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PAPIRKTI DARBDAVIŲ LIUDININKAI 
MELUOJA GASTONIEČ1Ų BYLOJ

Kitaip Pasakoja, Negu Pirmesniam Tardyme; Darbininkų 
Džiūrė Tėmys Bylą ir Išneš Savo Nuosprendį

TORONTO, Kanada. — 
Pirmadienį čia prasidėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija.

Pildomoji Taryba savo ra
porte daug kalba apie viso
kias “reformas.’ 
ja dar labiau 
imigraciją, kad 
bedarbę.”

Pažymi, kad pietinėse val
stijose smarkiai vystosi dar-’ 
bin inkų judėjimas, bet taip
gi prisipažįsta, kad federa
cija negali ten suorganizuo
ti darbininkų. Žada dėti 
pastangas neleisti komunis
tams organizuoti tekstilės 
darbininkų.

Sekretoriaus Frank Mor
rison raportas parodo, kad 
federacija pilnai užsimokė- 

-jusių narių turi 2,933,545., 
Apie 500,000 neužsimokėję 
del streikų, lokautų ir kito-! 
kių priežasčių. Taigi viso 
narių priskaitoma virš 3 mi
lionai.

Raportas sako, kad da- ’ 
bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra su virš 2,500,- 
000 meksikiečių; esą, pusėj 
jų “atvykę nelegališkai.”

Skyriuj apie algas nurodo
ma, kad suvirš 5,000,000I 
darbininkų uždirba mažiau 
kaip $19 į savaitę.

Raportas pažymi, kad dar
bininkai, sulaukę 45 metus 
ąrpčiaus, jau skaitomi per- 
seni ir darbdaviai to am-' 
žiaus darbininkus nebenori j 
samdyti — jie gauna užtek
tinai jaunesnių, kurie gali 
sparčiau dirbti.

Federacijos viršininkai 
sako, jog tai esą “ironiškas” 
apsireiškimas. Girdi, medi-1 
cinos mokslas jieško būdų 
pailginti žmogaus amžių, o 
“pramonė pradeda apribuo- 
ti darbininkų produktyviš- • 
kūmo amžių iki 45 metų.”

Geltonieji federaciios va
dai mano tartis su darbda
viais. kad pravesti “refor
mas” del labo darbo ir kapi
talo.

Kompanijos Viršininkas 
Džiaugiasi Streikierių 
Šaudymu

MARION. N. C.— Snalių 
3 d. pasikalbėjime su laik
raščiu korespondentais. Ma
rion Manufacturing Kom
panijos prezidentas Bald
win, kuomet iam buvo pri
minta apie šaudymą strei
kierių. sarkastiškai klau
simo formoj pareiškė: “Jūs 
sakote, kad 60 ar 75 šūviai 
buvo iššauta? Well, jeigu 
tik tiek buvo iššauta, šeri
fas ir jo pagelbininkai geri 
šauliai. \

“Jeigu aš organizuočiau 
armija, tai iie galėtu gauti 
pas mane darbą. Pasauli
niam kare buvo sunaudota 
trys tonai švino nužudymui 
vieno žmogaus. . Čia mes su
naudojome mažiau negu 
penkis svarus, ir keturi už- 

/ mušta ir dvidešimts sužeis
ta. Aš turiu nasakyti, kad 
tai yra gerai.”

Bažnyčioj Areštavo
C4

Pašiušvys, Kėdainių apsk. 
— Per šv. Baltramiejaus at
laidus (25 d. rugpjūčio) pa
maldų laike klebono inicia
tyva buvo pakviesta policiia 
ir areštuotas vienas katali
kas šventoriuje už tai, kad 
kunigui renkant pinigus pa
daręs būk įžeidžiančių jį pa
stabų.

Piešinys parodo, kaip Gastonijos miesto advokatas Carpenter ima įsakymus 
Apenter yra valdžios advokatas gastoniečių streikierių byloj, kuri dabar * '

nuo ManviUe-Jonckes kompanijos. Car- 
r tęsiasi Charlotte.

Francijos Lakūnai Atrasti 
Mandžurijoj

Paryžius. — Sekmadienį 
čia oficialiai sužinota, kad 
Francijos lakūnai Dieu- 
donne Coste ir Maurice Bel- 
lonte, kurie buvo dingę ke
lionėj į Vladivostoką, tapo 
atrasti Mandžurijoj. Suge
dus jų orlaiviui jie buvo 
priversti nusileisti netoli 
Tsitsihar, Mandžurijoj, rug
sėjo 29 d. Negavus apie 
juos žinių, buvo manyta, 
kad jie žuvo.

VIETOJ SPIRITO— 
KOMUNISTINE 
LITERATŪRA

Rugsėjo 17 d. apygardos 
teismas nagrinėjo 12 Klai
pėdos krašto ir Tauragės 
apskr. gyventojų įdomią 
bylą. Kaltinamieii — J. 
Pikoraitis, J. Andriejaus- 
kas, Kisneris, M. Jankus ir 
kiti kaipo kontrabandistai, 
pakliuvę j policijos rankas 
beveždami komunistine lite
ratūrą.
kad apie savo bagažą nieko 
nežinoję ir buvę tikri, kad 
veža kontrabandini spiritą.

Perskaičius kaltinamąjį 
akta: teismas nutarė bylą 
atidėti, nes nebuvo pakvies
tas muitų žinvbos atstovas, 
gi įstatymas tai laiko būti
nu kontrabandų byloms.

i. Vienok jie tvirtina,! ®istlJ Stockerau

Žudo Sovietu Darbininkus
MASKVA. — Tsitsikar, 

Mandžurijoj, Chinijos mili- 
taristai su rusais baltagvar
diečiais nužudė tris Sovietų 
darbininkus, Ossipova, Sro- 
kov ir Vassiliuk, dirbusius 
prie Rytinio Gelžkelio. Gelž- 
kelio stoty tapo atrastas 
nužudytas ’ Sovietų pilietis 
Usterecki. ■’
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Soviety Lakūnai Lankia Naujo Motoro Pietųslavijoje Pajauninti 
Du Seniai

CRAIG, Alaska.— Keturi 
Sovietų lakūnai, skrendanti 
iš Maskvos į New Yorką, 
pirmadienį darbavosi Water 
Fall, Dall Saloj, už 12 mylių 
nuo čia, taisydami savo or
laivį “Šalis Sovietų,” kuris 

’buvo priverstas nusileisti 
ton pereitą ketvirtadienį le
kiant iš Sitkos į Seattle, su
sidūrus su didelėmis audro
mis.

Tuo pačiu sykiu lakūnai 
laukia naujo motoro pakeiti
mui vieno sugedusio moto
ro. Motoras jau gabenamas 
iš Seattle, Wash. Gabena 
laivas Alaska. Iš to laivo

Darbininkai Susikirto su 
Fašistais Austrijoj

VIENA, Austrija.— Del 
fašistų demonstracijų perei
tą sekmadienį įvyko susikir
timai tarp darbininkų ir fa- 

Brunn, 
Graz ir Weiz miestuose. 
Stockerau mieste buvo ka
riuomenė pašaukta išsklai
dyti minią gatvėse. Tūlas 
skaičius fašistų tapo sužeis
ta Neunkirchen mieste.

Prasidėjo Buvusio Ministe 
rio Fall Teismas

Washington.—čia District 
of Columbia augščiausiame 
teisme pirmadienį prasidė
jo Albert B. Fall, buvusio 
vidaus reikalų ministerio, 
teismas. Jis kaltinamas 
ėmime kyšių už šmugelišką 
išrandavojima aliejaus šalti
nių (Elks Hills, Cal., ir Na
vai Oil Reserve) Harry Sin
clair™. ■ :> 

motoras bus perduotas 
Jungtinių Valstijų pakraš
čio sargybos laivui Cygan, 
kad greičiau jį nugabenti į 
Water Fall.

Jeigu šiandien naujas mo
toras bus atvežtas į Water 
Fall, tai lakūnai tikisi pa
siekti Seattle kuriuo laiku 
rytoj.

Iš priežasties blogo oro 
susitrukdė jų kelionė. La
kūnai sako, kad del to jie 
nenusiminę. Jie nelekia su 
tikslu padaryti greitumo re
kordą. Jų kelionė yra dau
giau mokslinė. Jie tyrinėja 
oro sąlygas, nuima geogra
finius planus. Kiek žmonių Pasauly

Šaukia Laivynų Klausiniu 
Konferenciją Londone

WASHINGTON.— Prezi
dentas Hooveris sekmadienį 
pranešė, kad Anglijos val
džia tuojaus išsiuntinės for- 
malį užkviętimą Jungtinėms 
Valstijoms, Franci j ai, Itali
jai ir Japonijai dalyvauti 
konferencijoj laivynų klau
simu. Konferencija šaukia
ma ant 20 d. sausio, Londo
ne. Hooveris tą pranešimą 
padarė pasitaręs su Angli
jos imperialistų atstovu 
MacDonaldu, kuris atvyko 
Amerikon pagerinti Angli
jos santikius su Wall Stree- 
tu ir pasitarti su Hooveriu 
apie bendrą frontą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tarptautinio statistikos 
instituto Haagoje žiniomis, 
pasauly iš viso dabar yra 
1936 milionai gyventojų, t. 
y. 125 milionais daugiau, 
negu jų buvo 1920 m. Dau
giausiai gyventojų turi Azi
ja. Azijoje gyvena 1070 
milionų žmonių. Antrą vie
tą užima Europa, turinti 
478 mil. gyventojų; toliau 
seka Amerika — 238 milio
nai gyv., Afrika apie 140 
milionų. Australijoje ir 
Okeanijoje gyvena 9.3 mil. 
gyventojų. Tirščiausiai ap
gyventa yra Europa. Ant 
kiekvieno ket. kilometro gy
vena 48.6 žmones; Azijoje 
—24.8, Amerikoje—5.5; Af
rikoje ir Australijoje daug 
mažiau gyvena ant kiekvie
no kv. kilometro.

New York.— Pereitų sek
madienį įvairiose Jungtinių 
Valstijų dalyse nuo orlaivių 
nelaimių žuvo astuoni as
menys.

Puolimai ant Komunistų
Praga, Čekoslovavija. — 

šeštadienį policija užpuolė 
vietos Komunistų Partijos 
raštinę ir užgriebė įvairius 
dokumentus; areštų nebuvo.

S

Pietųslavijoje d-ras Uze- 
lač padarė bandymą pajau
ninti senius, pagal d-ro Vo- 
ronovo metodą. D-ro Uze- 
lačo pacientams,. buv. rusų 
generolui Krivcovui 67 m. 
ir uosto darbininkui Alek
sandrui Vujačičui 72 m., 
įskiepytos nubaustojo mir
timi nusikaltėlio lyties liau
kos. Operacija davusi pui
kius rezultatus. Darbinin
kas Vujačič žadąs net vesti 
ir tikisi vaiku susilaukti. 
D-ras Uzelač apsiima auklė
ti vaikus, jei jie atsiras pas 
jo pajaunintus pacientus.

CHARLOTTE, N. C. - 
Darbininku džiurė, kuria iš- C 7 V
rinko Darbo Unijų Vieny
bės Konvencija Clevelande 
tėmys Gastonijos streikie
rių bylą ir paskelbs save 
nuosprendį pasaulio darbi
ninkams. Į šią džiurę įeina 
šeši darbininkai iš pietinių 
valstijų ir šeši darbininkai 
iš šiaurinių valstijų, atsto
vaujanti įvairias pramones 
Jų tarpe yra du negrai.

Valdžios ir darbdavių ad
vokatai su pagelba kompa
nijos liudininkų deda pa
stangas, kad septyni strei- 
kieriai būtų pasmerkti il
giems metams kalėjimo del 
gynimosi nuo policijos ir 
mušeikų, birželio 7 d., kuo
met policijos viršininkas 
Aderholt tapo peršautas.

Prokuratūra sako, kad 
šiandien bus iššaukti pasku
tiniai valdžios liudininkai. 
Po to kaltinamųjų pusė pa
statys suvirš šimtą savo 
liudininkų.

Šeštadienį valdžios liudi
ninkai pakeitė savo pasako
jimus. Jie skirtingiau liu- 

' dijo, negu pirmutiniam tar
dyme, kuris pakriko del 
džiurės nario “pakvaišimo.”

Moteris Connie Neal, kuri 
iki birželio 7 d. užlaikė kva- 
tierą Gastonijoj netoli strei
kierių kolonijos, pasakojo, 
kad K. Y. Hendricks, strei
kierius, buvo įbėgęs į jos 
stubą po susišaudymo (bir
želio 7 d.), sakydamas, kad 
Aderholt, Gilbert, Roach ir 
kiti tapo nušauti. Šiuo lai
ku, net ir kaltinamųjų pu
sės advokatams klausinė
jant, ji sakė, kad Hendricks, 
atbėgęs į jos stubą, sušukęs: 
“Mes nušovėme,” gi pirmes
niam tardyme ji sakė, kad 
Hendricks pasakęs: “Jie 
peršovė.” Ji sakė, kad ji ne
atmenanti, ką pirmesniam 
tardyme pasakojo, kuomet 
kaltinamųjų pusės advoka- . 
tai nurodė jai, kad ji dabar 
kitaip pasakoja, negu pir-1 
mesniam tardyme.

Ta moteriškė tapo išga: 
benta iš Gastonijos po susi-1 
šaudymo ir dabar prokura
tūra ją atsigabeno liudiji
mui. Yra žinoma, kad ji 
prisipažino draugams, jog 
ją papirko Manville-Jenckes 
kompanija. ,

Dar viena jos melagystė. 
Pirmesniam tardyme ji pa
sakojo, kad Hendricks buvo 
atbėgęs į jos stubą su mer
gina. Gi dabar ji pasakojo, 
kad jis buvo atbėgęs vienas.

