
Dar Vienas Šerifų Peršautas 
Streikieris Numirė

MARION, No. Carolina.— 
Jaunas tekstilės streikie- 
rius, James Robert, penkta
dienį numirė ligoninėj nuo 
kulkų žaizdų. Jis kartu su 
kitais streikieriais tapo še
rifų peršautas pereitą tre
čiadienį.

Tai jau viso penki strei- 
kieriai žuvo nuo policijos 
kulkų.

Hooveris Įsakė Tyrinėti 
Valdžios Laivų Par

davimą

WASHINGTON.— Kont
rolieriui McCarl išdavus ra
portą kongresui, kad val
džios laivai tapo parduoti 
tokioms korporacijoms, ku
rios veikiausia negalės iš
pildyti kontrakto, negales 
užmokėti už laivus, prezi
dentas Hooveris įsakė ge- 
neraliam prokurorui Mit
chell tyrinėti laivų pardavi
mo klausimą.

Sakoma, kad parduodant 
valdžios laivus privatiš- 
koms kompanijoms praras
ta milionai dolerių.

Komunistę Demonstra
cija Prieš MacDonaldą 

New Yorke
NEW YORK.— Penkta- 

dienį, apie 11 vai. dieną, 
prie Pennsylvanijos stoties 
įvyko New Yorko darbinin
kų demonstracija prieš An
glijos imperialistii atstovą,. 
poną MacDonaldą, kuomet' 
jis atvyko važiuoti j Wa-1 
shingtoną pas prezidentą 
Hooverį tartis, kaip sudary
ti bendrą frontą prieš So
vietų Sąjungą ir kaip su- 
drūtinti griūvantį kapita
lizmą.

1
Kuomet MacDonald išli

po iš automobilio, demon
strantai, nariai -Komunistų 
Partijos, Jaunų Komunistų 
Lygos, Anti-Imperialistinės 
Lygos ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, iškėlė 
plakatus su užrašais, pa
smerkiančiais Anglijos ir 
Amerikos imperializmą^

New Yorko valdonai pa
statė apie 1,000 policistų 
saugot MacDonaldą. Policis- 
tai užpuolė demonstrantus 
ir apie desėtką darbininkų 
sumušė. Labiausiai tapo 
sumušti Morris Fine irBen 
Brenner. Anna Pagrebus- 
ky tapo suareštuota ir su
laikyta po $500 kauciia. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi jos 
gynimu. Jos teismas įvyks 
pirmadienį. ‘1 “*■

$20,000 Gavo 13 Mėty 
Vaikas už Prarastą 'Koją

Su patarimu Brooklyno 
augščiausio teismo teisėjo Čal- 
laghano, Samueliui Kamins- 
kiui, 13 metų vaikui, užmokės 
$20,000 metalo fabrikantai 
Schwartz and Cohen. Vaikui 
einant per kiemą, nuvirto me
talo daiktų prikrautas veži
mas, sukriušindamas jam ko
ją, kurią paskui reikėjo nu
pjauti. Vaikui, kaipo pasiun
tiniui, buvo mokama $5 į sa
vaitę.

Managua, Nicaragua. — 
Nicaraguos valdžia išdepor- 
tavo aštuonis asmenius į 
Meksiką. Kaltina juos re
voliuciniam judėjime.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart/

Nedėldienių

No. 238 Telephone, Stagg 3878

MacDonaldas Sako, 
Atvažiavęs del ‘Taikos’

WASHINGTON.— Ang- 
Ii jos imperialistų atstovas 
James Ramsay MacDonald 
penktadienį po pietų čia at
vyko traukiniu iš NewYor 
ko, kur jis buvo iškilmin
gai Wall Streeto agentų 
priimtas ir pasveikintas 
varde Amerikos “žmonių”.

Atvykęs čia, tu o jaus nu
vyko pasisveikinti su pre
zidentu Hooveriu, kuris at
stovauja tvirčiausią impe
rializmą pasauly.

Socialistas MacDonaldas 
pareiškė, kad jis atvykęs 
Amerikon delei labo “tai
kos” visam pasauly. Jis, 
mat, tarsis su prezidentu 
Hooveriu apie sudarymą 
laivynų sutarties tarp abie
jų šalių. MacDonaldas sa
ko, kad jeigu Amerika ir 
Anglija susitars palaikyti 
taiką pasauly, tai karas ne
galėsiąs įvykti.

Bet taip tik viešai kalba 
ponas MacDonaldas. Tik
renybei jo misija yra kito
kia. Jis tarsis su Hoove
riu, kaip sudaryti bendrą 
frontą prieš Sovietų Sąjun
gą, kad sunaikinti pirmuti
nę darbininkų respubliką. 
Tai svarbiausias imperialis
tų tikslas šiuo tarpu. O jų 
kalbos apie nusiginklavimą 
yra blofas. Abi šalys, Ame
rika ir Anglija, visu smar
kumu ginkluojasi, didina 
laivynų spėkas.

Sukilimas Bolivijoj

SANTIAGO, Čilė.— šeš
tadieni čia gauta praneši
mas, kad prasidėjo sukili
mas Bolivijoj. Abdon Sa- 
vedra vice-prezidentas, sa
koma, tapo suareštuotas 
Santa Cruz mieste.

Pilsudskis Važiuos Pas 
Musolinį j Svečius

♦ VARŠAVA. — Praneša
ma, kad maršalas Pilsuds
kis; Lenkijos1 fašistinis dik
tatorius, neužilgo vyksiąs 
j Italiją pasisvečiuoti pas 
Mussolinį. , ,

Sniegas Vakarinėj New 
Yorko Valstijos Daly

JAMESTOWN, N. Y.— 
Anksti penktadienio rytą 
čia nukrito pirmas sniegas 
šį sezoną. Temperatūra nu
puolė iki 33 laipsnių.

Taipgi snigo centralinėj 
West Virginijos daly.

Konstantinopolis, Turkija.
— Angoroj, Turkijos sosti
nėj, antradienį Amerikos 
ambasadorius Grew pasira
šė prekybos sutartį su Tur
kija. ■ Dar pirmą tokią su
tartį pasirašė Amerika su 
Turkija nuo 3 to laiko, kaip 
Turkija patapo respublika. 
Sutartis labai prielanki A- 
merikos kapitalistams.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalių (October) 7, 1929

Sovietų Lakumus Vos Nepatiko Tragedija; 
Kovojant su Audra Sugedo Motorai

Du lakūnai pasiliko prie 
orlaivio, kiti du lakūnai čia 
atvyko penktadienį ir pra
nešė apie orlaivio nelaimę.

CRAIG, Alaska.— Keturi 
Sovietų lakūnai, kurie lekia 
iš Maskvos į New Yorką 
orlaiviu “Šalis Sovietų”, bu
vo priversti nusileisti Wa
terfall, už dvylika mylių 
nuo čia, sugedus motorams.

Skrisdami per didelę per
kūnijos audrą ir kovodami 
su smarkiu vėju, lakūnai 
vos tik išvengė tragediją, 
kuomet abu jų orlaivio mo
torai sugedo.

Manoma, kad ims apie 
savaitę laiko, kol lakūnai 
susitaisys orlaivį ir galės 
lėkti į Seattle, tęsiant savo 
12,000 mylių kelionę iš Mas
kvos į New Yorką. Jiems 
bus pasiųsta motoras ir kiti 
reikalingi dalykai ■ iš Seat
tle. t Vienas motoras turės 
būt pakeistas ’ nauju, kitas, 
esantis dešinėj orlaivio pu-, 
sėj, turės būt pataisytas.

Lakūnai apleido Sitką, 
Alaską, ketvirtadienio rytą, 
ir lėkė į Seattle, Wash. Pa- 
skridus apie 200 mylių or
laivis susidūrė su blogu 
oru; iš priežasties didelio 
lietaus, lakūnams sunku 
buvo matyti, ir tuo būdu 
orlaivis lėkė tik keletą pė
dų virš vandens.

Kairiajam orlaivio šone 
esantis motoras ūmai susto
jo veikti/ orlaivis’lėkė lin
kui Waterfall Bay, pietry
tiniam Alaskos gale. Pasie
kus Waterfall, sugedo > ir 
antras motoras. • ;

Chinijos Militaristai Iš
skerdė 3,000 Nekaltų 

Valstiečių
..

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Čia gauta platesni prane
šimai apie tai, kaip Chini
jos militaristai išskerdė 
3000 nekaltų valstiečių ry
tinėj daly Shantungo pro
vincijos.

Pranešimai sako, kad ge
nerolas Liu Chien-nien, mi- 
litaristas, kuris kontroliuo
ja ■ Shefoo, suorganizavo 
militarįnę kampaniją t prieš 
raudonuosius • ; .jėtininkus 
(kovojančius valstiečius) 
Tenchow 'apielinkėj. Bet jėr 
tininkai buvo persergėti iŠ4 
anksto ir pabėgo į kalnus. 
Generolo Liu kareiviai, įsi
veržę į Tenchow distriktą, 
sunaikino šešioliką kaimų ir 
išskerdė 3,000 nekaltų vy
rų, moterų ir vaikų.

Sibire Rado Anglies ir 
»? žibalo

MASKVA. — Geologijos 
ekspedicija . prie Kuznecko 
(Sibire) rado turtingus ak
mens ąngliės klodus, o taip 
pat žibalo. Klodai užima 
100 kv. kilometrų plotą.

Pasmerkė Francijos Komu
nistų Vadą KaCėjiman

PARYŽIUS.— Už tai, 
kad Vicomte Gerard Do
cquin parašė Komunistų 
Partijos organe “Humani- 
te” straipsnį apie armiją ir 
ragino kareivius kovos me
tu remt darbininkų pusę, jis 
tapo nuteistas vieniems me
tams į kalėjimą ir užsimo
kėti 2,000 frankų bausmės.

Iš Keršto Padegė Trobe
sius

JONIŠKĖLI AI, Panemu
nėlio v.— Rugsėjo 9 d. ryte' 
apie 6 vai. pradėjo degti 
amerikiečio Klemkos tvar
tas. Klemkos nebuvo na-į 
mieje. Tarnaitė patėmijo| 
vyrą moteriškuose rūbuose 
bėgant i mišką. Piktada- 
ris tuoj buvo, suimtas ir pa
sirodė .esąs Valiulis iš Ski
riu. Jis sako; kad Klemka 
jį ;samdęs tvarta padegti, 
kad paskiau apskundus pa
degime pil. Rimšą, su ku
riuo kaimynystėje gyvenda
mi vaidijosi. Valiulis ir 
Klemka areštuoti.

Ginkluota Sargyba Prie 
Raudų Sienos Jeruzo- 

lime

JERUZOLIMAS.— Penk
tadienį, pradedant žydams 
švęsti savo šventes, prie 
raudų sienos, kur susirinkę 
fanatikai žydai meldžiasi ir 
dejuoja, anglai valdininkai 
sukoncentravo ginkluotas 
spėkas, kad išvengti susi
kirtimo tarp arabų , ir žydų.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

VYRIAUSIAS VALDŽIOS LIUDININKAS 
GASTONIECIŲ BYLOJ ŠNIPINĖJO 

MANVILLE-JENCKES KOMPANIJAI
Darbdavių Advokatai Bandė Sujudinti Džiūrės Narius 

Aderholto Paveikslu; Teisėjas Įsakė Išnešti
CHARLOTTE, N. C. — 

Penktadienio rytą, prasidė
jus čia Gastonijos streikie- 
rių teismui prie teisėjo 
Barnhill, kaltinamųjų pu
sės advokatai iškėlė faktą, 
kad Otto Mason, svarbiau
sias darbdavių ir valdžios 
liudininkas prieš streikie- 
rius šioj byloj, buvo pasam
dytas Manville-Jenckes kom 
panijos šnipas ir jis tai 
kompanijai šnipinėjo ilgą 
laiką pirma birželio 7 d., 
kada policijos viršininkas 
Aderholt su policistais ir 
mušeikomis užpuolė Gas
tonijos streikierių koloniją.

Valdžios ir darbdavių ad
vokatai vėl bandė sudaryti 
baidyklę, kad sujudinti 
džiūrės narius. Šiuo tarpu 
jie atnešė žuvusio policijos 
viršininko Aderholt paveik
slą ir braižinį tos vietos, 
kur įvyko susišaudymas, 
parodant Aderholto lavoną 
ir taipgi pabrėžiant, kad 
tūli streiko vadai, ypatingai 
Beal ir McGinnis, buvo toj 
scenoj. Pirmesniam tardy
me jie buvo atnešę vaškinį 
Aderholto pavydalą. Šiuo 
tarpu prisilaikant nuospren 
džio pirmesniam ta)»dyme, 
teisėjas įsakė išnešti iš teis
mo tą paveikslą ir braiži
nius, dar džiūrei nemačius.

Albanija Nutraukė
Ryšius su Turkija

TIRANA, Albanija.—Al
banijos valdžia pasiuntė no
tą Turkijai, pažymėdama, 
kad ji nutraukia diplomati
nius santikius ir atšaukia 
savo atstovus iš Turkijos.

Priežastį paduoda tą, kad 
Turkija atšaukė savo atsto
vą iš Tiranos, kuomet kara- 
liūs Zogu užėmė sostą Al
banijoj ir nuo to laiko ne- 
prisiuntė kito atstovo.

Albanijos atstovui Ango
roj ’ įsakyta patiekti Turki
jos valdžiai Albanijos nuta
rimą ir sugrįžti namo.

Dovgalevskis Sugrįžo iš 
Londono j Paryžių

Londonas.— V. Dovgalev
skis, Sovietų ambasadorius 
Paryžiuj, kuris buvo atvy
kęs čia vesti derybas su An
glija del atnaujinimo diplo
matinių santikiu, suorižo 
nenktadienį į Paryžių. Lon
done jis su. Hendersonu, 
Anglijos . užsienio reikalu 
ministeriū. sudarė sutartį 
del atsteigimo diplomatinių 
santikiu tarp Sovietų Są
jungos ir Anglijos.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Prisipažįsta, Kad šnipinėjo
Kaltinamųjų advokatui 

Jimison klausinėjant, Ma
son paliudijo, kad jis nusi
kraustė į stubą priešais uni
jos naujos įstaigos, kaip 
greitai ta įstaiga buvo pa- 
budavota, ir kad jis iš tos 
stubos išsikraustė, kaip 
greitai užsibaigė puolimai 
ir areštai po įvykusio susi
kirtimo. Paskui jis vėl at
gal persikėlė gyventi į tą 
stubą, kad toliaus šnipinėti 
apie unijos įstaigą del Man
ville-Jenckes kompanijos 
naudos.

