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Dabar mūsų spaudos ir or
ganizacijų narystės vajai. Tu
rime išnaudoti visas priemo
nes, kad tie vajai būtų sėk
mingi. Reikia šaukti .kiekvie
noj kolonijoj pasikalbėjimas 
gabesniųjų draugų, nepamirš
tant įtraukti ir jaunuolius. Rei
kia pasidalinti darbas ir eiti 
su propaganda per darbininkų 
stubas. Dar yra daugybė lie
tuvių, kuriems galima būtų už
rašyti mūsų laikraščiai ir pri
kalbinti prisirašyti prie mūsų 
organizacijų'.

Daugiau narių mūsų organi
zacijom, daugiau skaitytojų 
mūsų spaudai, daugiau para
mos gynimui reakcijos aukų 
Gastonijoj ir kitur! Tam dar
bui neturėtų atsisakyti nei vie
nas veiklesnis darbininkas.

per 
pla- 
mū-

“Laisvės” jubilėjinis nume
ris, rugs. 21, tai istorinis doku
mentas. Peržvalga Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjimo 
yra pamokinanti. “Ko mes iš
mokome ir neišmokome 
dešimtį metų,” turi būti 
čiai diskusuojama visose 
sų revoliucinėse eilėse.

Drgg. Pruseika, Bimba, 
driulis, Tauras, Gasiūnas ir ki
ti mums suteikė istorinių pasi
skaitymų. Lai tas būna ne vis
kuo. Reikia tų pasiskaitymų 
daugiau ir jų lauksime. Ypa
tingai man patinka savikriti
ka. Tai vienas gerų būdų pa- 
simokinimui del geresnio veiki
mo ateityje. ,

An-

t

Minint 10 metų Komunistų 
Partijos ir mūsų lietuvių dien
raščio “Laisvės” jubilėjų, kla
siniai susipratę darbininkai 
neturėtų pasitenkinti pasidi
džiavimu, kad “aš skaitau 
“Laisvę” arba “Vilnį” nuo pat 
jų įsikūrimo ir širdingai re
miu Komunistų Partiją ir jos 
darbuotę.” Labai geras da
lykas, bet tai nėra visos parei
gos susipratusio darbininko. 
Stok veikiančiųjų kovotojų ei
lėse, įsirašant į Komunistų 
Partiją, ir aktyviai dalyvauk 
jos visoj darbuotėj. Komunis
tų Partijos narystė reikalauja 
daug triūso ir ištvermės. Sto
damas jos eilėsna, tikrai galė
si jaustis, kad atlieki klasiniai 
susipratusio darbininko parei
gas.

X

Kalbant apie raštus ir ru
sėjus, mums daug aprašymų, 
įspūdžių ir patarimų galėtų 
suteikti drg. J. Šukys. Pas jį 
turėtų rastis neišsemiamas šal
tinis jų, nes ne veltui jį va
dindavo “L. S. S. tėvu.” Vie
nas iš pirmųjų L. S. S. narių; 
per ilgus metus dirbęs jos Pil
domajam Komitete; pergyve
nęs L. S. S. kairėjimą ir per
siorganizavimą į Kom. Part.; 
pergyvenęs karo reakcijos ir 
spaudos cenzūros laikotarpį; 
iškalėjęs kalėjimo bausmę už 
vadovavimą darbininkų judė
jimo; ar gali kas geriau mums 
perstatyti lietuviu darbininkų 
istorija Amerikoj ? Tie įspū
džiai būtų pamokinanti visiem, 
ypatingai tiems, kurie 
mūsų eilėsna vėliau, 
me, drg. Šuky!

stojo 
Lauksi-

Daugelyj vietų teko paste
bėti, kad mūsų darbininkų or
ganizacijos užlaiko knygynus, 
bet nemačiau, kad apart lietu
viškų knygų kur būtų angliš
kų apysakų, šiaip lengvų pasi
skaitymų arba jaunuolių laik
raštuko prenuinerata.

Mes nusiskundžiame, kad 
mūsų vaikai ir jaunuoliai ne
linksta prie mūsų organizaci
jų ir pramogų, bet nesistengia-

Fordas Išmetė iš Darbo 
25,000 Darbininkų

Detroit, Mich.— Bėgy pa
starųjų kelių savaičių For
do kompanija atleido iš dar
bo apie 25,000 darbininkų. 
Kapitalistinė spauda tų ži
nių neskelbia.

MacDonaldas Kalbėjo
J. V. Senate Apie

Kary “Panaikinimą”
WASHINGTON.—Pirma

dienį po pietų Anglijos im
perialistų atstovas kalbėjo 
senate. Jis Wall Streeto 
tarnams pasakojo, kad ka
rai būsią “išvengti” ateity, 
jeigu bus vykdomas gyveni- 
man Kelloggo taikos paktas.

“Karo nebus, jeigu Ame- 
ka ir Anglija del to darbuo
sis,” pareiškė MacDonald.

Taip, bet Amerika ir Ang
lija visu smarkumu dar
buojasi del karo — ginkluo
jasi.

MacDonaldas, apart kitų 
dalykų, tariasi su Hoove
riu apie “sulyginimą” laivy
nų spėkų. Bet kad “suly
ginti” spėkas, tai abi šalys 
dar turi budavoti daugiau 
karo laivų. O laivynų “ly
gybė” būsianti atsiekta 
1936 metais.

Tai taip Amerikos ir Ang
lijos imperialistai eina prie 
“karų panaikinimo.”

Išsiuntinėjo Pakvietimų
Laivyno Konferenciją

Londonas. — Pirmadienį 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris, socialistas Hen
derson, išsiuntinėjo pakvie
timus Amerikai. Janonijai, 
Franci]ai ir Italijai dalyvau
ti laivvnų klausimu šaukia
mo] konferencijoj, sausio 
mėnesį, Londone, sulig su
tarties tarp Anglijos ir A- 
merikos.

Philadelphia.;— Pirmadie-
n į čia prieplaukoj ištiko šuo ja linkui JCabul, 
eksplozija ant tayorinio lai
vo Eelbeck. prikišus žibin
tuvą prie kerosino tankos; 
du darbininkai žuvo, keturi 
tapo sužeisti.

me padaryti jas jiems patrau
kiančias.

Amerikon augantis jaunimas 
myli skaityti, ypatingai apysa
kas, tad pripildykime savo na
mus, knygynus ir susirinkimų 
kambarius darbininkiškomis 
apysakomis, laikraščiais ir tt.

Tankiai motinos atsiveda 
vaikučius į choro bei teatrų 
pamokas, kurie pakampiais 
snuduriuoja. Kadangi jiems 
rrevalia lakstyti ir jie neturi 
ką veikti, tai tas jiems taip 
atsibosta, kad jie purtosi eiti 
bile kur su tėvais. Atradę 
laikraštuką bei knygą jie žiū
rinės ir greičiau pripras prie 
mūsų judėjimo. Paaugėję pa
siliks mūsų eilėse’.

KAIP EINA “LAISVĖS” VAJUS
DETROITAS RENGIASI

PAJUDINTI ŽEMĘ

Vajininkai dar vis neišsi
judina. Nauji novobrancai, 
kaip išsitarė vienas vajinin- 
kas, eina labai lėtai. Phila
delphia stovi pirmoje vieto
je, bet apie ją šį kart dar 
nerašysime. Lauksime ge
resnių žinių.

• Po du , nauju skaitytoju 
prisiuntė: M. Pacevich, Ri
verside, N. J., I. Alieksie- 
jus, Philadelphia, K. Baka- 
nauskas, Easton, Pa., J. Sin- 
kauskas iŠ Patersono pri
siuntė 4į skaitytojus, o J. 
Bakšys iš Worcesterio 2į. 
Ir Sinkauskas ir Bakšys da
lyvaus vajuje. Draugui 
Bakšiui yra labai plati dir
va ir kad kaip, tai jisai gali 
gauti pirmą dovaną.

Šie draugai išpildė savo 
priedermę: O. Sidarienė, 
Hudson, Mass., P. Žemaitis, 
Detroit, Mich., A. Marshall, 
Torrington, Conn., P. Mar
cinkevičius, Great Neck, N.
Y. , T. Pangonis, W. Frank
fort, Ill., P. Karchus, Ali
quippa, Pa., Ig. Karlonas, 
Tuckahoe, N. Y., A. Kveda
ras, Newark, N. J., M. Pau- 
liukaitis, Seymour, Conn.,
Z. Klibienė, Chicago, Ill., J. 
Kentrus, Roselle Park, N. 
J., P. Plung, Cleveland, O., 
M. Mikšrienė, Chicago, Ill., 
A. šulas, Chicago, Ill., Ch.

Sukilimas Plečiasi 
Afganistane

gautaMASKVA.— čia 
pranešimas iš Tarmez, kad 
sukilimas, vadovaujamas 
Nadir Khan, plečiasi prieš 
/dabartinį Afganistano val
doną, Bacha Sakao, kuris 
užėmė sostą su pagelba An
glijos imperialistų, 
surengė 
Amanullah.

Sakoma, sukilėliai 

kurie
sukilimą ' prieš

mar-
Afga-

nistano sostinės.
Bacha Šakao- sumobiliza

vo visas spėkas apginti mie
stą, o tuo pačiu sykiu jo ša
lininkai su šeimynomis 
kraustosi iš miesto.

Bedarbių Protestas Vienoj

Viena, Austrija.*— Perei
tą savaitę keli šimtai bedar
bių surengė protesto de
monstraciją prie raštinės 
kapitalistų laikraščio “Ste- 
ierer Zeitung”; jie protesta
vo prieš laikraščio šmeižtus, 
būk bedarbiai nenorį dirbti, 
tik valkiojasi gatvėmis.

Leona, Tex.— Sekmadie
nį keturi asmenys žuvo nu
kritus orlaiviui netoli nuo 
čia. ■ ' i : i J

Bender, Oakville, Conn., J. 
Gudaitis, Hartford, Conn., 
E. Urchus, Lynn, Mass., M. 
Sellers, Pittsfield, Mass., A. 
Matulaitis, W. Lynn, Mass., 
W. Trinka, Hartford, Conn.

Visi jie prisiuntė po ^ie
ną skaitytoją. Draugas 
Pangonis iš W. Frankfort, 
Ilk, žada dalyvauti vajuj. 
Newarkas ligi šiol davė iš 
viso šešius skaitytojus, o 
Riverside keturius.

Bendrai imant, reikia pa
sakyti, kad vajus vystosi 
silpnai.

Iš Detroito
Kaip praneša d. A. Mete- 

lionis, Detroite darban stos 
32 vajininkai. Jie darbuo
sis “Laisvei,” “Vilniai” ir 
Literatūros Draugijai. Va
jininkai, kaip tvirtina Mete- 
lionis, nusitarė pajudinti že
mę. Žiūrėsime ir tikėsimės.

Iš Bridgeport, Conn., per
eitą nedėldienį atvyko d. 
Šiugždinis. Jisai pranešė, 
kad- -Bridgeportas labai 
energingai dalyvaus vajuj. 
Jisai pats dalyvaus vajuj, o 
be to dar darbuosis Mockai- 
tis, Kajackas, Žemaitienė ir 
Katinas. Bridgeporte yra 
labai daug dirvos paskleisti 
“Laisvę.” '

Draugai, miklinkite savo 
kojas ir vartokite daugiau 
idejiųės amunicijos. Ligi 
šiol vajuj pasidarbavo tik
tai 63 draugai. ’

Darbdaviai Nori Išmesti 
Streikierius iš Stabų

MARION, N. C.— Teks
tilės dirbtuvių savininkai 
nusprendė išmesti streikie
rius iš kompanijų stubų 
Clinchfield ir Marion mies
teliuose.

Tame klausime pirmuti
nis žingsnis buvo padarytas 
pirmadienį, kuomet Mabry 
Hart, Clinchfield dirbtuvės 
prezidentas, atsikreipė į 
Francis J. Gorman, gelto
nąjį vadą United, Textile 
Workers Unijos j ir John 
Peel, North Carolina Vals
tijos Darbo Federacijos vi- 
ce-prezidentą,, prašydamas 
jų pagelbėti išmesti 59 strei
kierių šeimynas iš stubu, 
kurios priklauso Clinchfield 
kompanijai. ,

Taipgi Marion Manufac
turing Kompanija deda pa
stangas prašalinti 30 strei- 
kierių šeimynų iš savo stu- 
bų.

Tsitsihar, Mandžurija. — 
Francijos lakūnai D. Coste 
ir M. Bellonte žada lėkti at
gal į Paryžių per Mukdeną, 
Shanghajų ir Calcuttą. Sa
ko, jie padarę 5,958 mylias. 
Neoficialiai padarė ilgos ke
lionės rekordą.

žemes Drebėjimas Maine 
Valstijoj

Lewiston, Me.— Antradie
nį čia jausta du žemės dre
bėjimai.

Pirmas drebėjimas pasi
reiškė 7:20 vai. rytą, antras 
už dešimties minutų vėliau. 
Nuostolių nepadaryta.

Išsprogdinta Du
Gatvekariai Mieste 

New Orleans, La.
NEW ORLEANS, La. — 

Pirmadienio vakarą čia ta
po išsprogdinta du gatve- 
kariai. Gatyekariečių strei
kas dar tebesitęsia.

Kelios dienos atgal Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green pareiškė, 
kad jis dėjo visas pastan
gas streiką užbaigti, bet 
nieko negalėjo padaryti. 
Todėl jis dabar nebesidar
buoja tuo reikalu.

Vietos gatvekariečiai dar
bininkai pasirodė energin
gais kovotojais.

MacDonald© Misija 
“Šventa,” Sako Green
TORONTO, Kanada. — 

Amerikos kapitalistu tar
nas, William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas, pirmadieni, atida
rydamas čia federacijos 
konvencija, pareiškė, kad 
premjero MacDonaldo apsi
lankymas Jungtinėse Vals
tijose yra “šventa misija.”

Girdi, MacDonaldas dar- 
buoiasi už pasaulinę “tai
ką.”

Bet darbininkai turi ži
noti, kad tai yra blofas — 
kad MacDonaldas atvyko į 
Jungtines Valstijas ne su 
tikslu darbuotis del taikos, 
bet svarbiausia pasitarti del 
bendro fronto prieš Sovietų 
Saiungą.

. ;Kaip greitai jis susitiko 
su prezidentu Hooveriu, 
taip greitai jie pradėjo dis- 
kusuoti apie Sovietų Sąjun
gą: kokius žingsnius daryti 
prieš darbininkų respubliką.

40 žmonių Prigėrė

Oslo, Norvegija.— Iš prie
žasties didelės audros ir 
miglos sekmadienio vakarą, 
Norvegijos pakrašty, laivas 
Haakon VII, priklausantis 
Nordenfjeldske Steamship 
Kompanijai, susikūlė į uolą 
ir nuskendo. Apie 40 žmo
nių žuvo. .