Kiti valdžios liudininkai 
taip pat prieštaravo. Kita 
kompanijos liudininkė, mo
teris Griggs, pasakojo, kad 
šūvis, nuo kurio krito Ader
holt, buvo-paleistas kur tai 
iš užpakalio unijos namo, gi 
kiti liudininkai pasakojo, 
kad buvo paleistas iš namo 

priešakio, o dar kiti pasa
koja, kad buvo paleistas iš 
namo šono.

Grace Duffey pasakojo, 
kad ji girdėjus šaukiant: 
“Šaukite jį,” bet ji sako, 
kad nežinanti, kas tai sakė. 
Pirmesniam tardyme buvo 
iškelta, kad Manville-Jen- 
ckes kompanija yra ją pa
pirkus, suteikiant jai priva- 
tiškos sekretorės darbą, 
kuomet ji buvo reikalinga 
jai kaipo liudininkė. Pir
mesniam tardyme ji pasa
kojo, kad 150 šūvių buvo iš
šauta. Bet tas labai prieš
taravo kitų liudininkų pa
sakojimui; kiti sakė, kad 
apie 16 šūvių buvo iššauta. 
Dabar ji jau pasakojo, kad 
“labai daug šūvių buvo iš
šauta.”

Šerifas Adkins Užmigo 
Laike Tyrinėjimo x

MARION, N. C.— Šešta
dienį gubernatoriaus paskir
tas teisėjas W. F. Harding 
vedė tyrinėjimą šerifų šau
dymo į streikierius pereitą 
trečiadienį prie Marion 
Manufacturing Kompanijos 
dirbtuvės. Šerifas Adkins 
ir keli jo pagelbininkai, ku
rie šaudė i streikierius. bu
vo teisme laike tyrinėjimo. 
Jie yra po areštu.

Laike klausinėjimo liudi
ninkų šerifas Adkins užmi
go kėdėj. Tas parodo, kad 
jis visai nesusirūpinęs; kad 
jis tikrai žino, jog nebus 
nubaustas už nušovimą pen
kių darbininku.

Darbininkai A. L. Stew
art ir Thomas Patten pa
liudijo. kad šerifai pradėjo 
šaudyti į streikierius.

Komunistų Pareiškimas del 
Teroro Pietuose

CHARLOTTE, N. C. — 
Čia Komunistų Partija išlei- 

Ido pareiškimą apie siau
čiantį terorą prieš tekstilės 
streikierius pietinėse valsti- 

| jose.
Atsišaukime atkreipiama 

darbininkų domė į streikie
rių šaudymą Marion mies- 

, te.
Pareiškime nurodo/ kad 

j valdžia bendrai veda tero- 
; ra prieš darbininkus.

Pittstono Lietuviams
Pėtnyčioj, 11 d. spalių, 7- 

tą valandą vakare, Valin- 
čiaus svetainėje, 51 Butler 
Alley, kalbės Senas Vincas.

Kaip Pittstono, taip ir 
apielinkės lietuviai darbi
ninkai kviečiami dalyvauti 
prakalbose.

Komisija.
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V. MiCKCviciaus-Kap^uko Pranešimas Dešimtam 
. Plenumui Komunistinio Internacionalo 

i ( i I . ,

“iLietuvos ir kitų Baltijos valstybių buržuazinė spauda 
nesiliauja .bloferavūs apie ekonominės būklės pagerėjimą 
toše ’šalyse' ir apie bendrą stabilizacijos sustiprėjimą. 
Savo' prakalboj, pasakytoj dešimtame Plenume Kom. In
ternacionalo d. Mickevičius-K apsukas niekais paverčia tą 
buržuazijos tvirtinimą. Savais, žodžiais mes atpasakosim 
jo davinius ir argumentus.

Klesų kova aštrėja, nes algos puola, industrinis gyve
nimas vis labiau šlubuoja, sodžiuje santikiai .pasidarė aš
tresni bado pasekmėje (Lietuvoje ir Latvijoje). Vis dau
giau būna tokių atsitikimų, kur buožės reikalauja iš vai
zdžios leisti jiems laikyti ginklus, kad apsigynus nuo so
džiaus darbininkų. Reales algos beveik visur nupuolė, 
■riet Finlandijoj, kurios ekonominė padėtis yra geresnė, 
Skitų Baltijos valstybių. O apie Lietuvą, tai jau nei 

jti nereikia. Sodžiaus bežemių ir mažažemių padė
tis, eina blogyn ir blogyn.

Auga skaičius streikų ir skaičius dalyvaujančių juose 
Žihonių. Paimti kad ir Finland]ją. 1925 m. ten streika
vo 2,900 darbininkų, 1927 m.—13,000 darbininkų, o perei
tais metais tasai skaičius pašoko iki 37,000. Dokininkų 
streikas, kuriame dalyvavo 12,000 žmonių, tęsėsi dešimtį 
mėnesių.

Lenkijos sodžiaus biednuomenė nubunda. Ji vis smar
kiau pbadėda organizuotis. Pirmą gegužės dieną 30,000 
Lenkijos valstiečių demonstravo po mūsų vėliavomis. Be- 

• žemių ir mažažemių demonstracijos įvyko taip pat Lie
tuvoj (mažame maštabe) ir Latvijoj daug didesniame 
•maštabe. Visose Baltijos šalyse, taip pūt ir Lenkijoje 
:nlinios'kaįrėjįa, jos darosi aktyviškesnės.
:: Pirmą ųieną gegužės visur įvyko palyginamai skaitlin- 
•gps demonstracijos. Estonijoj, Revely, kairiosios unijos 
^uorganizayo didelę demonstraciją, palyginus su kuria 
‘.Boęiąįdęmdkrątų demonstracija buvo visiškai menkutė. 
;ftelsinęforse • demonstracijoj dalyvavo aštudni tūkstan- 
;oiaįjddrbininku.,' Demonstracijos įvyko ir Latvijoje;
i J Tik visa nelaime tame, kad daugely šalių komunistų 
jiaftijos pradeda atsilikti n'uo minių. Kaip kur revoliu- 

darbininkai pradeda pralenkti komunistų partijų 
•vadovybę. ’ Finlandijoj kaip kur bijotasi statyti komu- 
:nistų partijos kalbėtojus ir iškelti partijos vėliavas. Tas 
pats buvo ir nekuriose Lenkijos vietose. Tas pats įvyko 
•it Revely. Helsingforse kairiųjų unijų vadai visai jau 
;jlorėjo atsisakyti nuo gegužinės demonstracijos, bet dar- 
Ibiilįnkai savo iniciatyva tą demonstraciją surengė.
J-" Šį komunistų partijų apsileidimą d. Kapsukas smar- 
kiai pasmerkia ir vadina jį nukrypimu į legalizmą. Tų 
:nukrypimų legalizman pasireiškia beveik visose Baltijos 
:šalyse ypač veikime darbo unijose. Tuo pačiu laiku ne- 
•kurių šalių komunistai nesupranta, kaip svarbu ir reika
linga yra vesti neatiaidi kova prieš social-fašizmą. Tie
sa, social-fašistai kaip kur dabinasi kairiomis frazėmis, 
i)et del to jie dar pavojingesni. Sąryšy su tuo d. Kapsu
kas primena stambias paklaidas Finlandijos komunistų 
•įų yęikime darbo unijose. Gegužės mėnesį 1929 m. įvy
kusiame Finlandijos darbo unijų suvažiavime socialistai 
-sudarė tiktai 20 nuošimtį delegatų. Komunistai ir jų 
pritarėjai sudarę didelę didžiumą. O vis tik faktinai jie 
Ijapituliavo prieš tą socialistinę mažumą. Tai jau yra 
nedovanotina klaida.
*•'Jeigu stiprėja minių pasiryžimas kovoti, jeigu didėja 
^aktyvumas ne tiktai darbininkų klesos, bet ir sodžiaus 
įjėdnuomenės, tai komunistų partijos neturėtų eiti užpa
kaly minių, bet visuomet joms vadovauti.
\\ . . >, (Iš Intern. Press Correspondence)

Pagaliaus Paaiškėjo
Andai šitoj pačioj vietoj 

esame padavę fašistų “Vie
nybes” interviu su sugrįžu
siu iš Lietuvos Ambrazie
jum. Ten buvo viskas su
vyniota į kvailas ir tuščias 
frazes, bandant kiek galint 
labiau nudailinti • fašistinį 
režimą. Tačiaus pereitos 
savaitės “Tėvynė,” “Vieny
bės” bendramintė, jau atvi
riau tuo klausimu rašo. Esą,

Labiausiai p, Ambraziejus 
pasipiktinęs tuomi, kad jis vi
są laiką Lietuvoje buvo sekio- 
jamas šnipų. Esą be galo pik
ta ir nejaukų,.kuomet žmogus 
dirbęs visą arrižį Lietuvos la
bui ir štai Nugrįžęs Lietuvon 
paviešėti esi laikomas kokiu 
tai neištikimu ir pavojingu 
Lietuvai žmogumi. Ir tave se
kioja tokie vaikėzai, kurie dar 
buvo negimę, kuomet sėdėjau 
kalėjime už Lietuvos reikalus 
kaipo politinis prasikaltėlis.

ijH Bolševiku ir Socialistic Spauda
■.<-i . ( * i •; • M U

Jis buvo apskustas ir ti
riamas. Pasak jo paties 
pasakojimo j v

...buvau pakviestas pasi
aiškinti, bet ne pas tardytoją, 
o pas Kauno miesto ir apskri
ties viršininką Matulevičių. 
Mat būdamas ilgoką laiką 
Birštone maudynėse sveikatos 
taisymo • reikalu, turėjau pro
gos susitikti su įvairiais po
nais. Ypatingai dažnai susi
tikdavau su Panevėžio apskr. 
viršininku Stasiūnu ir Ma- 
riampolės apskr. viršininku 
Kerpe, kurie tuo laiku leido 
atostogas Birštone. , šitie du 
valdininkai yra žinomi kaipo 
perėjūnai per partijas del 
duonos kąsnio ir jokio žmo
niško principo gyvenime netu
ri. Negarbingais darbais jie
du žinomi iš seniaus. Pav., 
jiedu yra net tokio siauro nu
sistatymo žmonėmis, kad kelis 
kartus mąn iš rankų išstūmė 
“Lietuvos žinias” vis pastebė
dami, kad sarmata skaityti to
kį šlamštą. Jiedu demonstra
tyviai skaito tik valdžios ofi
ciozą. Dažnai man tekdavo 

> su jais pasiginčyti įvairiais 
klausimais. Būdamas Biršto- 
ne pastebėjau tris gana augš- 
tus karininkus viešose vietose 
neprideramai elgianties, kuo 
labai pasipiktinau. Ir vieną 
kartą minimiem viršininkam

Dešimts metų atgal į- 
vykusio (pirmojo) A. L. j 
D. L. D. suvažiavimo j 
Brookiyne delegatai, j 
Tuomet mūs organizaci-j 
ja buvo mažiute, tik pra-; 
dėjo, taip sakant, atsi-j 
stoti ant kojų, šiandien! 
ji turi kelis kartus na-i 
rių daugiau, šį mėnesį j 
A. L. D. L. D. turi savo į 
v a j ų—m o b i i i z u o j a lietu-! 
vius darbininkus į savo : 
eiles varymui apšvietos i 
ii- paturėjimui darbinin
kiško, revoliucinio judė-' 
jimo. Kiekvienas lietu-i 
vis darbininkas ir darbi-' 
ninke privalo stoti į A. j 
L. D. L. D. Pakalbink it 
ir sąvo draugus! Kreip
kitės į vietinę A. L. D. 
L. D. kuopą, 
nėra—i centro 
rių, reikalaudami 
macijų, kaip 
kuopą.

Mienis, Spalių 8,

tingą tą reikalą darbininkams į šistai bekandžiodami “Frei- 
aiškinti. Paimta Mildos sve
tainė. Rengtasi prie mitingo.
Plačiai paskleista anglų ir lie
tuvių kalbomis lapelių, kvie
čiančių į tą mitingą ir aiški
nančių delko reikia priešintis 
rasinei diskriminacijai.

Reakcininkai matyti nubėgo 
pas policiją ir gąsdino, kad 
čia būsią riaušes. Jie darė 
spaudimą ir ant svetainės sa
vininko. Ir šis atsisakė sve
tainę duoti, tuomi, žinoma, 
parodydamas, kad jis eina su 
tais reakcininkais ir' nenori 
nieko turėti su darbi įlinkais.

Dar anksti pradėjo rinktis 
žmonių, bet svetainė uždaryta, 
policijos pilna.
Tuomet daugelis darbinin

kų nuėjo į “Vilnies” svetai
nę ir ten savo mitingą atlai
kė. O reakcininkai — savi
ninkų susivienijimas — su
šaukė savo mitingą Lietu-' 
vių Auditorijos kambarėly,' 
kuriame žmonių susirinko'! 
visai mažai. Pradėjus mi-l

besigiriant, kad karininkai 
šiandien puikiai Lietuvą valdo, 
pastebėjau jiems, kad Lietu
vos karininkų tarpe yra tokio 
šlamšto, kuris teršia Lietuvos 
kariuomenę ir jokiai kariuo
menei tokie karininkų elgesiai 
garbės nedarytų, šitą mano 
išsitarimą palaikė Lietuvos 
įžeidimu ir tuojaus Stasiūnas 
nuvyko į Kauną ir padavė ofi
ciali skundą ant manęs.
Tai va, kokia /Lietuvos 

“laisvė”! Patį fašistų pa
taikautoją, Lietuvos šaulių 
rėmėją, Amerikos fašistų 
spaudos palaikytoją, biznie
rių Juozą Ambraziejų sekio
ja šnipai, tardo, persekioja. 
Ar darbininkai tuomet gali 
tikėtis iš Smetonos Kruvi
nojo klikos kokių laisvių? 
Jeigu ji elgiasi panašiai .su. 
biznieriais, savo paturėto- tingą

...tuojau paaiškėjo skyme- 
rių užmačios. Jie aiškiai pa
sisakė, kad susirinko organi
zuotis prieš darbininkus, už 
tai, kad jie, girdi, eina su bok 
ševikais ir darosi “namų sa
vininkams pavojingi.” Kaip 
ir delko pavojingi? Ar dėlto,

heitą.” Kiekvienas protau-' 
jas darbininkas tuojaus ma-! 
tys, kad “Vilnis” yra bolše-! 
vikiškas dienraštis, kad jam : 
rūpi reikalai visos darbi- ’ 
ninku klasės ir todėl jis bus! 
jiem dar brangesnis. O ku- ■ 
rie dar nėra sąmoningi, šita: 
fašistų kova atidarys ir, 
jiem akis!