Mason persistatė save 
teisingu darbininku, daily- 
de, ir elektrikierium. Bet 
šiuo tarpu kaltinamųjų ad
vokatai iškėlė į viršų, kad 
jis lošia šnipo rolę ir tar
nauja Manville-Jenckes 
kompanijai.

Pirmesniam tardyme Ma
son pasakojo, kad jis ma
tęs, būk McGinnis paleidęs 
pirmą šūvį; jis veik tą patį 
ir dabar pakartojo. Tačiaus 
kaltinamųjų pusė turi liu
dininkus, kurie matė, kad 
policija pirma pradėjo šau
dyti.

Buvo iššaukti dar keli 
valdžios liudininkai, jų tar
pe daktaras MacConnell, 
kuris pasakojo apie Ader
holt peršovimą.

Šturminga Anglijos
Darbo Partijos Sesija

BRIGHTON, Anglija. — 
Ketvirtadienį čia buvo štur
minga Anglijos Darbo Par
tijos sesija.

Komunistai, atėję į sesiją, 
užėję ant balkono, reikala
vo, kad MacDonaldo val
džia paliuosuotų suareštuo
tus Indijos darbo unijų va
dus, kurie randasi uždaryti 
kalėjime, Indijoj, už vado
vavimą streikų.

Kuomet komunistai tapo 
Darbo Partijos mušeikų iš
mesti lauk iš svetainės, tai 
dvi komunistės moterys, ap
sirengusios juodai, retežiais 
prisirakino prie balkono 
grotų, mėtė į svetainę lape
lius ir šaukdamos reikalavo 
paliuosuoti Indijos darbi
ninkų vadus. Kuomet mar
šalkos atėjo jas išmesti, su
rado, kad jos retežiais pri- 
sirakinusios. Jie turėjo nu
pjauti retežius, kad išmesti 
tas moteris iš svetainės.

Brighton, Anglija.— De
legatai Anglijos Darbo Par
tijos suvažiavime čia ket
virtadienį visi sustojo ant 
minutos laiko pagerbimui 
mirusio Vokietijos kapita
listų diplomato Stresemann.
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„ MACDONALDO TIKSLAI IR DARBAI
Ne nusiginklavimui įvykdyti ir ne tarptautinei taikai už- 

'* tikrinti, Amerikon atvyko MacDonaldas, “socialistas” Anglijos 
ministeris pirmininkas. Tai yra blofas, kurio paleistais dūmais 

2 norima pridengti tą tiesą, kad Anglijos ir Amerikos imperia- 
•ą listai kas kartas sparčiau ruošiami naująpi karui. Drauge su 
’-"tuo blofu, tačiaus, MacDonaldas, atvažiuodamas Amerikon, tu- 
!7’T3jo ir kitą, .nuoširdų tikslą—tai pasikuždėti su prezidentu Hoo- 

~ veriu apie sutartiną karo, žygį, planuojamą prieš Sovietų Są- 
^“jungą. *

»? .'Visi ikapitalistiniai laikraščiai ura šaukia ir, lyg pamišę, 
4. jdykia; kad nors ’MacDonaldas—socialistas, nors jis yra1 Dafrbo 
’’partijos žmogus, bet žiūrėkite, koks gilus ir platus, kaip atsi
ūdavęs visos žmonijos reikalams. Todėl šičia pravartu būtų ,su- 
^“riiinėti ir kai kuriuos pavyzdžius jo “darbininkiško pasišventi- 
r.Tno žmonijai”.

I I * I

J- MacDonaldo prieš-darbininkiški, kpntr-revolįuciriiai
> ir žudikiški darbai

y' Darbininkų klasės kovoje prieš buržuaziją MacDonaldas 
^paturėjo ir paturi kapitalistų pusę.

Pirmu kart jam esant ministeriu pirmininku 1924 m., 
‘‘T^LacDonaldo valdžia šaudė Indijos darbininkus, reikalaujančius 
laisvės ir duonos; siuntė amuniciją į Chiniją prieš darbininkų 

~”ir valstiečių revoliucinius sukilimus; dar kiečiau plieno pančiais 
-c-prirakino Aigiptą prie Anglijos imperializmo kanuolės; padėjo 
" pavergt Vokietijos darbininkus, užgiriant amerikinį Daweso 

planą Vokiečiams; priėmė už tikrą pinigą, būk kaipo Sovietų 
propagandos dokumentą, provokatorišką, suklastuotą vadinamą 

„“Žinovjevo laišką”, kurį buvo sufabrikavę Anglų konservato- 
• įįriab kuriems, tačiaus, paskui tas laiškas patarnavo iškrapštyt 

’ patį MacDonaldą iš valdžios.
- Po to, 1926 metais MacDonaldo “Darbo” Partija pardavė 

;; jnaibierių streiką; užgyrė nutraukimą diplomatinių ir preky- 
ĮĮ bos ryšių Anglijos su Sovietų Sąjunga.

Dabar, vėl valdžios galvinyj sėdėdamas, MacDonaldas pa- 
) laiko slaptą saiką Anglijos imperializmo šnipų ir sabotažuo- 
'• tojų viduj Sovietų Sąjungos, kad krikdyt sovietinę pramonę, 
; J^niukštinėt “kariškus sekretus” ir apžįūyiųėt pozjqijas, kurias i 
‘ -Anglijos armija bei laivynas galėtų užimti, planuojamame kare 
į ’ppejj Sovietus. “Socialistinė” MacDonaldo vyriausybė paturi- 
» šnipijados ir provokatoriškų “dokumentų” fabrikuotojų koman- 

S ^ą prieš Sovietų Rešpublik#; ęhinijoj, Indijoj, Persijoj ir kt. 
J JTpkia mašinerija sykiu darbuojasi ir prieš darbd minias Angli- 

IČš pavergtose kolonijose ir pusiau-kolonijose.
MacDonaldo valdžia Ženevos konferencijose specialiai stojo 

% tironišką “mandatų sistemą”, sulig kurios dabar kraujuose 
m plukdo arabų darbo žmones Palestinoj e, kylančius prieš Angli
ji jos imperializmą ir prieš to imperializmo agentus, žydų buržu

aziją ir social-sionistus.
‘Paskutinėmis savaitėmis, MacDopaldo valdžiai bevedant de

rybas delei atnaujinimo diplomatinių ir prekybos ryšių su So
vietų Sąjunga, tuo pačiu laiku ponas MacDonaldas varinėja 
prieš-sovietines intrigas Afganistane. Sulig jo įsakymo, ir ca- 
ristai baltagvardiečiai ir chinų militaristai užpuldinėja sovieti- 

“ nius Mandžūrijos pasienius, darydami ginkluotus įsiveržimus į 
Sibirą. -

Macdonaldinis teismas Indijoj išneša mirties nuosprendį 
S?*(Meerute) 32?iem darbo unijų veikėjam už tai, kad jie “ban- 
-dg atimti Indiją iš karaliaus imperatoriaus Jurgio vyriausy- 

Mies.”
MacDonaldas, bendrai su kitais partijos vadais, išdavė 

*<500,000 audėjų streiką, valdiškai jį sulaužė, numušant audė- 
’^Jams ir be to jau mizernus buvusius uždarbius.
-waif Jo partijos lyderiai laike paskutinio Anglijos Darbo Unijų 
J3tongfeso atvirai užgyrė Mondo planą delei darbininkų sandar- 
M&ininkavimo su kapitalistais, prieš klasių kovą. Tai reiškia at- 
t^yifą ir “iš principo” darbininkų pajungimą buržuazijai.

Taikos skraiste . ,
JJV- -. Pridengdamas visas savo nedorybei prieš darbininkų kla- 

' dafyar MacDonaldas užsimanė pasigarsinti, kaipo tarptauti- 
santaikos ir nusiginklavimo apaštalas, tuo tikslu atsibelsda- 
i Jungtines Valstijas, kur visa buržuazijos spauda, taip is- 

^HrlŠktfPjį šVeikina., 0 pirmą* kartą 1924 metais būdamas Ang- 
~,hjos ministeriu pirmininku, jis pradėjo naujų karo laivų, šar- 

v^otlaiviy; statymo programą su tuo paaiškinimu, kad) iirdį 
įfjeikia bedarbiams duot darbo... Naujų karo* laivų: statybą tę- 

beirta Anglijoj ir šiuo ‘ momentu, kuomet MacDonaldas bažijaši 
if°faika” ir ginklų mažinimu. Dumia darbo minioms akis, buk 

Anglijos pastangas su Amerika galima esą įvykdyti santai- 
»4<a, o tuo pačiu laiku kapitalistinis pasaulis galvatrūkčiais ritasi 
J^Įjhktfi' naujo imperialistinio karo, besiginkluodapias vis mirtin- 
Xįesniais pabūklais.

Tai viena; o kita, MacDonaldo atsilankymas pas preziden- 
rtą Hooverį ve kokį turi tikslą—slapta geriau apdirbti planus 
karui prieš Sovietų Sąjungą.

Tuo punktu, prieš Sovietų Respubliką, tai galvos Ameri
kos. ir Anglijos imperializmo galės susitarti, nors ir grieždamos 
daHtimi^ viena prieš kitą.

t , s •

Amerikos ir Anglijos Imperializmų. Prieštaravimai
Tarp jokių kitų šalių paskutiniais laikai? nebuvo tokio dip- 

susispyrimo, kaip tarp Anglijos ir Amerikos šarvuot- 
usimu. MacDonaldo gi užsienio politikos didvyriu 

galijotiškai stojo prieš Amerikos Youngo pland 
konferencijoj, ginčuose delei pasidalinimo ’didžiųjų ka7 

ų, kurias vis dar tikimasi išveržti iš Vokietijos, ir 
atmokfjjimb karo pdskolų Amerikai* ’ ,

Pradėki! nuo Savęs
Pastarajam “Tėvynės” 

numeryje (už spal. 4 d.) p. 
Vitaitis pradėjo pamoksli- 
ninkauti apie “liguistumą”, 
“isteriškumą” ir kit. ligas, 
kuriomis tasai žmogus jau 
senai serga. Kaipo tolds, 
jis- pareiškia, kad tarpe A- 
merikos lietuvių perdaug 
netolerancijos, grutyijonjš- 
kumo ir kt. galų ir todėl 
siūlo:

Mums rodos, jau atėjo lai- 
’ kas gydyti- iš 'to' nepamatuoto 

isteriško liguistumo, kuris nie- 
kąm jokios pastovios ųaudos 
pbneša.' Yisų pirma, Ameri
kos lietuvių laikraštininkai 
privalo me^ti šalin visokius 
isteriškus šukavimus ir neį- 
leist į laikraščius panašių raš
tų. Tuomet laikraštininkus 
paseks ir mūsų veikėjai ir 
taip pamažu visuomeninis gy
venimas grįž į reikiamo nor
mai ūmo vėžes. Tuo būdu vėl 
susilauksime vieni kitų nuo
monėms tinkamos pagarbos ir 
pakantos. Ypatingai šito tu
rėtų siekti visi tie Amerikos 
lietuvių laikraštininkai ir vei
kėjai, kurie stovi konstrukty
vių kultūrinių ir tautinių dar
bų prieky. Be to, reikėtų 
tinkamomis ir rimtomis prie
monėmis kovoti net su tomis 
mūsų gyvenimo grupėmis, ku
rios visuomet vienomis tik is
terikėmis gyveno ir gyvena.
Matot, . kaip “mokytai” ir 

“šviesiai” p. > Vitaitis moka 
rodyti; “platų,kelią”. Mums 
negalvpj, kuriai sriovei ir 
kam ji$ primeta “isteriko 
liguistumą’’, ' ! bet svarbu, 
kad pj j V. fpajijiirsta;! į jog 
charity begins ; h)t>me. 
Kas turėjo pakantros ir par 
siaukojimo skaityti “Tėvy
nę”, laike pastarųjų kelių 
metų, ’tai gerai , žino, kad 
joje vargiai daugiau kas ir 
pasįrodė, kaip tik isteriškas 
niekinimas bolševikų ir vi
sų pažangiųjų narių SLA. 
eilėse. Be to, “Tėvynė” bu
vo paversta kartojimui vi
sokių melų, kurie bile kur 
apsireiškė prieš komunis
tus; ji buvo paversta šmeiž
tams ant Sovietų Sąjungos; 
ji buvo naudojama niekini
mui kairiųjų unijistų, ko
vojančių prieš biurokratus, 
ir tt.

Ir šitam pačiam “T.” nr. 
telpa visa eilė isteriškų 
šauksmų prieš komunistus. 
Berods naivesnio ir isteriš- 
kesnio už p. Vitaitį prie 
laikraščio stovinčio asmens 
Amerikos lietuvių tarpe dar 
nebuvo. Ir tos rūšies su
tvėrimai visuomet nori pa
sirodyti mokytais ir švie
siais !