Washington. — Praneša
ma, kad multi-milionierius 
Andrew W. Mellon nemano 
rezignuoti iš iždo ministe- 
rio vietos; jis žada būti toj 
vietoj iki 1933 metų, -

IŠMETĖ DARBININKŲ DŽIURE IŠ 
GASTONIJOS STREIKIERIŲ TEISMO

Bandė Negrus Atskirti nuo Baltųjų Darbininkų; Valdžios 
Liudininkas Numaskuotas, kaipo Grafteris

CHARLOTTE, N. C. — 
Pirmadienio rytą darbinin
kų džiurė, kurią išrinko 
Darbo Unijų Vienybės Kon
vencija, atsibuvus Clevelan- 
de, atėjo į Gastonijos strei
kierių teismą tėmyti tardy
mą ir išnešti savo nuospren-

Pirma negu teismo sesija 
prasidėjo darbininkų džiu- 
rės nariai pasirinko vietas 
ir susėdo. Teismo sargai 
tuo jaus pareiškė negrams 
darbininkams, Sol Harper. . nuėjus į streikierių susirin-
ir Charles^ Frank, kad_ ne- birželio 7 d. ir girdė

jus Bush sakant: “Mes/tu
rime kovoti, kad laimėti šį 
streiką, ir mes ištrauksime 
tuos skebus, net jeigu reiks 
pralieti kraują del to.”

Ji taipgi pasakojo, būk 
organizatorius Beal pareis- / 
kęs: “Mes eisime ir sumuši
me policiją ir mušeikas. Jei
gu jie čia ateis, mes šausi- 

įme ir šausime, kad nužudy- 
j ti.” ~

Tai bjauri melagystė. Or
ganizatoriai niekad taip ne
kalbėjo. Keli darbininkai, 

i kurie buvo teisme, priėję 
prie “Daily Workerio” ko
respondento ir pareiškė:

“Manville-Jenckes advo
katai mano, jog jie gali pa
pirkti skebų pačias mela
gingai liudyti, tai jie tuomi 
įtikins džiurė. Mes buvome 
tame susirinkime; Beal ir 
Bush tain nesakė. Jie sakė, 
jog streikieriai turi eiti prie 
dirbtuvės nik i etų o ti ir ban- . 
dvti išvesti naktinius darbi
ninkus i streiką.”

f 

grams uždrausta sėdėti | 
kartu su baltaisiais žmonė
mis ir kad jie turi eiti ant 
balkono, kur negrai būna. 
Visi darbininku džiurės na
riai kaip vienas sukilo ir 
pareiškė protestą prieš dis
kriminavimą negrų darbinin
kų, ir visi ėjo ant balkono.

Pirma negu jie susėdo ant 
balkono, kitas policistas pri
bėgo ir pareiškė, kad teisė
jas nusprendė, jog šiame 
tardyme nebus įsileista teis
man nei vienas negras.

Kuomet baltieji darbinin-: 
kai, džiurės nariai, užpro
testavo prieš tokį teisėjo 
nuosprendį, tai policistas 
grąsino juos visus suareš
tuoti ir išvarė lauk.

Popietinė j sesijoj darbi
ninkų džiurė vėl susirinko, 
ir jiems pavyko toj sesijoj 
būti teisme.

Apart kitų valdžios liudi
ninku, buvo pašaukti liudy
ti policistai Roach ir Gil
bert. Jie pasakojo veik tą 
patį, ką ir pirmesniam tar
dyme. Pasakojo, kad kuo
met jie nuvyko su policijos 
viršininku Aderholt i strei- 
kierių koloniją, streikieriai 
pirma pradėję šaudyti.

Gilbert užginčijo, kad jis 
atakavo nikietuojančius 
streikierius, bet prisipaži-l 
no, kad jis tik viena kartą 
tematė McGinnis ir Mc
Laughlin, tačiaus “pažino”- 
juos, kaipo asmenis, kurie 
šovę.

Roach Grafteris
Kaltinamųjų nusės advo

katas Jimison klausinėjant 
iškėlė į viršų, kad Roach, 
eidamas pareigas specialio 
šerifo, buvo kaltinamas 
grafte. Apie jo graftą še
rifas Ryan kelis kartus ra
portavo, ir pagalios Roach 
už graftą buvo atstatytas 
nuo darbo. Tarp kitu daly
ku jis prisipažino, kad du jo 
automobiliai sudegė, bet sa
kė, jog jis jų neuždegė, kad 
gauti apdraudą. Jis taipgi 
prisipažino, kad laike pir- 

mesnio tardymo jis teisme 
pareiškė: “Tie prakeikti ru
sai turi būt nušauti už tai, 
ką jie skelbia. Mums nerei
kia rusu bedievių North 
Carolina valstijoj.”

“Tai tu bandei juos nu
šauti birželio 7 d.?” užklau
sė advokatas Jimison.

“Taip,” atsakė Roach. .
Meluoja Valdžios 

Liudininkai
Valdžios liudininkė Mac- 

Mahon sakė, kad ji buvo

7 Mirė nuo Miinšaino
Pereitos savaitės gale, New 

Yorke ir Brooklyne, šeštadie
nį ir sekmadienį, mirė nuo 
mūnšaino 7 asmenys.

Anglijos Kabinetas Užgyrė 
Sutartį su Sovietais

Londonas. — Antradieni 
tano oficialiai pranešta, kad 
kabinetas vienbalsiai užgy- 
rė protokolą. pasirašytą 
užsienio reikalų ministerio 
Hendersono ir Dovgalev- 
skio, Sovietų atstovo, del 
atnaujinimo diplomatinių 
santikių tarp abiejų šalių.

IšBADAVO 67 DIENAS

LONDONAS.—“Daily He- •. 
raid” nraneša, kad Billie 
Brown, kuris norėjo sumuš
ti pasaulinį badavimo re
kordą, išbadavęs 67 dienas, $ 
nutraukė savo “pasninką?’ 1 
Per “pasninką” Billie Brown 
nustojo 45 svarų. I i

f. j Hnnm
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j- Liūdną pasakyt, kad su rytiniu paštu ateina tik po 
naujų skaitytojų šiame “Laisvės”, vajaus mėne-

t Jau daugiau kaip savaitė vajaus laiko praėjo, o nau- 
vjŪ ^TPhWnieratu tiktai žiupsnys.

Pereitais vajais susidarydavo po tūkstantį ir daugiaus 
*’haųjU “L.” dienraščio skaitytojų. Bet jeigu dabartinių-, 
T5ne vajuje dalykai eis panašiai, kaip iki šiol, tai patys ga-

suprasti, koks mizernas bus šio mėnesio “darbuotės” 
Įtl?tiitatas. • ■ • j t

“Laisvei” būtinai reikia per vajų gauti bent 1,000 nau- 
**jų skaitytojų, kad galėtų be pavojaus dasikasti iki kito 
-deudens. Tai “zopustas,” kuris iki šiol padėdavo dienraš
čiui pepsiirti per apsnūdusį, įplaukomis beveik sausą va
karinį sezoną. •
•"^'Jeigu, todėl, draugai nesurems pečiais ir nepasidar- 
lįįęųos “iš tikro, iš pilno” per likusias vajaus savaites, tai 
“;turi minėt, kad “Laisvės” laivui ateinančiais metais gręs 
^.prisvilimas prie kokio krizio povandeninės uolos.

Nelaukite Krizio Momentų
Reikia pripažint, kad krizio momentuose draugai, skai

tytojai, dalininkai, pritarėjai visuomet suskubėdavo pa
galbon, ir neleisdavo savo dienraščiui žlugti.
> Bet atsišaukimas ūmos pagelbos yra visuomet nesma- 

•^gus,.nervus erzinantis dalykas—lakstymas, karštas pa
skubos darbas, spaudimas savęs ir kitų, galvatrukčiavi- 
»*mas, ir tuo pačiu signalas, iš kurio priešai gauna progos 
J pasišaipyti.
t Nėpalyginamai geriau yra nuolatinis, pastovus, regu- 
•jyiiaris savo, dienraščio reikalų rūpinimas—o vajaus mė- 
į’nuo yra juk tokios reguliarės programos punktas, tik 
j^gi^ng'esnįs. 'u

VajUi‘įpusėjus arba'einant prie užbaigos, be abejo, 
draugai pasmarkins darbą; tačiaus praleistas lai-1 

*kas niekuomet nėra visiškai atpildomas. Praleist vieną 
*ąrba dvi pirmąsias savaites reiškia nukirst vajui pirma-

Įsileidžia
*PaSak Lietuvos tūlų laik- 

raŠčių pranešimų, Sovietų 
valdžia sutiko įsileisti į SS 
RS ‘ šękamus laikraščius: 
“L. Aidą,” “MūSii Rytojų” 
ir ‘‘Ekonomistą.” Bolševi
kų priešai ilgai šaukė, kad 
Sovietai biją tos rūšies laik
raščius įsileisti. Į Lietuvą 
įsileidžiama “Izviestija” ir 
“Ekonomičeskaja Žizn.” 
“Pravda” — Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos or
ganas — Lietuvon neįsilei- 
džiama.

Kiek Gavai Naujų 
Skaitytojų SavoRobert Koch T. B. ligoni

nėj kas sekmadienį, rytme
čiais, iš katalikų koplyčios, 
po ankstyvų pamaldų apsi
lanko žmogus pas džiova 
sergančius ligonius. Pirm 
pasakysiąs labą rytą, sy
kiais da ir dovanų neku- 
riems duoda—gabalėlį sal
dainių ar šmotuką muilo, 
kaipo “sampelus” nuo tūlų 
kompanijų. Kai kuriems 

I tai dar ir maišiuką Bull 
| Durham tabako suteikia. 
| 1 Visiems ligoniams palie- 
!'ka po laikraštuką “Our 

v. .. . v. , . ? J11. ' -j.? ^Sunday Visitor”, kunigu nnti fašistai viešai, gėdija- leidžia^ i§ Hontington, 
Ind,

Tame laikraštuke vien 
tik reŲgiški dalykai rašo
ma, nieko svarbaus. Dau
giausiai katekizmų reikšmė 
išguldinėjama, apie darbus, 
nuveiktus “strošnų” asabų 
—kardinolų, arcivyskupų, 
apie gyvenimą šventųjų, ir 
tt.

Viename laikraštuko kam
pe obalsis:—“Jei tu aplai- 
kai reguliariai šį laikraštį, 
tai kas nors už jį apmoka.” 
Kitame kampe vėl: “Dau
giau, negu 3,000,000 žmo
nių skaitys mūs šios laidos 
laikraštį — tūkstančiai po 
perskaitymo i š d a 1 i n a.” 
Žvilgterėjęs į tuos sakinius, 
nusišypsojęs, misliju 
jeigu iš tos skaitytojų 
gumos tiek jį skaito, 
čia ligoninėje ligoniai, 
aną dalinant bergždžias 
darbas atliekama. Tiesa, 
kai duoda į 'rankas, tai be
veik dauguma ima. Kiti da 
ir dėkui pasako. Mat, tiki
si 'Sykiais gauti nuo jo do
vanų, maišiuką tabako, ar 
tam panašiai. Bet nuėjus 
toliaus tam dėdei, meta tą 
laikraštuką ant kėdės, nei 
nepažvelgę į pirmo pusla
pio antraščius. Mat, jame 
apie “baseball? ir “fonių” 
nėra. ' "■*

Tiesa, tūli nei patys ne
skaitę siūlo kitam, baikau-

“psichologijos gelmėse,” tai 
vis tik fašistai turėtų savo 
psichologiją nors kiek pa
žinti ir jų paaiškinti.

Veikiausiai kad pirmes- 
hieji paskalai turi pagrindo 
ir bus tikrąja atsistatydini- 
mo priežastim, būtent: 
tarpusavinės intrigos;' Sme
tonos Kruvinojo troškimas] 
duoti geras vietas .savo gi-1 * 
minaičiam — švogeriui Tu-I^ 
belini ir kitiems artimiemsf- 
niekadėjams.

a v

si.
Fašistų laikraštis; pažymi, 

kad Tūbelio ministerija ne
žada nieko naujo ir skirtin
go. Esu

Dabartinis vyriausybės 
sikeitimas nėra jokis kaž 
kių nepaprastų įvykių ar 
linkybių padarinys ir nežada 
jokių didelių pasikeitimų. Val
stybės kūrybos darbas eis to
liau ta pačia kryptim, gal tik 
dar daugiau patobulindamas 
vieną, kitą metodą.
Taigi, Smetonos Kruvino

jo klika varys tų patį “kū
rybos darbų” — žudymų ge
riausių darbininkų veikėjų, 
persekiojimų darb. judėji
mo, tarnavimų buožėm, 
dvarponiam, fabrikantam 
ir juo dvarui j ai.

šventė, girių
elektrifikacijosKalba Daug, Bet 

Nieko Nepasako
* t «

Atsistatydinus Voldema
rui iš fašistų premjeryštės, 
buvo manyta, kad pribuvę 
fašistų laikraščiai plačiau 
nušvies priežastis pasitrau
kimo. Kas jums! Štai sme- 
tonininkų organas (“Lietu
vos Aidas” už rugs. 21 d.) 
paraše tuo klausimu įveda
mąjį straipsnį, bet reikėtų 
tūkstančių Saliamonų gal
vų jį suprasti. Parašęs ke
lis paragrafus tuščių frazių 
apie Voldemaro nuveiktus 
“didžius darbus,” fašistų 
“Aidas”-nurodo, kad

...užsieniams ir mūšų vi
suomenei rūpi užvis labiausia 
sužinoti šito nelaukto pasitrau- 

' kimo priežastis. Dėl šito klau
simo eina įvairiausi spėlioji
mai, fantastiškiausi gandai.
Bet

Mes negaliai visiškai pąten- 
nti Mūšų šKdil^o’jį Smalsu

mo dėl to, kad žmortių1 veiks
mų visas priežastis1 išaiškinti 
pozitingai yra labai sunku. 
Tos priežastys dažnai slepiasi 
žmonių psichologijos nepriei
namose gelmėse. Męs pasi
stengsim paaiškinti padėtį, 
iliminuojant klaidingas, gan
dų bei žmonių fantazijos su
kurtas priežastis.

)
Daugiausia gandų remiasi 

spėliojimu, esą tarp. valdžios 
ir valstybės galvų kilęs nuo
monių skirtumas dėl principi
nių politikos dalykų. Mes ga
lim visiškai tikrai užginčyti, 
jog nieko panašaus nėra.

Valstybės galva ir ministe- 
ris pirmininkas nuo seniausių 
laikų visada^ visiškai sutikda
vo dėl savo politinių pažiūrų 
bei įsitikinimų ir mes , tikrai 
žinom, jog tas sutikimas ir 
šiandien nerado jokių išim
čių. , " . .

Gali būti pažiūrų skirtumas 
į būdus ir metodus, bet tas vi
sur ir su visais pasitaiko.

