo susirinkimas N. S. pas 
drg. Šimkienę, ir lik ,si suor
ganizuotas dailės ratelis. Lo
šėjų grupė išsidalino roles ko
medijos “Gyvieji Nabašnin- 

< kai.” Aktoriai parinkti geri. 
Režisierium drg. Sliekas. Rei
kia pasakyti, kad jaunuoliai 
gana rūpestingai organizuoja
si į dailės ratelį. Pirmame su
sirinkime susirašė 15 narių, o 
jau praeitame susirinkime vėl 

. įstojo 12 narių. Tam pasidar
bavo drg. Urmoniūtė, ir viena 
draugė nuo South Sides, ku
rios nesužinojau vardo, pa
sižadėjo sekančiame susi
rinkime dar daugiau gauti. 
Urmoniūtė išrinkta sutvarkyti 

- chorą, ir gauti mokytoją. Taip
gi ji sutvarkys ir sudarys iš 
jaunuolių programą spalių 11, 
12 ir 13 dienai, kuomet lanky
sis drg. A. Bimba. Tai bus 
pirmas jaunuolių pasirodymas 
programoj su dainomis, muzi
ka ir kitokiais pamarginimais.

Reikia pasakyti, kad N. S. 
yra jaunuolių, ypatingai mer
gaičių, kurios turi norą ir pa
siryžimą veikti dailės srity j 
gana daug. Tai džiuginanti 
naujieną, tai geras darbas. 
Nei mažiausios abejonės nėra, | 
kad minėtose dienose duos 
jaunuoliai gerą programą, 

k/,Draugė Urmoniūtė tą sudarys. 
Iš pačių jaunuolių bus ir cho
ro vadovautoja. Kas ji, apie 
tai dar nesužinojau.

Kad Pittsburghe susidarys 
jaunuolių choras, tai nei ma
žiausios abejonės nėra. Ne 
tik jie linksmins dainomis dar
bininkus, bet ir įvairiais per
statymais. Apie patį chorą ir 
dailės ratelį teks vėliau pakal
bėti.

Jau kartą buvo pranešta 
spaudoje, kad šioj apielinkėj 
lankysis drg. A. Bimba, vie
nas iš žymių kalbėtojų Ameri
koj. Jis kalbės šiose kolonijo
se : McKees Rocks, North Side 
ir Sokose (?—Red.). Spalių 
13-tą dieną bus susirinkimas 

' progresyvių draugų ir drau- j 
gių 10-tą vai. ryte, tad iš visų I 
kolonijų draugai būtinai daly
vaukite tame susirinkime. Mi
nimas susirinkimas bus svar
bus, jame mes turėsime daug 
dalykėlių apsvarstyti,
nusiskundimai, kad veikimas 
neina, kaip reikia, visur yra 
apsileidimas. Tad kaip tik to
kiame susirinkime ir bus per- 
kratinėjama mūsų veikimas ir 
visi trūkumai. O dalyvauti vi
siems būtinai reikia. Minimas 
susirinkimas bus Šokų dalyj. 
Apie svetainę jau buvo pa
skelbta ir dar daugiau bus.

M. ž.

Gegužės mėnesį choras bu
vo išrinkęs komisiją aukų rin
kimui Lietuvos baduoliams. 
Besidarbuojant tuo klausimu, 
tapo pranešta per spaudą, kad 
Lietuvos valdžia neleidžia sa
vistoviai mūsų komitetui Lie-

SENOVĖS PRIETARAS
TAPO

Senoviškas prietaras auklėjo tamsūnišką baimę ir nepasitikėjimą popieriniais pinigais. AMERIKOS INTELIGENTINGOM AS 
įkvepia pasitikėjimą, kuris pilna: priima spausdintus obligacijų pinigus. O delei savo parankamo ir saugumo jie yra visur vartojami.

WE y/\HT 
ttOMtX V,E

PRAŠALINTAS

tą spraginimas padarė”
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų — Progresas padaryta. Mes pasalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
bės, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

‘‘SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUČKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigatetose darytose senoviniu bildu.

»rs toasted

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

S fcj
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’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

LJŽSUK—Lucky Strike Šokiu Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą M. B. C. stoties.

buvo pasiųsti ten, kur tos au- pasiųsta Gastonijos streikierių 
kos pirmiau skirtos, nes Lie- rėmėjų fondui.
tuvos fašistinė valdžia neleido 
mūsų komitetui jas tinkamai!
Lietuvoj išdalinti ir bad uolius 
sušelpti.