Mes Ve Ką Pasakysim 
į ; Kuomet zįnęnės„ 
’kalbėti apie 't!ai,-ko nežino, 
tai dažnai- • pridaro • - daug 
gražaus juoko., 1 Taip, So. 
Bostono menševikų lapas 
padarė, kalbėdamas apie 
argentiniečius. Prisiskaitęs 
taip vadinamos “Darbinin
kų Tiesos”' (kelių kvailelių 
leidžiamo lapelio), “Kelei
vio” redaktorius daro pa-

imasi

Jęųyįų klau 
'Sftovvdenas 
Haagos ko

(Tąsa)
Darbininkas, atsilankęs į 

šį parkų, gali aplankyti vi
sų eilę muziejų, ar išdirby- 
stės parodų. Gali eiti į kny
gynų ir ten surasti viso pa
saulio laikraščius, įvairias 
knygas ir atsisėdęs ramiam 
kambary, ar kur ant balko
no, gali skaityt visa diena. 
Ten pat darbininkas gali 
gąut’lovukę, ar gamokų ir 
išsinešęs jį kur norint po 
medžiu gali skaityt- ar mie
got per dienų. Visi šaly- 
gatviai ir pievos išsodintos 
puikiausiais kvietkais. Vi
sose dalyse parko griežia 
didžiaūsios orkestros. Vo
devilis,’ teatrai už dyka; 
jaunuomenė, geidžianti šokt, 
gali eit į salę ir šokt iki vė
lai nakties. Kas iš jaunuo
menės geidžia užsiimt fiz
kultūra, čion yra didžiau- 

’ sios salės su įvairiausiomis 
ir galima 

lavintis. Del 
Lietuvoje šio lavinimos yra parinkti

lyginimų komunistų su so
cialistais įtakęs Argentinos 
lietuvių darbininkų tarpe. 
Imdamas iš menševikiškos v
“Darb. Tiesos” • melus, už 
grynų pinigų, “Keleivis” 
(už spal. 2) rašo apie pa
rengimus. Esu, į socialis
tų parengimų žmonių atėję 
700, o į komunistų vos 14... 
Ir suskaityk tu man!

Bet tai, yra paprastas me
las, kokį gali .padaryti tik 
“Keleivis” ir jo kolegos. 

! Komunistai neina ų sve
taines skaityti, kiek kur su
sirinko žmonių. Jie žiūri į 
judėjimų, kaipo tokį! Visos 
lietuvių darbininkų organi
zacijos Argentinoj eina su 
komunistais. Jau treti me
tai, kaip jie palaiko savo 
didelį savaitinį laikraštį. 
Gi socialistai neturi nieko 
ir veikiausiai neturės!

Pagalinus “K.”, nieko ne- i “r"į“r 
žinodamas, pareiškia, kad i mankštintis

Paliukas, kuris 7 ‘ 
tarnavo žvalgyboj, dabar yra 
Argentinos komunistų organo 
“Rytojaus” vedėjas.

Ką gi dabar Brooklyno 
“Laisvė” pasakys?
Ogi “Laisvė” štai kų pa

sakys: “Rytojaus” vedėju 
yra bendrovės taryba, susi
dedanti iš 9 darbininkų. 
Atsakominguoju redakto
rium yra Jeronimas Švedas, 
o prie administracijos dirba 
J. Baltušninkas. Paliukas 
nėra jokis “Rytojaus” ve-

kuo geriausi specialistai,

$1,500 Gastoniečiams nuo 
Amerikos Lietuvių!

Mes nežinom, ar jis tar
navo Lietuvos žvalgyboje, 
ar ne, bet mes-vienų žino
me,. kad dar., visai, nesenai 
Paliuko korespondencijos 
tilpo “Keleivyje”; jis buvo 
“Keleivio” bendradarbiu!

Dabar pažiūrėkim, kas | 
yra vadais socialistų Ar
gentinoje? Ogi Norkus— 
kuris yra apkraustęs tūks
tančius Lietuvos vargšų ir 
iš ten pasprukęs; kuris il
ga laika redagavo 
—fašistų organų 
Aires mieste. Ogi 
—provokatorius ir 
bininkas;
streiklaužys! Štai kas su
daro lietuvių socialistų va
dovybę Argentinoje! Štai, 
kokius žmones “Keleivis” 
atstovauja!

Mes manome, kad 
“Laisvės” pasakymo 
leiviui” pakaks!

Šiomis, dienomis iš Ko
miteto Šelpimui Lietuvos 
Baduolių perduota Tarp
tautiniam Darbininkų 
Apsigynimui del gynimo 
gastoniečių dar penki 
šimtai dolerių! Nesenai 
dviem atvejais buvo įduo
ta po penkis šimtus. Tai
gi išviso įteikta jau pen
kiolika šimtų dolerių!

Pasak to komiteto sek
retoriaus, d. Mizaros, ’ pa
reiškimo’, šiomis dienomis 
bus paskelbta pilna ’to ko
miteto atskaitomybė, iš 

kurios aukotojai ir plati 
darb* visuomenė matys, 
kiek pinigų kur išmokė-

Kiek Gavai Naujų
Skaitytojų Savo 
Dienraščiui 
a

Klausia Jus Tūkstančiai 
Klasiniai Susipratusių Dar
bininkų—‘Laisvės’ Skaity

tojų ir Rėmėjų 
‘’Laisvės” Bendroves Di

rektoriai, nuo 1 d. Spaliu 
(October) iki 15 d. Lapkri
čio (November), paskelbė 
Vajii gavimui “Laisvei” dar 
daugiau nauju skaitytoju.

“LAISVĖS” KAINA

“Baisa” 
Buenos 
čiučelis 
žvalgy-

ogi Žydelis —

Kiek Žmonių Pabėgo 
(Lietuvos

šito 
“Ke-

1S

Kaunas.— Per šių metų 
pirmų pusmetį iš Lietuvos 
emigravo 8,561 žmogus. Per 
ta patį1 laikotarpį pėrnai 
emigravo 4,715 ir 1927 m. 
11,715 žmonių., < Vadinas, 
šiemet emigravo daugiau 
kaip pernai, beį žymiai ma
žiau kaip 1927 m. šiemet 
daugiausia * ^eriiigravo Ar
gentinon --r 3245 žmones, 
Brazilijon — 2617 ir i Ura- 
guajun 873, -mažiausia Pa
lestinon — 35 žmonės.

Dabar, atvažiuodamas Amerikon, saldžiai čiauškėdamas 
apie taiką,- MacDopaldas tik šiam kartui neva įkiša Anglijos 
imperializmo kardą į makštis, kad paskleisi minioms iliuziją, 
priegaulę, būk. pasaulis einąs linkui taikos. Bet tas kardas yra 
aštriai nutekintas, visų pirmą, bendram imperialistų karui prieš 
Sovietų Sąjungą, o paskui; naujam pasauliniam karui, kuriame 
dvi vyriausios figūros tai bus Anglija, ir Ameriką.

Šalin darbo minių pardaviką ir Anglijos kolodijų darbinin
kų skerdiką MacDonaldą su visa jo-social-imperialistine nenaų- 
d«liųį Saikai . įį ■■ ; į N . L ifcĮtfh

Pasveikinimui Sovietu 
Lakūnu

Geriausia pasveikinti la
kūnus įsigijant specialius 
guzikėlius “Sovietų Šalis” 
ir pasiperkant atviručių su 
lakūnų paveikslais. Tas at
virutes galite siuntinėti sa
vo draugams bei draugėms.

Visos mūsų kuopos, Dar
bininkių Susivįenijimo, o 
sykiu ir kitos organizacijos 
turėtų imtis platinimo gu- 
zikų ir atviručių. Šis dar
bas neatidėtinas. Jis reikia 
dabar tuoj dirbti.

Atviručių ir guzikų gali
te gauti L.D.S.A. centre, 
rašant E. J. Jeskevičiutei, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. Guzikai parsiduoda 
po 7 ir pusę centus, atviru
tės po 4 centus. Platintojai 
parduoda guzikus po 10 
centų, m-atvirutes po 5 cen
tus.

o vėliaus, kada 
prisirenka, 

masinė fiz- 
masinė fiz- 

pritraukia

mokytojai. Kas nori mo
kintis karinės mankštos, 
tiems taipgi yra suteikiami! 
įrankiai ir per kelias dienas’ 
iš pirmo šūvio gali pataikyt ' 
ponui Chamberlenui, ar, 
Chian Kai-šekui tiesiog kul- i 
ka į nosį. Čion yra mokyk-! 
la plaukiojimo ir vaikščioji- ' 
mo po vandenį. Norint' 
Maskvos upe vietomis labai' 
gili, bet mokiniai išmoksta j 
vaikščioti po vandenį; no-1 
rint, ir bedieviai, bet ant : 
paviršiaus vandens vaikščio
ja sausomis kelinėmis ge- 
riaus, negu dievo sūnus. 
Taipgi norint matyt viso-J 
kius amerikoniškus šposus i 
taipgi galima, nes čion, vis- i 
kas yra parengta, kaip kad! 
ir New Yorko Coney Island.'
Lenino Kalnai ir Tarptauti-! 

tinis Stadionas
Beeidamas tolyn nuo mie

sto parku, palei upę, užeini 
ir Lenino kalnus, miškus ir 
pievų lygumas. Tarptauti- > 
nis stadionas randasi palei j 
pat upę, pievų lygumoje, o 
apie jį randasi Lenino kal
nai. Šis stadionas specia
liai yra parengtas del masi-; 
nių žaislų ir fizkultūros. Iš! 
pradžių, apie 12 ar 1 vai. i 
prasideda masiniai žaislai su 
muzika,
daug publikos 

• tada prasideda 
; kultūra. Šioji 
į kultūra tankiai 
i p'o kelius' tūkstančius jau- 
; nuomenėsi Ant stadiono 
! (stadiumo) yra tam tikros 
i tribūnos pastatytos, o ant 
[jų stovį, mokytojai ir kaip! 
mokytojai aiškiną-mokiha,; 

! taip ir publika turi veikt.1 
Lenino kalnų mažos pakai-i 

! nes yra specialiai padarytos 
’ taip, kad žmonės lyg ant 
' balkonu ar tribūnu susėdę I v «,
i gali žiūrėt į veikiančią pub
liką. Užtat, ypatingai ne- 
dėldieniais, šis stadionas pa
virsta į dailės įstaigą. Tūk
stančiai jaunuomenės žai-j 

j džia, o tūkstančiai eina į šį! 
teatrą, kad išvydus jį. Vi-į 
sos pievos, pakalnės ir na-į 
turaliai balkonai pripildyti 
žmonėmis, atsilankiusiais 
ant atviro oro atsilsėt ir I 
proletarinės dailės žaislais į 
gėrėtis. Keletas nedėldie-1 
nių tam atgal man teko ma-! 
tyt grupę amerikoniškų tu-’ 
ristų. Aš, stovėdamas arti’ 
jų, klausiaus, kaip ameriko-j 
nai sprendžia apie šį bolše-! 
vikišką reginį. Matyt, kad; 
nei vienas iš jų nebuvo sim- j 
patizuotojas. Sovietų vai-! 
džiai, bet nei vienas iš jų 
šio reginio nepeikė, bet dar 
pasmerkė savo politikierius, 
kad šitokiu stadionu nėra 
įrengta Amerikoj. Jie nu-' 
sprendė agituot parvažia-! 
vę, kad Y. M. C. A. užsiim-1 
tų šiuom klausimu, kad pa-

METAMS
Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

VIETOJE $6.00 TIK

Kaip matote, tai dar vengus _ masinius stadionus i 
savo kuopoms galite ir pel- del pritraukimo publikos;
no šiek tiek padaryti besi
darbuodami sveikinimui la
kūnų.. .

Tik ilgai nelaukite su už
sakymais.

E. N. Jeskevičiute, 
LDSA Centro Sekr.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalio 7 d.:
—Demonstracijos ir streikai 

Peterburge ir Maskvoj, 1905.
—Mirė lietuvių darb. poetas 

Arturas Regratis-šlaitas, Mask
voj, 1924.

prie savęs. Bet manau, vėl- ! 
tui. Jie niekad del masių, i 

:del savo vergų, be pėlno 
nieko gero nesuteikė. Kad. 
parengus tokius stadionus,! 
reikia paaukuot keletas mi-į 
Lionu dolerių, kad išpuošus! 
jį, o vėliaus reikia palaikyt 
mokytojai, muzikantai ir vi
sa eilė patarnautojų. O tam 
panašūs masiniai stadionai 
nei cento pelno negali duot. 
Taipgi jūsų Y. M. C. A. nie
ko bendro su proletarinėmis 
masėmis neturi, todėl ir sta
diono masinio negalit turėt.

(Bus daugiau.)

METAMS
Seniem skaitytojam,- atsi

naujinant prenumerata 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00^ metams.

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

rektoriai kviečia į kontestą 
visus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

Se/tcmčias Dovanas:
PIRMA .... $30.00 
ANTRA .... $25.00 
TREČIA .... $20.00 
KETVIRTA . . $15.00 
PENKTA . ., $10.00 
ŠEŠTA ..... $5.00
Darbuodamiesi r i n k imc 

“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
švietos ir dar gausite dova
ną.

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTI

Gavus naują prenumera
tą, siunčiant prenumerato
riaus varda ir antraša del 
siuntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

Visais reikalais rašykite 

“LAISVE” 
4G Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. • Būtinai aplanky
kite juos.
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Gastonia Trial is Starting Again!
We Must Defend These Workers!

Reprinted, with permission, 
from FAIRY TALES FOR 
WORKERS CHILDREN 
Copyright, 1925, by the 
Daily Worker, New York, 
Price, 75c.

A. Bimbos Prakalbos

The trial of the sixteen Gas-i ference on Oct. 12, at the 
Ionia strikers is starting again! same time time that the South- 
They are 
having murdered Ella May 
Wiggins. They want to kill 
every active union worker in 
the South, and drive out the 
union. Then they will be able 
to pay the workers less wages, 
and they will not be able to 
fight the bosses.

not satisfied with! cm textile workers are hold
ing a conference in Charlotte, 
to build the National Textile 
Workers Union, and the Trade 
Union Unity League.

The workers’ children all 
over the country must hold 
such conferences, and help 
free the Gastonia strikers. We 

But the workers all over the must not allow the bosses to 
murder Fred Beal, and the 

i other strikers, like 
they did to Ella May Wiggins.

If the 
workers’ 
together, »

world are defending these 
strikers against the bosses. In fifteen 
all the countries of the world, 
in France, England, South 
America, Norway, Sweden, 
Germany, and in the Soviet 
Union, the workers are demon
strating for the freedom of 
the strikers in Gastonia.

The workers’ children also 
play a big part in the fight 
to free the strikers. In New 
York, the Pioneers, together 
with many other children’s 
organizations, will hold a con-

workers and 
children will ;
and demand 

freedom of the Gastonia 
oners, the bosses will 
scarded of us, and they 
have to let them go free.