Taip pat netiesa, esą vyriau
sybės atsistatydinimas įvykęs 
dėl tam tikro suskilimo vy
riausybę 'apšuphhČidšė f politi
nėse sferose, čia mes irgi ga
lim užtikrinti, kąd jokio ^kili
mo minėtose sferose nebuvo ir 
nėra. Niekas -neskilo ir nie
kas betrūko. Viskas yra, kaip t»įJ,i . , • į; -i,. > i ' 

, Trgi neturi ’jokio pamato 
Vyriausybės “atsistatydinimo 
rišimas, tai su uniyęrsjtetp re
formos klausimu, tai su santy
kiais su šv. Sostu.’ Mums te
ko sužinoti, jog Valstybės Gal
va labai norėtų ir toliau ma
tyti prof. Voldemarą prie už
sienių politikos vairo. Šitai 
geriausia rodo, kad visi pana
šūs spėliojimai neturi jokio 
pamato. ’
Kaip matome, fašistų lai-j 

krąstls užginčina visokius 
spėliojimus, bet atsistatydi
nimo priežasties nepaduoda, 
lyg jos visiškai nebūtų; lyg 
ministerių kabinetas galė
tų rezignuoti ir reoganizuO- 
tis tik taip sau, be jokios 
priežasties ir reikalo. Jei
gu t6s priežastys būtų ir

ki

pa- 
ko-
ap-

sau: 
dau- 
kiek 

tai

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

tojų ir Rėmėju 
“Laisves” Bendroves Di

rektoriai, nuo 1 d. Spalių 
(October) iki 15 d. Lapkri
čio (November), paskelbė 
Vajų gavimui “Laisvei” dar 
daugiau naujų skaitytojų.

“LAISVĖS” KAINA

nių švenčių likvidavimu 
įvedama materialistinės 
šventės, pastebėjimui dar
bininkams ir kaimiečiams, 
kad klerikalų pasakos apie 
dangišką, rojų ir pragaro 
gelmes liovėsi būt priim-j 
tom ir kad juodadarbiai ir| 
kaimiečiai liovės išnaudoji-, 
mams pasiduot. Proletarų 
šventės įsteigta sekamai: 
lapkričio 7 d. Revoliucijos i 
šventė; sausio 22 d.—šven
tė 1905 m. revoliucijos ir 
paminėjimas Lenino mir
ties; kovo 12 d.—monarchi
jos puolimo šventė, gegužės 
1 d. tarptautinė darbininkų, 
šventė. Daugelyje vietų 
taipgi apvaikščiojama koo-. 
peratyvų 
šventė,
šventė, o vėliausiai paskelb
ta tai esanti moterų šventė, i

i

Vietoje birmavonės ir! 
krikšto, Rusijos vaikai esą 
dabar yra skiriami per ate-, 
jistus apvaikščiojimams ka
rui prieš dievą ir prieš kla
ses. Praeitais metais esą 
valdžia uždariusi viso 354 
bažnyčias, 38 klioštorius, 59; 
sinagogas, 38 moskas ir 43; 
kitokias religines įstaigas.

Po smulkmeniškų nusi
skundimų, ką Sovietų val
džia mano daryti religinių 
apeigų suvaržymui, laikraš
tis dabąigia taip:

“Valstybė-valdžia dabar
tiniu laiku neturi intencijos 
po prievarta uždarinėt baž
nyčias, bet per agitaciją 
daranti įtekmę kaimiečiuo
se ir moralį spaudimą ve
da uždarinėjimui bažnyčių 
ir duoda jiems, kaimiečiams, 
ką sovietai skaito 
ku tikslu.”

Baugu tamsos 
lams—kunigijai,
valdžios tvarka aniems kin
kų drebėjimą suteikia ir to
dėl anie, aprašydami apie 
darbus Sovietų Rusijoje, 
žengiant link progreso, no
ri įbauginti aklai kunigė
liams tikinčius žmones,

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

VIETOJE $6.00 TIK

Argentinoje Judžiai 
Smarkiai Plečiasi

• , . I t ) ' ( »

, Pasak davinių, Argentino
je j udėmieji paveikslai ple
čiasi smalkiau, negu kitose 
Pietų Amerikos respubliko
se. Išviso Argentinoje ran
dasi apie 400 teatrų, ku
riuose kasdieri' rodoma ju
džiai. Iš jų 150 yra Buenos 
Aires mieste, 35 Rosario 
mieste, dešftnts Bahia Blan
ca, ir likusis skaičius — po 
visų plačiųjų šalį. Be to, 
randasi daug teatrų, kuriuo
se judžiai rodoma 4ik pri
puolamai, sekmadieniais.

Judžiai įgabenami iš kitų 
kraštų (Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Vokieti
jos, etc.). Tačiaus J. V.‘ 
judžiai sudaro 80 nuoš. viso 
tos rūšies importo.

Mašinos Argentinoje labai 
smarkiai varomos’it judžiai 
tik mirga akyse, kaip eina. 
Kuri drama ar komedija J. 
V. judžių teatbe parodoma, 
sakysim, į vienų valandų, 
tai Argentinoje į pusę.' Pa
prastai toje šalyje parodo
ma trys dramos vienu užsi
mojimu, kuomet J. V. užten
ka vienos, su pora pridėč- 
ku.

Sprendžiama, ką'd p patsai 
judžių plėtimašjs ir tasai 
šturmingas jų rodymas pa
veiks ant pusrąngįų argęh- 
tiniečių psichologiniai ir pa
darys juos gfęitėsniais vi
same' kame; padarys nau
dingesniais vis ir vis besi
plečiančiai šalies industrijai.

praktiš-
METAMS

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

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

Sekančias Dovanas:
PIRMA .... $30.00 
ANTRA .... $25.00 
TREČIA .... $20.00 
KETVIRTA . . $15.00 
PENKTA . . . $10.00 
ŠEŠTA. . . . . . . . . . . $5.00
Darbuodamiesi rink ime 

“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap
švietus ir dar gausite dova
na.

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ

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

Visata reikalais rašykite

apašta-
Sovietu

;r u: f Prastai Pradėta
Gera pradžia, sako patarlė, tai jau pusė darbo. Tinka- 

Tifras darbo pradėjimas ženklina, mat, pasiryžimą, kuris, 
£ rimtai, pastoviai dirbant, toliau dar labiau savaime įsi- 
^šjūbuoja, nešdamas kas kart tikresnių pasekmių.
V. Kas praėjo, tačiaus, jau nebegrįš; jeigu prastai prade
gta, reikia bent tolesnėje vajaus eigoje susigriebti ir už
tverti pradinę spragą.

Pravartu taipgi pastebėti, kad vienas iš didžiųjų mūsų 
^judėjimo vargų—tai tas amžinas vilkimasis iš užpakalio. 
‘Susirinkimai prasideda kokia valanda vėliau, negu skelb- 

' ta; į pramogas sueinama pusantros bei dviem valandom 
rfttvelįau, negu skirta; į partijines prakalbas bei vajus iš
sijudinama tiktai po keturių šešių savaičių; prenumera- 
jtos atsinaujinama už mėnesių po laiko išsibaigimui.
į O tai kaimietiškas lengvapėdžiavimas, atsineštas iš 
^Lietuvos sodžiaus, kur asmeniniai laikė nelabai buvo žiū- 
jįftha, kur daugumoj atsitikimų nei laikrodis nebuvo var
tojama, kur betgi bernai ir tarnaitės būdavo verčiami 
jįiybti sulig sauvališkos buožių komandos.

~~Tokie papročiai netinka sąmoningam veikėjui Ameri
koje. ' Jiš turi mokintis akuratnumo; klasinėje dirvoje 

neprivalo elgtis, kaip sutingęs Lietuvos ūkininkėlis; 
u^eturi jis laukti nei buožės komandos, kaip bernas.

* ^Daugiausia Priklauso nuo Vadovaujančių Draugų
•į Kreipiamės ypač į vadovaujančius draugus lietuvių ko- 
^pijose.’ ’ Pamatiniai nuo jų priklauso vajaus phšiseki- 
:4ms bei- atgulimas ant šono. Joks agitavimas per laik- 
r&štį,' valandai kitai-atvažiavęs iš Brooklyno bei 

*Ghięagos< kalbėtojas nepataisys dalykų, jeigu tie ^etiniai 
•hįfišų'vęikėjai patys nepakeis savo ūpo iš lūkuriayimo ir 
-Maudtiriavimo į veiklumą. O tatai priklauso nūo vietinių 

Aal^s iir pąsiryžimo. / >. -
'^Negalia; kad draugas-išmintingai nukalba partijiniais

!

4

ft

?

J. K. Dočkus

tinto jais, ateistais ir kt.
Ir kaipgi kunigijos ne

baugins bolševikų darbai?

*

46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuosė, kad 
ateitumėte užrašj^ti jiems 
dienraštį. Būtihai aplanky
kite juos. |

venimo ligoninėje iš dauge-„ ^mai skelbia, žmonijai, buk 
lio buvusių ligonių tai tik pats dievas įstatymus pah- 
tris senukus patėmijau, ku- k§s sesias dirbamas dienas,

“I got one”.
care for that, there is no 
news in it, same old bull.”

Per ketverius ‘ metus gy-

1 • • 1 1danu, ir gauna atsakymų:!---- , ---- ----
Arba- I don’t i gurdindami bedievybės pla-

r

o septintą poilsio, gi bolše-Į 
vikai tą perkeičia ir dievas; 
su pasipriešinimais nepasi- j 
rodo.

Bolševikai aiškina žmo
nėms, jog žmogaus kūno 
sudėtis medžiaginė ir pasa
ko medžiagos elementus, iš 
kurių kūnas susidaręs ir tą 
gali įrodyti laboratorijose 
faktiškai. O kunigai savo 
pasakomis “aiškina,” būk 
žmogus nulipintas iš molio, 
o įrodyt negali ir molio 
žmogaus kūne nesuras nei] 
uncijos, neigi įrodys vietą 
kūne, kur anų išmislyta dū
šia randasi.

•Savo pasakoms įrodymų 
neturi ir todėl tamsos apaš
talams, kunigijai, darosi 
baugu, girdint mokslo švie
sos skelbimus su faktiškais 
įrodymais, kas turi tvirtų 
pagrindų.

rie ta laikraštukų skaitė 
rimtai su atyda.

Man irgi padėjęs ant sta
liuko palieka, betgi, nenorė
damas laiko gaišint ir akių 
vargint, tik žvilgteriu ant
raščių turinį ir padedu, kad 
išmestų.

Šiuom sykiu dirstelėjus į 
tų laikraštukų, už rugs. 15, 
1929, puolė akyse antrašte: 
“Atejizmas yra ‘siekis Ru
sijos ' rėžimo. Religinės 
šyęnįės .panaikinama ir yra 
suplanavimas del sukriuši- 
'nimo religijos. ’ « ;

VVaršava.T— Rusijos So
vietuose pilfias1 pasiryžimas 
karui prieš religijų pasiro
dė aiškiausiai Maskvoje 
išleistose trijose .priešreligi- 
niam mokinimui knygose, 
kurios skleidžiama tarų pa
prastų darbininkų, ūkinin
kų’ii; šalies kareivių.

‘‘Sovietų valdžia pasmer
kia kapitalizmų, kaipo ne
perskiriamai susijungusį su 
religija, ?o socialistinė kul
tūra sako tegalinti būti 
vien tik ateistiška (bedie
viška). Religija esanti pro
letarų kultūros sulaikyto
ja.” ;

Bažnytinės šventės bu
siu panaikintos ir su religi-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalio 9 d.:
—Numirė ispanų rašytojas 

Cervantes, 1547.
—‘Padaryta paštiniai ryšiai į 

tarp pasaulio valstybių, 1874.

“be jokio tikro turinio.
> ‘Thiriiįciai turi toki posakį: vienas paveikslas reiškia 
įiely kaip 10,000 žodžių.
2 Tarnaujančių kolonijose mūsų draugų darbštumo pa
vyzdys neišmatuojamai daugiau reiškia, negu pliki bei 

‘Jciauravidurihi žodžiai be darbų pavyzdžio. Ne tik kitus 
Mgi&tj/bej; ir patys jie turi,eiti į vajų, tuo pačiu laiku 
Ijsur. sušaukiant skaitytojų susirinkimus ir mobilizuojant 
JrVėdant juos į vajaus darbą.
? Jūsų ir ihūšų visų -dienraščio “Laisvės” reikalai1 jums 
yra paMfcnkamhi žinomi, ir mes nuoširdžiai, laukiame ir 
tikiųies, kad .jūs bent nuo dabar visi atliksite savo ijžda- 
vkų,» tapfkvmi tikrais vajintnkhis.

Sugrįžo iš Jungi. Valstijų 
Kanadiečiai

.» I, *' . ’ \

Tarpe balandžio 1 ir rugs, 
mėnesių 1 d. į Kanada su
grįžo 12,447 tos šalies pilie
čiai, kurie buvo atvykę į J. 
V. pasirįždami apsigyventi 
ant visados. Tas parodo, 
kad jiem čia nepatikę.



Trečiadienis, Spalių 9, 1929
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LAISVU Puslapis Trečias

Atskaita Komiteto Šelpimui Lietuvos 
Baduolių

ĮPLAUKOS
Liet. Darb. Sus. Amer. Centro Komitetas aukojo--------
A. L. D. L. D. ,185 kuopa, East New York, N. Y____
A. L. D. L. 30 kuopa, Chester, Pa--------------------

Dambrauskas, Brooklyn, N. Y___________________
Kašiuba, Brooklyn, N. Y_____________ _________
L. Žvingilas, Chicago, Ill_______________________

B. Eydint. Schenectady. N Y. _ _______ —-----------
Damijonaitis (nuo A. L. D. L. D. 1 kuopos blankų) 
Račiūnas, Brooklyn, N. Y_________________ —------
D. S. A. 35 kuopa, Bridgeport, Conn--------------------

Newarko lietuviai laike “Pcpitos” (per drg. Ig. Bėčį)— 
V. Savas, Chicago, III-------------- --------------- - -------------
Great Necko Priešfašistinis Komitetas-----------------------
L. D. S. A. VI Rajonas, Minersville, Pa-------------------
J. Adomulis, Brooklyn, N. Y-------------- - -------------------
A. L. D. L. D. 1 kuopa, per drg. Vinikaitį-------- ---------
A. L. D. L. D. 188 kuopa, Hamtramck, Mich---------------
Bostono Liet. Priešfašistinis Komitetas----------------- —.
L. D. S. A. 111 kuopa, East New York, N. Y------------
A. L. D. L. D. 29 kuopa, Rockford, Ill.—------ - --------
Eastono lietuviai darbininkai, per drg. Bimbą-----------
Detroito L:et. : Šelpimo Komitetas _________________
Jonas Cigaminkas, Brooklyn, N. Y------------------- -------
Priešfašistinis Nacionalis Komitetas-------------------- —-
M. Liaudanskiene, Stamford, Conn,_.-------------- —-r------ v
L. D. S. A. 132 kuopa, Ridgewood, N. Y.__-----------------
Montrealio (Kanadoj) lietuviai darbininkai-----------------
A. L. D. L. “
A. L. D. L.