Atsižiūrint i tuos iš bur-' i žuazijos puolimus, draugai, J 
sustiprinkim savo eiles ei-! 
namajai mūs kampanijai! 
(vajui) už mūs spaudos 
praplėtimą (“Laisvės,” “Vil
nies” ir ALDLD.), o drauge 
ir Komunistų Partijos stip
rinimą. Tai bus geriausias! 
atsakymas mūs priešams!

Klausia Jus Tūkstančiai 
Klasiniai Susipratusių Dar- 
bininky—‘Laisvės’ Skaity

toji] ir Rėmėjų 
“Laisves” Bendrovės Di

rektoriai, nuo 1 d. Spaliu 
(October) iki 15 d. Lapkri
čio (November), paskelbei 
Vaju gavimui “Laisvei” dar 
daugiau naujų skaitytojų.

“LAISVES” KAINA

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

VIETOJE $6.00 TIK

Y

NASHUA, N. H.
METAMS

29 d. rugsėjo įvykusio

jais, tai galima įsivaizduoti, 
kaip daroma su darbininkų | 
veikėjais! Štai kodėl Ame-i 
rikos lietuviai darbininkai 
privalo visais 'būdais remti 
priešfašistinį judėjimą, rem
ti Lietuvos Komunistų Par
tiją, vienatinę kovotoją su 
ta fašistu kruvina klika ii' 
jos gynėjais čia pat Ameri-

Chicaeos Fašistinis

Pereitą savaitę (trečia
dienį) Chicagos darbininkai 
suruošė masinį mitingą Mil
dos salėje, tikslu paaiškinti 
darbininkų visuomenei apie 
tai, kokie santykiai turi bū
ti tarpe baltųjų ir juodvei- 
clžių darbininkų, prieš ku
riuos Bridgeporto namų ir 
lotų savininkų susivieniji
mas pradėjo karą, paskelb
dami .neįsileisią jų gyventi. 
Tačiau, pasak “Vilnies”- ko
respondento,

Grupe reakcinių elementų, 
kurie ryžosi naudoti “namų 
savininkus’ ’ savo užmačioms, 
šaukė mitingą organizavimuisi 
prieš negrus. Mūsų dienraštis 
išėjo prieš rasinę neapykantą, 
kuri nekalbant jau apie patį 
principą, veda prie rasinių 
riaušių. Mūsų partijos Antro
ji Sekcija surengė masinį mi-

Iš 
metinio susirinkimo narių Lie
tuvių Kooperatyvių Kapinių' 
neminėsiu nieko, apart to, kad j 
ir mes, nashuaiečiai, jau įstei
gėme savo atskiras kapines,' 
kuriose galės būt laidojami vi-j 
si lietuviai, nežiūrint, kokių i 
jie įsitikinimų būtų, bile turėsi 
pasipirkę lotą. Tiesa, turime: 
parapijines kapines, bet jose 

kad jie eina pas tuo pačius I lie visi ir parapijonai gali lai- 
vertelgas pirkti maistą, dra-1 dotis, 
bužius ir kitas gyvenimo reik- turi, 
menis? Ar dėlto, kad jie pa
laiko tuos vertelgas?

To “pavojaus” ji 
nemokėjo aiškinti ir pasidarė 
keistas mišinys, 
kalbėti senyvas airių kunigas, — ........................„ ‘ ‘ '
bet pasiiodė, jis jaučiasi lyg n U1>ėjo nemažų kliūčių sutikti i 
ir paklydusiu : mitingas, šauk- i 
ta prieš negrus, dabar kalba- Į 

“raudonus.” 
darbininkus draugai energingi buvo iš-i 
neturįs ką rjnptį j komitetą, tai darbą at-i 

liko pagirtinai. Už tai ir at-1 
einantiems metams liko ta pa-! 
ti valdyba išrinkta, būtent:; 
pirmininkas -Liudvikas Vaikš-i 
uis, iždininkas V. Valantuke-j 
vičius, fin. raštininkas J. Si-1 
mutis, prot.^ raštininkas K. I 

rezoliuciją patiekė, Barauskas, iždo globėjai—J.' 
Buslavičius ir Pet. Banuškcvi-’ 
čius.

Mūsų priešai rašė per “Dar-; 
bininką,” • kad mes savo kapi-. 
nese bulves sodinsime, o nesi-, 
laidosime. Jų 
į trumpą laiką 
tų parduota, 
ir 20 dolerių.
iečiai, gyvenanti kituose mies-j 
tuose liglaikinai, reikale kapi-, 
nių kreipkitės informacijų pas' 
K. Barauskis, P. O. Box 97,1 
Nashua, N. II.

K. Barauskis.

nežiūrint, kad ir lotus j 
Taigi, keletas tokių at-! 

sitikimų ir paskatino daugiau 
protaujančius žmones organi-i

ie nė vienas ' zuoti būrelį žmonių įsteigimui' 
’’ " laisvų kapinių, kad neturėjus 

Pastatyta jokio triukšmo su kunigu.
Komitetas įsteigimo kapinių i

Seniem skaitytojam, atsi
naujinant p r e n u m e r a t a 
$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!

“Laisves” Bendrovės Di
rektoriai kviečia i kontesta 
visus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges .ir skiria

ma prieš kokius 
Jis pasisakė apie 
nedaug žinąs ir 
kalbėti.

savininkų 
atsišaukti,

ir namų 
nerimauti, 
ne tuo tikslu čia su- 
Kiti ėmė eiti laukan.
kas parašęs prieš

savo darbe, nes tie, kam biz-! 
ui gadins, dėjo visas pastan-į 
gas, kad tų kapinių nebūtų. į

Sekančias Dovanas:
PIRMA . . 
ANTRA . , 
TREČIA .
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA . .

$25.00

$15.00 
$10.00
$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 v |

MOKESTI **

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

Visais reikalais rašykite

» * ^Ąnglijos Darbo Partijos (menševikiškos), oficialiu organuį yfa 
X^ndono “Daily Herald.” Jam niekuomet perdaug nesisekdavę. 
Jjs vjš buvo mažas, palyginus su stambiaisiais kapitalistiniais 
laikraščiais. ‘Bet dabar, kada Darbo Partija yra augštam stonė, 
tai Rūpinamasi ir D. H. padidinti, padaryti jį lygiu su visais 
kitais kapitalistiniais laikraščiais.
.Bet kaip prie to v einama? Trečdalis t kontrolės ant “Daily 
Heraldo” perduodama vienai stambiai kapitalistinei firmai, kuri 
yra spaudos bizny. Ta firma spausdina tokius laikraščius, kaip 
“John Bull.” Nors-tokiuose atsitikimuose, paprastai, sakoma, 
kad kapitalistai nekontroliuos redakciją, bet patsai faktas suėji- 
hio į bendradarbiavimą su jais rodo, kad tarpe kapitalistų ir so- 
įialistų susidarę pilpa harmonija. Apie D. H. reikia pasakyti, 
kad jisai dabar pasidarys visiškai “respectable” laikraštis.
* >O'*kaip komunistai riša savo laikraščių būties klausimą, jeigu 
jįms ateina sunkios dienos? Komunistai apeliuoja į darbo mi
etas, į savo draugus. Nesenai komunistų dienraščiui “L’Uma- 
hite” prisiėjo pergyventi krizį. Laikraštis sušuko^ kad jo gy- 
yfbei gtęsia pavojus. Ir matytumėt kokio entuziazmo parodė 
“į’Umdriite” prieteHai ir draugai. Dirbtuvėse, šapose, mainose

i Prasidėjo rinkliavos! Vakarais šimtai ir šimtai žmonių ilgomis I tiktai aktyve mūsų minių parama.
kąleinoipis ėjo dienraščio redakcijon ir nešė savo centus. Minios.,bininkas .turi rokuoti juos esant jojo “praperte.” 

wetL <ar© d’mraščiur negirdėtos užuojautos. i *’ .

mes
nieko nepadarysime.

norai neįvyko, Į 
jau virš 40 lo-' 
Lotų kaina 15
Todėl nashua-

Tuli 
pradėjo 
kad jie 
šaukti.

Kažin 
“Vilnį”
šaukdamas mūsų draugų 
dienraštį boikotuoti, kodėl 
jis rašo už lygią teisę juod- 
veidžiam ir baltiem darbi
ninkam gyventi kur jie no
ri. Bet pagaliaus apsvars
tė, kad jos vis tiek spaus
dinti negalėsią, tuomet vie
nas atsistojęs ir sako:

“Su rezoliucijomis 
jiems
Reikia atsišaukti į visas baž
nyčias, kad jose užsakytų vi
siems neremti bolševikų.”

Taip ir nutarta. Buvo čia ! 
ir pora socialistų, bet jie bal- j 
savo, kad bažnyčios pagelba ' 
nuo bolševikų apsiginti, kad 
kunigai padėtų kenkti darbi
ninkų organizacijoms.

Vadinas, Chicagos fašis
tiški vertelgos jau pradėjo 
savo kryžiaus karą prieš 
mūs dienraštį ir visą judeji-

Atšipins jie savo clan-1

Taip ir seniau būdavo. Kuomet dar prie caro valdžios bolše
vikai leido Petrograde pirmiau “Zviezda” ir vėliaus “Pravda,” 
kuomet/ tuos laikraščius valdžia sistemačiai konfiskuodavo ir 
bandydavo pasmaugti piniginėmis bausmėmis, tai kasdien eida
vo rinkliavos šapose ir dirbtuvėse. Draugas Leninas tuomet 
didžiausiu rūpestingumu skaitydavo kiek kapeikų ir rublių duoda 
tos ar kitos dirbtuvės darbininkai. Jam miela buvo, kad bolše
vikiškus laikraščius darbininkai skaito savais laikraščiais, kurių 
išlaikymą jie pasiima ant savo pečių.

Visa tai ypač reikia turėti omeny šiuo laiku, kada eina “Lais
vės” ir “Vilnies” vajus. Abudu mūsų dienraščiai gali gyvuoti 

Kiekvienas 'sąmoningas day-

DARBININKŲ
KALENDORIUS . “LAISVE”

46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

į Spalio 8 d.: Į
—Numirė tapytojas-dailinin- 

kas Rembrandtas, 1669.
—118 angliakasių žuvo eks

plozijoj Dannahauseryj, Nata
le, 1926.

mą. Atšipins jie savo clan-Į —Balkanų karo pradžia, 
tis, kaip atšipino žydai fa-11912.
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LAISVE Puslapis Trečias

A. M. Vadapalas WASHINGTON, PA. MONTREAL, CANADA
Kultūros ir Atilsio Parkas Maskvoj Žuko Prakalba ir Jo Maldavi

mas
Iš Mūsų Veikimo

(Pabaiga) atidaro. Buržuazinė presa- 
spauda rėkia ir kaukia tvir
tindama, kad proletariatas 
sunaikins kultūrą ir alkda
mas iš bado vėl šauksis prie 
buržuazijos, kad išgelbėtų 

•' šąli. Bet veltui. Mūsų ru- Į C 4z

. I bežiai atidaryti, rengkite tu
ristų būrius, važiuokite ir 

_ prisižiūrėkite, kaip mes at
statėme kapitalistų sugriau-

Kadangi šiame miestelyje
Lenino kalnai apaugę pui

kiu mišku, o jų tarpaikštės 
išvalytos ir užsėtos puikia 
žole, kad žmonės galėtų gė
rėtis gamtos, miško grože. 
Ant viršaus kalnų randasi 
vandens rezervuaras ir 
pumpos, bet viskas uždeng
ta ir aptverta geležine tvo
ra, vandens nesimato, vieni 
girdis vandens ošimas. Ra
miam laike, 
kada vandens 
lieja su miško lapų ošimu, i 
tada suteikia puikiausi įspū
dį. O ypatingai, kada jau-i 
nuomenė susirinkus į mišką! 
užtraukia savo komsomoliš-l . P^8amina 
kas revoliucines dainas ir 
pritariant gitarų stygų bal
sam, tada džiugina visą gi
rios apielinkę. Šie Lenino 
kalnai turi puikiausią isto
rinę atmintį. Laike revo
liucijos, kada Maskvos pro
letariatas kovėsi, kad įstei
gus Sovietų valdžią, Lenin
grado kariuomenė atvykus 
traukiniu sustatė savo ka- 
nuoles ant šių kalnų ir bom
bardavo žandarmerijos pul
kus ir jų įstaigas. Ačiū šių 
kalnų augštybėms, lengva 
buvo pataikyt į priešų eiles, 
kad revoliuciją laimėjus. 
Užtat buržuaziniai turistai, 
atvykę iš svetimu šalių, ar
ba darbininkų delegacijos, 
pribuvę į Maskvą, kad iš
tirt kaip socialistinė kūryr 
ba yra vykdoma Sovietų ša
lyje. visad aplanko šiuos is
toriškus kalnus. Šių kalnu 
grožė nušviečia visą Mask
vą. Rodos ir pats miestas 
neturėtų savo grožės be šių 
Lenino kalnų.