WORKERS’
DEMAND THE
OF THE GASTONIA STRIK
ERS!

the 
stick 

the 
pris- 

get 
will

CHILDREN, 
FREEDOM

Greet The Return of The 1 eration of Labor is doing mar- 
ivelous things for the workers.

Childrens U. S. 5. K, ■’ i 2. Who was J. D. Rocke-
Delegation! i Jefferson'

---------  Į I wrote about the American
After an all-summer tour of1 Federation of Labor; she re- 

the U. S. S. R., the workers’1 
children’s delegation, made up 
of workers’ children from the 
basic industries all over the 
country has returned to Amer
ica again. The delegation, 
while in the Soviet Union, at
tended the All-Union Pioneer 
congress. They also toured 
all over the Soviet Union, see
ing the conditions of the work
ers’ childrepy there, so that 
they could c^ome back and give’ 
repopt-te-'fne American work-1; 
ing/class children about the 
chiPdren over there.

On\Scpt. 28, they left Eu
rope on the liner Berengaria, 
for thee U. S. On the same 
boat with them was Ramsay 
MacDonald, the “labor” prem
ier of Groat-Britain. This “so
cialist” se\tj)troops to Pales
tine to crush the revolt of the 
Arabian workers, and broke

' fused to mark my paper, and 
would not give it back to me.

myI’ll write more about 
school later.

Conditions of !The Children 
In My Town

By Bertha Brosky (W. Va.)
School has started,, and all 

! the workers’ children have 
I gone to school. But most of 
the children have been chased 
out because they couldn’t get 
the things that are needed. 
Some come dirty because they 
have been chased out of their 
house, and have no place to 
wash, but the oldruns and 
dirty creeks. But what is the 
cause of this?

It is that the bosses think 
they are smart, and can have 
a good time, but the poor just 

the strike of a half-million tex-|sj^ arOund and have no money
tile workers in Manchester, 
England.

MacDonald has supposedly 
come • to America 
fer with President 
about “disarinament.” 
really come here to 
united front with the Ameri
can bosses for an attack on 
the only workers’ 
ers’ government, 
Union.

Comrades, we 
MacDonald what ' 
him by holding mass meetings 
to greet those comrades. We 
must show him that the Am
erican workers and their chil
dren will fight against all at
tacks upon our fatherland, the

to con- 
Hoover 
He has 

form a

and 
the

farm-
Soviet

showcan 
we think of

We will not allow the boss
es to crush the government 
of the workers and peasants 
of the Soviet Union!

We will DEFEND THE SO
VIET UNION!

GREET, THE CHILDREN’S 
U. S. S. R. DELEGATION!

What Happens in My School

and no work. And the ones 
that have work don’t have 
enough money.

Join The Contest Now!
It’s Your Last Chance!
We are going to end the 

contest this week. You still 
have a chance to win a good 
prize if you answer the ques
tions now. 
to the 
43 E.

Send the answers 
Young Pioneer Corners, 
125th St., New York,

In what countries do1.
the workers demand the free
dom of the Gastonia strikers?

2. Who has come over 
from England to organize the 
bosses against the Soviet Un
ion ?

3. Who has come over 
from Europe to organize the 
workers and their children for 
the defense of the Soviet Un
ion ?

4.
5.

about
bush”?

Who is Fred Beal ?
What do you think 
the story, the “Rose-

By L. Lucas | WORKERS’ CHILDREN
One day the teacher told us 

to write about some famous 
men, I wrote about Comrade

WRITE TO US ABOUT
YOUR CONDITIONS 

x wxv-v^ ^vxa>x<xU^ Comrades, do you like this
C. E. Ruthenberg. She asked j Young Pioneer Corner? Do 
me where I found it out that I you agree with everything it 
he was famous, and I told her|says? Is it interesting to you? 
that probably he is not famous What do your, friends think 
for you or any other capital- about it? Do they like it? 
ist, but he is a famous man 
for the working class.

Just before the term ended, 
we had to write a composi
tion about one of the follow
ing topics she gave us:

1. Why the American Fed-

If you have any sugges
tions as how to make the cor
ners better, send them to us. 
Write about the conditions in 
your school. Send all letters 
to the Y. C. C., 43 E. 125th 
St., New York, N. Y.

through which 
the street.
man carefully 

Rose-bush; he 
bound the

The Rose-bush did not know 
where she was born and where 
she spent her early days. It I 
is a well known fact that 
flowers have a bad memory, 
but to make up for that they 
can see into the future. When, 
she first became conscious of 
herself, she stood in the mid
dle of the magnificent green 
’.awn. To one side of her she 
saw a great white stone house, 
that gleamed , through the 
branches of linden trees, to 
the other side stood a high 
trellised gate 
she could see

A thin tall 
tended the
brought manure, 
■drooping twigs of the Rose
bush together with bark, 
brought water for the thirsty 
roots of the Rose-bush to 
drink. The Rose-bush was 
greatful to the man, and as 
the 
with 
roses, 
“You 
it is 
have 
Take 
blossoms in return.”

The man shook his 
“You mean well, 
bush, and I would gladly take 
some

Isoms for my sick wife. 
11 dare not do it.
belong to me.”

“I don’t belong to you!” ex
claimed the Rose-bush. “Don’t 
I belong to the person who 
has taken care of me and 
troubled himself about me? 
Then to whom do I belong?”

The man pointed out with 
his hand to the gleaming 
white house among the trees, 
and replied, “To the gracious 
lady who lives there.”

“That can’t be,” replied the 
Rose-bush. “I have never 
seen this lady. It is not 
who has sprinkled water 
me, loosened the earth at 
roots, bound together 
twigs. Then how can I 
long to her?”

“She has
“That is 

ent. Then 
must have 
save so much money. 
Half of my blossoms shall be
long to her.”
• The man laughed a little 
sadly, saying, “Oh, beloved 
Rose-bush, you don’t yet know 
the world, I can see that. The 
lady did not lift a finger to 
earn the money.”

“Then how did she get it?”
“She owns a great factory 

in which countless workers 
drudge; from there comes her 
wealth.”

The Rose-bush became an
gry, lifted a bough up high, 
threatened the man with 
thorn-claws, shouting, “I 
you enjoying yourself at 
expense because I am 
young and inexperienced, 
telling me untruths about the 
world of men. Still, I am not 
so stupid. I have observed 
ants and bees, and I know that 
to each belongs the things for 
which he has worked.”

“That may be so among 
ants and bees,” the man sigh
ed deeply, “yet among men 
it is different. There the peo
ple receive just enough to 
keep them from starving—all 
else belong to the master. The 
master builds splendid man
sions, plants lovely gardens, 
buys flowers.”

“Is that really true?”
- “Yes.”

The 
work, 
gan to 
er she 
temper grew, 
though she usually had many 
fine manners, she spoke 
roughly to a bee who wished 
to visit her. The bee was 
young and timid, and flew off 
in fright as fast as his wings 
could carry him. Then the

buds she was covered 
opened into dainty red 

, she said to her friend, 
have taken care of me, 
because of you that I 
become so beautiful, 
some of my loveliest

Spalių 12 d. bus prakalbos 
drg. A. Bimbos, A. P. L. A. 2 
kp. svetainėj. Kartu bus ir 
programa, kurią pildys jau
nuoliai iš Pittsburgh, Pa. Kas 
nežino draugo A. Bimbos? 
Jis yra vienas iš geriausių kal
bėtojų. Apie trys metai lai
ko atgal jis buvo areštuotas 
Mass valstijoj už tai, kad jis 
savo kalboje nurodė, jog tokio 
daikto, kaip dievas nėra. 
Taipgi jis nurodė, kaip Lietu
vos valdonai smaugia darbi-' 
ninkus ir juos visaip žudo. A- 
merikos lietuviški prabaščiąi 
iš visų klebonijų dėjo visas pa
stangas, kad įkalinus drg. A. 
Bimbą, bet jie atkando dantį. 
Lietuviška visa buržuazija rė
kia, keikia visaip drg. Bimbą, 
kad jis toks ir kitoks yra. Pra- 
baščiai bažnytėlėse barasi ant 
savo parapijonų, kad jie neei
tų į bedieviškas prakalbas. 1 
Bet darbininkai, kurie girdėjo 
jį kalbant ar kitų draugų pa
sakojimus, ką jis kalba ir kaip 
kalba, tai visi eina į jo pra
kalbas. Tad visi ir visos ne
pamirškime būti spalių 12 d., 
7 :30 valandos vakare, prakal
bose.

Frankfort, Vokietija. — 
Trečiadienį čia žvėrinčiuj 
meška nukando 11 metu 
amžiaus vaikui ranką, kuo
met jis davė jai maistą per 
grotus.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Sųuare) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare.

' Nedeliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Stagg į 9938

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.
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GERAI PATAIKOT’Automobilių Technikos
Mokykla

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

Elektra degimas atydus.
Mechaniko kursas............... $75 Penltis ir po daugiau paįi-
Taipgi mažesnis kursas—už- myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 

i laikymas automobiliaus ir va- tinka 
žinojimas (laisnius garantuo- ‘ 
jame) ......................... $25
Speciališkas kursas važinėjimo

$10
i Mokiname lietuvių ir anglų 
kalboje. Mokytojom yra lie- į»8i

. tuvis, žymus auto ekspertas- gSB
I instruktorius JL. Tikniavičius. Ęjj 
Atdara iki 9 vai. vakare, ne- 

' dėldieniais 10 iki 12 vai. ryte. 
NEW YORK AUTO SCHOOL Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue,

_ _ 1 01. a vs zl n L IrnsvsA rvAvs 4- rv o

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį 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

tna ant syk. VISI supratlyvi vyrai

i kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

John Naujokas

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

228—2nd A Ye., cor. 14th St.

IIIOdlOIIIQIII IIIQI QIIIQIIIOIIIQ IIQHI

Rengėjas.

head.
dear Rose-

of your bcatiful blos- 
But 

You don’t

Spalių 13 d. bus pasikalbė
jimas Pittsburgh, Pa. Šoku da- 
lyj, Lietuvių Mokslo Draugijos 
svetainėj. Tad visi draugai ir 
draugės iš visų kolonijų būti
nai dalyvaukite susirinkime. 
Čia mes apkalbėsime plačiai 
apie mūsų veikimą, kaip ir 
kokiu būdu daugiau subudavo- 
jus mūsų veikimą ir pakėlus 
organizacijas; kaip mes turi
me susimobilizuoti del mūsų 
vajų spalių mėnesį. žodžiu 
sakant, abelnai diskusuosime 
apie visą mūsų veikimą. Su
sirinkimas prasidės 10-tą vai. 
ryte, šiame pasikalbėjime da
lyvaus drg. A. Bimba ir jis 
duos platų raportą iš kitų ko
lonijų veikimo. Tai dar kartą 
būtinai dalyvaukime visi ir vi
sos.

Tą pačią dieną, toj pačioj 
svetainėj, bus prakalbos; kal
bės draugas A. Bimba, tai

she kaip tik ir bus proga ir tų ko- 
on į lonijų draugams išgirsti drg. 

mY i A. Bimbą.
my | 
be-l

Reng.

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo t

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

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).

i į . __________

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- 

' riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyvi škas lietuvis, 

užlaikytojas general krautuves 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—visto 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystSs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiaučiame 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
!ėša«s apmokame.

Adresas:

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

lau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia .

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

MATTHEW P. BALLAS

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gra&'nį eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotai 
ir ant gražios popieros spausdmBr 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis stfsina- 
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

bought you.” 
something differ- 
the poor woman 
worked hard to

Good !

Rose-bush was sorry for her 
rough behaviour, because she 
was naturally friendly, and 
also because she had asked 
the bee whether the man had 
spoken the truth.
(To be continued next week.)

J

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

Songs for The Worker’s
Children

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
riausio 
navimo

patar- 
ir už

her 
see 
my 

still I

man went back to 
and the Rose-bush 
meditate. Yet the long- 
thought, the worse her

Yes, even

his 
be-

SOLIDARITY
(Tune of Glory, Glory, Allelujah) 

The workers learned their lesson
now,

As everyone can see,
The workers know the bosses
Are their greatest enemies.
We’ll fight and fight untill we
Win the final victory,
Through One Big Solid Union!

(Chorus)
forever, Solidarity for-Solidarity 

ever, 
Solidarity 

makes
Unionforever, for the 

us strong.
II..

The men all stick together, 
And the boys are fighting fine, 
The women and the girls arei all 
Right on the picket line. , : 
No scabs, no threats can stop us, 
As we all march on time, 
Through One Big Solid Union.

(Chorus)

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūsles bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džiu. Ieškokite "Gold Mc„„_ 
yarao kiekvienoje dėžutėje.

Ieškokite “Gold Medal’*'

My

žemą kainą,

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

SO 43

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

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

Argentina

nuliūdimo va- 
landoje šauki- 
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel., So. Boston 0304-W.

GRABORIUS
T ’atarnauju visiems be skirtumo I 
• sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
| nanęs skirtumo. Mano ofisas at- • 

aras dieną ir naktį. Darbą at-į 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas Į 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. |

I 734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

j RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

BĮ Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
H Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50ę; po 6 vai. vakare 75c. 
11 1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas o/- ,
S LAIKA ir miegojimas per visą naktj ant jg Centai 
H trečių lubų, oringam kambaryj_
M M. TEITELBAUM, Manadžeris

B■ Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
UI ' LAPUOTOS IŠSIPŪRIMUI VANTOS VELTUI

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

stebūklingų žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors Hgos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui Ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties '6<ąa 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ii 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligąl 
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 Jtftų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums Sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomkrą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykus, bei mū
sų Nervų Preparatas ūžbūfra tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o ganai mflaa 
toltų ir knygų katalogą. ReikaHngJ 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoso 
miestuose.