D. S. A.
•D. S. A. 
Gegžnas,

J. Urbutis, Sparrows Point, M d____ _____ :-----------------------------
A. L. D. L. D. 72 kuopa (per Petrauskienę ir Bals j)—-------------
S. L. A. 200 kuopa, Detroit, Mich.— __________ ---------------
Detroito lietuviai darbininkai (per Smitrevičienę)----- - ---------------
A. Kardinad, Brooklyn, N. Y—--------- ----------------------------------
Wilkes-Barre Liet. Draugijų Sąryšis---------------------------- - --------
A. L. D. L. D. 45 kuopa, Chicago, Ill-------------------- -----------------
F. Baltutienė, W. Allis, Wis., surinko ant blankos------ --------------
L. D. S. A. 5 kuopa, Rockford, II!____________________________
L. D. S. A. 38 kuopa, Paterson, N. J------------------------ - -----------
J. Visockis ir A. Jakštonis (surinko ant blankų), Trenton, N. J. 
Camegiečiai (per drg. Gatavecką)_____________________ ___ —
A. L. D. L. D. 19 kuopa, Chicago, Ill________________________
T. D. A. 1 kuopa, Chicago, Ill---------- - ----------- ------------ —--------
O. Bacėnas ir Yaras (ant blankų), Chicago Heights, Ill-------------
New England Workers’ Association, Waterbury, Conn.—------------
Clevelandiečiai (suaukojo laike “Grigučio” vaidinimo)------ - --------
Detroito Viet. Komitetas _____________________ _______ —--------
Adomas Kalašiūnas, Providence, R. L, surinko---------- ------- --------
A. L. D. L. D. 169 kuopa, Bristol, Conn---- —---------------------------
L. D. S. A. 68 kuopa, Cliffside, N. J------- - ----------------------------
M. Maželienė surinko ant blankos, Cliffside, N. J---------------------
S. Skiragis, Detroit, Mich-------- - ------------------------------------------
L. D. S. A. 62 kuopa, Shenandoah, Pa_______________________
G. Ticoski (surinkta per jo jubilėjų), Hartford, Conn----------- -----
Bridgewater Kooperatyve Avalų Dirbtuve, per J. Kiršlį------------
S. L. A. kuopa, Bridgewater, Mass------------------------------------------
L. D. S. A. kuopa, Bridgewater, Mass----------——------------ —-----
J. J. Mockaitis (ant blankų), Bridgeport, Conn.------------------------
Nemuno Draugija, Schenectady, N. Y., per drg. Ramoną-----------

Balch, Easthampton, Mass--------------------------- ---------------------
A. L. D. L. D. kuopa, Worcester, Mass--------------------------- ______
K. Levine, Turtle Creek, Pa________________ _______ ——-------
A. P. L. A. 17 kuopa, E. Pittsburgh, Pa---------- - -----------------------
A. L. D. L. D. 136 kuopa____________________ __ _____ ______
A. L. D. L. D. 77 kuopa_______________________ _________ ___
L. D. ,S. A. 31 kuopa-------------------------------____________________
A. L D. L. D. 138 kuopa, Maspeth, N. Y----- ---------------------------
D’džiojo New Yorko Darb. Organizacijų Sąryšis------------ —_—-----
A. P. L. A. 49 kuopa_______________________________________
D. L. K. Vytauto Draugystė, Bayonne, N. J------------------------------
Laisvės Draugystė, Jersey City, N. J. (ant blankos)------------------
M. J. Iškauskas, Jersey City, N. J. (ant blankos)—-------------------
A. L. D. L. D. 23 kuopa (konferencija)-------------------------------- —
Brooklyno Baduolių Klausime Konferencija------------ -----------------
Frank Krisiūnas, Waukegan, Ill. (ant blankos)------------ ------------
Juozas Gudišauskas, Tamaqua, Pa. (ant blankos)--------- ------------
A. L. D. L. D. 39 kuopa, Scranton, Pa., (per P. Šlekaitį)------------
L. D. S. A. 63-kuopa, Nanticoke, Pa. (per V. Bračiulienę)-----------
M. Sellers, Pittsfield, Mass, (ant blankos)——------------------------
Lithuanian Amalgamated, Local 203, Rochester, N. Y-----------------
Binghamtono Lietuvos Baduolių šelpimo Komitetas (ant blankų)— 
A. Paukštis, Huntington Sta., N. Y. (ant blankų)------ - ------------
Tacomos lietuviai (per V. Kavaliauską)——----------------------------
A. L. D. L. D. 21 kuopa (per V. Dijak)_------------------- ------------
N. Greviškiūtė, Maspeth, N. Y. (ant blankos)------------------------- ._
A. L. P. M. S. 24 kuopa (per P. Sodeikį)—------- - ---------------------
Kenoshos lietuviai (per A. P. L. A. narį F. Barčių)------------------
Kapuskasingo, Ont., lietuviai (per J. žiūrį)---------------------------- -
L. D. S. A. 18 kuopa, Hartford, Conn------------------------ --------- —
A. L. D. L. D. 51 kuopa (per J. M. Bruchas)—----- --------------------
G. Montvila, Sheboygan, Wis________ _____ —-------------------------
Grand Rapidso lietuviai (per A. Senkų)------ _____---------------------
Laisves Choras iš Haverhill, Mass, (per A. Želionį)-------------------
A. L. D. L. D. 66 kuopa, Grand Rapids, Mich, (per A. Daukšą)——
J. Kudirkienės, iš Edgewater, N. J., auka------------------- - -----------
F. Wilkas, Wilmerding, Pa. (ant blankos)------ -------------------------
A. L. D. L. D. 55 kuopa, Brooklyn, N. Y. (per J. Kraucevičių)— _
A. L. D. L. D. kuopa, E. Chicago, Ind. (per G. Rakauską)---------
Alena Kilas, Rumford, Me. (ant blankos)__------------------------------
A. L. D. L. D. 54 kuopa, Elizabeth, N. J. (per V. K. Sheralį)---
A. L. D. L. D. 145 kuopa, Inglewood, Cal. (per M. Pūkį)---------
A. Kasper, Scotia, N. Y. (ant blankos)-----------------------------------
P. Einorius, Bridgeport, Conn, (ant blankos)—-------------------------
A. L. D. L. D. Centrp Komitetas (per J. Ąlekšį)--------—------------
Fel. Kaz’liūnas, Brooklyn, Conn, (ant brankos)------------------------
A. Kašiuba, Brooklyn, N. Y----------- - ------------------------------ --------
K. Grokauskas, Marlboro, Mass, (ant blankos)—----------------------
S. L. A. 57 kuopa (per J. K. šalaviejų)__----- ----- --------------------
MinersvillieČių piknikas (per A. Arbačauską)------------------ ----------
Dominick J. Burba, Stamford, Conn, (ant blankos)------ - -----------
A. L. D. L. D. 90 kuopa (per P. Sodeikį)------------------- ------------
A. L. D. L. D. 1 kuopa (per Domijonaitį)—,------------ - --------------
Matilda Taleikienė, Shenandoah, Pa. (ant blankos)---------------------
A. P. L. A. 49 kuopa (per A. Matulį)--------------- - ---- -----------------
Marie Sellers (surinko), Pittsfield, Mass-----------------------------------
Ona Giraitienė, Hartford, Conn, (ant blankos)--------------- - --------
Chicago* Priešfašistinis Komitetas (per K. Matukaitį)-------------

L. D. L. D. 227 kp. (per J. Miller)-------- ----------------------------
D. S. A. 64 kuopa (per A. Klimaitienę)------------ —------------
D. S. A. 115 kuopa (per A. Nutautienę)____________________
L. A. 245 kuopa (per P. Kriaučiuką)-----------,----------------------
Ruzgis, Edgewater, N. J.-------------------------------- - ------------ - —
Sobolicne, Oakland, Cal. (ant blankos)--------------- - ---------------

Montėllo Lietuvių Progresyvių Draugijų šelp. Kom--------------------
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas, Linden, N. J..—-i----——-------
A. L. D. L. D. 94 kuopa, Kenosha, Wis________________ —___
A. L. D. L. D. 161 kuopa, Seattle, Wash_____________ _________
John K. Dečkus, Koch, Mo_________________ —------—--------------
Binghamtono šelpimo Lietuvos Baduolių Komitetas (per L Vėžį) 
Chicagos Lietuvių Organizacijų Priešfašistinis Susivienijimas-----
Charles Urban_ _________ __________________________________
A. P. L. A. 22 šeimas_____ .__________________________________
A. L. D. L. D. 32 kuopa, New Haven, Conn, (per J. Struzą)---------
J. Janunienė, Bayonne, N. J. ------------------- —- ------------------
L. D. S. A. 14 kuopa, Easton, Pa. (per N. A. Ogent)__----- ----------
L. D. S. A. 91 kuopa, Maspeth, N. Y. (per N. Kaulinienę)---------
Vincas Deksnys (per A. L. D. L. D. 166 kp. narį drg. Urbą)--------
Scrantono Progresyviškos Draugijos (nuo pikniko)---------------------
Braddocko lietuviai (per Urboną)------------ ------------------------------
Toledos Komitetas šelpimui Lietuvos Baduolių (per V. M. Zarecką) 
L. D. S. A. 129 kuopa, Linden, N. J______________ _____________
L. D. S. A.2 kuopa, Worcester, Mass_______ -_________________
A. L. D. L. D. 28 kuopa, Waterbury, Conn____________________
L. D. S. A. 12 kuopa. Waterbury, Conn_______ ________________
S. L. A. 94 kuopa (susirinkime sudėta)----------------------------------
Lietuvių Ukėsų Politiškas Kliubas_____________-_____ _______
Worcester i o Komitetas šelpimui Lietuvos Baduolių--------------------
L. D. S. A. 28 kuopa, Baltimore, Md-------L------ ------------------------
L. D. S. A. 1 kuopa (per M. Bepirščiūtę)____________________

Chulada ir A. Cnuladienė, Lowell, Mass, (ant blankų)_________
Jakienė ir V. Vešienė, Chicago, Ill________________________
Naravienė, Shenandoah, Pa. (ant blankų)-------- ---------------------
Marges, Portland, Ore______________ _____________________
Karsonicnė, Lowell, Mass.- (ant blankų)_______ _______ __ _

p. Kuklis, Wilkes-Barre, Pa._____ ___________________________
Viso įplaukė _

VĖLIAUS PRISIŲSTOS GASTONIEČIAMS AUKOS : IR NEįTRAlUKTOS 
Į KNYGAS. . , , , , ,

J. Mauragienū, N. S. Pittsburgh, Pa____ ____________ -_r_______
L. D. S. A. 72 kuopa, Kenosha, Wis. (per Baubonienę)_’__i—  
L. D. S. A.. 38 kuopa, Paterson, N. J. ($12 Tarpt. Darb. Aps. ir

$5 “Laisvei”), per Prapiestienę________-__ L____ ų_ -_ T__
Jonas Jebedis, Painsville, Ohio________________ _____ ._;___ ___
A. L. D. L. D. 64 kuopa, Moline, III. (per J. Julius)-—_________
M. Armon, Cedar Rapids, Iowa----------------------------- 1----------------

HILLSIDE, N. J.;
$15.00
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5.00
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36 kuopa, Minersville, Pa-----
65 kuopa, Rumford, Me------
Scranton, Pa.____________ —
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15.00 
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17.00 

5.00 
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27.25 
10.00 
19.23 
23.00 

5.00 
5.00 
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40.25 
16.00 
5.00 
6.00 

35.90 
5.00 
6.25 

34.05 
10.00 

_ . 64.31 
18.75 
4.60 

200.00 
7.25 
1.00 
5.00 

11.00 
72.66 
30.70 

5.00 
7.00 

16.00 
5.25 

20.00 
7.20 

20.00 
9.85 

11.00 
10.00 
18.23 

5.00 
15.00 

102.53 
16.60 
10.00 
25.00 

1.00 
123.20 
81.00 

2.00 
72.00 

5.00 
16.75 
5.00 
7.25 
5.00 

11.55 
14.75 
9.00 

14.00 
10.00 
15.00 
15.00 
4.50 
6.00 

21.08 
6.50 
8.47 
6.00 

18.10 
4.70 
1.50 
3.85 
6.62 

$3,282.24

Šitie pinigai persiųsta tiesiai į- International Labor Defense, neįtraukti į 
knygas.

IŠLAIDOS
Už 30.000 lapelių ir 1,000 aukų rinkimui blankų--------—-------
Paštaženkliai __ ___________________________________ —_
Užrašams knyga _______ _____ —____________—- ------------
Už kitus spaudos darbus (k. a.: laiškus, konventus, etc.)___
Jeskevičiūtei už pasportą ir del jo paveikslu---------------—_u2 - -- 
Už

kablegramas į Lietuvą________________ —-------- ----------
paštaženklius likviduojant komitetą____________'---------

Sugrąžinta arba išmokėta, nurodant aukotojam
L. D. L. D. Centro Komitetui sugrąžinta-----‘.------

Liet. Darb. Sus. Amerikoj Centro Komitetui--------- 1---------
Priešfašistiniam Komitetui _________ l---------- - -------------------------
S. Paražinskui, Brooklyn, N. Y. —__________ —— ----------
S. L. A. 227 kuopai, Des Moines, Iowa_ '____ _—- -------:----
S. L. A. 245 kuopai, Newark, N. J._į--------- ------------------—
Išmokėta International Labor. Defense, gynimui gastoniečių- 
W. Murphy,. Oregon City, Oregon__ i------ - -------,-------- - -----
Felix Kaziliūnas, Brooklyn, Conn.--__ ___________________
Agitacijos Fondan, reikalaujant A. L. D’ L. D. 28 kuopai___
O. Giraitienės surinktos aukos į Agitacijos Fondą---- ---------
Agitacijos Fondui, reikalaujant L. D. S. A 12 kuopai------ -
Sugrąžinta Liet. Pilietinimo Kliubui, Detroit, Mich-------- ----
Lith. American Citizens 
Reikalaujant M. Sellers, 
Reikalaujant M. Sellers, 
Reikalaujant M. SelleTs, 
Sugrąžinta F, B. Davis,

Club, E. Chicago, Ind------------------------
išmokėtai “Laisvei”—------------ -----------

išmokėta “Vilniai”-----------------------------
išmokėta “Daily Workeriui”J-----:---------
Waukegan, Ill.,— -----——,--------- 1---------

Sugrąžinta A. Pociui, Linden, N. J------- ----------------------------------
I. P. Vėžiui,’ Binghamton, N. Y., sugrąžinta išmokėti aukojusiem_
A. L. D. L. D. 136 kuopa įsake išmokėti “Daily Workeriui”_ —__
Ta pati kuopa įsakė išmokėti Agitacijos Fondui-------------------------
International Labor Defense, gynimui gastoniečių——------ - -------
J. K. Dočkui, Koch Hospital, Mo. (nereikalavo, bet atsižiūrint j jo

sunkią padėtį) ------------------------------------------ --------- ---- ——
A. L. P. Kliubui, Kenosha, Wis-------------- -------------------------------
Reikalaujant A. Pakalniui, Toronto, Canada, už jo auką užrašyta 

laikraštis _______ __________ —--------------------------------—
International Labor Defence gynimui gastoniečių---------------------

$81.50
35.00

1.10
24.25
13.50
15.56
4.46

200.00 
200.00 
100.00

5.00
9.85

19.23
500.Q0

12.75
7.25
5.00

: 7.20
5.00
5.00

10.00
10.00
5.00
5.00
1.00
1.00

26.50
10.00
5.00 

500.00
1.00

19.23

1.00
500.00

Viso išmokėta ---------------- ---------------- ----------- ——------- ——$2,344.88
Lieka dar ____________ —- ------------------ :------------------------------- $937.36

P. S. Likusi suma greitu laiku bus perduota Priešfašistiniam Komitetui, 
kuris sunaudos kovai prieš fašizmą.
Sugrąžinti Pinigai, Kurie Dar Nebuvo Visiškai Įtraukti į Knygas, nes 

Buvo Prisiųsti Pcrvelai, Jau Kuomet Buvo Likviduotas Komitetas
S. Rogers, Pittsburgh, Pa----------------—------------- ---------------------
Joseph Butnoris (S. L. A. 193 kuopa), Toledo, Ohio------------------
J. Mačiuliui (nuo įvairių organizacijų), Kenosha, Wis.—-----------
M. Mockevičiui, Swoyersville, Pa------------------------------ ----------
Katrei Krikščius, Gardner, Mass., nuo Moterų Draugystės------ —
L. Kvietinskienei, Westville, Ill____________________ :-------------

Sutikusieji su Komiteto Nuomone Aukotojai Atsiliepė:
L. D. S. A. 4 kuopa, per N. Ogentienę; A. L. D. L. D. 166 kuopa, per D. 