Manau, 
per mane 
duoliams,
bartiniu aukų padalinimu, nes 
ir čia labai svarbiems tikslams 
jos paskirtos.

Čia skelbiu visų tų, 
aukojo ne mažiau 25 
pavardes.

A. Jankauskas ir J.
das po $1.25; C. Steponavi
čius, A. Aleksonis, J. Valatka,
T. Tartonis ir A. Lapinskas po
$1; J. A. želonis, Sam. Ban
kus, P. Galinis, B. Gumauskas,■
V. Račkauskas, A. Račkaus- i

Londonas.— Per 37 die
nas tęsėsi giedra pietinėj ir 
vakarinėj Anglijoj. Nei la
šelis lietaus neiškrito. To
kios giedros nebuvo per 71 
metus. Sekmadienį pasi
reiškė lietus.

© 1929 
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

Dr. Jonas Hepšys
i 881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO
Nuo
Nuo
Nedėliotais: 10-12 vai. ryte.

į Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų.
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - $203- - - - - -
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TKLXFONAI1
Keystone____________ Main 9669
Bell..._________________Oregon 5136

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St.

New York.

REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

Td.j Grocnpoint ♦631

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus įmdinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime ;ūsųTangu8 už visai žemą kainą.

Mafr a vejame, budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir kukamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggt Avenue,

Ridgewoodo Skyrių*: 253

Nau- 
biznj.

Darbą

kainos.

sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėiu- 
aių Liaukųj Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
vjo, Žarnų ii; Mėšlažamės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane vpatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

tuvoj veikti, todėl Lietuvos Ba-;kienė, J. Juška, M. Valukonis,. 
duolių šelpimo Komitetas lik- A. Stakeliūnas, J. Kvederavi-. 
viduojamas ir aukų rinkimas i čius, J. Strakauskas, S. M ar-j 
tyri būti sustabdytas. Vėliaus : shall, N. žeimis, Z. šarmavi- 
tapo gautas laiškas nuo cen- čius, M. Sakalauskas, M. Da- 
tralio komiteto sekretoriaus R. vidonis, F. Usevičius, P. Ma- 

kur tulevičius, A. Večkys, J. Ma- 
Sy_ bashko, Wm. Narara, A. La

kiu buvo patariam jas paskir- Pinskas, E. 
ti pusiau Gastonijos streikic- Pečiulka, (

Mizaros su *,užklausimu, 
dėti atsiųstas aukas $16.

25 d. gegužės, kurį choras tam 
tikslui ir rengė.

Choras su tuo sutiko.
sėjo 5 d. laike pamokų buvo 
pakeltas klausimas, kur dėti 
tas aukas, kurios surinktos ant 
blankų.
$32.70.
čius šį klausimą, taipgi pa
skirta tiems patiems tikslams, 
kaip ir pirmos aukos. Prieš- 
fašistiniam Komitetui, J. Weis- 
so vardu, pasiųsta $16.35 ir 
Gastonijos darbininkų gynimo 
komitetui, 80 E. 11th St., New 
York, N. Y., taipgi pasiųsta 
$16.35.

Atsiprašom draugų ir drau
gių aukojusių, kad negalima

Viso jų surinkta
Visapusiai apsvars-

tinas, K. Kasenchuk, A. Ta- 
raška, Ig. Kubiliūnas, F. Zul- 
za, A. Remeika, A. Danile
vich, P. Evhnova, K. Satruk, 
P. Mackiewicz, P. Denisevich, 
J. Sehovich, L. Chidilka, W. 
Wteckas, P. Zaremba, A. Sa- 
chory, G. Dalomanuk, B. Dua- 
kolov, S. Buyko, W. Shevchun, 
V. Ruduk, K. Myseruchuk; O. 
Nisem, J. Vtepseik, J. Kawo- 
lechik, H. Novich, J. Deneven- 
thuk, S.: Rybchunzei, ,Z. Min
ko, P. Kuzminski, S. Zubuzyc- 
ki ir P. Bakuruski po 25c.