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

all

ATDARA 
DIENĄ IR t

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 del ei 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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dlaną Ir nadlUo- 
Mla nu* 9 :S0 Iki S vai. po piatg

MARGARETA VALINCIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA. ,
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| SLIAKERISs

MIKAS RASODA —■

KAS BUS PITTSBURGHO 
APIELINKESE

SKYRIUS L
Tai buvo 190— metais, rugpjūčio mene

sį. Viename Naujosios Anglijos antraeilių 
miestų, kurį mes del tam tikrų priežasčių 
pavadinsime N., sustojo atprunkštęs trau
kinys, iš kurio išlipo keliolika pasažierių. 
Nieko ypatingo nebūtų galima sakyti apie 
pasažierius, traukinį bei pačia stotį, jei ne 
buvimas išlipusių būryj kelių, kurie atkrei
pė daugelio domesį. Tai buvo viduramžė 
motina su trim vaikais. Vienas jų galėjo

Iššokęs iš jo apysenis, bet vikrus vežė
jas, laikydamas rankoje iš policijanto gau
tų raštelį, pradėjo kimiu tenoro balsu 
šaukti:

—Mister Anthony Gudelis! Mister Gu
delis...

Vos spėjus ištarti šituos žodžius, mo- 
mentališkai atsmuko žemyn galvatruktiš- 
ku greitumu vidutinio amžiaus vyras, ku
ris, užuot sakyti ką vežėjui, apsikabino 
moterį ir pradėjo ja karštai bučiuoti, vis 
kartodamas:

turėti 12 metų amžiaus, antras 10, o jau
niausia—mergaitė—apie 8 ar mažiau.

Pati motina ir josios mažuliai pasažie- 
riai dėvėjo keistas drapanas, kuriom dėka 
buvo tas susidomėjimas. Veik kiekvienas 
įlaužė savo akis į naujus pribuišus, nors, 
be abejojimo, panašių jie buvo matę ir se
niau. Moteriškė, be kitko navatno, ant 
pečių dėvėjo lietuvišką drįžą skepetą, ne
žiūrint karšto oro, rankom austą klėtkuo- 
tą andaroką ir rankose laikė didoką baltą 
originaliai, bet nusitepusį maišą, prikištą 
įvairių' daiktų. Abu vaikai vilkėjo pusėti
nai apdėvėtom juodom milinėm sermėgai:- 
tėm, iš po kurių, priešakyj, kyšojo rankom 
austų juostų makrai. Ant galvelių buvo 
užsimovę mučias, gamintas ne keno kito, 
kai Lietuvos žydo rankų. Mergaitės gal
vutę dengė tik nedideli, bet tankus ir gel
toni plaukai, supinti į dvi kasi, kurių gale 
kabojo raudoni kaspinai. Visi trys vaikai 
buvo basi.

Be abejo, nauji pribuvėliai nemažiau 
įdomavosi aplink juos apstojusiaisiais, ne
gu pastarieji pribuvėliais. Visi keturi — 
motina su trim vaikais—stovėdami vidu
ryj nedidelės stoties, žvalgėsi į visas puses, 
tarsi asmuo netikėtai numestas kur nors 
nežinomoj, nepaprastoj vietoj. Ir taip bū
tų trukę veikiausiai ilgokai, jei nebūtų i 

prie svečių greit prisiartinęs beesąs stotyj 
pilvotas policijantas su kažin kokiu kitu 
asmeniu ir išdidžiai užklausęs:

—Where are you going (Kur važiuoja
te)?

Užuot duoti atsakymą, moteris greitai 
stvėrėsi už nosinės skepetaitės, kuri buvo 
paslėpta užanty, prie paties kūno, kaipo 
brangiausias daiktas, ir rankomis ir danti
mis rišo drūčiai užmegstą mazgelį, iš ku
rio skubėdama drebančiai ištraukė popier
galį ir, teikdama jį policijantui, nervuotu 
tonu lietuviškai tarė:

—Ponuli, aš noriu surasti savo vyrą An- ■ ■ t 1 • A V • 5/ X. * J * I

—Tu mano brangioji Jievute! Tu mano 
prisiegėle...

Išbučiavęs moters veidą, Gudelis puolėsi 
prie vaikučių ir visus, pradedant nuo ma
žiausios Zabelės, taip pat glaudžiai apka
binęs išbučiavo.

Gudelis* verkė, bet verkė džiaugsmo aša
romis, kuriomis daugelis velytų verkti.

—Eikit viršun!—pagaliaus jis tarė sve
čiam.

Neišturėjo neverkusi ir Gudelienė.
Pasilipę laiptais augštyn, motina su sa

vo vaikais atsidūrė nedideliam kambarė
ly j, kuriam šviesos teil$ė vienas langas. 
Kampe prie sienos stovėjo geležinis pečius, 
kitam, priešingam kampe, stalas, pora me
dinių kėdžių ir ant sienos kabojo kerosi- 
ninė lemputė. Pravėrusi šonines duris, 
moteris pamatė kitą, mažesnį kambarėlį, 
taipgi su vienu langu. Pusę jo laikė užėmu
si įruošta lova, prie kurios, ties pagalviu, 
stovėjo kėdė, o kitam kampe trijų stalčių 
kamodė. Atsidarius prie kamodės sienoje 
esamas duris, moteriškė pamatė drapani- 
nę.

Akylai apsidairiusi aplinkui, Gudelienėj 
; giliai atsiduso ir skaniai nusišypsojo.

—Tu čia gyveni?—žvalgydamasi klausė 
j savo vyro, kuris tik ką užlipo viršun ne- 
‘ šinas ryšulį. •

—Aš... tai tavo kambariai,—greit susi
metęs tarė Gudelis.—Tik trys dienos atgal 
juos panuomavau. Seniau čia gyveno 
kita šeima, pas kurią aš įnamiu bu
vau—jai išėjus—aš paėmiau. Supirkau vi
sus baldus, kad tu, mano brangi Jievute, 
rastum viską gatavą.— Paėmė jos ranką, 
prisidėjo prie savo krūtinės ir karštai pa
spaudė.— Jievute, tu pavargusi, mano ba
landėle. Prisėsk!—Nuėmęs nuo pečių ske
petą, Gudelis patiesė ją ant lovos.

—Nusirengkit, vaikai,-—kalbėjo Gudelis 
į savo du sūnų ir dukrytę, kurie stovėjo 

įtarsi nesavi.—Būkit kaip namie.
I Vaikai žiūrėjo į tėvą, lyg dar vis nepri- 

taną Gudelį... Aš jo žmona... Šitie,"štai, siimdami jį už savo tėvą, nedrįso netgi at- 
tai yra jo vaikai... Atvažiuojam iš Rusi- ■ virai ir drąsiai šnekėtis, 
jos... ponuli...«... I —Adomuk (tai buvo vyriausiojo var-

—Anthony Gudelis—atsakė policijantas, das), nusivilk. Būk drąsus. Apsiprauskit. 
žiūrėdamas į esantį jo riebiuose pirštuose Privedęs prie praustuvės Juozuką, Anta- 
nusitrynusį raštelį.—Anthony Gudelis, 10 ; n_as atsuko vandens dūdą, iš kurios pasipy- 
Washington St. !lė vanduo. Matai, kaip čia gerai: nerei-

Kaž ką pašnibždomis pasitaręs su greta-k*eiti į šulinį vandens gauti, kaip Lietu- 
stovinčiu asmeniu, policijantas vėl, lyg iriV0Ų viskas vietoj, stuboj. Čia Amerika, 
su pašaipa, išstenėjo: | vaikeliai. Jus-vargas pasibaigė. Tu, ma-

ino pupyte,—kalbėjo Zabelei,—tu tokia di- 
—Go with this man (Eik su šituo; tokia graži. Tu neatsimeni manęs, 

žmogum). Jis tave nugabens, kur reikia. Kuomet aš išvažiavau, buvai mažiutė, kai 
Gal nusigandusi didelio pono ir nesu- pirštinė.

prasdama jo kalbos, moteriškė dar labiau t
nervavosi, pati nežinodama kas daryti. anį lovos, greta savęs pasisodindamas žmo- 
Tik kuomet šalę policijanto stovįs vežėjas ;na> Apsikabinęs ja, drūčiai suspaudė ir 
paėmė jos našulį ir vilko į kiemą, o polici-! pabučiavęs kelis kartus, pasakojo, kaip jis 
jantas pradėjo ranka mosuoti, mirkčioti ljosios laukė, kaip daug rūpinosi, idant ke- 
akimi ir neaiškiai kalbėti “Comė on, come pong būt laiminga.
On”,—tik tuomet visi keturi keleiviai ne- * •
drąsiai ėjo iš stoties. Ties durimi lauke 
jų vežimas, kuriame buvo įkinkyta pora 
Juodų, puikių arklių, kokiais toje šalyje, iš 
kur atvykę šitie ‘‘svečiai” tik turtingi te
gali važinėti. Tuosius arklius ir puikųjį 
vežimą, kuriame ji sėdėjo drauge su savo 
vaikais, moteriškė tik matė, bet negalėjo 
pamąstyti. Jei jinai būtų pamąsčiusi, tai 
bene būtų pati sau tariusi: “Jei Lietuvoj 
•būčiau galėjusi pasivažinėti tokiu vežimu 
nors kartą į metus, tai galas čia mane bū
tų atviję”. Deja, josios mintys buvo už
imtos kitais, daug svarbesniais klausimais, 
būtent: kur ją dabar veža; ar jinai, sveti
moj žemėj, nepakliuvo į blogų žmonių 
rankas.. Ar neapvogs ją? Tai rūpestis, 
kuria turi persirgti tūkstančiai Gudelie- 
nių, kuriom tenka dangintis iš savosios 
gimtinės. į tolimus svetimus kraštus j ieš
koti pasviestuotos zduonos šmotelio.

Bet Gudelienės baimė buvo veltuį. Neė
mus daugiau 25 minutų laiko, ta pora gra
žių arklių, lėtai bet išdidintai trepsiančių 
lygia ir apyšvaria gatve, iš Main St. pasi
suko į siaurą gatvelę. Už trumpo laiko 
vežimas sustojo. Tai buvo 10 Washington 
Street.

Tu neatsimeni manęs.

Pabučiuok mane... Dar sykį. 
Sugrįžęs į miegrūmįv Gudelis atsisėdo

—Per tris dienas nedirbau fabrike—bo- 
įsas atleido tave pasitikti—godžiai kalbėjo 
jis.— Bet važiuoti į New Yorką nedrįsau. 
Be kalbos, be prityrimo, o čia dar ir to 
grašio visuomet trumpa. Mislinau, geriau 
sujieškosiu jai kambarius, tai kaip atva
žiuos—bus kaip ponia: viską, turės ir jau
sis laiminga. ;

Atsikėlę, išėjo į
dė:'

—Matai, kokius 
dar. toli ne viskas, 
rankos įsivedė į įaridoriuką.—Dabar ma-' 
tysi! y

Karidoriukyj surado kitas duris, kurias 
pravėrus įėjo į kambarį. Šis buvo didesnis 
už anuodu ir su dviem langais. Iš šito— 
per kitas duris—įėjo dar į vieną kambarė
lį, su vienu mažu langu. Abiejuose buvo 
po lovelę—seną lovelę—pirktos iš antra- 
rankiškos krautuvės. Bet abi buvo įruoš
tos gulėjimui. Didesniajam, dvi papras
tos kėdės, kamodė ir vienas staliukas.

—Tiek daug kambarių!—stebėjosi žmo
na.—Kam ?

—Dar ne visi: viršuj yra vienas.
—Ką veiksim su tiekų?

(Tąsa bus) *

virtuvėlę. Gudelis ro-

suradau! Ką regi, tai 
Einam.—Paėmęs ją už

Spalių mėnesis, tai tikrai 
sujudimas po visą Pittsburghą 
ir jo apielinkes. Veik visose 
kolonijose yra rengiamos pra
kalbos ir šiaip susirinkimai 
šaukiami, kad tik sudarius vei
kimą ir kad padarius spalių 
menesį pasekmingu menesiu 
visuose vajuose.

Spalių 9-tą dieną bus pra
kalbos Carnegie, Pą., A. P. 
L. A. svetainėje 313 Cen
ter Street. Bus ir programa, 
jaunuolės iš Pittsburgho išpil
dys. Kalbės drg. M. žaldokas 
šioj kolonijoj dar pirmu kartu. 
Bus kalbama apie teismą Gas- 
tonijos streikierių ir abelną 
darbininkų padėtį Amerikoj. 
Tad visi ir visos dalyvaukite 
prakalbose, ne tik iš Carne
gies, bet ir ši kitų artimų ko
lonijų.

Spalių 
McKees

dotojus smarkiau, negu pir
miau ir t. t. Todėl vietos 
draugijos, kurios priklauso 
prie Priešfašistinio Susivieniji
mo, savo susirinkimuose turė
tų paraginti visus narius 
lyvauti tose prakalbose 
koncerte. Įžanga visiems 
kai.

Priešf. Komit. Koresp.
H. S.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

GREAT NECK, N. Y

da- 
ir 

dy-

Aukos Gastonijos Streikieriam
Rugsėjo 26 d. vietos Tarpt. 

Darbininkų Apsigynimo kuo
pa sušaukė savo specialį susi
rinkimą, kad davus finansinės 
paramos Gastonijos kovojan
tiems darbininkams. Pakai-1 
bėjus vienam kitam draugui 
apie būtiną reikalą gelbėti 
gastoniečius jų sunkioje kovo
je,—rinkta aukos. Aukų gau
ta ant vietos ir šiaip kitur se
kančiai :

Romanas Meška $5; P. Bal
sys $2; A. Talandzevičius $1.- 
50, J. Rinkevičius $1.50; Z. 
Straukas, V. Bukauskas, P. 
Marcinkevičius, Nežinomas, V. 
Natkevičius, A. Petrauskiene, 
A. Marcinkevičienė, P. Griš
kevičius, T. Plakštis, F. Lidei
kis, O. Klimaitienė, S. Petkie
nė, J. Kriaučiūnienė, G. Kli- 
maitis, J. Sechkar, V. Alyta, 

duos muzikosG- Petkus’ J- Petrauskas K. 
Molniūtė M.|^u^aug^as ir J- vehkis po $1; 
Dovidukė* M*i^- Gaškauskas 90c; Pusčius 
Urmoniūtė neD^c»- Johnson, A. Gaškaus- 
i/icnc- dnivvbir. kienč, P. KListauskas, T. Bui- 
bet ir ji pati N. Raines, P. Beeis,

t.g cnm-žna fnnnnn 'A. Bėčieiiė ir D. Kasinauskas lai giazus jaunuo-, . .
Prakalboshbc; Povilas 40c; smulkių 

Vi. 95c. Viso surinkta $37 ir pa
siusta adresu International La- 

iqn!bor Defense, 80 E. llth St. 
v:qiJ(Room 402), New York City, 

V‘SU - - Pr. Balsys.