J. Burbą; Grand Rapidso Priešfašistinis Komitetas, per A. Senkų; A. Ka- 
lašūnas, per kurį aukojo tūli draugai—-visi sutinka, iš Providence, R. L; 
Nemuno Draugija, Schenectady, N. Y., per P. Ramoną; Montello Komite
tas, per A. Sauką; L. D. S. A. 35 kuopa, per D. V. Žemaitienę; A. L. D. L. 
D. 66 kuopa, per drg. A. Senkų; K. Grakauskas, varde Marlboro, Mass., 
aukotojų; A. L. D. L. D. 161 kuopa, per drg. M. Baltrušaitį; L. D. S. A. 65 
kuopa, per A. Kielienę; K. Matukaitis, chicagiečių aukotojų vardu; J. Ur
bonas, braddockiečių aukotoji} vardu; A. Klučinienė, L. D. S. A. 1 kuopos 
vardu; P. Einoris, bridgeportiečių (Conn.) aukotojų vardu; A. L. D. L. D. 
39 kuopa, per P. Šlekaitį; M. Taleikienė, shenandoahriečių aukotojų vardu; 
Waukegano, III., aukotojai, per P. Krisiūną; A. P. L. A. 24 kuopa, per J. 
Kasparavičių; J. Račiūnas, iš Brooklyno; A. L. D. L. D. 231 kuopa, per 
drg. A. Paukštį; Laisvės Choras, iš Haverhill, Mass., per J. Strakauską;
M. Petrulis, Denver, Colo.; Lindeno, N. J., aukotojui, per G. Ęardauską; 
A. L. D. L. D. 198 kuopa, per K. Mugianienę; Jonas/. Cigaminkas; L. D. S. 
A. 38 kuopa, per Prapiestienę, Paterson, N. J - - 
P. Janiūnienę; A. Čuladienė, iš Lowell, Mass.;
Pa.; Vytauto Draugystė iš Bayonnės, per P. Janiūną; R. Karsoniene, Low
ell, Mass..; F. Kuklis, Wilkes-Barre, Pa.; A. P. L. A. 49 įhiopa, per A. Matu- 
lį-Matulevičių; A. L. D. L. D. 19 kuopa, per drg. J. Elmaną; T. D< A. 1 
kuopa, per J.> Elmaną; L. D. S. 81 kuopa, per K. Sinkevičiūtę; S. L. A. 200 
kuopa, per Ed. Šeputį; Minersvilliečiai, per A. Arbačauską; Al Kašiuba, 
Brooklyn, N. Y. ’ ,

P. S.—Ši atskaita pavėluota paskelbti tik tuo tikslu, kad visi aukojusieji 
turėtų progos apsisvarstyti kas del savo aukų nuskyrimo; vadinasi, Komi
tetas pratęsė original} laikotarpį (mgp. 25 d.) ir kai kuriem aukotojam net 
po to sugrąžino pinigus, jei reikalavo.

Jei draugai aukotojai mdtyti} šitam paskelbime netikslumų, tai prašomi 
greit pranešti, o bus viskas atitaisyta. Taipgi draugai organizacijų veikėjai 
turėtų šitą atskaitą išsikirpti. ir pasidėti, kad reikalui fesant galėtų turėti 
po ranka. ’

$65.15 
10.00 
65.00 
28.10 
25.00 
26.75

.; L. D. S. A. 35 kuopa, per 
A. Naraviene, iš Snenandoah,

R. MIZARA,
Buvusio Komiteto šelpimui Lietuvos Baduolių Valdyba:

V. BOVINAS, Pirmininkas. 
J. KLUČINAS, Iždininkas.
R. MIZARA, Sekretorius.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Pabandykite Del Savo Labo
Pagal vėliausio mokslo sudėties del skutimosi, dantų 

valymo, veido odos švelninimo ir dailinimo 
sekanti dalykai: Į

MARVEL DENTAL CREAM
MARVEL
MARVEL
MARVEL

[ ] Flesh
MARVEL
MARVEL

SHAVING CREAM ..................
TALCUM ‘............................ ..
FACE POWDER . ......................
[ ] White [ ] Brunette
BEAUTY CREAM (Vanishing) 
COMPLEXION CREAM (Cold)

LA CHERTE COMBINATION JERRI . ..
(Į šį setą įeina po vieną iš žemiau sužymėtų 
Pažymėkite spalvą reikalaujamų miltelių)

LA

LA
[

LA
LA

$ .25
.25
.25
.50

.35

.35
. . 3.55

CHERTE CREME EN BEAUTE (Van’ng) 
CHERTE COMPLEXION CREAME (Cold) 
CHERTE POUDRE JERRI ............. ..........

] Flesh [ ] White [ ] Brunette
CHERTE TALCUM JERRI ....................
CHERTE PARFUM JERRI ....................

TUOJAU UŽSISAKYKITE Iš

(Lietuvis Moksleivis)
989 State Street, Springfield,
Kartu su reikalavimais siųskite ir mokestį sulyg 

nurodytom kainom.

.50

.50
1.00

.35
1.20

Mass.
viršuj

Prakalbas rengia A. L. D. 
L. D. 200 kuopa iš Hillside, N. 
J. Įvyks ketverge, 10 d. spa
lių, Ungarų Svetainėj, 9 White 
St., Hillside. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Kalbės drg. R. 
Mizara iš Brooklyno. Drau
gas Mizara kalbės apie Ar
gentiną. Mes žinome, kad 
Lietuvos jaunuomenė yra pri
versta apleist Lietuvą ir va
žiuot į Pietinę Ameriką. To
dėl drg. Mizara nurodys išvy
kusių padėtį.

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway
BROOKLYN, N. Y.

Telephonė, Jefferson 6993
'UIIIHIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

CASTQN ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijps muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

1 tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

• Antroji dalis prakalbos; tai 
bus Amerikos darbininkų 
klausimas. 1

Todėl, gerbiami hillsidiečiai, 
būkite visi, nes išgirsite daug 
naujo. Drg.1 Mizara yra vie
nas iš geriausių kalbėtojų.

Įžanga dykai.
Užkviečia Rengėjai.

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 

! kostumeriai ateina ir saujomis po
s! penkis cigarus ir po daugiau pasii

ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
■ myli juos rūkyt, nes geriausia pa
rinka kad jie malonus ir dtlmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji 
riausio 
navi mo
žemą

sre- 
patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo va- 
landoje šauki- 

i tės pas:
JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel.,' So. Boston 0304-W.
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Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

' UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
‘atamauju visiems be skirtumo į 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-? 
aras dieną ir naktį. Darbą at-, 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas Į 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street !
BROOKLYN. N. Y. I

NAUJAUSIOS MADOS

--------------

Flushing Russian and Turkish Beilis, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

F*V*7’F> A Antroj klasėj lašais išsimaudymas «
K A ir miegojimas per visą naktį ant CCtllHl

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utaminkais

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

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

------------

2_=ssn M. J- J- Urbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
^as mėnesis po 

1‘ J kelioliką šimtų 
................ 1 jų parsitraukia. 

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

■ riausi cigarai Amerikoje po 10 leptų. 
Taip pat progresyviškas lietuvis, 

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

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

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Deidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražiu eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruota* 
ir ant gražios popieros spatredtaa- 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis .«rnril»- 
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $lJ5f

Pinigus siųskite American Exj)re>s 
money orderiais, juos išrašydami 
ant "RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

{1,000 Tik Už 60 Centg
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingų žolių vertės tflkstąnčio 
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 ^uk
sinį kalną parodytum, tai jam maJp- 
nesnė būtų sveikata, negu £as aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties tesųi 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų figų Iv 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, Ūžimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiusk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparątas.” Nervų li
ga yra labai Blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga ta! li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

Atriųtk mums 10c, o gauri rnflsų 
žolių ir knygų katalogą. Reiknlmgi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė 
fotografuoju, didinu ir numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiakrien, dl«u« Ir nadlUo- 
nuo 9:80 fld S ral. po ptatxj

MARGARETA VAUNČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC 8QUAM 
WILKES-BARRE, PA.
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Iš ALDLD 63 Kp. Susirinkimo■ * .1 • » •*

centtas nupigino įstojimą. Kurie 'ąsa-' 
te 
šį

išpildę blankas, būtinai ateikit į 
susirinkimą. Sekr. J. Povilaitis.

r ! 240-42

me apsvarstyti apie . rengimąsi prie, 
vakarėlio ir kitus ■ reikalus. Atsi
veskite ir naujų narių. Komitetas.

. 240-41

RASODA

abiem seserim sudegė, palikdamos Antaną 
vienui vieną. Sulaukęs tinkamo amžiaus, 
jis buvo paimtas į Rusų kariuomenę ir nu
gabentas net į Tiflisą, Gruzijos kraštą, kur 
išbuvo trejerius metus. Neužbaigus tar
nybos, jis buvo paleistas del silpnos svei
katos.

Sugrįžęs iš kariuomenės, Antanas vėl 
pastojo tam pačiam dvare bernauti. Tuo 
tarpu susimylėjo su dabartine savo žmo
na, Jieva Lučinskaite, netoli dvaro esa
mam kaime smulkaus valstiečio dukterim, 
su kuria apsivedė. Kuomet pastarosios tė
vai numirė, palikdami tik vieną nedidelę 
mergaitę Tofilę, tai. Gudelis ątėjo ant žmo
nos tėviškės ir čia šiaip taip gyveno. Tu
rint žemės tik tris dešimtines, aišku,, ne
buvo galinta iš jos pragyveninią padaryti. 
Todėl Gudelis buvo 'priverstas verstis ki
tokiais būdais:' apdirbęs savo žemelę, jis 
eidavo uždarbiauti: vasarą pas turtinguo
sius ūkininkus, o žiemos metu—Padėkos 
dvaran. Žmona darydavo tą patį: vasarą 
eidavo pas ūkininkus javų pagelbėti imti, 
o žiemos metu naktimis ir dienomis verp
davo ir ausdavo sau ir svetimiem, iš ko 
darydavosi šiokį-tokį gyvenimėlį. Šitaip 
vargdami, Gudeliai susilaukė trijų vaikų: 
Adomo, Juozo ir Zabelės.

Antanas dažnai, juokais ar rimtai, saky
davo savo bernaičiam: “Adomuk, tu ne
šioji savo tėvuko vardą: jis neteko kare 
rankos—saugokis tu, vaikei, neduok nie
kam savo rankos”. Juozuk: “tu nešioji 
vardą savo tėvuko tėvo: jis buvo išmainy
tas ant šuns—sergėkis tu, vaikei, kad ta
vim niekas nemainikautų ant šunų.” Vai
kai, net Gudeliui į Ameriką išvažiavus, 
tuos žodžius dažnai prisimindavo ir net 
klausdavo motinos, ar tai tiesa, ką tėvas 
jiems sakė.

Šiurkštus buvo Gudelių gyvenimas. Jis,

Rugsėjo 29 d. įvyko ALDLD 
63 kuopos susirinkimas.

Paraginus raštininkui J. J. 
Mockaičiui, narių susirinko pu
sėtinas būrelis. Pirm, išrink
tas A. Katinas, kuris, kaip 
matyt, tame darbe pusėtinai 
nusimano.

čia paminėsiu tik svarbes
nius dalykus. Iš komisijų ra
portų pasirodė, kad kuopa 
stovi gana gerai narių skai
čium ir finansiniai. Dar ir 
šiame susirinkime prisirašė 
vienas naujas narys. Veiki
mas, kaip pasirodė, taipgi yra 
gyvas, tik apie tai i niekas 
spaudon tepaduoda, ar tai del 
tingėjimo ar negalėjimo.; •

Minėtos kuopos iniciatyva, 
dar žiemos metu buvo pa
skleista sumanymas, kad pro- 
gresyvėm draugijom, tai yra,

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64 kuopa rengia va

karėlį su programa subatoj, 12 spa
lių, Strauko svetainėj, 139 Elm Point 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Bus 
gera programa, skanių užkandžių, 
tat kviečiame visus atsilankyti. Va
karėlis rengiamas naudai Jaunuolių 
Choro. Įžanga 50c ypatai. 
rengėjos.

Kviečia
240-42

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 ir 80 kuopos 

šokių vakarėlį subatoj, 12 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Geri muzi
kantai grieš įvarius šokius. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus atsilankyti, nes pelnas skiriamas 
“Daily Workeriui.” Rengėjos.

240-4,2

rengia 
spalių,

PHILADELPHIA, PA.
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėles 

svarbus susirinkimas bus pėtnyčioj, 
11 spalių, ,8th St. ir Fairmount Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi vai
kučiai kviečiami dalyvauti, nes turi-

WT

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
dčlioj, 13 spalių, Lietuvių Svetainėj, 
29 Endicott St. Pradžia 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, yra svarbių reikalų. Organiza
torius. 240-41

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozo Turskio, Plungės 
valsčiaus, Telšių apskričio. Meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas žinote 
malonėkit pranešti. Petras Žilius, 
445 Adams St., Bethlehem, Pa.

240-41
PAJIEŠKAU apsivedimui moters ar

ba merginos, ne senesnės 30 metų.
Aš esu 38 metų, turiu 4 vaikus, vie
nas jau dirba, kiti eina mokyklon. 
Tikėjimo nepaisau, nes man labai 1 
reikalinga gaspadinė ir namų prižiū
rėtoja. A. Armakevičius, 103 Green- 
point Avė., Blissville, N. Y.