Iš viso surinkta su smulkio
mis $32.70. Pinigai pasiųsta 
pusė A. L. O. P. Sus. centro

CASTON ROPSEV CH Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ii 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
tt BK0ADWAY, NEW TOBK

< >
< >
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GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliūdytąs 
New Yorko Universiteto 

Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę) 
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoj© ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS 

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson1 6993

<>

LIETUVIS GRABORIUS
narinio

žemą

N o riji tieji 

riausio
ge 

patar 

ir ui

kainų

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

13 W. 3rd Sti.,- So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Teh, iSq. Boston 0304-W

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik aunkiauaias 

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

Hrhan’c Cftlfl (Miltelius nno šalčio) jokių žalčių ne-Urildll b vUlll luWUvlb bjj0 uj 75c ug taksą apsiginklaok 
nuo savo amžino priešo 1

Ilrlin IflY Tahc (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priel UI Uu žjua lauo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

(SUEKNPOINT J4)l

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kutu p* • Clermont Arene* 
TRLEPUONEi JUNIPEK V7»«

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

____________________  ORDER BLANK _________
8ių«dawi pinigu* »u savo adresu, nžraftykiloi

Ak, lewiiau pRSlrakt*. siunčiu jure* VIENĄ DOI.ER], u* kur] malonėkit r.w 
prisiųsti URBAN’8 COI.D POWDERS Ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip rartotl. 
Varda*-------------------------------- ----- - —- ---------------------- —

Na.

Miextae ______

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE* VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA 8U repųtaCUA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sta., New York City
Įsteigta 26 metai. Būk neprigBlmingas. * Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų Instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe- 
cialės klasės moterims. Leidimas ir užganėJinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKITJ AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City
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VIETOS ŽINIOS
L'AISVfi Antradienis, Spalių 1, 1929

Lengva Pakelt A.LD.L.D. 
1-mą Kuopą iki 200 Nariy

GANSONAS ATSIŽYMĖJO

Vieną Sargybinį Nušovė, 
Kitam Ausis Nukramtė, 
Del Paukščių Šaudymo

Džiaugsimės Sunkaus 
Darbo Vaisiais Spalio 6 d.

meVienas italas nušovė 
džioklių vietų sargą Wm. T. 
Cramerį, Jamaicos krūmuose, 
ties Garfield St., Idlewild’e.

Antras sargas, Joe. S. Allen- 
‘ as buvo areštavęs didelį italą, 

besitaikantį, šaut į kokį paukš
tį medyje.

Tuo laiku Crameris artinosi 
prie kito, mažesnio italo, ku
ris buvo nušbyęs dagilį (robį- 
ną). Maže^ny?is itališkai su
riko savo , dičkiui draugui. 
Areštuotas ir Alleno laikomas, 
dičkis ką tai atsakė. Tuojaus 
mažesnysis šovė į sargą Cra- 
?ferį, ant vietos jį nudėdamas.

ada jis šoko ant antro sargo, 
Alleno, kuris laikė dičkį; par
trenkė Alleną ant 
ėmė spardyti. Tuo 
liuosavo ir dičkis, 
bėgo.

Alienas ne tik baisiai sumuš
tas, bet jam dar ausys nu
kramtytos ir beveik 
nosis perkąsta.

50 policininkų su 
nierium G. Whalenu 
aplink tuos krūmus ir pelkbs, 
su kulkosvaidžiais ir šautuvais. 
Darysią viską, kad suimt tuo
du italu.

Dičkis, kada jis buvo areš
tuojamas, padavė savo vardą, 
kaip Joseph Lentine, 42 metų 
amžiaus ir gyvenantis Brook- 
lyne, po num. 191 Boerum St.
' Policija krūmuose rado vie

no iš jųdviejų šuniuką, šovinio 
gilzę ir kepurę. Sulig tų daik
tų bandys sužinot, kas jiedu 
tokie ištikro buvo.

Visas tas tfukšmas kilo iš 
paukščių šaudymo, kuriam dar 
n^ąt^jp sezonas.