12 d. bus prakalbos 
Rocks, Pa.; kalbės 
Bimba iš Chicagos, 

“Vilnies” redaktorius. D. Bim
ba yra vienas iš žymių kalbė
tojų ir rašėjų. Jis ne tik yra 
parašęs keletą knygų lietuvių 
kalba, bet ir anglų kalba. 
Bimba yra žinomas ne tik tar
pe lietuvių, bet ir tarpe visų! 
darbininkų Amerikoj . Prie 
to, bus programa, pildys Pitts
burgho jaunuolės; jos dainuos 
solo, duetus ir 
kaval k us: Julė 
Dovidukė ir D. 
Urmoniūtė. M. 
tik kad surinko 
del programos, 
dalyvaus,
lių žygis veikime.
bus A.P.L. A. svetainėj, 
siems tatai žinoma.

Spalių lp dieną bus iš visų j 
kolonijų susi r i n k i m a s
draugų ir draugių 10-tą valan-i 
dą ryte, Lietuvių Mokslo 
Draugystes svetainėj, 142 Orr! Berlynas. — 1 1 • 1 i' 1 i -VJ __ __  JI . Viešbučių ir 
St., Šokų daly, Pittsburgh, Pa.!restoranų darbininkų unija 
Tad iš visų kolonijų draugai reikalauja pakelti darbinin- 
turėtų būtinai dalyvauti šiamejcams algas. Grąsina strei- 
jos kuopos mūsų organiza-1™- ■I.e’gu darbdaviai atsisa-. 
cij.ų turėsite tą dieną susirin-'^Y8 išpildyti reikalavimus, 
kimą, būtų gerai, kad atidėtu-' 
mėt ant toliau ar dieną kitą'?ii 
atlaikytumėt anksčiau. Tas 1 
susirinkimas bus labai svar-1 
bus, tad reikia kuo daugiau-1 
šia, kad dalyvautų iš visų ko-1 
lonijų draugų ir draugių. jj| 

Spalių 13 d., vakare bus pra-@ 
kalbos ir programa bus pil- B 
doma pačių jaunuolių. Kai- j 
b?T d”g. A. Bimba. Visi ruoš-B 
k’i; . prie prakalbų ir susirin- į 
kimo, kuriame dalyvaus ir drg. g 
A. Bimba. ‘|j

Pittsburghietis.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Priešfašistinių Or 

ganizacijų Komiteto susirinki 
m as įvyko rugsėjo 22 d. Ati 
darius susirinkimą ir perskai 
čius sekretoriui atstovų varda 
šaukį, pasirodė, kad ne visų | 
draugijų atstovai dalyvauja B 
susirinkimuose. Draugijos, ku
rių atstovai išrinkti ir nesilan
ko į susirinkimus, neišduoda 
raportų, turėtų prižiūrėti ir 
priversti juos pildyti savo pa
reigas.

Buvo svarstomas draugo J. 
Weiso pareiškimas, tilpęs 
“Laisvės” No. 218, kad Ame
rikos Lietuvių Priešfašistinis 
Susi vi eni j i m as perorgani zuotas 
i Tarptautinę Priešfašistinę JĮ 
Federaciją. (Ne perorgani- 
zuotas, tik prisidėjęs.-—Red.) [B 
Pas kai kuriuos narius buvo J 
nepasitenkinimas, kad nepra-!g 
nešta kitų miestų priešfašisti-'g 
niams komitetams apie tos B 
Federacijos centrą, iš ko jis:| 
susideda ir tt t.

Nutarta surengti prakalbas'■ 
su milžiniška koncertine pro- i 
grama ant 27 d. spalių, Lietu
vių svetainėj,- 29 Endicott'St., 
2-rą vai. po pietų. Bus deda
mos pastangos sutraukti visas 
vietos dailės grupes—chorus; 
ir pavienius dainininkus. Ka-j 
dangi dabar įvairiose vietose 
verda kova tarpe darbo ir ka-| 
pitalo, y patingai Gastonijoj ir j 
kitur, tai šiose prakalbose bus 
daugiąusiai kalbama apie tuos 
įvykius. Kalbętoju nutarta* 
kviesti draugą L. Pruseiką. Jis 
galės tas kovas kuoplačiausiaiį 
išdėstyti susirinkusiems, išaiš-( 
kinti, kodėl dabar darbininkai 
stoja kovon prieš savo išnau-

“Rytojaus” Prašymas
Lietuvių darbininkų laikraš

tis “Rytojus,” išeinantis Bue
nos Aires, Argentina, prašo 
pranešti, kad amerikiečiai ne
siųstų pinigų bankos čekiu, 
nes bankos čekių jie negali iš
mainyti. Reikia siųsti pinigus 
American Express Co. Money 
Orderiais.

Sako, kad daugelis ameri
kiečių siunčia pinigus už pre
numeratų arba aukas bankos 
čekiais, kurių jie negali išmai
nyti, 
k it

MONTELLO, MASS.
. f . I ♦ • * »

A. L. D. L. D. 6-tos kuopos susi
rinkimas bus panedėlį, 7 spalių, L. 
T, 1/. mažam kambary, 7-tą vai. va
kare. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, yra svarbių reikalų, kaip tai 
“Laisvės” vajus ir gavimas naujų na
rių į A. L. į). L. D.

Geo. Shim ai t is.

L. I). S. A. 6-to RAJONO KUOPOM
Pranešu visoms 6-to Rajono kuo

poms, kad pusmetinė konferencija 
įvyks 27 d. spalių, šių metų, Abra- 
činsko svetainėj, Coal St., Shenan
doah, Pa. Pradžia 11-tą vai. ryte. 
Visos kuopos malonėkit prisiųsti 
kuodaugiausiai delegačių ir įteikit 
gerus sumanymus.

L.D.S.A. 6-to Rajono Org.
J. šupaiiienė.

(237-239)
Tat įsitčmykit ir nesiųs- 

bankos čekiu.
“Laisves” Adm.

(238-240) BROOKLYN LABOR LYCEUM
PLYMOUTH, PA.

Tarptautinio Darbininkų Apsigjmi- 
mo ir A.L.D.L.D. 97-tos kuopos su
sirinkimas bus seredoj, 9 spalių. 
Stravinsko svetainėj, 40 Ferry St., 
7 vai. vakare. Visi nariai malonė
kit atsilankyti, turime svarbių rei
kalų. Atsiveskit ir naujų narių. 

Sekretorius J. Staskevičius.
(237-238)

CLIITSIDP; N. J.
L. D. L. D. 77-tos kuopos su- 

seredoj, 9 spalių,
A.

sirinkimas bus
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit laiku, yra svarbių 
reikalų. Sekr. V. K.

(237-238)

DETROIT, MICH.
Aido Choro Koncertas

Aido Choro koncertas įvyks nedė- 
lioj, 13 d. spalių (October), 1929, 
Lietuvių Svetainėje, 25th gatve ir 
Vernon Highway W. t 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 atidarymo koncertas. šiame 
koncerte dalyvaus visos geriausios 
spėkos, ko Detroito publika dar nėra 
mačius, nei girdėjus. Dar pirmu 
kartu detroitieeių tarpe pasirodys 
drg. G. šidiškiūto, iš Chicago, taipgi 
ir Detroito geriausi solistai: drg. O. > 
Petrušioniene, S. Rimkus, K. Kar- į 
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)

DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

Tel.. Stajfg 3842

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji, 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kvogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą. ’

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Per Žydų Šventes Atdara Vakarais

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS UŽ 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

I Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkOje

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIA!
I ' * 2 » • • •

Trijų' Ka^alkų Setas; su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 4 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- k |
haii’Ti
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d? A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze f

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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

reikalingų rakandų.

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai speciale kaina

$26.50
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sekančiu adresu:

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GRKRNPOINT 1411

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

Krmpaa Clermont Avence 
TELEPHONEi JUNIPER «7M

ir, galų 
gyvy-

Švagždžio grino- 
nelabai senai atsi-

T»). • Greenptiiot

Gastonijos streikieriams ir $5 
“Laisvei,” kaipo pasveikinimą 
su dešimties metų sukaktuvė
mis.

Pirmadienis, Spalių 7, 1929 LAISVE

Protokolas IX Apskričio

i

3

nų

AUBURN, ILL 1

Berei-

Konferencija užsibaigė 3:30 kad V1_enur ar kltur yra pas tokį slaptą ir bjaurų suokalbį ° ™ mn« 1 v»n imi'nni nnrxii/A o » n n ai- i i • i* •
Kuopos Sekretorius.

545 East

prezidiumą, buvo

Liet.

j

MONTELLO, MASS.

maršrutas.

apie 30

MB

SU 
už

senų 
žmo- 
sūnų 
apei-

dabar- 
nariu 

turėjo

ligonis 
stiklą 

paskui

'įi I

šios
98.

*. a S

pasi- 
dirb-

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

vai. po piet.
Konf. Pirm. S. Reikauskas.

Sekr. K. Rušinskiene.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

pirmi
ninko drg. L. Prūseikos su į- 
vairiais patarimais suvažiavi
mui, pasveikinimas priimtas

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA
-

apie ! klausimais 
kalais.

Išrinkus
VASAROS BARGANAI

Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 
to akutes.

Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 
paskiau gailėsis.

Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 
bus. Atminkite mūsų žodį.

CITY POINT
Gražus kampinis trijų šeimynų 

namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių..

1 3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,50.0. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAP AN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais Įtaisymais. Par- 

’ siduoda tik už $9,000. Matykite
J. Tuinilą. '

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimi} 
kas myli gyventi toliau nuo miest 
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, mass.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

Tiesi, atvira kritika

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manąi daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi gėriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

545 Broądway, So. Boston. Tel., 0605—1337

Dūkštu kas, išbėgęs iš

—................................ i ..... n ii i.i u >■■■4. ii n. I f i į i A. L. D. L D. ŽINIOS

$62.00. Išaukuota

reikia stiklo vandens.
kieno, nieko nežinodama apie

Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

$6,600 i • metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga Įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatves prie marių. Sa- 
vinjnkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius^- ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti ? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda 
$9,500. Matykite A. Ivas.

Puslapis Penktas

i na vajininką ir kad kuopos iš- 
n . ir r .. j rinktų tiek vajininkų, kiek bus 
Pusmetinės Konferencijos galima ir kad kuopų vajinin-i 

______ kai veiktų bendrai su apskričio
A. L. D. L. D. 9-to Apskri- vajininkų arba kaip jie susi-

■. tars. Nuo apskričio “Laisvės” ke agitacijos 
1929 im, vajuje liuosnoriai apsiėmė

Maha-; darbuotis drg. J. šipailienė iš

čio pusmetinė konferencija į- 
vyko rugsėjo 15 d., : 
Aidukaičio svetainėj, 
noy City, Pa.

Konferenciją atidarė org. 
A. žemaitis 11:10 vai. dieną. 
Mandatų komisijon paskyrė 
dd. K. Arminą ir J. Damb
rauską.

Pakol komisija sutvarkė 
mandatus, pakviesta pakalbėti 
drg. A. Ališauskas. Drg. Ali
šauskas kalbėjo apie minkštųjų 
anglių kasėjus, jų organizaci- 
jinį veikimą, bei tenaitinį nau
jos Nacionalės Mainierių Uni
jos tvirtumą.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų yra išrinkta 
16 nuo 5-kių kuopų. Daly
vauja 14, nepribuvo 2. Su
teikus sprendžiamą balsą ap
skričio komitetui, delegatų su
sidaro 17.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas S. Reikauskas, sekre
tore K. Rušinskiene. Rezoliu
cijų komisija: M. žioba, K.

^Arminas ir A. Ališauskas.
Skaitytas praeitos konf. 

protokolas ir vienbalsiai pri
imtas.

Iš apskričio komiteto rapor
tų pasirodė, kad veikta neblo
giausia; visi konf. tarimai į-i 
vykdyti gyveniman. /Sureng-I 
ta: vienas bizniškas išvažia
vimas bendrai su L. D. S. A. 
6-tu Rajonu, nuo kurio liko 
pusė pelno apskričiui $33.60;’ 
antras išvažiavimas tikslu agi- Philadelphijoj 29 d. rugsė- 
tacijos. Agitacijinis išvažiavi- j0 įvyk0 A.L.D.L.D. VI Aps- 
mas rengta 15 d. rugp. Iš- kričio metinis suvažiavimas, 
dalinta virš 1,500 kopijų spe- Dalyvavo virš 40 delegatų nuo 
cialio “Laisvės” numerio kata- u kuopų, atstovaujančių 
likams darbininkams. Prakal- daugiau kaip 400 narių. Su- 
bą pasakė drg. L. Prūseika.' Važiavima atidarė pirmin. drg. 
Aukų Argentinos “Rytojui” su- Senas v-incas ir pakvietė pa
rinkta $42.00.^ J kalbėti sekamus draugus;

Apskričio ižde yra >$60.43. Liaudanską. iš Chęste^r; ; A.
Šimanską, A. Ramanauską, A. 

įBulauką, A. G. ,Jatužienę ir 
; D. M. šolomską. > Draugai 

bėgančiais dienos 
ir A.L.D.L.D. rei-

Port Carbon.
Centro Reikalai

Plačiai diskusuota drg. V. 
Andriulio planai keitimui for
mos A. L. D. L. D. veikimo. 
Delegatai priėjo prie išvados, 
kad drg Andriulio planas: su
mažinti knygų leidimą, o vie
toj to siuntinėti pr,elegentą-or- 
ganizatorių po kolonijas—ne
duotų geidaujamų vaisių. Vie
toj to, 9-to Apskričio konf e* 
rencija nutarė pasiūlyti Cent-: 
rui skirti trečdalį metinių įei-'| 
gų leidimui anglų kalboj dar
bininkiškų bei klasinio turinio 
brošiūraičių jaunuoliams A. L. 
D. L. D. nariams. Tuo klau
simu pavesta rezoliucijų komi
sijai pagaminti rezoliuciją.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti Frackville, Pa.