(237-239)

“Rytojaus” Prašymas
Lietuvių darbininkų laikraš

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

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

“Laisvės” Adm.
(238-240)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
>

(Tąsa)
—Kaip tavo vardas, chlopczik?— pusiau 

šypsodamasi, pusiau flirtuodama paklausė 
jauna ponia Maknailienė.

—Juzek, šanovna pani,—nuolankiai at
sakė stalu patarnautojas.

? -Juzek?
—Taip.
—Juzek...—pati sau kažin ką mąstyda-

■ jna tarė graži ponia. ,
J Berods poniai Maknailienei to tik ir te- 
‘ trūko. Tuojau jinai įsikišo į savo vyro su 
iponu Pariečiškiu derybas tardma:

—Jeigu ponas Pariečiškis nušovėte mū- 
{sų . gončą Juzeką, tai jo vietoj atiduokit 
jmum savo stalų patarnautoją Juzeką.

Visi svečiai, kurių aplink stalą buvo 
daug, ir pats ponas Pariečiškis gardžiai

- nusijuokė ir patį ponios Maknailienės pa-
* siūlymą ėmė už bandymą padaryti juoko. 

Kas gi galėjo tikėtis, kad ponia Maknailie
nė, šviesi ir kultūriška moteriškė, bus to
kia naivi imti paprastą stalų patarnautoją

* už brangų ir gerą gončą!
Tik berods viena ponia Pariečiškienė, jau 

pabuvusi ir surimtėjusi moteriškė, suprato 
savo augštos viešnios pasiūlymo tikslus ir 
pati sau pusiau ironiškai nusijuokė, ko, aiš
ku, svečiai negalėjo nei pastebėti.

Tačiaus svečiai apverktinai nusivylė pa
matę, kad ponia Maknailienė kalba rimtai 
ir serioziškai. Pirmiausiai, suprantama, 
buvo įtikintas pats ponas Maknaila. Vė
liau ir kiti pietų dalyviai jį parėmė. Pa
riečiškis mielai ponios Maknailienės pro
poziciją priėmė ir įsakė Juzekui rengtis 
važiuoti.

Šitokiu būdu Juzekas buvo parvežtas į 
Paciekos dvarą ir pastatytas eiti tokias pat 
pareigas, kokias ėjo Pariečiškiu dvare: la-
kiejaus pareigas. • Pavardės jo niekas neži- tiesa, skyrėsi nuo dvaro kumečių gyveni- 
nojo, išskiriant gal tik pačius ponus. Ne- mo, bet neigiama kryptimi: buvo savinin- 

. labai kam ir apėjo tai žinoti. Aišku, Pa- ku trijų dešimtinių žemės, 
ciekos dvaro tarnai—bernai ir mergos— stubelkos ir mažo i _ 
'iškarto pradėjo iš Juzeko juoktis, vadinda- prie triobos, kuriame laikydavosi karvę, 
mi jį “Gudu.” Bet kadangi jis. buvo labai Uždarbiauti daugiausiai tegalėdavo tik 
simpatiškas ir lipšnus vaikinas* bei dides
nei jo pašiepai, tūli vadindavo: “Gudelis,” 

j arba: “Už gončą šunelį ponai gavo Gude-
* lį.” Iš čia ta pavardė Gudelis.

Eina kalbų, kuriom taipgi negalima neti
kėti, kad ponia Maknailienė Juzeką smar
kiai mylėdavusi ir kad gimusis Maknailų 
sūnus, buvęs.. .Gudelio. Kiek tame teisy
bes—sunku spręsti, bet kad jaunasis Mak
naila ir Juzeko Gudelio sūnus Adomas, da
bartinio Antano tėvas, buvo labai panašūs 
—tai faktas, katro niekas iki šiol neužgin- 
čino. Skirtumas buvo tik drabužiuose ir, 
aišku, auklėjime, apsiėjimuose, kalboje, kas 
yra išauklėjimo ir aplinkybių pasėka.

Juzekas Gudelis vėliau tapo atleistas nuo 
lakiejystės palociuose ir paskirtas vežėju. 
Jis apsivedė su mergina, kuri ligi tol tar- 

; navo už pakajinę. Susilaukė sūnelio, ku
riam vardas buvo duotas Adomas. Kiti

* penki vaikai, jaunesni už Adomą, būdami 
dar mažais numirė.

Paaugęs, Adomas Gudelis—Antano tė
vas—tapo pašauktas į Rusų kariuomenę, 

. .kurioj ištarnavo virš 15-ką metų. Jis da
lyvavo 1877 metų Rusų-Turkų kare, kur 
prarado ir dešinę ranką. Už savo vikru
mą ir drąsą, Adomas buvo apdovanotas 
medaliu, kurį, kaip jis pats sakydavo, ant 

j jo krūtinės prisegė pats generolas Michai
las Skobelevas—“Baltasis Generolas,” kaip 

*riį tais laikais vadindavo del jo dėvimų dra- 
’ < oužių. Adomas ilgai po to pasakodavo 
Uavo atsiminimus iš karo laikų ir nepapras-

[drąsą savo generolo. Net Antanas daž- 
<4ai kartodavo savo tėvo dažnai minėtą 

generolo Skobelevo pasakytą išsireiškimą: 
“Sugavęs priešą—užmušk, o kad ne, jis ta
ve ne tik užmuš, bet ir suės.”

' ' Kuomet carui pasiliko nebereikalingas, 
Adomas sugrįžo į tą patį Paciekos dvarą 

; ir čia apsivedė su “kiauline”—mergina, 
tarnaujančia prie liuobimo dvaro kiaulių. 
Šičia tarnavo už skerdžių iki grabo lentos. 
Susilaukė sūnaus—Antano—ir dviejų mer
gaičių. Numirus Adomui, Antanas pasili
ko vyriausias ir todėl jam prisiėjo eiti sun
kiausios pareigos: reikėjo gelbėti senai mo- 
tinai ir dviem sesutėm. Iš mažens jis tar- 

j navo dvare už piemenį. Paaugėjęs, gale- 
J damas sunkiau dirbti, Antanas ėjo kūme-

B čio pareigas: ir jau ant savęs pasiėmė visą 
motinos ir seserų maitinimo naštą. Iški-

* luš kumečių namuose gaisrui, motina su *

labai kam ir apėjo tai žinoti. sukniubusios 
tvartuko, priglausto

Korini būti sveiku ir stipriu
S

Kep

6

I
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Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel.. Stagg 3842

Bell Phone, Poplar 754S

A. F. STANKUS
53

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

dvare, padieniai, kur dirbdamas nuo sau
lės užtekėjimo iki nusileidimo, gaudavo 
vasarą, javų ėmimo metu, po 30 kapeikų 
dienai, o žiemą—po 15—20 kapeikų,; val
gant savo maistą. Savo taip vadinamo 
ūkio darbus daugiausiai vakarais prisiei
davo atlikti.

Jeigu Antanas savo genealogiją galėjo 
pasiekti iki tėvukui, tai Gudelienės praei
tis, galima sakyti, visiškai miglota, neži
noma. Jieva žino, kad josios tėvas Lu- 
činskas gimė ir augo ant to mažo ūkio ir 
kad jis, būdamas jaunu, gyvenimą pelnė 
panašiai, kaip Gudelis, o pasenus, vasaros 
metu skerdžiavo kaimuose, o žiemą megz
davo bučius, tinklus ir kitus darbus atliki
nėdavo. Jeigu, esant kariuomenėje, dėka 
vieno lenko kareivio pastangom, Gudelis 
pramoko nors šiaip taip suskaityti spaus
dintą žodį, tai Gudelienė buvo visiškai ža
bala: nemokėjo nei skaityti, nei rašyti.

Vyriausias sūnus Adomukas, sulaukęs 7 
metų amžiaus, tuoj aus buvo atiduotas sve
timiem už piemenį. Tas pats vėliau pada
ryta su Juozuku. Motiną vaikiščiai tega
lėdavo pamatyti ir su ja pagyventi tik per 
Kalėdas, kuomet gaspadoriai atveždavo 
juodu, iki naujas pas tuos pačius ar kitus 
ūkininkus tarnybas pradės.

Viskas berods - ėjosi neblogiausiai. Abu 
tėvai su viltimi laukė geresnės buities tuo
met, kai paaugs visi trys vaikai. Bet daž
niausiai ir su tvirčiausiu optimizmu; as
muo priverstas skaudžiai nusivilti, kuomet 
iškyla nelauktai ir netikėtai tokia katas^- 
trofa, kaip karas.

Užeina 1904-5 metai—tas nelabasis Ru
sų-Japonų karas. Gudelis, kuris buvo pa
leistas atsarginiuose, turi eiti kariauti! 
Turi važiuoti į tolimąjį Sibirą! Jo tėvas 
paliko savo dešinę ranką Kryme, o jis, An
tanas, jo sūnus, šaukiamas į Port Artūrą 
palikti ne tik ranką, bet veikiausiai ir gal
vą!...

To prisileisti Gudelis nenorėjo nė parną-

T. D. A., sudaryti vieną ben
drą komitetą ir veikt visom 
išvien. Tas tapo atsiekta ir 
jau, kaip pasirodė šiame susi
rinkime, buvo surengta du pik
nikai, nuo kurių atliko keletas 
dolerių pelno. Paskiausiai bu
vusiame piknike liko 21 dol. 
pelno, tai kuopos pasidalino 
po 7 dol. Viršminėta kuopa 
dadėjo prie tų 7 dol. dar 3 
dol. iš iždo ir sudarius visą de
šimtinę nutarė pasiųsti Gasto- 
nijos streikierių bylos vedi
mui. Buvo dar ir aukų pa
rinkta tam tikslui, bet kiek iri 
kas aukojo, atminti negaliu. 
Taigi būtų geistina, kad ir ki
tos kuopos panašiai pasielgtų, 
paskirtų visą uždarbį ir dar 
daugiau sušelpimui Gastonijos 
badaujančių šeimynų.

Dabar “Laisvės” vajaus mė
nuo, ir vėl mūsų bendras ko
mitetas nesnaudžia. Drg. Ra- 
jackas davė gerą įnešimą, kad 
padaryti vajų smarkesniu— 
surengti agitacijos vakarėlį ir, 
kaipo nesenai iš Rusijos ir Lie
tuvos sugrįžusią, drg. J. Bim- 
bienę užkviesti pakalbėti, kad 
tuoipi galima būtų sutraukti 
daugiau publikos ir gauti pre
numeratų. *, IL

Nutarta surengti draugišką J 
vakarienę. Komisijoj yra vi- g 
sicms gerai žinomas, kaipo ek-jj 
spertas tame darbe, drg. S. S. | 
Tamošiūnas. :Kada tik jis re n-H 
gia vakarienes, visuomet pub-1 
lika pasitenkina.

Bet svarbiausias šiame susi- g 
ri”.k’*"'c buvo kreipimas aty-B 
dos į Gastonijos streikierių | 
šelpimą. Tapo išrinkta du at- § 
stovai eiti per draugijas kelti | 
klausimą rinkti aukas ir šelp-1 
ti visais galimais būdais mirs- Į 
tančius nuo bado žmones.

Pastaruoju laiku bendras g 
komitetas, kaip matote, turi B 
visą eilę gerų darbų užsibrė- B 
žęs atlikti ir jis atliks, nes ja-| 
me yra surinkti veiklūs dar- IĮ 
buotojai.

Dar vienas parengimas, kaip B 
komitetas raportavo, tai teat-jj 
ras ir balius, kuris įvyks 2 i 
d. lapkričio, J. V. svetainėje,'! 
406 Lafayette St. Bus sulošta | 
labai juokinga komedija “Avi-,| 
nelis Nekaltasis.” Aktoriai su->6 
rinkti kuo geriausi ir stengia-ig 
si susimokinti, kad sulošti kuo Į 
puikiausiai. Vieno, ko ji( 
trokšta, tai atjautimo visu o 
menės.

F. J. Žiugždinis.

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

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

KESTĮ ARBA ANT 
išmokėjimo

i

11

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i
g

ra

mas

dykai.
240-41

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

■

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkOje

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

—Paauginęs vaikus, susilaukęs šiek tiek 
viltingesnio gyvenimo ir eiti atiduoti savo 
galvą už carą—už'tą kruviną carą, > už su
žvėrėjusią jo valdžią—niekuomet! Nie
kuomet—kartojo Gudelis.

(Tąsa bus)

/

—

¥
/f

ę)
j

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

reikalingų rakandų.

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 200 kuopa rengia 

prakalbas ketverge, 10 spalių, Un- 
garų Svetainėj, 9 White St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės R. 
Mizara iš Brooklyno. Jis nesenai 
sugrįžęs iš Argentinos. Mes žino
me, kad Lietuvos jaunuomene yra 
priversta apleisti savo tėvynę, ir va1 
žiuoti į South Ameriką, o kas jų 
ten laukia, tai mažai kas žino. To
dėl kalbėtojas papasakos apie lietu
vių gyvenimą Argentinoj. Antra 
dalis prakalbos bus apie Amerikos 
darbininkų reikalus. Tat kviečiame 
visus atsilankyti, nes drg. Mizara 
yra geras kalbėtojas, išgirsite daug 
naujo ir svarbaus. Įžanga 
Kviečia rengėjai.

DETROIT, MICH.
P. L. A. 47 Kuopos Nariai, 

Tėinykit!
P. L. A. 47 kuopos susirinki- 
bus naujoj svetainėj, 4637 W.

Vernon Highway, tarpe McKinstry 
ii’ Lansing gatvių. Susirinkimas bus 
nedėlioj, 13 spaliui, 10 vai. ryte. Vi
si nariai atsilankykit ir atsiveskit 
naujų narių prirašyti į A. P. L. A., 
nes dabar geriausia proga, kuomet

I

I GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
ac? l« ' t ii j

| Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet
Į lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap-
| muštas Jacquard Velour’u

Trijų Kavalkų-Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- i J O
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į y?

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Pusryčip 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 specialė kaina

$26.50
IMMIUIIIINIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIhllllllllllllllllllllllinilllllllB
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

341 Walnut Street, Newark, N. J.

PITTSBURGHAS 
IR APiEUNKE
Visi Būkite Tenai

VIETOS ŽINIOS
Riebaluotas Naujikas

Gerb. gydytojau, malonėkite 
atsakyti į mano klausimą.

Jau kokie trys metai, kaip 
pradėjo augti ant mano kairio
jo šono, ant šonkaulių, po oda . 
kokis tai mėsos šmotelis. Ir. 
jisai vis didyn po biskį auga. | 
Ir, kaip aš ant to šono atsigu

lu, tai jį man pradeda skaudė- 
v‘ t i. Tai gi ar jis man bus kada 

pavojingas, ar aš kada turėsiu 
eiti, ant operacijos? Tai gi, 
brangus drauge gydytojau, ma
lonėkite man paaiškinti per 
dienraštį “Laisvę.” Iš kalno 
tariu širdingai ačiū.

Atsakymas.—
Jums, Drauge, veikiausia au

ga paprastai vadinama “sveti
ma mėsa,” naujikas (navikas). 
Sulig Jūsų aprašymu, tai gali; 
būti riebaluotas naujikas, ang- j 
liškai “fatty tumor”—“lipoma,” : 
arba vėl truputį kitokio paėji
mo, bet irgi' nepavojingas “se- ! 
baceous cyst.”