Drg. Naktybalda praneša, 
kad A. L. D. L. D. pirma kuo
pa turi pilnai užsimokėjusius 
153 narius, ir tik pora tėra 
užvilkę savo duokles. Drg. 
Nak. primena, kad yra darbi
ninkų, kurie net niekeno ne
rauginami, o ateina ir įsirašo į 
kuopą. Taip antai, į pereito 
ketvirtadienio mitingą atėjo 
drg. C. Naktinis ir įstojo į or
ganizaciją, niekeno nekalbin
tas. Nereikia pasitikėt, kad 
viską padarys “vadai” arba 
pora veiklesnių narių. Kiek
vienas gali ir turi būt veiklus, 
ypač kad taip yra lengva at
vesti žmogų į šią draugiją. 
Neprivalome laukti paskutinės 
dienos prieš mėnesinį susirin
kimą, Sako drg. Naktybalda. 
Išanksto kalbinkime savo pa
žįstamus ; 
vardus ir 
galėtume 
į kuopą,
be abejo, galėtume l'-mos kuo
pos narių skaičių davaryti iki 
200 arba net daugiau per šį 
sezoną.

Angliški Clevelando laik
raščiai su pasigėrėjimu rašo, 
kaip “gražusis Jack Ganso
nas” įveikė didįjį Emilių Gu
thrie iš Fort Wayne, Ind., ku-j 
ris buvo pagarsėjęs savo gaJ 
lingomis “žirklėmis.” Iš tų 
žinklių1 Gansonas išsirito; pri
kamavo savo oponentą, pakė
lęs, kelis kartus apsukęs, par- 
drėbė ant matraco į 31 minutę 
ir 15 sekundų. Antru sykiu 
Gansonas į 9 minutes ir 22 se
kundas galutinai prikalė Gu
thrie prie matraco, šauniai lai
mėdamas tas ristynes.

J. C. K.

PHILADELPHIA, PA.
Jaunas gentlemanas jieško pas lie

tuvius kambario, su valgiu ar be 
valgio. Kas tuj'it gerą kambarį, ma
lonėkit pranešti sekamu adresu: Box 
504-B, Y. M. C. A., 1421 Arch St., 
Philadelphia, Pa. (233-235)

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
YONKERS, N. Y.

A. L. D. L. D. 172 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, spalių 2 
<1., 7:30 vai. vakare, po num. 252 
Warburton Ave. Visi nariai būkite 
laiku, nes turime daug dalykų apta
rimui. Taipgi išgirsite raportą iš 
suvažiavimo. J. Yodeikis. 232-33

Į3 417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1
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žemės ir 
būdu pasi- 
Abudu pa-

kiaurai

komisio- 
apstojo

Dr. J. Kaškiaučiuš Kalbės
Richmond Hill

. Richmond Hill pirmą sykį 
turės progą išgirsti kalbant 
daktarą J. Kaškiaučių, nes A.

111 kuopos rengia jam pra
kalbas 11 d. spalių, 7:30 vai. 
vakare, visiems gerai žinomoj 
svetainėj ant Liberty Avė., 
tarpe 113 ir 114 gatvių, kur 
visi mūsų kuopų būna didesni 
parengimai.

Reikia pasakyti, kad čia dar 
niekad 
kalbų.
randasi
rengtos
miam kalbėtojui ir rašytojui 
daktarui Kaškiaučiui.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai įsitėmykite tą dieną ir 
atsilankykite, nes labai 
naujo išgirsite, ypatingai 
katos klausimu.

nebuvo surengtų pra- 
Tuo tarpu lietuvių 

daug. Dabar bus su- 
prakalbos ir dar žy-

4,000 Šoferių Streikas
< i .' ■ <

, 4,QQ0 trokų šoferių

daug 
svei-

New 
Xorjce ir Brooklyn? žadą šian
dien sustreikuoti, reikalauda
mi 8 valandų darbo dienos, iki 
šiol jie dirbdavo po 10 vai, į 
dieną. Už .viršlaikio valandą 
jie reikalauja po $1.00 ekstra. 
Mažių mažiausia jiems nusta
tyta ajga iki šiol buvo $8 į 
dieną. Jie priklauso federaci
nei Vežėjų Unijai.