Gastonijos s t r e i k i eriams 
draugai aukojo: A. Ališauskas 
$1.00; V. žvirblis ir A. Deltu
va po 50c; M. žioba 25c. Vi
so $2.25.

Įspūdžiai iš šeštojo
Apskričio Suvažiavimo

Raportai priimti.
Kuopų Raportai

159 kp., Port Carbon, Pa., | kalbėjo 
narių turi 15; turtas r-1-1 
$20.00. Veikimas menkas.

48 kp. Mahanoy City. Na-I
rių turi 11; iždas virš $30.00. įkaitytas pasveikinimas nuo 
Vasaros laiku veikimo jokio; A.L.D.L.D. Pil. Kom. 
nebuvo.

155 kp. Kulpmont, iš prie
žasties bedarbės, veik visai pa
krikus, bet yra viltis kuopą dideliu delnų palydėjimu, 
sudrūtint. • i Iš apskričio komiteto ir

17 kp. Shenandoah narių (kuopu raportų pasirodė, 
turi 82; pinigų $53.00. Ne-!kad 
mažai išaukojus įvairiems dar-Ljnju 
bininkiškiems reikalams. Vei-j 
kimas geras.

14 kp. Minersville, narių 36.
Turtas
$55.00. Veikia gerai. Kuopų 
raportai priimti.

Neprisiuntė delegatų 
kp.—124, 112, 120, 76 ir

Delegatų Įnešimai
(1) Kad mūsų apskritis

apskritis dar 
laiku turi 22 

mažiau, kaip kad 
pereitais metais, bet jog dar 

13 mėnesiai iki naujų metų ir 
agitacijos mėnuo priešakyj, tai 
drąsiai galima sakyti, kad VI 
Apskr. išlaikys savo senas po
zicijas ir nužengs pirmyn.

Kaip kuopos, taip ir apskr. 
kom. yra nudirbę daug darbo 
darbininkų klasės reikalų 

rengtų kun. Mockui prakalbų naudai. Bet yra ir pasyvumo, 
maršrutą. Po ilgų diskusijų,1 bei kaip pas kuriuos draugus 
didžiuma balsų įnešimas at-; matosi pavargimo. Kaltė ta- 
mestas. Į me, kad, kol kas, dar didelė

Pribuvo pasivėlinę delegatai' narių dauguma neveikia ak
inio- 17-tos k p.: P. Grabauskas Į tyviai.
ir J. Alvikas, kdip l;25,po' Apskr. naudai 10-ta kuopa 
piet. 1, . ’• į buvo, ąurbngus pikniką; pelfto

(2) Nutarta, tikslu agitaci-! liko $253.78. ' ‘Tddel kenkė
jos, rengti išvažiavimas į Lake Į rencija aukojo iš iždo seka- 
Side 15 d. rugp. kitą vasarą.' mai:' $35.00 Gastonijos strei- 

deti di-! kuojantiems draugams, $50.- 
skleidi- 00 A. K. P. L. Frak Agitacijos 

katalikų Fondui; $10 “Rytojui,” $10 
pavestas i pasiųsti su pasveikinimu S. S.

R. S. orl'aivininkams ir kitom 
žiemą; įstaigom po mažiau. Viso iš- 

aukojo $125.00.
Suvažiavimas tęsėsi per 7 

valandas be pertraukos. Įvai
rūs klausimai buvo nuosekliai 
diskusuojami. ■ S v a r besniais 
dienotvarkio klausimais veik
lesni draugai padarė po įžan
ginį referatą.

Plačiai svarstyta esamoji 
padėtis A.L.D.L.D. organizaci
joj. Veik visi delegatai atra
do, kad reikia įnešti kaip ku
rie pataisymai į A. L. D. L. 
D. veikimą. Plačiai diskusuo
ta drg. V. Andriulio sumany
mas, kad mažiau leisti knygų, 
o palaikyti keliaujantį organi-

Tame išvažiavime 
džiausiąs pastangas 
mui literatūros tarp 
•darbininkų. Darbas 
apskričio komitetui.

(3) Nutarta šią 
rengti -paskaitų
Prelegentu kviesti Dr. Kaš- 
kiaučių. Jei jis negalėtų, 
kviest kitą. Surengimu rūpin
sis komitetas.

(4) Nutarta rengti Senam 
Vincui prakalbų maršrutas. 
Darbas pavestas komitetui.

(5) Nutarta, jei bus gali
ma, šiame sezone rengti kon
certų maršrutą apskričio nau
dai. Komisija: P. Grabaus
kas, S. Reikauskas ir J. Ru- 
šinsk as.

(6) Plačiai apkalbėta “Lai- 
svės-” vajaus reikalai. Nutar
ta išrinkti nuo apskričio vie-

Ne tik tėvėi, netekę bran
gaus sūnaus, liūdi, bet ir jau 
šiaip geros valios žmonės. Lai 
būna jam lengva ilsėtis toje 
juodoje žemėje.

Feliksas dirbo ant troko 
draiveriu; daugiausia jis va
žiuodavo tarp Brocktono ir 
New Yorko. Jam prisieidavo 
ir gerai sušilti, kol prisilioduo- 
davo troką. Už tai jis ir ga
vo plaučių uždegimą. , Sirgo 
jis apie 6 savaites. Buvo jau 
ir kiek pasveikęs, bet vėliau 
atkrito smarkiau ir nebegale-

zatorių, Tas sumanymas at
mestas 37 balsais prieš 1. Nu
tarta rekomenduoti A.L.D.L.D.
C. Kom. ištisą eilę pasiūlymų 
del pakeitimo darbuotės (tie 
visi pasiūlymai bus protokole 
ir tilps “L.”).

Nutarta perspėti tuos A. L.
D. L. D. narius, kurie prade
da susigiminiuot su įvairiais 
priešdarbininkiškais elemen
tais. Ir jeigu jie nesitaisys, 
tai braukti juos laukan.

Padarytas tarimas, kad lai- 
mėnesio visos 

apskričio kuopos priimtų nau-įjo išlaikyti gyvybę toliau, 
jus narius be įstojimo mokes- 
ties, tai yra, palių osuoj ant 
nuo apsk. ir kitų mokesčių. Į 
centrą už 
rį po 25c 
skritys. 
žvelgiant 
bes, kad

Prie to dar labai blogai su 
Feliksu pasielgė kunigas su 
tamsiomis davatkomis ir vai
kėzais. Buvo taip: Tūlas 
Dukštukas su pora mergaičių, 
auklėti kunigų ir davatkų 
“mokslu,” 15 rugsėjo atėjo li
gonį aplankyti. Patikę kipme 
Bereikienę ir paklausę, kaip 
šiandien ligonis ? Bcreikienė 
atsakiusi, kad ligonis labai 
sunkiai serga. Ir kad dakta- 

|ras buvo pas jį ir įsakė neleisti 
j nei jokių lankytojų pas ligc- 
|nį, nes tas jam kenkia. Tie 
i tamsios dvasios auklėtiniai ne-

kiekvieną naują na- 
pamokės patsai ap- 

Tas padaryta atsi- 
į nuolatines bedar- 

palengvinus lietu
viams proletarams įstoti į A. 
L. D. L. D. ApskjtK iš vienos 
pusės ima žingsnius, kad ap
valius kuopas nuo elementų, 
pas kuriuos pasireiškia prieš-j 
darbininkiškos tendencijos, o 
iš kitos pusės plačiau atidaro | 
duris biednesniems sluogs-į 
niams ir tas organizacijai bus 
ant sveikatos. U- klebonija. gš ten atsivedė

Laike diskusijų pasirodė i mRŽiuka kunigą per fronto 
rimčiausis pavyzdingumas, ne- cjurįs u" ' ' 
buvo jokių asmeninių užsipuo- Beroikienė nepajustų.

nuoseklus svarstymas įvairių jp-tj 
reikalų. Susidomėjimas, tobu
linimas organizacijoj darbo ii’;den 
paįvairinimas jos gyvavimo in-' 
teresavo visus delegatus ir de
legates. Matydami draugai,

dūšią pakrikštinęs ir paliuosa- 
vęs nuo pragaro ir peklos.

Reiškia, tas dūšių ganytojas 
su savo tokia fanatikų gauja 
pasityčiojo iš ligonio sveika
tos. Nes ligonis nuo tokio au
dringo akto tuoj pasidarė visas 
mėlynas ir slobnesni
gale, visai persiskyrė su 
bev

Bereikai ir daktaras 
kad ligoniui buvo dar
pasveikti, jeigu tie žmonės ne
būtų taip pasielgę. To kuni
go vardo nežinau, bet papras
tai jį žmonės, juokdamosi, va
dina kun. 
rium, kuris 
rado čia.

Tai toks
dvasiškija yra ne tik žmonių 
mulkinimui, bet kenksminga ir 
žmonių sveikatai. . .

Draugas J. Bereika turi dar
bo New Yorke ir ten gyvena. 
Bet jis buvo atvykęs savo sū- 

palaidoti.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IK HALSAM GOTOJ AS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias Ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manę.H.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Keystone---------------------Main 9669
Bell Oregon 5136

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

Ii

Pas mus nėra didelio veiki
mo, bet visgi šį tą veikiame. 
A.L.D.L.D. 194 kuopa buvo su
rengus pikniką 1 d. rugsėjo. 
Nors žmonių buvo neperdau- 
giausiai, bet pelno liko.

Rugsėjo 22 d. Įvyko kuopos 
susirinkimas ir išdavus komite
tui raportą, kad pelno liko j

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.

tiesiai prie ligonio, kad
Tuoj

;as prie ligonio ėmė al
savo monus. Ir paliepė

Dukštukui atnešti stiklą van-
. .............. . , išbėgęs įaį kuopa paskyrė $10 '
kambauoį vntuvę siuuo, l<ad QasįoniĮos streikieriams ir $5

mus trūkumai, nepuola į nusi
minimą, bet jieško kelių, bū-j 
du, kaip netobulumus praša-| 

I linti, kaip pastatyti darbą sek-' 
mingiau. Tai sveikas pasireiš- ) 
kimas ir žadantis daug. [ 

Proporcionaliai naujų narių j 
daugiausiai gavo 105 kuopa;) 
turėjo 21 ir iki šiol šiais me-Į 
tais gavo 10 naujų, reiškia,! 
veik 50%. Apsk. suteikė kuo
pai $10.00 dovaną.

Kad nuosekliau apsvarsčius 
darb. .reikalus, delegatai nusi
tarė neturėti pietų, bet laikyti; 
konferenciją iki pabaigos, kad j 

i laiką . nęgaišavus. Baigiantis 
j susirinkimui, pirmininkas pra
nešė, kad' Phila. Darb. Org. 
Bendras Komitetas rengia vi
siems delegatams vakarienę 
pas draugus šimanskius, jų 
valgykloj j Suvažiavimui pasi
baigus, delegatai ir svečiai ga
vo puikią vakarienę ir tai vel
tui. Laike vakarienės pasakė 
po prakalbėlę draugai: J. 
Bimba, A. J. Pranaitis, Senas 
Vincas, W. Rogers iš Baltimo- 
rės ir dar keli. Kalbėtojai 
nepamiršo ir Lietuvos politi
nius kalinius, delegatai ir sve
čiai suaukojo A.L.D.O. Prieš- 
fašistiniąm Komitetui del 
politinių kalinių $19.18.

Po to skirstėsi visi su 
ryžimu ir nauja energija 
ti dar energingiau del darbi
ninkų klasės labo.

Širdingai dėkingas yra A. 
L. D. L. D. VI Apskričio ko
mitetas draugams philadel- 
phiečiams už suteiktą tokį rū
pestingumą mūsų suvažiavi
mui, ir draugėms gaspadi- 
nėms—švilpiefnei, Vogonienei, 
Puodienei ir kitoms, kurių 
vardus neteko sužinoti, už jų 
darbą pagaminime tokios ska
nios vakarienės. Taipgi drg. 
Šimanskiams už jų nuoširdu
mą, rūpestingumą ir vieta.

D. M. š.

pamanydama, gal jau 
j miršta, tuoj padavė 
Į vandens Dukštukui ir 
;jį nuėjo į kambarį prie ligo- 
Jnio. Ten ji rado tą dvasišką 
[makliorių belaikantį krikštą 
j ir išpažinties monus ir už kal- 
I nieriaus jį išpravodijo laukan.
Tik dar jis suspėjo iš stiklo 
šaltu vandeniu kryžiškai api
pilti ligonį. Jis laukė1 pareiš
kė, kad visgi tą nekrikštytą

Nottingham, Anglija. — 
Ketvirtadienį čia prasidėjo 
liberalų partijos suvažiavi
mas. Liberalų vadai kriti
kuoja MacDonaldo valdžią 
del bedarbes; sako, iki šiol 
valdžia dar nieko nenuveikė 
tuo klausimu.

UETUV KONTRAKTOXIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni. 
Mes per taisysi me langue už visai žemą kainą.

MnliavojHme budinkus iž viršnua ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tariatės su xnumi» del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

644 Driggs Avenue,
Ridge wood o Skyrių*: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. Z1NS—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, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 

| Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
vio, Žarnų ir Mošlažamčs, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 

• gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų ,buvo pasekmingai pa- 

įf gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. 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 Pi., New York 

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

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders ?8“0° ‘f
* nuo savo amžino priešo I

Ilk’hn 151 v T'thc centai už skrynutę) yra tai kanuolt priei 
vi UU liilA jdtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

BOSTONO IR APIEUNKES 
ŽINIOS .

Numirč F. Bei’eika
Rugsėjo 20 d. numirė Felik

sas Bereika nuo plaučių užde
gimo. Tai Juozo Bereikos ir 
Bereikienės sūnus, 20 metų 
amžiaus; nors jaunas, bet dik- 
to sudėjimo vyras.