Stovinu ant kalno, matai 
ne tik Maskvą, bet ir jos 
zigzaginę upę, apaugusią 
miškais, krūmais ir augš- 
tais pakrančiais. Vasaros 
laiku, Maskvos upė gaivina i-ias Max Salzman, 
visą miestą. Kairioji pusė i , .• _ . v ' Partijos organizatoriusupes apjuosta minėtu pai- paį Devine ir Nacionalės Tek- 
ku, o dešinioji pusė apauga i stiliečių Unijos organizatoriai 
darbininkų unijų valčių ■ drg., Ben Wells ir Sophie Mel- 
prieplaukomis. Visos stam-I vin. Kalbėtojai kalbėjo labai 
biosios Maskvos unijos už- i serai ir sukėlė didelį ūpą su- 
ėmę visus parankiuosius iypalin«ai. kuo-'Pet 
krantus ir išstatę prieplau
kas ir prie jų prisegė tūks
tančius valčių. Užtat, kada 
puiki diena, tai ant šios 
upės gali matyt tūkstančius 
darbininkų ir darbininkių 
plaukiojant savo unijos val
telėmis, 
taip ir 
nakties.

Pirmas 
santas iš Amerikos, drg. 
JanuŠas, tik keliais žodžiais 
per “Laisvę” kalba apie šį 
parką ir tai užtenka. Tegul 
jis bus liudininku mūsų so
cialistinės dailės ir kultūros 
kūrybos. Tik keliais žo
džiais, bet jis vis tiek liudy- 
ja, kad Rusijos proletaria
tas ne tik mokėjo užkovot 
savo rankomis pastatytus 
fabrikus ir viską, kas tik 
randasi ant žemės pavir- 
šio, bet ir moka ant griu
vėsių, šiukšlyno įsikurti gi
gantiškos reikšmės dailės 
įstaigas. Drg. Janušas liu
dija, kad proletariatas nei’ 
savo diktatūrą pavergė kal
nus ir upes, kad jie tarnau
tų žmonijos labui.

Sovietų šalies proletaria
tas paėmęs valdžią į savo 
rankas nenaikina, kas buvo 
seniaus sutverta darbinin
ku rankomis, bet su kožna 
diena savo egzistavimo vis 
naujas ir naujas įstaigas

ypač vasara 
ošimas susi-

oicuuc nuvijus ij j v , t 

niekad nėra buvę prakalbos ir vaAa^4«
lietuviai nėra girdėję jokio 
kalbėtojo, tad ir žmonės 22 d. 
rugsėjo 
kiek tik

Žukas 
gyrė P. 
ir kiek ji daug darbų atliko

visisusirinko veik 
jų čia gyvena.
per visą savo kalbai 

T., kaip ji yra gera

lūs, paskutinis dienotvarkės 
punktas, t. y., nauji sumany
mai, ilgai diskusuota, daug 
naujų klausimų statyta, kurie 
vis paliečia kuopelės reikalus 
ir stumia ją į normales veiki
mo vėžes.

“Laisvei” sulaukus dešimt- 
metinių sukaktuvių, iš mūsų 
kolonijos į tai nieko neatsi
liepta, tad šiame susirinkime 
draugai vienbalsiai nutarė, 

i kad paaukoti iš kuopos iždo 
Laike šokių Į10 dolerių “Laisvės” naudai ir

Rugsėjo 28 d. Literatūros 
Draugijos kuopelė surengė šo-

Publikos atsilan
kė pusėtinai ir visi buvo pa
tenkinti, ypatingai ateiviai, 
nes griežė jiems pritaikyta

i stygų orkestrą. Publika, už-
' įniršus savaitės nuovargį, šoko 
i net salė virpėjo.
ir po pertraukų tęsėsi skrajo-110 dolerių gelbėjimui Gasto-ir kick ji aaug ctarou aniKo . \ .l , i .. ----------------------.? °

dcl S I ' A • kad P T šutau lJan^ Jęrasa su laimėjimu, tadjmjos streino vadų, kuriuos ge-| 
pinus' miliona ‘dolerių ' ir da-Įvien« mergaitę (vardas ne- ležinė kapitalo ranka pasiren-i 
bar jau antra miliona taupi- svarbu) gavusi daugiau atvi- gus pasiųsti 1 elektros kėdę.
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nanti. čia Žukas per akis S. 
L. A. nariams melavo. Ne P. 
T. išauklėjo organizaciją, bet 
S. L. A. nariai ir tuos pinigus 
sudėjo nariai, bet ne P. T. 
Piki. Taryba tik žino, kaip mė
tyti S. L. A. narių sudėtą tur
tą ir or 
moralizuoti narius. Pažvelg- 
kime į tas pačias skaitlines, 
kuomet tokis Žukas didžiuoja-i 
si ir džiaugiasi

Leninas sakė, kad mes tu
rim atstatyt ir pralenkt so
cialistine kūryba kapitalisti-

• nes šalis. Mes ir pildome 
jo mokslą. Mes nesame tie 

j egoistiški žmonės, kurie ką
, savo ranko-

j mis, viską suvalgo, sušlamš
čia, kad ateičiai neliktu, i
Mes varga kęsdami milio‘-||al,pin" mi,lion« tlole7'.. °- r. . . bar antra taupina. Jeinines sumas pinigų aukoja- nas (|ole;.iŲ bQtų j(15ta

seno fabriko I vielą, kur nors 6 nuoš.

ručių, laimėjo gražią. mando
liną. Vakarėlis buvo blaivus 
ir pavyzdingas, tad linkėtina 
ateityje daugiau tokių... La
bai malonu, kad ši jaunutė 
stygų orkestrą, patenkindama 
šokėjus, griežė veltui, kas da-

•Lrani/‘ieiin\k‘ildvt-i de Ive kopelei progą daugiau tu- 
»_ c l IIl/.člCl J c t o Iv cX 1 Ll y d • (J. vi | —j* i xT v • i — i •j reti pelno. Nuo šio vakarėlio 

pelno liko $44.
; Orkestros vedėjui, jos na-i naujų “Laisvei 

T su- r’arrIS l^'ūems, kurie vienokį’ 
ir da-l^e* kūokį darbą 
milio-

laimė. Apie pačios nelaimės i 
įvykį žinių, kol kas, dar netu
riu. Pasakoja, kad pusėtinai 
sužeidė koją krisdamas didelis I 
“koksas’ ’nuo troko. Kaip ten 
nebūt, bet nelaimė didelė.

Kalbėjausi per telefoną su 
Urmoniūte, kuri yra viena iš I 
komiteto suorganizavimui jau
nuolių choro ir sudarymui pro
gramos del būsiančių A. Bim
bos prakalbų. Ji man prane-j 
še, kad jau turi kelius gerus- 
dalyvius, kurie pildys progra
mą spalių 12 ir 13 d. “Tai dar 
ne viskas,” ji sakė, “bus ir 
daugiau dalyvių.” Tai puikus 

t , darbas. Jaunuolių choras tuo- 
Tas labai gerai, kad draugai i jau turės ir savo praktikas. O 
vis daugiau pradeda suprastų del lošėjų jau knygutes g:;ta- 
ir rūpintis savo klasės reika-|vos komedijos “Gyvieji Na- 
lais. Del tam tikrų aplinky-' bašninkai,” ir jau mokinasi, 
bių anksčiau neturint galimy- kurie pirmiau gavo knygutes, 
bes, spalių 20 d. nutarta su- Vadinas, Pittsburgh iečiai žen- 
rengti diskusijas, 
“Kuo skiriasi mūsų laikraščiai j tai jaunuomenė.
nuo kitų.” Šios diskusijos gal j Tai dar neužtenka tos vie-

I duos galimybės daugiau gauti nos komedijos, reikia ir dau-jyra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
i” skaitytojų. ‘ .......... .......

! J. Čeponis.

‘GERAI PATAIKOT*
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PALIKOT 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 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

atliko, kuo-j 
peles vardu tariu širdingiausi 
ačiū.

mokė-' "":"
tų, tai per metus turi gauti į Rugsėjo 29 d., 10 vai. ryte, 
?60’f)0() nuošimčilb Bet Pa“ 12-a Market PI., įvyko augš- 
žiūrėkime į atskaitas, nema-|čiau minėtos kuopelės mėne- 
tysirne tokio nuošimčio. O i sinis susirinkimas. Kuopelė 

, , , , Žukas drįso girti nariams, kadjUž šiuos metus pasimokėjus'ių
naujas parkas išaugtų, kadi tai geriausia P. T., kuri tau-,metines 
nauja žmonija atmintų, jog I pinanti Susivienijimo turtą, 
senu bolševiku troškimas iš-' Toliaus Žukas verkia, girdi, 
sipildo. Spaliu revoliucijos 'ei i»rinl1i<>m P;.T-Jai ir turi4 
pasekmes ir akliems, netikė
liams’ j socialę revoliuciją, 
akis atidaro ir kviečia i ko-! iždininku ? 
va prieš pasaulinį kapih 
m a.
Maskva, 8-IX-1929.

me, kad prie
naujas išaugtų, kad prie se
nų sienų mokyklos naujos 
sienos išaugtų, prie seno 
parko, ant senų griuvėsių—

duokles narių turi 
virš 70, vienok į susirinkimą 
atsilankė tik mažoji pusė.

. ' . . . j Kadangi minėtas narių skai-
I me jos klausyti. j. aip, jei JŲ^ius įstojo į draugiją be jokios 
, būtų nąrių rinkta. Bet kas j cĮjfĮeĮeS agitacijos, bet į susi- 
! linko Gugį, kuris dabar’ i rjn]<imus mažai kreipia atydos, 
l .. Nd vienas narysįas paro(]o, kad pas mūs

diz- yž jį nebalsavo ir jis nebuvo (iraug-us stokuoja darbininkiš- 
i kandidatu. Vienok jam yra j<os disciplinos.
pavestas S. L. A. turtas. O 
Gerdauskas, už kurį S. L. A.

• nariai atidavė balsus, nebuvo 
įleistas iždininku. Gerdauską

Į išrinko S. L. A. nariai ir jis 
{turėjo užimti iždininko vietą.

mSBURGHAS
J. K. Slieką smarkiai sužei

dė 29 d. rugsėjo; sumušė ko
ją. Jis randasi dabar miesto 
ligoninėj. Labai apgailėtina, 
kad Sliekus patiko tokia ne-

CASTON ROPSEVICH

John Naujokas
i . . . - . . Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue,

temoje : gia pirmyn, o kas svarbiausia, Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai , 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kitubse miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

veikalu ir dainų, |bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
‘ riausi cigarai Amerikoje po 10 ceųtų. 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro< 
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Baliu ir Štaruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystSs 
draagų cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky- 

Mūsų cigarai ga- 
I rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
į ant pareikalavimo visur į kitus mies- 
įtus biznieriams ir privatiškiems žmo- 
|n?ms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn, N- Y-

Į giau įvairių
1 taip kad visi jaunieji turėtų 
i darbo, o jie gali daug ką nu- 
1 veikti dailės srityje. M. ž.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pa geidavo t

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

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

PITTSBURGH, PA

4.,

MATTHEW P. BALLAS I

NOTARY

PUBLIC

JI
Telefonas:

Stagg

6043
žemą kainą,

GRABORIUS

lietuvis ekskur-

ą.. •+

DIENOS ANT MARIŲ

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

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

,u- 
vaiouuo, vcup v<»vuui&* 

“Nervų Preparatas.” Nervų li
tai li-

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

“RYTOJUS”

ir už juos neduos savo balso 
sekančiais rinkimais, bet ati
duos už progresyvius kandi
datus—darbininkus.

S. L. A. Narys.

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

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.

Prasidėjus susirinkimui ir 
apkalbėjus bėgamuosius reika-

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvi

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikrašti

“RYTOJUS”

j Flushing Russian and Turkish Raths, Inc.
| Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
I r»vnnr> A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas ~ ~ ,
1 EXIKA ir miegojimas per visą naktj ant jįjCČmGl 
| trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
f Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
| sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
1 didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

Progresyvę Seriją (Eilę) 
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir nedillo- 
Mli nuo 9:M iki S vai. po pieta]

MARGARETA VALINCIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Rugsėjo 25 d. įvyko protes-ic’a P. T. sutrypė S. L. A. kon
to masinis susirinkimas prieš T4 4......
Gastonijos streikierių žmog- parsant, kaip 
žudžius ir kitus kapitalistų te-i y°> 
roristus, kurie terorizuoja au-į 
dejų ^unijos organizatorius ir 

' kitus nacionalės unijos narius. 
Šitą protesto mitingą surengė 

' bendrai Tarptautinis Darbi- 
! ninku Apsigynimas ir Tarpt, 
j Darbininkų Pagelbos organiza
cija. Susirinkimo pirmininku 

i buvo Tarpt. Darb. Apsigyni
mo Pittsburgho skyriaus vedė- 

. Kal-
I betoj ai buvo trys: Komunistų 

ios organizatorius drg.

Dainos, 
skamba

muzika 
iki vėlai

perstatė draugę Sophie Mel
vin, tai visa publika sustojus 
sugiedojo Internacionalą. To
liau, drg. S. Melvin aiškino 
apie baisiausi terorą iš kapi
talistų ir valdžios pusės prieš 
Nacionalės Audėjų Unijos na
rius, o ypatingai prieš šios u- 
nijos organizatorius.

Aukų, pagal tiek publikos, 
surinko nemažai. Bet publi
kos buvo nelabai daug. Iš lie
tuvių, tai daugiau, rodos, nie
kas nebuvo, apart manęs. Tai 
didžiausias yra apsileidimas iš 
lietuvių pusės, o ypatingai iš 
progresyvių. Tai stačiai prasi
žengimas prieš darbininkų 
klasę, kad į tokį svarbų, susi
rinkimą neina. Juk Pittsbur- 
ghe gyvena keli tūkstančiai 
lietuvių, tai i tokį svarbų susi
rinkimą galėjo ateiti, jeigu 
jau ne keli šimtai, tai nors 
kelios dešimtys, bet dabar nei 
vieno; tai neišpasakytas tingė
jimas! Draugai ir draugės, 
atsiminkite, kad mūsų drau
gai Gastonijoj deda didžiau- 
sį turtą del mūsų ir visų dar
bininkų klasės, tai yra, auko
ja savo gyvybę, o mes neno
rime nei i susirinkimus nueiti 
pasėdėti ir paaukoti centą ki
tą del jų apgynimo. Nejaugi 
mums tik tautiškos organiza
cijos turi rūpėti, o tarptautinį 
masių veikimą ir darbininkų 
klasės kovą padžiauti ant tvo
ros? Draugai ir draugės, mes
kime šitą klaidą, o stokime į 
tarptautinį veikimą, nes šian
dien negalima vien tik užsi
darius lietuvių draugijose 
veikti, reikia veikti tarptauti
niu maštabu.