Piliečių Kliubo 
Susirinkimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
KlįUbo bertaininis ; susirinki- 
mąs įvyks 4 d. spalių, (Oct.) 
192b, 7 130 vai. vakare, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo kamba
riuose; 220 Leonard St.*, Brook
lyn, N. Y. Visi Kliubo nariai, 
būtinąi turite - dalyvauti šiame 
^usiriįlpmė, nes turėsime daug 
svarbiu dalykų aptarimui, j

Sekr. A. Deikus.

užsirašykime jų 
adresus, kad tikrai 
paskui atsivėst juos 
Šitaip darant, mes,

L. B. Šalinaitė, “Aido” Choro 
Mokytoja

Šalinaitė yra pasiekus augš- 
tą muzikos mokslą ne tik A- 
merikoj, bet ir Europoj kelis 
metus mokinosi muzikos, dai
navimo, kompozicijos ir italų 
ir francūzų kalbų. Jau du 
mėnesiai, kaip šalinaitė užėmė 
Aido Choro mokytojo vietą, ir 
tuojaus papuolė ant sunkaus 
darbo, nes Aido Choras buvo 
pradėjęs mokintis tą didžiulę 
operą “Kornevilio Varpai.”

Pirmesnis mokytojas, pradė
jęs darė palengvinimų chorui, 
praleisdamas, pav., pirmų te
norų balsą ir pirmų basų.

šalinaitė nedaro jokių pa
našių išimčių; pilnai mokina, 
kaip muzika parašyta. Nors 
tai buvo ir Chorui ir pačiai ša- 
linaitei sunkus darbas, bet per 
energingas pastangas tas vis
kas pergyventa, ir Choras da
bar jau išpildo dainas pilnai, 
harmoningai.

Ne tik chorą sumokino ša
linaitė, bet ir nemokančius ir 
artistus, kurie dainuoja solo, 
duetus, kvartetus ir kvintetus.

Taigi, vaisiais šio viso sun
kaus darbo Aido Choro, artis
tų ir mokytojos visi gėrėsis at
einantį nedėldienį, 6 d. spalių, 
Labor Lyceum svetainėj, kur 
bus lošiama opera “Kornevilio 
Varpai,” po direktyva šalinai-

■ tės.
Brooklyn iečiams “istorinis” 

dalykas, kad mergina pirmą 
kartą diriguos operą, o Alena 
Retikevičiūtė sutaiso orkestra- 
ciją.

Lauksim, lauksim 6 d. 
lių.

BASKET BALL IR ŠOKIAI
• I

Lietuvių Jaunų Vyrų Draugija; 
turės lošimus Basket Ball ir ij 

šokius

Kas Sekmadienio Vakarą
Prasidės sekančioj nedėlioj,
SPALIŲ (OCTOBER) 6, 1929

No.

sp a-

Nušovė Valgykloje

Nežinomas vyras, 
Coffee Pot valgyklėlę, 
22nd St., New Yorke,

i

MIRTYS—LAIDOTUVES

Mary Loika, 10 mėnesių am
žiaus, 178 Powell St., Brook- 
lyne, N. Y., mirė Sept. 21; pa
laidota Sept. 22 Alyvų kapinė
se.

Anna Kendrick, 27 metų, 
234 Front St., Brooklyn, N. Y., 
mirė Sept. 24 ; palaidota Sept. 
28 Trejybės kapinėse.

John Rozowitz (Yesavitas), 
35 metų, 385 So. 4th St., mirė 
Sept. 27; bus laidotas Oct. 1 
šv. Jono kapinėse.

Anna Richkovzki, 34 metų, 
285 Wythe Ave., mirė Sept. 
28; palaidota Sept. 30 Alyvų 
kapinėse.

Magdalena Kasulaitis, 37 
metų, 231 Bedford Ave., mirė 
Sept. 27; bus palaidota Oct. 1 
Trejybės kapinėse.

Clementina Mironchuk, 33 
metų, 110 Hopkins St., Brook
lyn, N. Y., mirė Sept. 28; pa
laidota Sept. 30 Alyvų kapinė
se.

La i d otų v ė m is rūpinasi 
borius J. Garšva.

Klaščiaus Setainėj 
(Klashus Clinton Park) 

Maspeth ir Betts Avenues, 
Maspeth, L. I.

Šokių pradžia 7:30 v. vakare 
Lošimas Basket Ball 9 v. vak. 
Dalyvaus geriausi rytų basket- 

bolininkai
Muzika Kuhlmer’s Orchestra
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PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

S. L. A. 83-čios Kuopos Susirinkimas
S. L. A. 83-čios kuopos bertaininis 

susirinkimas įvyks ketverge, 3 d. spa-i 
lių, kaip 8 vai. vakare, “Laisves” 
svetainėje, 4X5 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Visi nariai ir nares kvie
čiami dalyvauti susirinkime, nes tu
rime svarbių reikalų aptarimui.