4t».. Pirmosios rūšies—taukų nau- . 
jikas yra kiek blogesnis: jis i 
sparčiau auga ir didesnis užau-: 
ga. Kartais išauga sulig galva, 
didumo. Kenkti taip nieko ne-, 
kenkia, nebent tik kad kliudo 
savo svarumu ir slėgimu į ap-| 
linkinius audinius. Savaime jis1

beveik nepranyksta. Jis reikia 
išimti. Operacijukė menka ir 
visai nepavojinga. Nereikia nė 
migdyt: užtenka aplinkui nau- 
jiką įčirkšti vaistų, nervų ga
lūnėms aptildyti. Suprantama, 
jei naujikas yra didesnis, tai jį 
išpjovus, pasilieka ir didesnis 
toj vietoj randas.

Da lengviau yra su riebaluo
tu naujiku (“sebaceous cyst”). 
Tokių paprastai atsiranda bent 
keli ir dažniau ant veido, ant 
galvos. Jie atrodo kietesni ir 
esti tampriai su oda sujungti. 
Auga palengvėlia. Kai kada ir 
patys nyksta, jei pasitaiko 
smarkiau užsigauti toj vietoj, 
kur jie auga. Bet geriausia jie 
išimti. Operacijukė — visai 
menkniekis. Paprastai apseina- 
ma be jokių marinamų vai
stų.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

Nuo 2-4 po pietų ir
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedčliomis: 10-12 vai. ryte.

> * 
i; Detroit, Mich. Detroit, Midi. j

AIDO CHORO KONCERTAS 
f Nedėlioj, Spalių (October) 13,1929 
i; Lietuviy Svetaiaej^25th St ir Vernon Highway, W.

DURYS ATSIDARYS 5:30 VAKARE !;
KONCERTAS PRASIDĖS 6:30 ■!

TIKIETŲ KAINA IŠANKSTO 75c, PRIE DURŲ $1.00

GERBIAMIEJI DETROITO IR APIELINKIęS LIE
TUVIAI! Aido Choras deda ’yisas pastangas su
rengimui šio koncerto, nes tai bus pirmutinis šio sezo
no atidarymo koncertas, šiame koncerte dalyvaus visos 
geriausios spėkos, ko Detroito publika dar nėra mačius 
nei girdėjus. Dar pirmu kartu detroitiečių tarpe pasi
rodys drg. G. šidiškiūtė iš Chicagos, taipgi ir Detroito 
geriausi solistai: drg. O. Petrašiohienė, S. Rimkus, K. 
Karpus ir J. Skulevičia; taipgi bus duetų ir kvartetų iš 
Aido Choro ir dainuos naujas dainas Aido Choras, va
dovaujamas drg. V. Žuko, ir visiem pianu akompanuos 
Aido Choro mokytojas V. Žukas, širdingai kviečiame 
visus ir visas atsilankyti į šį koncertą.

PO KONCERTUI ŠOKIAI!

J.. SKULEVIčIUS, Tenoras
Dainuds Šiiime koncerte bendrai su kitais dainininkais 

AIDO CHORAS.
^W^^VWWWVWWWWWWWWWWWVWWWWWWWVWWWWVWWVWWWy

10Nedėlioj, 13 d. spalių, 
vai. ryte, L. M. - D. svetainėj, 
Soho dalyj, bus vienas iš svar
biausių visų Pittsburgho ir a- 
pielinkės lietuvių darbininkų, 
tai yra, “Laisvės,” “Vilnies,” 
“Darbininkių Balso” skaityto
jų ir simpatizatorių susirinki
mas. Minimame susirinkime 
turėtų būti kiekvienas viršmi- 
nėtų laikraščių skaitytojas, 
simpatizatorius ir šiaip susi
pratęs darbininkas, kad išgirs
ti raportą ,apie ,darbininkų 
laikraščių dabartinę padėtį ir 
tinkamai išdirbti planus, kaip 
gauti daugiau tiems laikraš
čiams naujų skaitytojų per šį 
vajaus mėnesį.

čia dalyvaus ir draugas A. 
Bimbą, kuris -mums nurodys, 
kodėl lietuviai darbininkai tu
ri remti ir platinti savo spau
dą. Todėl visi draugai ir drau
gės padėkite viską į šalį ant 
13 d. spalių, kad galėtumėte 
dalyvauti minimame susirinki
mo.

“Laisvės” Skaitytojas.

Iš Šalies Žiūrint į 
“Kornevilio Varpus”

vienų metų vištienos kaina li
ko pakelta 10 iki 15 centų 
svarui.

“Kornevilio Varpai” Brook- 
lyne jau praskambėjo, praė
jo, palikdami gerą finansinę 
pasekmę ir garbę Aido Cho
rui, o publikai, kuri jų balsų 
klausėsi, žavėjantį, ilgą atmi
nimą. !

Iš šalies žiūrint, galima, aiš
kiai matyt, kad aidiečių dirb
ta su pasišventimu, su energi
ja, Juk tris valandas išlošt, 
išdainuot ant scenos prieš pub
liką, tai reikia padėt daug 
darbo, kad išmokt,, olą aidie
čiai atliko ir galima sakyt, kad 
be žymesnių fklaįdų bei trūku
mų
klauso aktoriams už tai, kad 
jie visi mokėjo žodžius iš at
minties. Kiek aš esu matęs 
lošiant operečių, tai ši pirma, 
kurioje 
žodžius 
galima 
minties,

Užsiregistruokite Tuoj aus!
Norintieji dalyvaut miesto 

valdininkų rinkimuose visi pi
liečiai turi užsiregistruoti šią 
savaitę; kitaip negalės balsuo
ti.

Majoras Walkeris Gavęs 
$2,000 “Pašmeravimo”

Didžiausia garbė fpri-

aktoriai mokėjo rolių 
iš atminties. Reiškia, 
išmokt žodžiai iš at- 
jeigu tik norima.

Aidiečiai, sulošdami “Kor
nevilio Varpus,” sumušė re
kordą “Grigučio” ir “Pepitos” 
gražiomis dainų melodijomis, 
bet humoristika anos dvi ge
resnės.

Aš pirmu kartu matau d iri 
guojant L. B. šalinaitę. Rasi 
rodo, kad šalinaitė turi dide 
liūs gabumus tame darbe ir 
dirba su energija. Smagu 
mums bus turėt tokią jauną ir 

muzikos vadovę mūsų ’

Majoras Walkeris gavęs $2,- 
000 į savo partijos rinkimų 
kampanijos fondą iš biznierių, 
kuriems už aštuonetą tūkstan
čių metams parsamdęs miestui 
priklausantį Casino Restauran- 
tą Central Parke; o iš to res
taurant© su jo poniškai augš- 
tomis kainomis privatiniai pel- 
nagrobiai per vasarinį sezoną 
pasidarė nuo dviejų iki trijų 
milionų dolerių biznio.

Tokį kaltinimą stato New 
York o majorui Walkeriui En- 
rightas, buvęs šio miesto poli
cijos komisionierius. Walke
ris, žinoma, bando išsiginti 
vimo tų $2,000.

į

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

New York.

Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuves darbas prie aųtpmo- 
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.

Tel.i Greenpoint 981S

I. M. S

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IB BALZAMUOTOJA8

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

LIETUVIŠKA REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

33E

ga-

Prakalbos
13 d. spalių, L. M. D. svetai

nėj, 142 Orr St., Pittsburghe, 
įvyksta drg. A. Bimbos prakal- 
bosi Kad drg. Bimba yra ga- 

! bus kalbėtojas, tai jau nerei- 
i kia aiškinti, nes vietos darbi- 
! ninkai žino ‘drg. Bimbos iš- 
I kalbumą. Drg. Bimba kalbės:
j labai įdomiais klausimais, kaip ; .
! tai: Kodėl Gastonijoj verda i Daugiau Lokių n panašių o- 
kruvina kova tarpe darbinio- Perocl« mOs« scen?‘- , 
kų ir kapitalistų? Kodėl Lie-j ’ J- Juska-
tuvos fašistų valdžios premje-.1 , _ , „ ,
ras Voldemaras rezignavo is^Wdiy VSdSS
Vaš^10prakaibų nepamirškite I MaSJ SU Bosds, Atmetant 
nei vienas. Prakalbos prasi-.Darbininku ReikahviffiliS 
dės 7:30 vak vakare; įžanga? ______
visiem veltui. | Pereita sekmadienį ' New

Beje siose prakalbose P>r- Yorke 4;00() daį.bininkų, dir_ 
mu sykiu pasirodys su dailės anį . k
programa nesenai sus.orgam-, . (tugboats)> atlaiks 

mitingą, kur nutarė tu o j aus ei
ti streikan, reikalaudami pri
dėt po $25 algos į mėnesį ir 

I abelnai pagerint darbo sąly- 
I gas. Jie priklauso Associated 
Marine Workers Unijai, kuriai 
vadovauja Amerikos Darbo 
Federacija. Minėtame mitin
ge federacinis, unijos lyderis, 
kapitonas Maheris, atmetė na
rių nubalsavimą streikuoti. 
Tuom pasipiktino beveik visi, 
ypač Dalzell Kompanijos dar
bininkai. Apt rytojaus susi
rinkę jie vėl nubalsavo tuo- 
jaus streikuot. Bet jų kapi
tonas unijos vadas ir vėl už
draudė. Jis turįs dar pasikal
bėt su samdytojais ir žiūrėt, 
kokį ultimatumą jie išduos 
darbininkams. Ne darbininkų, 
vadinasi, atsiklausia, bet bosų.

-I Majoras ir Leitenantas 
i Giiberaatorhis Pasiryžę 
Sulaužyt Didelį Streiką

New Yorko majoras Walk- 
eris ir valstijos eitenantas-gu- 

i bernatorius Lehnianas pasiža
dėjo bosams viską daryti, kad 
užbaigt streiką šoferių tavori- 
nių automobilių, išvežiojančių 
vaisius ir daržoves.

Tuo tarpu streikierių skai
čius paaugo jau nuo 2,000 iki 
4,000, apimdamas ne tik Penn
sylvania, Erie ir kitų gelžke- 
lių stotis ir įvairias prieplau
kas New Yorke, Jersey City, 
Hobokene ir kt., bet taip pat 
išsiplatindamas Newarke, Pa
tersone, Elizabethe. Iš prita
rimo streikierianis metė darbą 
ir šimtai darbininkų, kurių 
darbas buvę iškrauti iš trau
kinių ir laivų atvežtus produk
tus.

K a p i ta I isti n i ai laikraščiai
stengiasi užšriubuoti “publi
ką” prieš streiką, nuo kurio 
nukentėsianti plačioji visuome
nė, nes greitai pritruksią 
siu ir daržovių mieste.

Darbo Unijų Vienybės 
ga paskleidė tūkstančius 
polių, žadėdama pagelbėti 
streikuotojams. Panašų užtik
rinimą jiems davė ir kairioji 
Amalgameitų Maisto Darbi-* 
ninku Unija. Kad streikas 
sėkmingai eitų ir kad jo ne
galėtų parduot mekleriai va
dai iš Amerikos Darbo Fede
racijos, tai Darbo Unijų Vie
nybės Lyga ragina streikierius 
suorganizuoti savo darbavie
čių veikiančius komitetus iš 
eiliniu narių, kurie viską tė- 
mytų ir žiūrėtų, kad užstrei- 
kuotos vietos būtų nuolat ma
siniai pikietuojamos.

> UETUV1AK1 KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznĮ. 
Mes jūsų langus už visai žemą kainą.

i.-U buvojame budinkus iŽ viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliet a fin- ureit ir imkanm-j.

Tarkitės su mumis de!
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainor.
sekančiu adreau:

644 Driggs Avenue,
Ridgewood© Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

vai-

<♦>

(b

<b

<♦>

< >
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o

PITTSTON, PA. <1>

Didelės Prakalbos ir Koncertas <♦>

<!>

>

" 'tfAARLEM oiū

Ly- 
la-

<> 
<’>

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
OUEKNPOINT 1411

zavusio Dailės Ratelio nariai.
Komisijos Narys.

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

Kumpo Clermont Amu 
TELEPHONE! J1JNIPEB »7M

<J> 
<

jėirų, 
gyvintuosius organus de

ar besiartinančios se- 
iŠ Nuga- 

nervus, inus- 
organus, pagerina apetitų, 

pašalinu inkstų ar 
nugali konslipaciją, gnl- 

' suteikia ppil-

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

______________________ ORDER BLANK ___________________ _
v Siųsd/UMi pinigui »a savo adresu, .užrašykite i

Aš, £e»iau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, už korį malonėkit »an 
prisiųsti URBAN’8 COLD POWDERS ir VRBOhA, su. Tisais nurodymais, 
kaip vartoti 
Vardas —

Ne.---------

Miestas----

Dailės Ratelis Auga 
“Laisvės” num. 233 drg. M. Į 

ž. aprašė Dailės Ratelio augi
mą, tai aš čia jau neatkarto
siu to paties, tiktai noriu pa
sakyti tai, ko drg. M. ž. neda- 
sakė—kad mūsų special ės or
ganizatorės labai gerai dirba 
prirašydamos naujų narių. 
Kaip drg. M. Urmonaitė, taip 
ir J. Melnienė pereitame susi
rinkime pridavė po 5 naujus 
narius ir dabar girdėjau, jau 
vėl abi turi po tiek pat, o kol 
dar ateis Ratelio susirinkimas, 
tai jos, greičiausia, turės jau 
po 10 naujų narių. Drg. A. 
Simonaitis pranešė, kad gavo 
vietą Ratelio susirinkimus lai
kyti buvusiame A. P. L. A. 1 
kuopos name ant Readsdale 
St., N. S. Pittsburghe, tiktai 
nepranešė, koks numeris to na
mo ? \

Bet kadangi daugumai mi
nima vieta dar tebėra žino- 
ma ir nepaisant numerio, tai 
jau dabar raginu narius reng
tis prie sekančio Ratelio susi
rinkimo, kuris turės atsibūti 
nedėlioj, 27 d. spalių, 2 vai. 
po pietų.

Dailės Mylėtojas.

Pėtnyčioj, 11 d. spalių, 7 
valandą vakare, A. Valinčiaus 
svetainėj, kalbės Senas Vin
cas.

Visi Pittstono lietuviai, kaip 
vyrai, taip ir moterys, atsi
lankykite į prakalbas, nes iš
girsite daug naujo.

Komisija.

Byla 80 Košernos Vištienos 
Gengsterių Trustininky

80 paukštienos trusto narių 
yra pastatyti į federalį teismą 
New Yorke. Jie visi atėjo de
monstratyviai, apsirengę bal
tais savo viršutiniais vertelgys- 
tės drabužiais. Su jais teisia
ma ir keturi paukštienos išve
žiotos ai. Visus juos kaltina, 
kad užpuldinėjo, samdė geng- 
sterius ir net gaiabino prie jų 
trusto nepriklausančius košer
nos paukštieiibš vėrteiviūs.