J. Gataveckas.

stituciją ir narių teises. Ne
žlibas nemalda- 

kad nariai būtų nuolan- 
P. T., tas nepaveikė. Jam 

; užbaigus kalbą, buvo duoti 
klausimai. Žukas į klausimus 
negalėjo atsakyti, nes jis pats 
tai gerai žinojo, kad melavo 
nariams per visą prakalbą. 
Jam buvo pastatyta klausi
mas, kodėl meto narius? Juk 
iš S. L. A. 14 kuopos išmetė 
daugiau .30 narių ir prie to 
darbo Žukas prisidėjo. Ir tik 
teismo pagelba buvo priversti 
priimti atgal į S. L. jA. Tas 
pats yra daroma su Shenan
doah 23 kuopa, nes 28 nariai 
yra suspenduoti, 4 išmesti ir 

; taipgi tik teismo pagelba bus 
■ priversta P. T. sugrąžinti tuos 
į narius į S. L. A. Žukas apie 
į tuos visus žalingus P. T. dar
bus 
nė.

I nų

nei puse lūpų neprisimi- 
Jei nors dalelę tų purvi- 

darbų, kuriuos atliko P. 
prisimintų, tai nei vienas 

L. A. narys dauginus už 
juos neduotų balso. Kuomet 
pamatė Žukas, kad negali iš
sisukti, tai ir nubėgo nuo plat
formos. šiaip tai. prašo, kad 
darbininkai duotų klausimus, 
bet kuomet klausimas yra sta
tomas apie P. T. darbus ir 
mėtymą S. L. A. sunkiai už
dirbtų centų, tai ir nubėga nuo 
platformos.

Washingtono S. L. A. nariai 
ir visi darbininkai jau žino, 
kas per vieni tie ponai iš P. T.

i Iš ar j i

'LIETUVĄ
Per CfierDourg ar Bremen su didžiausiais Ir greičiausiais voliečiiį laivais

BREMEN >r EUROPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelčkelių susijungimai į by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NOKTU ( I I HAS

57 BROADWAY, NEW YORK

B ■■

.T

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražiu eilia- 
raščių ir beletristikos; Iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdma- 
pias.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet Jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

’atarnauju visiems be skirtumo | 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
fianęs skirtumo. Mano ofisas at-• 
aras dieną ir naktį. Darbą at-Į 
icku gerai. Reikale kreipkitės pas | 
oane, o patarnausiu kuogeriausia. *

734 Grand Street i 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

$1,000 Tik Už 60 Centu
Atsiųsk 60 centų, tai gausi vi šokių 

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, Ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gai 
si mūsų gausius vaistus, taip vadini 
mus L...—v.— 1™.., --
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li-

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinBtojai visuost 
miestuose.

M. ZUKAITIS
26 Gillet Road, Spencerport, N. T.
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(Tąsa)
—Nevei’mai, — juokaudamas ginčinosi 

Gudelis.—Tu pamatysi. Amerikoj visi ve
dę taip, daro. Mes priimsime gyventi ki
tus, vien^nffgius burdingierius. Priešin
gai, aš vienas negalėčiau uždirbti pragy
venimui. Va, kaip mes padarysim. Mu
du gulėsim tam kambaryj, kuris yra prie, 
virtuvės.
įtaisysim vietelę pernakvoti, Žabely te mūs , , ■
kambaryj laikinai ant grindų pergulės, kol ; j ?,. J 
gausim lovelę, o šituose trijuose—įleisim . * ‘ -
įnamius. Šitam, didžiajam, jau turiu vie- i - --------- . _ ... _
ną—Lapkų; anajam—gausim vėl du, ovir-|zinon^ Antano Gudelio—-šiandien . sėdėjo 
šutiniam nedideliam kambarėlyj įleisime > S’aJ.G stalo ir valgė Josios brangiausiojo vy

stotyj. Gudelienė buvo labai religiška mo
teriškė ir stipriai dievota. To paties ji bu
vo nusisprendusi išmokyti ir savo vaikus. 
Kuomet jai, važiuojant į Ameriką, viena 
karšta davatka bandė įtikinti, kad jei ne ji 
pati, tai josios vaikai Amerikoje pataps 
“bedievukais,” nes ten visi tokiais patam- 

ipa, tai Gudelienė, .ilgai nemąsčius, atsakė: 
Vaikam—bernaičiam—virtuvėj i tokiais paviistų, tai geriau dar

, įvažiuojant į Ameriką tegul su laivu į juros

Ši darbšti, taupi, geros širdies, pilna pa
ikintos moteriškė—motina trijų vaikų ir 

į sėdėjo

relio pagamintus pietus. Valgydama ne- 
.sąmoningai reiškė, gilaus pasitenkinimo ir 
džiaugsmo. *

Ji buvo ilgai laukto j ir svajoto j šalyj*—• 
Amerikoj.

dvi merginas—vieną jau turime—Tdfilė.
—Bet...
—Nenusigąsk, Jievute, nenusigąsk,—įti

kinančiai kalbėjo vyras.— Viskas bus ge
rai, nes aš taijj įlanavau. šeši įnamiai 
išviso. Dabar žiūrėk,—Gudelis pradėjo 
pirštais skaityti: u juos apskalbsi, pa
gaminsi jiem valkti, apvalysi, jų kamba
rius. Už tai jie užmokės mum ne tik už 
kambarius, kuriuose jie gyvens, bet ir už 
mūs. Che, che, che!... Matai, kaip Ame
rikoj darosi. Amerikoj vedę žmonės gali 
uždirbti pinigų, jei tik moka gyventi ir 
viskas gerai vedasi. Tik reikia mokėti gy
venti.

Rokuodamiesi ir džiaugdamiesi Gudeliai 
sugrįžo į virtuvę, pas vaikus.

—Ar sunki kelione buvo?
—Nevelyčiau nei šuniui,—buvo atsaky

mas.—Bet, žinai, Antanėli: aš jau beveik 
ją pamiršau. Čia taip gerai viskas išrodo, 
taip džiaugiuosi nors kartą pasiekus savo 
laimę ir troškimą, tarsi ir pragaro ugnis 
žmogus pajėgtum pereiti del to

Žmona vėl apsipylė ašaromis.
Gudelis krovė ant stalo šaukštus ir kitus | 
daiktus, taisydamas savo brangiem sve 
čiam pietus.

—Ant jūros išbi 
—skundėsi motei 
laivas, kad su

Gudelienė buvo viduramžė moteriškė, 
virš 30 metų amžiaus. Turėjo neilgus, re
tokus tamsiai gelsvus plaukus, kurie ta- 
čiaus buvo gražiai sušukuoti ir užpakalyj 
susukti sulig senovišku lietuvišku stilium, jčiškis, kaudamas lapę, patiesė gončą Juze-

me- 
Del 
Gi-

SKYRIUS II.
Pažiūrėkim į pačių Gudelių praeitį.
Antanas Gudelis gimė paskutinį bertai- 

nį devyniolikto amžiaus. Metų neatsime
na. Neatsimena netgi tikrai katrais 
tais buvo paimtas Rusų kariuomenėn, 
jo genealogijos galima pasakyti šitiek,
mė Paciekos dvare, Trakų apskrityj, Vil
niaus gybernijoj. Jo tėvai ten gimė ir mi
rė. O tėvukas dar baudžiavos laikais buvo 
pargabentas iš Baltgudijos. Apie tėvuką 
eina visokių padavimų ir pasakojimų, ku
rie, be abejo, turi stipraus pagrindo. Sa
komi, kad jo tėvukas vadinosi visai kito
kiu vardu ir nebuvo net lietuvis, bet balt' 
gūdis, ant šuns išmainytas, ir tik daug vė
liau pramintas “Gudeliu.”

Tas buvo, kaip sakėme, dar baudžiavos
Tuo kart' laikais. 1

Paciekos • dvaro savininkas, ponas Mak- 
■naila—senyvas, nedidelio ūgio, ilgais žilais 
j plaukais ir barzda žmogus—su savo jauna, 
■dailia žmona, vieną kartą nuvažiavo į neto
li Gardino esamą Pariečiškių dvarą me
džioti. Nusivežė jiedu, tarpe kitko, vieną 
gražų gončą šunį, vadinamą “Juzek.” Po
nai Pariečįškiai—minėto dvaro savinin
kai—buvo įuruošę didelę medžioklę 'savo 
miškuose. Joje, tikėtai ar netikėtai, Parie-

DETROITO ŽINIOS
Pirmas Šio Sezono IVIuzikališ- 

kas Aido Choro Kjoncertas 
Detroito Istorijoj

Nedėlioj, 13 d. spalių, Lie
tuvių svetainėj, 25-tos ir Ver- 
nor Highway gatvių, 6 :30 vai. 
vakare, įvyks Aido Choro 
Koncertas. Tai yi‘a .linksma 
naujiena visiems .______  __
apielinkės lietuviams darbi
ninkams. Iš po vasaros sezo
no sudvigubintomis spėkomis 
Aido Choras rengia šį taip 
puikų muzikališką koncertą. 
Aido Choro mokytojas drg. V.

į kitokios išžiūros chorą, stos 
prie jo ir sykiu dainuos. Ai
do Choro mokytojas drg. V. 
Žukas jaunas ir energingas 
chorvedis, yra pasiryžęs Det
roito chorą lavinti iki augš- 
čiausiam laipsniui. Tai šiame 
koncerte skaitlingai atsilankiu
si publika pati gales įvertinti 
Detroito Aido Choro darbuotę, 
kad yra verta lankytis į jo pa- 

___ rengimus, reikia jį paremti— 
Detroito ir dar didesnį padaryti dailės

!darbuose. Tai yra sunkaus 
darbo darbininkų choras. Ir 
tik jam dailės darbuotė ir pir
menybė priklauso.

Rašo Dainų Aras.

V. ŽUKAS
Aldo Choro Mokytojas

TORONTO, CANADA

me keturioliką dienų 
ė.—Labai sirgau. O 
supo, tarsi lopšyj.

Torontiečiai, Torontietės!
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
162-ra kuopa, Toronte, salėj 
kampas Denison ir Queen gat
vių, spalių men. 13 dieną, 2 
po pietų, rengia prakalbas te
momis. (1) religija ir (2) 
darbininkų būklė. Bus atsaki
nėjama ir į klausimus. Vė
liau viešos diskusijos. Įžanga 
veltui. Kviečiame atsilankyti 
kuoskaitlingiausia kaip vyrus, 
taip moteris, neatsižvelgiant į 
amžių ir tikybinius bei politi
nius skirtumus. Bus paliesta 
moterų svarbiausi klausimai. 
Po vasaros pramogų kviečia
me prie milžiniško ir neįkai
nuojamo darbo, prie tokio 
darbo, kur gvildenami žiaurio
jo gyvenimo klausimai, nuo 
kurių priklauso mūsų likimas.

Žukas, buvęs pirmiau brook- Pažiūrėkime ar teisingai mes 
lynietis, kuris vadovavo kelius pažįstame patys save ir mūsų 
didelius chorus, dabar detroi- vietą žmonijoj. Pažinkime sa- 
tietis, savo muzikališkais ga- vo užduotis ir kaip mes jas al
bumais, ir mokslingumu muzi-liekamo. Kiekvienas privalo- 
koj, tik per tokį trumpą laiką me gerai pažinti gyvenimą pil- 
jau chorą išlavino dainose ir noj prasmėj. šie klausimai 
muzikoj pilnoj harmonijoj.svarbūs kiekvienam. Pana- 
Dainavime jau choras skiria- šiuose susirinkimuose, prakal
si nuo pirmesnių laikų, kitokis boso, paskaitose bei diskusi- 
vaizdas ir sutartina muzika jose mes juos tinkamai išrisi- 
plaukia, lyg kad būtų nebe me ir suprasime. Todėl visi, 
tas chorąs. Reikia pasakyti, be jokių abejojimų, akyliai da-

“Rytojaus” Prašymas
Lietuvių darbininkų, laikraš- 

itis “Rytojus,” išeinantis Bue- 
I nos Aires, Argentina, prašo 
j pranešti, kad amerikiečiai ne
siųstų pinigų bankos čekiu, 
nes bankos čekių jie negali iš- 

A.L.D.L.D., kiek bus gali- n2ainyti- *eikia si«;ti p‘nigu8 
mybės, yra užsibriežusi tan- £"\er,.c’n Express Co‘ Money 
kiau ir sistemaciau rengti vi
są eilę tokių parengimų. Su
naudokime visą žiemos liuos- 
laikį šiam dalykui, kad pava
sarį būtume šimtaprocentiniai 
daugiau apsišarvoję kiekvie
nam darbininkui reikalingo
mis žiniomis.

Renginio Komisija.

čių nesužinojo šių prakalbų 
bei tuos, kurie dar laikosi ne-’ I
rangumo įtekmėje. Dalyvau-^ 
kime ne vieną kartą, o ištisai,• 
kada tik bus proga. Ne tik 
dalyvaukime, bet ir raginkime, 
kad kuodažniau būtų rengia
ma paskaitos bei prakalbos.

Sako, kad daugelis ameri
kiečių siunčia pinigus už pre
numeratą arba aukas bankos 
čekiais, kurių jie negali išmai
nyti. Tat įsitėmykit ir nesiųs- 
kit bankos čekiu.

“Laisves” Adm.
(238-240)

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PLYMOUTH, PA.

A. L. D. L. D. 97 kuopos susi
rinkimas bus seredoj, 9 spalių, Klim- 
kevičiaus name, 211 E. Main St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi nariai 
eikit, yra svarbių reikalų. Sekr. 
Stanislovaitienė.

at- 
M.