J. Kairys, Sekr.
(233-234)

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susi-j 

rinkimas bus utarninke, 2 spalių, pas 
drg. Stasiulevičių, 755—3rd Avė., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir nau
jų narių. Sekr. A. Bružas. 231-33

gra

Daily Worker-Freiheit 
Bazaras

įėjęs
273 W. 
sekma

dienio rytą, nei žodžio nesa
kęs nušovė iš revolverio Ben. 
Torrisą, taxi-cabų šoferį, sėdė
jusį prie stalo su keturiais sa
vo draugais, šovikas apsisu- \ 
kęs ramiai sau išėjo. Jie areš
tuoti kaipo liudininkai. Iš 
pradžios gynėsi, kad pašauta
sis buvo jiem nepažįstamas; 
paskui prisipažino, kad naktį 
jie su juom linksminosi ko
kiuose tai Harlemo naktiniuose 
urvuose.

Ketvirtadienį, spalio 3 d., 
atsidaro didysis komunistinių 
dienraščių “Daily Workerio” 
ir “Freiheito” bazaras Madi
son Square Gardene, New 
Yorke. Tikimasi, kad į baza- 
rą atsilankys apie 100,000 dar
bininkų, paremdami savo re
voliucinę spaudą. Raginama 
aukoti bazarui turinčius vertės 
daiktus. Apart įvairiausių 
išlaimėjimui daiktų, vakarais 
bus gera programa; netruks 
užkandžių ir “pilnų valgių.” 
Taigi važiuojant į bazarą nė
ra reikalo namie prisivalgyti.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos kvartalinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, spalių 
2 d., 1929 m., “Laisves” svetainėje, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų apkal
bėti. Kurie jau mokestis esate užvil
ko, malonėkite užsimokėti, kad ne
būtumėte suspenduoti laike ligos.
• Sekr. J. A. Draugelis.

R1DGEWOODIECIU ATYDAI
L. D. S. A. 132 kuopos mėnesinis! 

susirinkimas bus seredoj, spalių 2, 
Degulio svetainėj, 147 Thames St., 
8 vai. vakare. Draugės, malonėkite 
visos laiku atsilankyti. S. Kazoky- 
tė, sekr. 282-33

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Pavogė 116,000 Automobilių

Fidelity-Phoenix Apdraudos 
(Insurance) Kompanija pra
neša, kad pereitais metais vi
soj Amerikoj buvo pavogta 
116,000 automobilių, daugiau 
kaip $81,000,000, vertės.

Užsimušė Besivėžindamas

Yonkeryj nukrito nuo troko 
šono ir užsimušė Joseph Mes- 
sello, ; 12 metų ; vaikas,; kuris 
buvo įsikibęs dovanai pasiva- 

(233-4) žinėti.

SPORTAS
ŠĮ VAKARĄ RITASI POŽĖLA

Šį vakarą Karolis Požėla ri- 
sisi su Tony Felice New Ridge
wood Grove svetainėje, Brook- 
lyne. Apart to, bus dar kelios 
poros pirmos rūšies ristikų.

ŠARKIS DAR TIKTAI 
AMERIKOS ČAMPIONAS

Wm. Muldoon, senas N. Y. 
valstijos bokso komisijos narys 
skelbia, kad Šarkis, nukovęs 
Loughraną, dabar yra Ameri
kos čampionas. Pirm negu 
jis galės pasidaryt pasaulio 
kumščiuotojų čampionu, 
kis turės dar persimušt 
kiečių M. Schmelingu ir 
glų Phil Scottu.

su 
su

Šar- 
vo- 
an-

Flori- 
siūlo

Siūlo $250,000

Jim Downey, Tampa, 
da, bokso promoteris 
$250,000 už Šarkio kumštynes
su Phil Scottu, kurias nori su- 
rengt Floridoj gruodžio mėne
sį arba apie tą laiką.

PHILADELPHIA, PA. 
Extra! Extra!