Drg. Bereikai jau nuo 
laikų yra laisvų pažiūrų 
nes. Už tai\jie ir savo 
palaidojo be bažnytinių 
gų 22 (L rugsėjo. Feliksą ly
dėjo į kapus labai' skaitlin
gas būrys žmonių 
automobilių buvo su žmonė
mis..

Drg. Bereika labai širdingai 
ačiuoja visiems už tokį skait
lingą dalyvąvifną laidotuvėše.

<!>

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

_____ ____ ________ _ ORDER BLANK ------------ ------------------
Birbdami pinigui eu »xvo adronu, užrašykite i

Ai, iftMiau paairaifi, niunčiu jum® VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit «u> 
prSulųoti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, tu riaaia nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardai

Ne. - ___Si. »r Ave.

Mleataa

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYK’jgu REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigalmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klases moterims. Leidimas ir užgantdinimas užtikrintas. Kla- 
sis dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjima* iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street* 

New York City
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VIETOS ŽINIOS
Užgrėbė! 3,000 “Nekošernų” 
Knygą apie Lytį New Yorke

jokių patarimų negalėčiau 
jums duoti, kaip dagy vent iki 
šimto metų ar daugiau.

PAJIEŠKOJIMAI

Neužmirškite, kad Vajus i j Lietuvių Ūkėsų Kliubas 
Dar Tęsiasi Statys Savo Namą

Literatūros Draugijos pir- Lietuvių ūkėsų Kliubas, vie- 
mos kuopos vajus dar tęsiasi, i na iš žymesniųjų Brooklyno 
Jau išanksto reikia rengties pašelpinių organizacijų, nuta- 
prie sekančio susirinkimo, ku-}rė pirkti ir jau nupirko namą 
ris įvyks ketverge, 24 spalių, ant kampo Union Avė. ir Stagg 

Keli kuopos nariai jau yra St. * Tas namas bus nugriau- 
gavę naujų narių. Tuo labiau- tas ir sekamą pavasarį Kilu
sia rūpinasi Draugijos iždinin-ibas statysis naują namą su vi- 
kė drg. J. Bondzi, kuri į kiek-[somis vigadomis Kliubo reika- 
vieną susirinkimą naujų narių Jams. Naujame name taip-pat 
atsiveda. Draugai Garbačiau- bus ir salė susirinkimams ir 
skas, Pruseika taip-pat jau tu- mažiems parengimams laikyti, 
ri naujų narių. Pasižadėjo 
darbuoties ir drg. K. Petrikie- link namo 
nė ir J. Buivydas ir P. šoloms- vietoje, kuri visiems brookly- 

niečiams prieinama, užgyrė vi
sas Kliubas. Niekas tam nesi
priešino. Nors kol kas tiksliai 
ir iki dolerio negalima pasaky
ti, kiek lėšuos visa ta propo
zicija su seno namo nugriovi
mu ir naujo pastatymu, bet 
manoma, kad tam tikslui rei
kėsią apie $30,000.

Komisija, kuri tuo reikalu 
rūpinosi, turėjo daug darbo, 
bet komisija ir didelė buvo. Joj 
darbavosi: S. Masiulis, J. Kar
pus, G. Kazlauskas, K. Vilkas, 
J. Buivydas, J. Šertvietis, J. 
Draugelis, V. Bielskus, J. Ei- 
manas, M. Urbonas, S. Spir- 
gulevičius ir Bieliauskas.

Komisijos raportą kliubie- 
Į čiai užgyrė. Šiaip jau apie

kas.
Jeigu tik visi kuopos nariai 

darbuotųsi, tai sudaryti 200 
narių būtų visai lengva.

Kuopietis.

Iš Gimnastikos Kbubo 
Darbuotės

Šį Ūkėsų Kliubo žygį kas- 
įsigijimo tokioje

4 d. spalių įvyko Gimnasti
kos Kliubo susirinkimas, kuris 
praėjo gyvai ir greitai užsibai
gė.

Per kelis pastaruosius susi
rinkimus Kliuban' pasimokėjo 
gana didelis narių skaičius,} 
kurie buvo užvilkę savo duok-' 
les. Dar yra šiek tiek narių,, ukgSu Kliubą reikia pasakyti, 
kurie prastai stovi su mokes- kad j0 reikalai eina gera va
giais* Taigi, jie visi ragina-1 ga Beveik kiekvieną susirin
ki kuo greičiausia pasimokėti, kjma rašosi naujų nariu. Sma- 
nes kitaip juos reikės prašaliu-}gu pažymėti, kad šiek tiek 
ti iš Kliubo. [rašosi ir jaunimo. ūkėsų

Clinton Hall įvyks didelis riu> Jeigu tik visi Kliubo 
Kliubo balius su įvairiais pa- riai mėgintų gauti naujų 
marginimais. Bus kviečiama rĮu> įaj pasekmės būtu dar ge- 
visa eilė dainininkų. Grupė,; reįngs. Įstojimas į Kliubą 
kuri bus skaitlingiausia repre-I $3>00, o mėnesinė mokestis 50

lapkričio Klaščiaus > Kliubas jau turi virš 500 na- 
na- 
na-

zentuota baliuje, gaus dovaną. 
Taigi, organizuokitės išanksto.

Nutarta kartą į savaitę 
rengti gimnastikinius lavini- 
mos vakarus. Manoma tųppii 
sutraukti į kliubą daugiau pa
šalinių žmonių. Lavinties gim
nastikoj, sporte yra įdomus ir 
naudingas dalykas.

centų. Vadinasi, sąlygos ’ nė
ra sunkios;

Kliubo iždas yra gerame 
stovyje.

Laisvietis.

Išplėšė $7,000 Galvekaryi
1 O j-l 1 1 • y • T * * 1 Vidurdienyj, Long Island Cityvyks 2 d. lapkričio. Ji įvyks ”•

Kliubo rūmuose.
Kliubo nariams bus labai | , Trys plėšikai lj30 vąk 

smagu sužinoti, kad sekamą 
mėnesį, tai yra lapkričio mė
nesį, Kliubas baigia mokėti sa 
vo morgičius. Tas reiškia, 
kad Kliubo kasa padidės, o iš
laidos sumažės.

'Apie Kliubo viršininkus rei
kia pasakyti, kad jie gana ge
rai eina savo pareigas.

Kliubietis.

pietų įlipo į gatvekarį ant 
Vernon Avenue, Long Island 
City; suvarė dvyliką važiuoto
jų į kampą, grūmodami revol
veriais, ir išplėšė krepšelį su 
$7,000 pinigų, kuriuos vežė 
boselis apmokėti algas Wm. 
Bradley kontraktorių kompa
nijos darbininkams. Visi trys 
plėšikai paskui iššoko iš gat- 
vekario, susėdo į automobilį ir 
pabėgo.

Daugiau kaip 3,000 “neko
šernų” knygų detektyvai už
grėbė po num. 160 Fifth Ave
nue, New Yorke, areštuodami 
jų pardavinėtojus brolius Sa- 

Buvo 
dvie- 
par- 
kny-

Three Times Tried” 
Wilde) ; “Painted 

Veils” (James Huneker) ; “Ul
ysses 
Life 
Man

muel ir Max Rothus. 
padaryta kratos ir kitose 
jose necenzūriškų knygų 
davyklose. Tarp suimtų 
gų yra

“My 
Old 

Har- 
Lov-

ers

’ (James Joyce) ; 
and Loves” ir “An 
in Love” (Frank 
“Lady Chatterley’s 
(D. II. Lawrence), ir kt.

Tos knygos yra atvirai lytiš
kos ir brangiai slapta buvo 
pardavinėjamos, kai kurios 
net po $60.

PAJIEŠKAU Charles Kazlausko. Tu
riu svarbų reikalą, fneldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkit pranešti. 
Vincas Žvirblis, 1517 Seward Ave., 
Grand Rapids, Mich.

Tėmykil, Temykit!

Nežino, Kaip Jinai 
Dagyveno 108 Metus

Le-Staten Islande, Močiutė 
vapresto, ateivė iš Francijos, 
užvakar apvaikščiojo 108 me
tų sukaktuves nuo savo gimi
mo. Ji yra mažiukė, bet svei
ka ir dar veikli apie namus. 
Sulyg daktaro recepto, prieš 
valgį įsigeria vyno. Klausinėja
ma laikraščių reporterių apie 
savo ilgą gyvenimą, ji atsako: 
gyvenu todėl, kad gyvenu, ir

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Gerbiamieji automobilių savinin
kai:—Nežiūrint, kokį ir kokios išdir- 
bystės automobilių jūs turite, aš ga
liu sutaupinti jums nuo 25% iki 30% 
pinigų ant geso. Aš padarysiu jūsų 
automobiliaus motorą ant 100% pep 
ir nuo 50% iki 60% didesnes spėkos 
ir lengvesnį starting. Tas viskas 
jums kaštuos tik $2.00. Visi pata
rimai dykai. Matyt mane galite va
karais, arba rašykit užklausimus.

MR. P. LILEIKIS
31 Grove St., Brooklyn, N. Y.

Tėl., Foxcroft 5819
. į , (237-42)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITeS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 
kambarių naujas, su garo šiluma 
kitais parankamais. 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
me narduoti.__

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)

6 
ir

Ką Norite IVIaliavoti?

KAM REIKALINGAS
M ALTORIUS, “PENTERIS” ?

^Patarnausiu už labai prieinamą 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir 

^iš vidaus. Taipgi popieruoju 
s kambarius ii; pats sudedu medi-; 
įnius penalus* kambariuose. < 
s Kreipkitės šiuo adresu:

JOHN BURBA 
^794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161
» < '

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tol. Stager 6533

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui moters ar

ba merginos, ne senesnes 30 metų. 
Aš esu 38 metų, turiu 4 vaikus, vie
nas jau dirbk, kiti eina mokyklon. 
Tikėjimo ' nepaisau, nes man labai 
reikalinga gaspadinė ir namų prižiū
rėtoja. A. Armakevičius, 103 Green- 
point Avė., Blissville, N. Y.

(237-239)

A

416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po piet. 
Ketvertai! ir eubatomia iki < nl. 
Penktadieniai! Ir aekmadieniaia tik 
■u lyg autartiea.

DR. IL CEASARi
DAKTARAS IR CHIRURGAS į 

Specialistas del visų ligų ir opera-i 
ei jų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- i 
mo būdai. f

127 East 84th Street
(Tarp Park ir I^exington Avės. s

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Dinamitas Gręsia Suardyt 
Daugelį Namų Brooklyne l

Dviejose medinėse būdelėse 
ties Reap St. ir Broadway, 
Brooklyne, yra laikoma 100 
svarų dinamito, kuris naudo
jamas sprogdinimui uolų dė
lei naujo vandens tunelio. Tu
nelis vedamas iš Yonkerio į 
Brooklyną ir Queens.

Aplinkiniai namų savininkai 
protestuoja, reikalaudami pa
šalint dinamito sandėlius. Sa
ko, jeigu tas dinamitas eksplo- 
duotų, tai suardytų namus per 
blokų blokus aplinkui.

Minimu tuneliu bus tiekia
ma vanduo Brooklynui ir 
Queensui. Jis turės apie 14 
pėdų pločio ir augŠčio. Wil- 
liamsburge tas tunelis kasa
mas 140 pėdų žemiau gatvių 
paviršio. Visas darbas lėšuo- 
siąs $40,000,000.

Garsi Aktorė Jean Eagles 
Mirė nuo Persigėrimo

Pasirodo, kad garsioji kru
tamu jų paveikslų aktorė Jean
ne Eagles mirė nuo alkoholio 
persigėrimo. Dalyką pablogi
no, kada, bandydama suma
žini girtą galvps skaudėjimą, 
jinai ; perdaug paėmė kokių 
tai rtervus raminančių vaistų.

Miesto Valdybai Reikėsią 
$563,000,000 Metams

Miesto iždo kontrolierius 
Berry apskaito, kad Didžiojo 
New Yorko valdybos išlaidoms 
ateinančiais metais reikėsią 
$563,000,000 ir turėsianti būt 
ta suma paskirta; tai būsią 
$25,000,000 daugiau, nekaip 
šiais metais, bet taksai-mokes- 
čiąi nebūsią pakelti, kuom, ži
noma, nieks netiki, nes paty
rimas rodo, jog kas metai tak
sai vis sparčiau augštyn kelia
mi; tik .stambieji savininkai 
nuo jų paprastai išsisuka, ky
šiais šmeruodami valdininkus.

Žvėris-Močeka įkaitinta 
Geležia Degino Mergaitę

Močeka Anna Mangino įkai
tinta geležine kačerga degino 
savo podukrai Magdutei, 11 
metų amžiaus, kaktą ir ran
kas ir baisiai ją sumušė šluo
tos kotu, kuomet mergaitė ne
pataisė lovas taip greit, kaip 
jai liepė močeka, po num. 60 
Troy Ave., Brooklyne. Kings 
County teismas paskyrė moče- 
kai pustrečių iki penkių metų 
kalėjimo; bet bausmę; suspen
davo, duodaihas progą jai pa
sitaisyti. '

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA

TROCK1ZMAS
Paraše A. BIMBA 

Dienraštis “Laisve”

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu
rodoma Trockio paklaidos revoliu
ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis. taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą. 

Nereikia virint, 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

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 ■
Lietuvis Fotografas}

IR MALIORIUS i

Išleido

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46 Ten Eyck St.

Nufotografuoja 1 
ir numaliavoja I 
visokius pa-’ 
veikslus |vai- ■ 

į riomis spalvo-1 
f misz Atnau-!Į 

jina senus ir ? 
kraujavus iri 
sudaro s u | 
amerikoniškais f

Darbą atlieku gerai Ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
; Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

; tomobfUus ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDJFORD AVENUE 

i’ Brooklyn, N. Y.
264.FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.
——------------ ---- ------------------------------------------------- J-------------

214 Perry Avenue,

J&s pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

jau senai matėmisi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. m O. VAIGINIS
Maapeth, N. Y.

UŽEIGA

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 Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