CLIFFSIDE, N. .1. 
rinkimas įvyks seredoj, 9 d. 
8 vai. vakare, M. Mažeikos 
Visi kuopos nariai privalote daly
vauti šiame susirinkime. Komitetas.

spalių, 
salėj.

L. D. S. A. VI RAJONO 
KUOPOMS

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 
kuodaugiausiai delegačių 
gerus sumanymus.

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

prisiųsti 
ir įteikit

(237-239)

PAJIEŠKOJIMAI

;BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-359 Willoughby Avenue

Tc-l.. Staff- 3842

r

Bell Phone, Poplar 7546

Graborius-Undertaker

1

PAJIEŠKAU apsivedimui moters ar- | 
ha merginos, ne senesnės 30 metų, j 

Aš esu 38 metų, turiu 4 vaikus, vie-' 
nas jau dirba, kiti eina mokyklon. •; 
Tikėjimo nepaisau, nes man labai 
reikalinga gaspadinė ir namų prižiū-

Pailgo,.kūdo veido, kuris buvo smarkiai 
saulės apkepintas ir sudžiūvęs, įdubusiais 
žandais. Ilgoka, žemyn lenkta, truputėlį 
paplaska nosis buvo ryškiausiu josios po
žymiu ir greičia ųai pastebima veido dali
mi. Burna plati.

\ tis visuomet bud
tūs, vyriškos sudėties, nevalyti, pageltėję 
dantys, tarsi statinių tvora. Bendra Gu
delienės išžiūra sakyte sakė, kad tai mote
riškė, turėjusi sunkių rugtynių su galijotu 
vargu, kuris visuomet ant jos ėmė viršų, 
bet visiškai nukauti neįstengęs; kad tik ji- 

• nai tegali būti autoritetišku vargo galios 
aiškintoju. Raškažiai jai buvo svetimi, ką 
labai aiškiai Įrūdijo josios kiekviena kūno 
dalis. Pažiūrėjus į rankas, jos buvo pana
šesnės į vyriškąsias: juosvai rausvos, kai 
varis; kietos, kai šakalys ir ant delnų dar 
vis tebebuvę galima jausti sunkių darbų 
paliktos už

Kultūra, poliška, mokslas, menas ir vi

 

sokį kitoki aukšti žodžiai ir supratimai, jai 
buvo taip svetimi, kaip svetima ta kalba, 
kuria policijantas į ją kalbėjo geležinkelio

albant arba juokian- Maknaila jautėsi, kad .geriau jis būtų pra-
pastebimi dideli, pla-

WILKES-BARRE, PA
Žmones Interesuojasi Seno 

Vinco Prakalbomis

Kiek teko patirti, tai šios 
. apielinkės žmonės interesuoja

si Seno Vinco prakalbomis, 
į Kurie žino apie jį, kaipo ra- 

> Sėją, tai klausia ar tas pats 
> kalbės, žinoma, gauna atsa

kymą, kad tas pats ir kad jo 
prakalbų maršrutas jau prasi
dėjo su 6 d. spalių.

Prakalbų maršrutą Senam 
Vincui tvarko A.L.D.L.D. XII 
Apskritis. Visoms apskričio 

. kuopoms išsiuntinėti praneši- 
mai nurodant, kada ir kur 

. įvyks prakalbos ir raginant, 
kad kiekviena kuopa paskirt- 
toj jai dienoj pasistengtų su
rengti. Kurios kuopos prane
šė svetainių rašus, tai ap
skritis plakatui padarė ir 
joms išsiuntinėjo4

i

ką—brangų ir užsitarnavusį šunį.
. —Pykši ar ne, pane,—kalbėjo ponas Pa- 
riečiškis Maknailai,—tavo gončo nebėra. 
Kiek atlyginimo nori?

Prasidėjo prieteliškos derybos. Ponas

radęs arklį arba porą jų, negu tokį brangų 
ir ištikimą gončą. Pinigais imti atlygini
mą nenorėjo, nes tai _• būtų net neetiška. 
Kuo kitu jis turi atsiimti? O Juzeko taip 
gaila! Bevalgant pietus, ponios Maknai- 
lienės akyva akis kelis lygiai kartus buvo 
atkreipta ant stalų patarnautojo—jauno, 
dideliais garbinuotais plaukais ir juodom 
tarsi anglis akimi vaikino, kuris buvo aug- 
štesnio, negu vidutinio, ūgio ir tarnavo 
Pariečiškių dvaro palociuje lakiejum. Tai 
buvo ištikro prašmatnus ir vikrus vaikinas. 
Veidas jo baltas, kai drobė; juodais lakie- 
jaug drabužiais apsirengęs. Tik žiūrėk į 
jį ir džiaugkiš. Patiko jis poniai Maknai- 
lienei. Patiko, nežiūrint, kad jis buvo tar
nas ir jai nelygus savo sociališku stovė
jimu.

(Tąsa bus)

čiu kalbės Senas. V in-j Nesu verskite visą darbą aut 
vieno žmogaus, bet visi dar- 
buokitės. Aš, kiek galiu, pla
tinu tūds skelbimus, bet' Juk 
vienas žmogus negali viską at
likti. Čia visi turi pasidarį 
bųoti. Kadangi kuopos susi
rinkimas įvyks tą pačią dieną, 
kaip ir prakalbos, tai laukti 
negalima. Ateikite pasiimti 
plakatų ir bandykite juos iš
dalinti.

Kuopos Sekretorius
J. V. Stankevičius.

Barre.
cas temoj “Amerikos istorija 
ir darbininkų padėtis.” Taigi, 
visi “Laisvės” skaitytojai ne
praleiskite šios progos, patys 
dalyvaukite prakalbose ir at
siveskite savo pažįstamus, nes 
daug naujo išgirsite nuo Seno 
Vinco. Bus ir koncertinė da
lis, kurią išpildys vietos Aido 
Choro nariai. Solo dainuos 
geras solistas K. Miškinis, du
etus ir kvartetus sudainuos A. 
Kaspąriūtė, J. Surdokas ir se
serys Zdaniūtės.

Dar daugiau. Visi “Lais
vės” skaitytojai, kurie skaito 
Seno Vinco raštus, privalumas 
ateiti ir susipažinti su juomi. 
Juk jo raštus visi myli, tai pri
valo ir su 
susipažinti.

Apskr.

juomi pasimatyti,

Kom. Narys

Draugai
D. 43 Kp. Nariams 
ir drauges! Mano

i .-J'-čia kuopa'antrašu, 338 Hazle St., yra iš
rengia prakalbas 13 d. spalių, “Laisvės” atsiųsta prakalbų 
7 vai. vakare, Poteliūno sve- garsinimai, bet dar niekas ne- 
lainėj, 53 Bank St., Wilkes- atėjo jų pasiimti platinimui.

Tokio, Japonija.— Iš prie
žasties audros nuskendo 
Japonijos laivas Kotossiro 
Maru; žuvo 30 žmonių.

Fort Worth, Texas.— Už 
kelių valandų po to, kaip jo 
pati gavo divorsą, Claude 
Goodwin, 33 metų amžiaus, 
nušovė ją ant gatvės, o pa- 
skuį pats nusišovė.

kad koncerte bus kuo detro- lyvaukime, pasikviesdami tuos, | rc^0J'a-. A- AJ.Ta-k?.YlcllH’ Grccn- ' 7 ’ 1 nnini: Avo nhssvillp N Y.Riečiams susidomėti. Progra- kurie del kokių nors priežas-f ’ (237-239)
ma bus didelė ir įvairi. Jo-j .
je dalyvauja solistė dai-'--ų|

Įnininkėj. Ohicagos lakštinga-h 
la, G. šįdiškiūtė. Ji linksmina | 
chicagįečius ir užganėdina S 
juos savo dainomis. Tai pik | 
nai pasitikime, kad ši gražuo- r 
lė sudvigubintai prisirengs su į 
naujomis dainomis atlikti sa-1 
vo užduotį Aido Choro kon- Į 
certe. Apart visų muzikališkų Į 
d.:;'. spėkų, kaip drg. V. žu-1 
ko, Aido Choro mokytojaus, I 

[ir chicagietės G. šidiškiūtės,' 
1 vietiniai solistai ir solistes taip
gi parodys savo gabumus dai
nose, jie yra pilnai jau prisi
rengę. V. Petrušionienė ne
veltui lavinasi pas profesiona
liškus muzikos vedėjus, ji turi 
malonų soprano balsą, o da

lbai’ jos balsas yra neapsako
mai išlavintas, ir delei šio mu- 
zikališko koncerto daug kas 
naujo, kaipo ekstra, jos pa- 

[ rinkta gražių dainų. Iš vyrų 
solistų St. Rimkus, K. Kar- 

I pus, J. Skulevičius irgi pana
ši istorija. O dar kas yra 
svarbu, kad Aido Choro na
rys Albinas Juodaitis, kurį čia 
choriečiai vadina lietuvių Ša-, 
1 lapinu, yra prisirengęs su 
naujomis dainomis tame taip 
įspūdingame koncerte. Laiko 
jau nedaug liko. Dabar kiek
vienas lietuvis ir lietuvaitė, se
ni 'ir jauni, turi rengtis į šį 
koncertą. Nes programa busi 
sudvigubinta muzikoj, daino
se, duetais, kvartetais ir t. t. ■ 
Po koncertui seks š< 
se svetainėse, dvi orkestrus | 
grieš. Tai kaip jaunimui, taipjj 
ir suaugusiems bus malonus irjB 
linksmas vakaras. DabarJss 
pats gražumas šio sezono. Kas 
gi gali nepanorėti dalyvauti 
tokioj muzikališkoj progra
moj, sureng^oj Aido Choro 
pramogoj, kas yra retenybė. 
Reikia ne tik visiems susido
mėti, bet ir kiekvienam savo 
kaimynui 
kad 13 diena spalių, tai dailės 
ir muzikos istorinė diena Det
roite. Aš tik visai mažą dale
lę čia suminėjau’ koncerto pro
gramos eigos. Bet pilnai ži
nau, kad choriečiai yra pasi
rengę po šio koncerto paduotij 
Detroito jaunimui ir visiems 
mylintiems dailę ranką. Kad 
jie, užgirdę kaip choras per 
tokį trumpą laiką l^ersidirbo^iygiiiii^iii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiyiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiii^

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 
kuogeriausiose vietose ir už žemą, 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

. Per Žyį Šventes Atdara Vakarais

IŠPARDAVIMAS 
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo |sisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės

prikrautas visokių jums 
reikalingų rakandų.

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

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

GYVENAMOJO KAM8ARI0 RAKANDAI - PIGIAI
okiai abejo-1 Trijų Kavalkų Setas,, su standžiai, bet

dar painformuoti,

i | I

lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- d 
tytais rėmais, apmuštas tik^u Mo- yį | g O 
hair’u M 11
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į 3/^

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel, Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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 specialč kaina
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BOSTONAS IR AFIEL1NKE
NORWOOD, MASS.

Iš ALDLD 9 Kp. Susirinkimo

. 25 d. rugsėjo įvyko A. L. 
D. L. D. 9-tos kuopos susirin
kimas, kuriame buvo išduotas 
raportas iš A. L. D. L. I). 7-to 
Apskričio metikės konferenci
jos. Raportas priimtas.

Išrinkta komisija del 
cijos menesio darbuotes 
turiu draugu: J. Grybas, 
čenas, L. Trakimavičius

agita- 
iš ke- 
I,..Ma
ir J.

Galgauskas. Komisija pereis ! 
per Norwoodo lietuvių stub as, 
užrašinėdama darbininkiškus 
laikraščius ir prirašinedama į l 
A. L. D. L. D. 9-tą kuopą nau
jus narius. Taipgi apkalbėta; 
vaikučių draugijėlės atgaivini
mas.
J. Gryb 
jaunųjų 
Nutarta per 
surengti 
čiant 
Repšį.

Išrinkta T. Sarapas ir 
.s del suorganizavimo 
pionierių draugijėlės, 

agitacijos mėnesį 
prelekciją, pakvie- 

prelegentu Dr. Joną 
Taipgi bus rengiamos j 

didelės prakalbos 20 d. lap-, 
kričio. Kalbėtoju bus žymusis j 
lietuvių darbininkų judėjime i 
literatas ir prakalbininkas. i 
Tos prakalbos, tai agitacijos i 
mėnesio užbaigimas. Tas pa
rodo, kad A.L.D.L.D. 9-ta kp. į 
turi pasibrėžus nemažai p: 
darbuoti tarpe Norwood 
tuvių darbininkų, jų orjfaniza- 

'fevime ir švietim

le-

Columbus dienoj bus di
džiausias parengimas Bostono 
apielinkėj, kuri rengia Nor
woodo darbininkiškų organi- • 
zacijų bendras frontas.

Bus žavėjantis koncertas su ! 
parinktais artistais. Jau da- j 
bar galima numa kad
koncerto programa tur
tinga, nes jau apsiėmė daly- I 
vauti talentinga dainininkė E. i 
Sidariūtė, lyriškas sopranas iš į 
Hudson, Mass., ir žymi Bosto-, 
no apielinkės dainininkė Julė į 
Rainard, dramatiškas sopra- ; 
nas. Tikimasi, kad dalyvaus Į 
ir* L. L. * R. Choras, vedamas i 
drg. Edw. J. Sugar.

Taipgi yra užkviestas žy
mus dainininkas baritonas P. 
Banlys iš Bostono.

Po koncertui bus šokiai. 
Uninė orkestrą iš penkių mu
zikantu grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Todėl į šį parengimą turėtų 
iš visos Bostono apielinkės su
važiuoti ir linksmai laiką pra
leisti. Pelnas nuo parengimo 
yra skiriamas agitacijos fon
dui, tai yra, Amerikos, lietuvių 
darbininkų judėjimo paramai. 
Parengimas Įvyks Lietuvių 
svetainėj, Norwoode.

Darbininke.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesosc.

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

$5 {eigų taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American Line
N BBOADWAT, WSW TOBK

LAISVE

XII Apskričio Konferencija
BINGHAMTON, N. Y.—Lie- mollth r-s z-v 1 -4 z-v zx at TA ’

1000 Litų

Norėdami ar

ir

BROOKLYN, N. Z.