A.L.D.L.D. 10-ta kuopa šaukia vi
sų progresyviij organizacijų, “Lais
vės” šerininkų ir skaitytojų bendrą 
susirinkimą delei prisirengimo prie 
“Laisvės” vajaus. Susirinkimas bus 
nedėlioj, 6 spalių, Liaudies Name, N1. 
E. kampas 8”th ir Fairmount Ave. 
Pradžia .1:30 vai. po pietų. Todėl 
visų progresyvių organizacijų nariai, 
“Laisvės” šėrininkai ir skaitytojai 
malonėkit dtsilankyti, nes šis susirin
kimas bus labai svarbus. Turėsime 
apsvarstyti apie “Laisves” vajų ir 
apie palaikymo namo vieniems lietu
viams. Valdyba.

33-236 ---- j—, -i...t —■—.—....r į.
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Automobiliu Technikos 
Mokykla

Išmokiname pilnai apie auto
mobilių mechanizmą, išardy
mą, pataisymą, sustatymą, 

Elektra degimas atydus.
Mechaniko kursas............... $75
Taipgi mažesnis kursas—už
laikymas automobiliaus ir va
žinėjimas (laisnius garantuo
jame) ......................................... $25
Speciališkas kursas važinėjimo 

$10
Mokiname lietuvių ir anglų 
kalboje. Mokytojum yra lie
tuvis, žymus auto ekspertas- 
instruktorius L. Tikniavičius. 
Atdara 'iki 9 vai. vakare, ne- 
dėldieniais 10 iki 12 vai. ryte. 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.
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DETROIT, MICH.
Aido Choro Koncertas

Aido Choro koncertas įvyks neriš
lioj, 13 d. spalių (October), 1929, 
Lietuvių Svetainėje, 25th gatvė ir 
Vernon Highway W. Durys atsida
rys 5:30 vai. vakare, koncertas pra
sidės 6:30 vai. vakare, sharp. Ti- 
kietų kaina išanksto 75c, prie durų 
$1.00. Gerbiamieji Detroito ir apie- 
linkės lietuviai! Aido Choras deda 
visas pastangas surengimui šio kon
certo, nes tai bus pirmutinis šio se
zono atidarymo1 koncertas. šiame 
koncerte dalyvaus visos geriausios 
spėkos, ko Detrpito publika dar nėra 
mačius, nei girdėjus. Dar pirmu 
kartu detroitieČių tarpe pasirodys 
drg.-G. šidiškiųtė, iš Chicago, taipgi 
ir Detroito geriausi solistai: drg. O. 
Pctrušionienė, S. Rimkus, K. Kar
pus ir J. Skulevičia; taipgi bus duetų 
ir kvartetų iš Aido Choro ir dainuos 
naujas dainas Aido Choras, vadovau
jamas drg. A. Žuko, ir visiem pianu 
akompanuos Aido Choro mokytojas 
V. Žukas. Jirdingai kviečiame visus 
ir visas atsilankyti į šį koncertą.

Aido Choras.
(233-238)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina patarnavi

mui prie stalų restorane. Valan
dos nuo 10 ik 2 vai. dieną. Subato- 
mis ir nedėliomis nereikia dirbti. 
Atsišaukite tuojau po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 230-35

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankumais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už 
$10.000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi- 
I me parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

Red Brook Terrace, Great Neck, N.Y.
Biznio adresas:

139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck

(222-248)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ? ,
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virinti, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 •

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS

Nufotografuoja! 
ir numaliavoja I 
visokius p a - į 
veikslus j vai- » 
riomis spalvo- | 
mis. Atnau- į 
jina senus ir | 
kra javus ir | 
sudaro suj 
amerikoniškais I

gerai Ir pigiai | 
šiuo adresu: fDarbą atlieku

Kreipkitės

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

FOR RENT

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

PASIR.ANDAVOJA 2 šeimynom 
kambariai, kiekvienai šeimynai po 6 
kambarius. Yra elektra, maudynės, 
į visus kambarius įeina saulės švie
sa. Randa gana prieinama. Kreip
kitės bile liku. J. šalčiūnas, 528 
Evergreen Ave., palei Gates Ave. 
stotį, Brooklyn, N. Y. 233-234

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

TELEPHONE, STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 
10-12 priefi pfet; 2-8 po piet. 
Ketvcrgaia ir aubatotnia iki ( v*i. 
Penktadienini! ir sekmadieniai* tik 
sulyg autartiea.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y. 1

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnozo ir Gydy; 
mo būdai.

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jie dabar laiko daugeliu: 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga '

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matčmSsi. Būtų linksma paui- 
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street ■ į . Brooklyn, N. Y.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; par samdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.