© 1029 
The American 
Tobacco Co„ 

Mirs.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ”

Šiuomi konferencija užsidarė.
Pirm. O. Girniene. 
Rast. Geo. Stanionis.

4G TEN EYCK STREET,

Scranton, Pa.; į
Pa.; Pittston, i

už 103.00

“LAISVE”

WK V

< >

• Nebėra “Geležiniu Mergų

SENOVĖS PRIETARAS 
. TAPO PRAŠALINTAS

. . • - • z už tai kankinimų. AMERIKOS
Niekad daugiau nereikės moksl Intams tyrinėjimams slapstytis tamsiuose rustuose uz , '„lofts[o v’yrams ir mokslas išdidžiai žygiuoja pirmyn.
1NTELLIGENTINGUMAS nušlavė šalin tamsybes užtvarą, kuris kvadat užkirsdavo keltą monsto vyrams, ir

“tą spraginimas padarė”
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pasalintom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretu prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

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

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

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretu dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

!Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKI.ES kurie seno budo cigaretii išdarbio suerzina

> gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretu rūkymą vyrams ir moterims.

Puslapis Penktas

ITs TOASTED

........................................... '■

t’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

UzSUK—-Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

t

L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J. 
J. BONDZI, Iždininke, 4G Ten Eyck Street, • Brooklyn, N. Y.

Nutarta sekančią konferenci
ją Jaikyti Scranton, Pa. Drg. S. 
Jasilionis pranešė, kad Bing- 
hamtono kuopa užmoka už 
šios konferencijos svetainę, 
taigi delegatai išreiškė širdin
gą ačiū Binghamtono kuopai.

pos 28 d., 1929 m., A. L. D.

ton, N. Y.;
Wilkes-Barre,
Pa.; Inkerman, Pa.; Ply- 

, Pa.; Nanticoke, Pa.;
Edwardsville, Pa., ir Lee 

, Pa. Nutarta raportus 
Kuopų raportai, 

diskusijų priimti.! 
kuopos sudaro 
ir finansų turi

L. D. XII Apskričio pusmetinę Į park pa> 
konferenciją atidarė drg. D. | apdiskusuot. 
Gudišauskas 10:30 vai. ryte j ()0 įrumpu 
Mandatų komisija liko paskir-i viršminetos 
ta sekanti: drg. M. Stanislo-i 904 nnr:11Q 
vaitienė ir J. Klevinskas. 28
notvarkis tapo priimtas kaip1 * , r, .i . , A j 4. 1 • Paxeltas klausimas kas Imk.skambėjo. Is mandatų komi- . .....

i sijos paaiškėjo, kad dalyvau-■ progresyviško judėjimo. I o 
ja 19 delegatų nuo 9 kuopu. (trumpų diskusijų paaiškėjo, į 

kad iš agitacijos apmokamo i 
Išrinkta O. Girnienė pirmi-; organizatoriaus veikimo A. L. 

ninke ir Geo. Stanionis rašti- p. l. D. XII Apskritis nepa- 
ninku.. Į rezoliucijų komisi- į didėjęs ir skaitlius kuopų su- 

, ją išrinkti Staiiislovaiti^ žal-i simažino. Kilo, klausimas 
dokas ir Tamulaitis. Toliau, kaslink Mockaus prakalbų. Po 
kilo klausimas, ar duoti spren- trumpu diskusijų palikta B. 

įdžiamą balsą XII Apskričio į v> K/gu patarimu, kad Moc- 
prakalbose nebūtų au- 

. Pakeltas klau- 
rug- 

ĮSėjo. Nutarta paagituoti vi
sus narius, kad dalyvautų ma
siniuose mitinguose. Kilo 
klausimas, kad šaukt XII(Ap
skričio korespondentų konfe
renciją. Nutarta šaukti 
kad korespondentai patys pa
dengtų lėšas. Kilo klausimas 

susinėsimų rašti-: kaslink A.L.D.L.D. knygų lei- 
Po ilgų diskusijų pa-

valdybai. Vienbalsiai nutarta į ^aus - 
; duot, perskaitytas protokolasi ]<os renkamos. 
lis buvusios A. L. D. L. D. XIIsįnias kaslink 1-mos d.
Apskričio konferencijos, įvy- , 
kusios 29 d. sausio, 1929 m., 
ir priimtas. Nutarta perskai
tyti protokolus iš A. L. D. L. 
D. XII Apskričio valdybos po
sėdžių. Protokolai perskaity
ti ir priimti.

Valdybos raportai. Orga-1 
nizatoriaus, :
ninko, finansų raštininko ir iž-Į dimo. "o.e
d įkinko raportai išduoti ir pri- likta taip, kaip yra. Skaityta 
imti. rezoliucija Gastonijos streikie-

kad’rių klausimu ir liko priimta su
Nutarta pa- 

del Gastonijos

B. V. K. raportavo, 
piknikas Valley View Park i mažu pataisymu. 

| davė gryno pelno $108.09, ku- rinkti aukų 
ris tapo padalintas del 3 ap- streikierių; taipgi nutarta7 au- 

jskričių po lygią dali. Viršmi- koti $10 iš A.L’D.L.D. iždo, 
notas raportas liko priimtas. Į Išviso atikų pasidarė $22.50 
Kuopų raportai: iš Bingham- (ant vietos suaukota $1^.50)

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IK RALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI;
Keystone ____________ Main
Bell..

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

Now York.

9669
—Oregon 5136

REIK ALINGA
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.

Z7777777..,7*’xV772x'ZS*!2aE22Z

M ETUVISK1 KONTRAK TOKIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome, senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Me? peri/fdfiysime jūsų langus už visai žemą kainą.

MjJiavojame budinkus iŠ viršaus ir iŠ vidaus, 
atliekame grvit iv tinkam?.i.

Tarkite® »u niurni* del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Aveniu,

Ridgewood© Skyrius: 253

Nau t 
bizni. >

Darbą L-

kaino*.
sekančiu adreau:

Brooklyn, N. Y. |
Grove St. ž

■7ZZ77?77.?,yz?TO?L'Z2OTOT£

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažamės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų .buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane 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 Pl., New York 

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

Al <b 
o 1

<6

Greitai ir Pigiai Persiunčia

50 Litų už į 5.50 500 Litų už 51.75
100 Litų už 10.75 600 Litų s/uz 62.00

! 200 Litų už 21.00 ! 700 Litų v uz 72.25
: 300 Litų už 31.25 800 Litų v uz 82.50

400 Litų už 41.50 900 Litu už 92.75

materialiai pagelbėti savo giminėms 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kalną galite pa
siųsti per

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Saltin. Jis ne tik sunkiausias 
ligps įvaro, bet ir grahą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Hrhsm’e fnlrl (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių ne-uniuns tuiu ruwotrb bijOj Už 75c už baksą apsiginki™* 

nuo savo amžino priešoI

Isv Tsshc (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš Ulbu Lga Luuu kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

Kampu Clermont Avenue 
TELEPHONE t JUNIPER 97»<

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

«J.-,»danei pinlruB «o Baro adreeu, niratykitej

AS, f-emlan pa»ir«6t», eiunčiu junc» VIENĄ DOLERI, už kur| mnlonCklt man 
priBiuBtl URBAN’8 COLD POWDERS Jr URBOLA, »u viaali nurodymai, 
kaip vartoU.
Varda* —---------------------------------------------------------------------- - ---------------------- -

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

No. -
Hievtnf

AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 
PHONE VOLUNTEER 2177-0474

____St. or Atb.

____ SUt«--------

MOKYKLA BU REPUTACIJA
736 Lexington A ve., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

įsteigta 25 metai. Būk neprigalmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialia klases moterims. Leidimas ir užganidinimas užtikrintas. Kla- 
sis dienomis ir vakarais.

PER3ITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

LUCKI.ES
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VIETOS ŽINIOS
Tuojau Užsiregistruokite, 
kad Galėtumėt Balsuoti

Kas šią savaitę neužsirdtgis^ 
truos, negalės balsuot šiuosej 
miesto ir k.itų valdininkų rin
kimuose. Kiekvienas darbinin
kas pilietis privalo užsiregis- 
truot su tikslu atiduot savo 
balsą Komunistų Partijos kan
didatams rinkimuose. Kur už- 
sįregistruot, gali jums pasa
kyt bile policmanas, jeigu pa
tys nežinote.

Registravimosi vietų perdė- 
tiniai paprastai klausinėja, už 
ką balsuosi. Nėra reikalo 
jiems atsakyt. Jeigu paduoda 
popierėlę, sakydami pažymėt, 
katros partijos kandidatus 
remsi, galima tą popierėlę į- 
mesti į dėžutę, visai nieko ne
įrašant. Nes dabar dar tik pi
liečių registravimasis, o ne bal
savimas. Kad demokratų bei 
republikonų pakalikai reika
lauja pasisakyt, už ką balsuo
si, tai tiktai delei informacijų 
savo politinei mašinai.

Du Milionu už $8,500

Apskaitoma, kad Central 
Park Casino Restaurantas nuo 
atsidarymo pavasarį iki rude
ninio užsidarymo turės tarp 
dviejų ir trijų milionų įplaukų. 
Miestas, tą valgyklą yra išran- 
davojęs tik už $8,500 į metus 
keliems kapitalistams. Jie šią 
vasarą Central /Park Casino 
padarė nesvietiškai brangią 
užeigą, kur už arbatos stiklą' 
prisieina mokėti $1; už pa
prasčiausią ^vakarienę—$5. Tie 
biznieriai šitaip kainas pakėlė, 
kad į Casino galėtų lankytis 
tiktai' pbniškoji publika, o ne 
darbininkai, bei ‘ šiaip prasčio
kėj U f • • ** ' ’ ■ -1 ■ H '1 I

2,000 Maisto Išvežiotoji! i 
Streikas New Yorke

šeštadienį sustreikavo 2,000 
trokų vežėjų, kurie išvažinėjo 
vaisius, daržoves ir kitokius 
šviežius valgio produktus iš 
gelžkelio stočių. Jiems metus 
darbą, dabar susikaupė $6,- 
000,000 vertės tų produktų 
Lackawanna, New Jersey Cen
tral ir kitų gelžkelių stotyse. 
Keliuose tūkstančiuose vagonų 
genda neiškrauti ir neišvežioti 
vaisiai ir daržovės; iš to bū
sią apie $1,000,000 nuostolių 
kasdieną.

Amerikos Darbo Federacija, 
prie kurioš streikieriai pri
klauso, kelis kartus bandė su
turėti streiką, bet nepavyko. 
Streikieriai reikalauja 8 valan
dų darbo dienos vietoj ligšioli
nių 10 valandų; jie taipgi rei
kalauja pusantro syk tiek mo
kėt už viršlaikio darbo valan
das, kaip uz paprastąsias.

Majoro Walkerio valdžia 
jau, pąsiuntė 300 rezervinės 
policijos, kad neleist vežėjams 
daryt masinius pikietavimus 
$es ■ užstreikuotomis vietomis. 
Streikieriai jas iš, sykio pra
dėjo .piketuoti po 50 ir dauT 
giau darbininkų. ,

Valstijos , lejtenantaę-guber- 
natorius jau pradėjo derybas 
su Darbo Federacijos viršinin
kais ir vietiniais vežėjų uni
jos lyderiais, kad tuojaus už
baigti streiką.

Federaciniai vadai, žinoma, 
parduos ir šį streiką, kaip kad 
jie pardavė visus kitus pasku
tiniais laikais.

Kas 'Radote?
Per Aido Choro perstatymą 

operos “Kotnąyilio Varpai,” 
Katrė Lasevičienė, gyvenanti 
498 Ferry St., Newark, N. J., 
pametė branzalietą. Kas ra
dote, malonėkit^ jai sugrąžin
ti arba parduoti j “Laisvės” 
raštinę/ 'j

K.* Vitas painei skrybėlę. 
Kas radote,, atneškite į “Lais
vės'; ; ofisą.; .

Iš Nepaprastai Pavykusios 
Aido Choro Suvaidintos 
Operos “Kornevilio Varpai”

Dar niekad Aido Choras ne
turėjo tokio didelio pasiseki
mo, kaip pereitą sekmadienį 
su opera “Kornevilio Varpai,” 
kuri buvo suvaidinta Labor 
Lyceum svetainėje, Brooklyne. 
Ne tik Aido Choras per 17 me
tų savo gyvavimo, bet nei joks 
kitas choras Brooklyne iki šiol 
dar niekuomet nebuvo sutrau
kęs tiek publikos, kiek sugu
žėjo į “Kornevilio Varpus.” 
Ne tik visos sėdynės viršuj ir 
apačioj buvo užpildytos, bet 
dar šimtai vėliau atėjusių tu
rėjo stovėti svetainės ir balko
no užpakaliuose ir visais pa
sieniais.

Nei viena koncertinė pra
moga jokios kitos organizaci
jos, apart “Laisvės” metinių 
koncertų, dar neturėjo tokio 
pulko publikos, kaip dabar Ai
do Choras. Tai yra džiuginantis 
dalykas, kuris rodo platų pro
letarinį prijautimą darbinin
kiško Aido Choro darbams ir 
pastangoms.

Visi aidiečiai dirbo, besimo
kindama ta muzikališkai sun- v
kią ir ilgą operą. Bet užvis 
daugiausia savo gabių pajėgų 
pridėjo tai B. šalinaitė, nauja, 
jauna choro mokytoja. Jinai 
buvo ir dirigentė laike vaidi
nimo; ir dirigavo, kaip tikra 
savo srityj specialistė, mitriai 
ir budriai, visuomet suderinda
ma orkestrą su dainininkais ir 
lošėjais; dirigentė kelis kartus 
momentališkai pastatė ir “til
tus,”' kuriais padėjo daininin
kams pereiti tūlas kritiškas 
vietas.

Publika giliai įvertino šali- 
naitės darbą ir pastangas; ir 
mokytoja -dirigentė pilnai už
sitarnavo to gražaus gėlių bu
kieto, kuris jai buvo įteiktas, 
užbaigus vaidinimą.

Iš eilės reikia atiduoti kre
ditą režisieriui K. Kriaučiūnui, 
kuris mokino sceniškąją, lošia
mąją “Kornevilio Varpų” dalį.

E. Retikevičiūtės orkestrą 
pagirtinai atliko savo rolę, tuo- 
mi daug prisidėdama prie su
darymo malonaus įspūdžio iš 
viso vaidinimo.
Pavyzdingas Dainavįmas

Operos siela—dainavimas. 
Ir Aido Choras dar niekuomet 
pirma taip puikiai nepasirodė 
su dainavimu, kaip šį kartą. Vi
sos dainos, be jokios išimties, 
pagirtinai pavyko, be jokio už
sikirtimo bei klaidos. Tai irgi 
rimto aidiečių darbo ir pasiry
žusio mokinimo pasekmė, kuri 
liūdija apie choro spėkas. Šis 
pavykimas turės duot aidie- 
čiams pasitikėjimo, ką jie gali 
nuveikti, jeigu tik būna reikia
mo pasiryžimo.

Pirmaujanti artistai-solistai: 
Margaret česnavičiūtė, Lilija 
Kavaliauskiūtė, K. B. Kriau
čiūnas, F. Stankūnas ir J. Na- 
livaika pavyzdingai atliko sa
vo roles. Pastaba galima bū
tų padaryt nebent Kavaliaus- 
kiūtei, kad ji negana garsiai 
kalbėjo, taip kad sunku buvo 
girdėt esantiems toliaus nuo 
pagrindų. 1

Aktorių , rolės buvo seka
mos: Serpoletė (išdykėlę)— 
Margaret česnavičiūtė; žermi- 
na, nežinoma grafaitė—Lilija 
Kavaliauskiūtė; Gertruda, 
Ona, Mariutė, Zuzana (kaimo 
mergaitės)—-T, Stankevičiūtė, 
E. Pikiūtė, M. Skučiūte ir A. 
Kairiūtė; Grafas Enrikis—K. 
B. Kriaučiūnas; Jonas Grenys 
—J. Judžentas; Gasparas 
(skūpuolis)—F. Stankūnas; 
Vaitas—J. Nalivaika; Rajen- 
tas—V. Paukštys; raštininkai 
—P. Juodzevičius ir P. Pet
rauskas; Kašalotas, grafo ofi- 
cierius—P. Petrauskas; jūrei
viai—A.* Velička, Palaitis ir 
Kripaitis; Vežėjai, Lekajai, 
Miestelėnai, Tarnaitės—Aido 
choristai ir choristes. I ,

Vįsi- lošėjai mokėjo savo 
vaidmenius ir lošė taip, kaip 
reikalavo rolės; nebuvo lūkur 
riavimų, žodžių gaudymo iš

suflerio (J. Valatkos, kuris 
betgi yra geriausias suflerius, 
kokį tik galima būtų gauti 
Brooklyne).

Apie patį veikalo turinį, 
kaip jau buvo kartą “Laisvė
je” minėta, tenka pakartot, 
kad jis nėra darbininkiškas, o 
viduramžiniai-feodalis, su nuo
lankaujančiais tarnais ir “ge
rais” ponais. Bet tai ne lo
šėjų kaltė, o stoka klasiniai 
darbininkiškų veikalu. Kai 
del muzikos-dainų, tai “Kor
nevilio Varpai” suteikia visą 
eilę kompozicijos perlų.
Nesusipratimas del Aktų 
Skaičiaus

Ta opera turi tris aktus; bet 
pirmas aktas susidaro iš dvie
jų atidengimų bei scenų. Ka
dangi programoj nebuvo pasa
kyta apie du atidengimus, tai 
publika palaikė pirmąjį aktą 
dviem aktais; taigi kada už
sibaigė antras aktas, dauguma 
paskaitė užbaiga trečio ir ga
lutino akto, sukilo ir ėmė skir
stytis, kad užpakaliniuose 
kambariuose pasivaišint, parū
kyt, pasišnekučiuot. Šitaip iš
sijudinus žmonėm, publika 
jau pusėtinai buvo išsisklai
džius, kuomet prasidėjo tikra- 
sai trečias, užbaigiamas aktas. 
Tuo būdu susidarė perdaug 
trukšmo, ūžimo, baladojimosi 
ir, be abejo, patiems akto
riams buvo jau sunkiau vai
dinti ir dainuoti.

Prie šios programos rašyto
jų klaidos reikia pridėti dar 
vienas trūkumas—tai kad pro
gramoje visai nebuvo paduota 
veikalo turinys; ir todėl gale 
svetainės sėdintiems bei sto
vintiems sunkų buvo susigra- 
balioti įvairių ir veiksmų ir 
scenų prasmė, kuomet per to
lumą negalima aiškiai girdėt 
tūlų aktorių bei dainų žodžiai.

Po vaidinimo buvo labai 
skaitlingi žmonėmis šokiai.

Užbaigiant, paantrinsime, 
kad jeigu veikalo turinyj bu
vo trūkumų, tai dainininkai ir 
lošėjai tuom nekalti; jie ir jų 
mokytoja-dirigentė abelnai at
liko viską taip, kaip tik gali
ma buvo pageidauti, laikant 
mintyje, jog tai darbo žmonių, 
o ne profesionalų choras.

Tatai parodo, kad prie ge
ro mokinimo ir choro narių 
pasiryžimo aidiečiuose yra ga
na dainiškų ir vaidyliškų spė
kų, kurias scehoje pakreipus į 
klasinę vagą, galima būtų tu
rėti ne tik dailiško pasitenki
nimo, bet ir klasinių pamokų 
darbininkiškiem klausovam ir 
žiūrovam.

V. Reporteris.

Serga Drg. A. Bėčienė
GREAT NECK, N. Y.—Drg. 

A. Bečienė, L. D. S. A. 64 kuo
pos organizatorė ir A. L. D. L. 
D. 72 kuopos narė, randasi Mi- 
neolos ligoninėje. Spalių 3 d. 
buvo jai padaryta sunki, dvi
guba operacija—išimta apen- 
dikas ir tulžiniai akmenėliai. 
Kurie draugai norėtų ją ap
lankyti Mineola Hospital’yje, 
tai galima kasdieną nuo 2 iki 
3 vai. po pietų ir nuo 7 iki 8 
vai. vakare. A. Kl.

Fašistai Yra ir Demokratę 
ir Republikonų Kandidatai

Republikonų kandidatas į 
New Yorko miesto majorus 
La Guardia yra fašistas; ita
liškuose kliubuose jis, sakyda
mas prakalbas, atvirai garbi
na Mussolinį. Ne mažiau yra 
prie fašizmo linkęs ir dabarti
nis majoras Walkeris, kuris vėl 
kandidatuoja į tą vietą ant 
demokratų tikieto. Majoro 
Walkerio policija visuomet bu
vo gatava priruošta prieš strei- 
kierius; ji ne desėtkus, bet 
šimtus sykių blaškė darbinin
kų mitingus gatvėse' ir ardė jų 
demoiistracijas. Ne uždyką, 
todėl, pavyzdžiui, dabar Kai
lių Siuvimo Fabrikantų Komi
tetas pasižadėjo agituot savo 
darbininkus balsuot už Walk- 
erį.

Kai kurie išnaudotojai re
mia Walkerį; kiti—La.Guar- 
dią; treti deda tūkstančius 
į vieno ir kito rinkimų kam
panijos fondus. Socialistai su 
savo kandidatu į majorus Nor
manu Thomasu taipgi gauna

gausios moralės ir finansinės 
paramos iš buržuazijos.

Vien tik Komunistų Partija 
nieko bendro neturi su buržua
zija, apart kovos prieš jąją; 
vien tik Komunistų Partija ei
na grynomis darbininkiškomis 
spėkomis, vesdama proletaria
to kovą už tu o j autini u s ir ga
lutinuosius jo reikalus.

Apie Ką Dr. J. Kaškiaučius 
Kalbės Richmond Hille?

Jau buvo rašyta, kad A. L. 
D. L. D. 185 ir L. D. S. A. 
111 kuopos rengia prakalbas 
daktarui J. J. Kaškiaučiui 11 
d. spalių, 7:30 vai. vakare, 
svetainėje 10313—103rd Avė., 
Ozone Park, netoli, nuo Ox- 
for eleveiterio stoties, tarpe 
103 ir 104 gatvių, vienas blo
kas į šiaurius nuo Liberty 
Avė. Bet nebuvo pranešta, 
apie ką daktaras Kaškiaučius 
kalbės. Dabar turime praneš
ti, kad daktaras Kaškiaučius 
kalbės apie “šalčius,” apie 
bronchitą ir kitus dalykus, ku
riuos rudeninis žmonės labai 
greitai pagauna ir kokios pas
kui iš to būna pasekmės. Bus 
aiškinama, kaip nuo tų ligų 
apsisaugoti. Todėl klausimas 
labai svarbus, visi ir visos at
silankykite. Nesivėluokite, nes 
žinote, kad daktaras atsakinės 
ir į klausimus.

Taipgi pasistengkite praneš
ti ir tiems, kurie “Laisvės” ne
skaito ir apie rengiamas pra
kalbas nežino, kad atsilanky
tų. Rengėjai.

Ofortas............ I
Į ? I I

ŠI VAKARĄ POŽĖLOS 
RISTYNĖS SU 
UNIVERSITETO VYRU

New Ridgewood Grove, 
Brooklyne, šį vakarą, utarnin- 
ke, žymusis lietuvių ristikas 
Karulis Požėla risis su Paul 
Harperiu iš Texas Universite
to. Iki šiol Požėla paklodavo 
pusiau-mokytus ir nemokytus; 
dabar pasižiūrėsime, kaip Po
žėlai pavyks su “pilnai moky
tu.” Bet tikimasi, kad ir čia 
paims viršų tipiškas Požėlos 
lankstumas, vikrumas ir fizinė 
spėka, vartojama su protu.

Toj pačioj vakaro ristynių 
programoj imsis ir Ilans Stein
ke su Fr. Judsonu; Gardini 
su Mike Romano, italai sun
kiasvoriai galijotai, ir graikas 
vidutiniai sunkaus svorio pa
saulinis čampionas Paulius 
Maliavos su Gilu Mario.

Vis tai pirmo rūšies risti kiš
kos spėkos, iš kurių turės pa
sitenkinimo to sporto mylėto
jai.

Yra žmonių, kurie sako, kad 
jiems patinkąs boksas, bet ne 
ristynės. Taip kalba paprastai 
tie, kurie nėra arba visai matę 
ristynių arba neteko jiems ma
tyti gerų ristikų. Kuomet taip 
kalbantis gauna tatai pama
tyt, žiūrėk, ir pripažįsta, kad 
ristynės reikalauja daugiau 
abelnosios spėkos ir Visapusiš
ko išsilavinimo, nekaip kumš
tynės; ir iš ristynių, po teisy
bei, yra daugiau “show,” ne
kaip iš kumštynių.

Sportautojas.

SUSIRINKIMAI
L. D. S. A. 1 KUOPOS NARĖMS
Šį ketvirtadienį, 10 d. spalių 

(Oct.), kaip 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne, įvyks svarbus L. D. S. A. 1 
kuopos susirinkimas su paskaita. Su
sirinkimas bus trumpas, o po susi
rinkimui bus skaitoma paskaita, pa
rašyta drg. F. Abeko, temoj: “Mo
terį} rolė evoliuciniam ūkyj ir po
litikoj.” Į šį susirinkimą yra kvie
čiama ne tik kuopos narės, bet ir pa
šaline publika. Atsilankę turėsite 
progą išgirsti daug naudingų ir pa
mokinančiu dalyku. Komisija.

239-40

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. Iv. D. L. D. 147 kuopos ekstra 

susirinkimas bus ketverge, 10 spa
lių, pas drg. Milinkevičių, 174—31st 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gai, būtinai turite atsilankyti j šį 
susirinkimą, nes jis šaukiamas delei 
svarbių reikalų. Pereitas mėnesinis 
susirinkimas neįvyko delei lietaus, 
tat dabar . pasistengkit atsilankyti. 
Sekr. A. Bružas.239-40

FOR RENT
PASIRANDAVOJA gražus frontinis 

kambarys, su 4 langais; yra steam 
heat ir šiltas vanduo. Tinkamas vie
nam arba dvie mypatom. Kreipki
tės po. num. 381 Hooper St., Apt. 
32, Brooklyn, N. Y. Matyt galima 
nuo 7 vai. vakare.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
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 parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK

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

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

(222-248)

Temykit, Temykit!
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% didesnės 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.

Tel., Foxcroft 5819
(237-42)

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

4. R4DZEV/ČII/5
GRABORIUS 

(Undertaker)

i 416 Metropolitan Avenue

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

į---------------------------------------------
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia 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
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 «
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo- 

, mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiaiDarbą atlieku
kreipkitės šiuo adresu:

JOY4S STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn. N. Y.

. z■—»■«— t— ■>■■■■ ■»——m—»■— ar - — Tt j— į

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.
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Automobilių Technikos 
Mokykla

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

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

$10

Mokiname lietuvių ir anglų 
kalboje. Mokytojum yra lie
tuvis, žymus auto ekspertas- 
instruktorius L. Tikniavičius. 
Atdara iki 9 vai. vakare, ne- 
dėldieniais 10 iki 12 vai. ryte. 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.
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TELEPBONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po plet. 
Ketversraii ir Bubatomu iki • mil. 
Penktadieniai! ir aeknadieniaia tik 
■ulyg sutartie*.

| DAKTARAS IR CHIRURGAS | 
^Specialistas del visų lip; ir opera-į 

I^cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-į 
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydyt 

mo būdai. B127 East 84th Street

(Tarp Park ir Ixjxington Avės. B

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

f........ —

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

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
užeiga

JOs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmtsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

i Valgykla yra užvardinta

n Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.