Visas trusto pamatinis kapi
talas nesiekiąs daugiau, kaip 
pusę milioho dolerių. ,‘Tačiaus 
savo smurtiškomis, teroristinė
mis priemonėmis yra įbauginę 
visus kitus košernos paukštie
nos biznierius, kurių kapitalas 
siekiąs $50,000,000.

Per minėto .žudeikiško trus
to tokią kampaniją bėgyje tik

Kaip padidinti jūsų 
spėką ir jėgas

Žmonės, kuriems trūksta špokų ar 
ar turintys silpnus 
lei menkos sveikatos, 
nutvos, susilauks didelės paptelbos 
Tone, kadangi jie stimuliuoja 
kilius ir. visus 
pusrelbsti virškinimui, 
pūsles suerzinimų, i 
vos skaudėjimsį ir kvaitulį 
singą, -gaivinanti miegą. Nuga-Torie, labai 
daug gero padarė per pastaruosius 40 metų 
ir pasekmės kokių susilaukė p. James 
V/člters; Philadelphia, Pa., ' yra tokios, ko
kiu tikisi žmoiiės, kurie taip kenčia, kaip 
kad jis kentėjo- P-as Whlters sako: 
"Nuga-Tone yra pastebėtinas. Pirm ėmimo 
jų aš visuomet buvau pavargęs. Dabar aš 
naktimis miegu gerai ir mano viduriai eina 
reguliariai tris sykius . į dienų ir aš jau
čiuos puikiai, kai aš pabundu 1‘yte.”

Kada tiek lengva pasiekti gerų sveikatų, 
nėra reikalo žmonėms kentėti ir jaustis la
bai nesmagia,}. . Paimk Nuga-Tone tik per 
keletą dienų ir pamatysi, kokį didelį page
rėjimų pajusi. Visi vaistų pardavinėtojai 
turi Nuga-Tone, arba užsakys del jūs iš 
urmo vaistinės.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I 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 Liaūkų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažarnčs, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums bagelbėti. 
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, Kradjo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas prieias?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

IMisn’c Pnwfiprc (Miltelius nuo žalčio) jokių ialčią ne- uwajis loki rowners bij0< Už 7Bc už baksą apsiginki™* 
nuo savo amžino priešo!

TirltA I Tųhc (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prie! 
Ui D U LuA AulJd kj(ą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietl- 
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

Automobilius, Užvažiavęs ?ant 
Šaligatvio, Užmušė Kūdikį

Užvažiavęs ant šaligatvio 
automobilius užmušė vežimėly
je 5 mėnesių amžiaus mergai
tę Phillis Rini, ant ’kampo 
Hart St. . ‘ir ‘Wilspn A V e., 
Brooklyne. Ąutdfnobilistas Fr. 
Friscina areštuotas.

qTjCIQ Jaunatv^’ sveikata, gyvenimo 'smagumas gali vėl kjJLv/kJ jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūsles V U A netvarkos, jūsų smiagufno heužmuš.I .RA. L jK Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena /C1 /TYJ gyduolė, kuri virš 200 metų Ii- vJ’VrljJL/ goniams gelbėjo, padaryta ma- 

*gS£SSS!» MEDAL X “
tikrįšias ir neimkite-

, __ _ kitų. Vaistinėse įtrijų
dydžių. Ieškokite “Gold Medai“ vardo kekvienoje dėžutėje.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk peprigvlmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai' 
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laika ir už maža kainą. Spe- 
eialšs klasčs moterims. Leidimas ir užgan&linimas užtikrintas, 
sis dienomis ir vakarais.

PĖttŠfl'ikiiiRKlTI AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
New York City



Puslapis šeštas LAISVE ” Trečiadienis, Spalių 9, 192

VIETOS ŽINIOS gi būtų labai gerų
Štai Aido Choro 

davė pasižadėjimą 
rekrūtai atsilankyti

lerių, nors jis aiškinosi namie 
teturįs tiktai keletą dolerių.’• i

Proletarinis Balius

Moterys Darbininkės! Kas Bus Spalių 19 DRną

reikia visą naštą veikimo vilk
ti. Kitaip 
pasekmių.
parengime 
trys nauji
į sekantį 23 kuopos susirinki
mą. Tie draugai turi savo pri
žadą išpildyti, ir šiuos metus 
turime baigti su 60 narių kuo
poje. Dz. Rep.

Ketvirtadienį, 10 d. spalių, 
Darbininkių Susivienijimo pir-j 
mos kuopos susirinkime bus' 
skaitoma labai interesinga pa-; 
skaita apie Moterų Rolę Evo
liuciniam Ukyj ir Politikoj, ku
rią parašė drg. F. Abekas.

Visos kuopos narės susirin
kime lygiai 7:30 vai. vakare, 
idant galėtume greit užbaigti 
kuopos reikalus ir skaityti pa-

PaŠaMė* publika gali daly
vauti susirinkime, bet jei ne- 
norit^ tai ateikite į “Laisvės” j Soviet Union, 
svetainę kaip 8:30 vai. ir pasi-l------------------------
klausykite labai žingeidžios i New Yoiko ŽilllOS 
paskaitos. Ypatingai kviečia-; _______
me visas darbininkes moteris!,. Sekmi Aug5čiausios 
ateiti į sias paskaitas. Daug Pri laudos 49 Kuo 
ko naujo išgirsite ir pasimo
kinsite.

Nepraleiskite šios progos. 
Įžanga veltui.

1. Kp. Komisija.

Minėkite, kad spalių 19 d.,' . ““
I šeštadienio vakare, bus rnilži-. RuJgCWOOdaS GyVUOja 
i niškas mitingas Madison Sq.| _______
: Gardene, New Yorke, prieini- Vakariene 
mui Sovietų lakūnų ir įteiki
mui per juos Sovietams dova
nų nuo Amerikos darbininkų.

Apart prakalbų, ten bus di
delė orkestrą iš 100 muzikan
tų; finų darbininkų gražiųjų 
gimnastikų rodymas ir kiti 
programiniai įvairumai.

Pirkitės tikietus išanksto, 
po num. 175 Fifth Ave., New 
Yorke, raštinėje Friends of the

Prastai Lietuvoj, Sako 
Sugrįžęs Drg. Šolomskas

“Laisvėje” iki šiol dar nebu
vo pažymėta, kad pereitą sa
vaitę sugrįžo iš Lietuvos “Lai
svės” linotypistas drg. P. šo- 
lomskas drauge su drg. Juozu 
Balčiūnu ir Antanas šilinskas 
su žmona. Drauge su šoloms- 
ku sugrįžo Amilija Ptašnikai- 
tė, kuri iš šios šalies buvo iš
vežta visai mažiutė.

Pasak šolomsko pasakojimo, 
Dzūkijoj (jis gyveno Užugos- 
tyj, Alytaus apskrityj) laikai 
labai prasti; gyvenimas žmo
nių sunkus; jaunimas skęsta 
tamsoj .ir girtuoklystėj, kuri 
daugiausiai paeina iš. skurdo 
it priespaudos. Abu su drg. 
Balčiūnu nupiešė sunkią visą 
Lietuvos žmonių būklę. Be 
to, abu pastebėjo, kad kalbė
ję sū kai kuriais amerikonais, 
kurie važiavo su taip vadina
mom ekskursijom. Visi pripa
žinę, kad vieniem patiem daug 
geriau važiuotų kaip su eks
kursijom. Vienas važiuoda
mas, žmogus jautiesi laisvai, 
o ekskursantus varinėja kaip 
avis po fašistines pakampes.

Apie Lietuvos žmonių gy
venimą, drg. šolomskas parašė 
ir dar parašys daugiau straip
snių, kurie bus išspausdinti 
“Laisvėje.” Koresp.

Susirinkimo

Pereitą sekmadienį įvyko 
1 Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje 49 kuopos šu- 

[sirinkimas, kuris buvo nariais 
skaitlingas. Bet visi skubinosi 
greitai apleisti svetainę ir vy
ko į Aido Choro parengimą.

Kaipo pirmas susirinkimas 
agitacijos mėnesį gavimui nau
jų narių, buvo sėkmingas, 

j Draugijos nariai perstatė ke
turis naujus aplikantus ir, jei
gu juos daktaras suras svei
kais, tai kitame susirinkime 
bus galutinai priimti 7 nauji 
rekrūtai. Ir turiu pasakyti, 
kad tik pradžia darbo, ir esu 
Įsitikinęs, kad šiais metais, ka
da vajus pasibaigs gruodžio 
mėnesį, tai kuopa turės 
žiausia 150 narių.

New Yorko apielinkėje 
daug gerų lietuvių, kurių
eiga būti mūsų organizacijoje. 
Kol sveikas žmogus, turi pat
sai apsirūpinti, kad ištikus ne
laimei turėtu iš kur gauti pa- 
šelpą. Nelaimėj geriausias jū
sų draugas, tai pašelpinė orga
nizacija.

L. D. S. A. 132 kuopos 
sirinkime, įvykusiam spalių 2 
d., iš svarbių tarimų, tai pa
skirta $5 už Sovietų Rusijos 
lakūnų ženklelius; antra, tai 
prisirengimas prie metines va
karienės, kurią rengia A. L. D. 
L. D. 55 kuopa ir L. D. S. A. 
132 kuopa 26 d. spalių (Oct.), 
Degulio-Šapalo saloje, 147 
Thames St. Vakarienė bus 
prirengta gerai, turėsime įvai
rių valgių; užtikrinam, kad at
silankiusieji bus patenkinti. 
Bus ir programa, nedidelė; 
dainuos -iš Bayonnės Vyšniaus
kas, kurį brooklyniečiai ; ma
žai dar girdėję.
Lietuviškos Vakaruškos 
(Barn Dance)

Šio mėnesio 13 d., nedėlioj, 
bus linksmos lietuviškos vaka
ruškos arba “barn dance,” 
Degulio-Šapalo salėje. Bus 
gera muzika. Bus duodamos 
dovanos dviem porom už ge
riausią pašokimą ir už navat- 
niausią farmerską^ apsirengi
mą.

Gerbiamieji, <tokis paūžimas 
šioj kolonijoj senai buvo, ir 
kuomet atsilankysite, tai pa
matysite, ko dar nesate matę.

L.D.S.A. 132 Kp. Koresp.

New Yorko distrikto Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas šios subatos vakare turės 

j “proletarinį balių su šokiais,” 
i kur darbininkai ketina eiti ap- 
■ sirengę tokiais prastais drabu
žiais, kokius tik turi. Balius 
■bus be jokio poniškumo, užtat 
1 proletariniai draugiškas. Grieš 
{pagarsėjusi 
1 džiazzinė

John C. Smith o 
orkestrą šokiams. 

Norima matyt tame parengime 
kaip galima daugiau lietuvių 
darbininkų ir darbininkių, 
“pasipuošusių” tikrai darbi
niai, proletariniai.

Kaip Kiti Atsiliepia j
Sovietų Lakūnų Priėmimą1

Ukrainiečių Darbininkų 
Kliubo susirinkime pereitą 
penktadienį Manhattan Labor 
Lyceum, New Yorke, -sudėta 
$330 pirkimui Sovietams trak
torių, kaipo dovanos, kuria bus 
pažymėta Sovietų lakūnų at- 
skridimas Amerikon.

Iš lietuvių darbininkų le oi 
kas nematyt beveik jokio atsi
liepimo tuo reikalu. Tai ne
gražu ir peiktina.

Daugiau Vietos Žirny 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI

TEATRASDAINOS-MUZIKA
DRAMA “AUDĖJAI”

Pasauliniai pagarsėjusi dar
bininkiška drama “Audėjai,” 
parašyta Gerharto Hauptma- 
no, dar pirmą kartą dabar ro
doma judamuose paveiksluose, 
55th St. Playhouse teatre, New 
Yorke, truputį į rytų pusę nuo 
7th Avė.

m a-

y ra 
par-

Kankino “Pūstelninky,”
Jieškodami Pinigų

A. kuopų parengimas įvyks 10 
d. lapkričio, svetainėje 2075 
Clinton Ave., Bronx, šiame pa
rengime manoma suruošti pui
kią programą ir turėti puikios 
muzikos. Vietinės organizaci
jos turėtumėte nieko nerengti 
tą dieną, kad nepakenkus vie
ni kitiems.

Mūsų, progresyvių, kuopos 
nariais skaitlingos, ir jos turė
tų būti dar du kartu skaitlin- 
gesnės, jeigu mūsų visi nariai 
būtų veiklūs ir imtųsi aktyvio 
darbo. Bet bėda, kad tik ke
liems draugams bei draugėms

Trys piktadariai naktį 
veržė ir užpuolė kankinti 
bertą Burnsą, 50 metų 
žiaus žmogų, kuris jau penkio
lika metų vienui vienas gyve
no nedideliuose kambariuose, 
po num. 58 Middaugh St., 
Brooklyne. Tarp kaimynų, 
mat, buvo pasklydę gandai, 
kad jis turįs kambariuose pa
slėpęs kelis tūkstančius dole
rių.

žmogui berėkiant, išbudo 
keturi 'Assumption bažnyčios 
gretimos klebonijos kunigai ir 
pašaukė policiją, kuri ir suė
mė plėšikus: Th. Thorntoną, 
Jamesą Reilly ir J. Kinney.

Jie buvo pririšę žmogų prie 
lovos; sodės tuščia bonka tol 
daužė jam galvą, kol bonka 
sudužo; ir visaip kitaip kanki
no, reikalaudami pasakyt, kur 
laiko jis tuos tūkstančius do

iši
ri o-
am-

L. 1). S. A. 1 KUOPOS NARĖMS
ŠĮ ketvirtadienį, 10 d. spalių 

(Oct.), kaip 8 vai. vakare, “Laisves” 
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
terų role evoliuciniam ūkyj ir po
litikoj.” J šj susirinkimą yra kvie
čiama ne tik kuopos narės, bet ir pa
šalinė publika. Atsilankę turėsite 
progą išgirsti daug naudingų ir pa
mokinančiu dalyku. Komisija.

239-40

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

susirinkimas bus ketverge, 10 spa
lių, pas drg. Milinkcvičių, 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. 
Sckr. A. Bružas. 239-40

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina patarnavi

mui prie stalų restorane. Valan
dos nuo 10 iki 2 vai. dieną. Sukato
mis ir nedėliomis nereikia .dirbti. 
Atsišaukite tuojau po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 240-42

REAL ESTATE: Namai, Žemė
Piešiama vargai darbininkų |naujos laukinės tautelės seno- 

ir jų kovos, įvedant mašinas i ... . . . v. , .
19-tame šimtmetyje Vokietijoj. Ivlską «yvenlm« >r Piston- 
Veikalas savo įspūdingumu: nius papročius, dar teberodo- 
primena “Potemkiną.” Įma Cinema Guild Teatre, 52-

“Audėjuose” lošia žymūs
Vokietijos artistai: Paul We
gener, Wilhelm Dieterle, The
odore Loos ir kiti.

‘GIRINIAI SIBIRO ŽMONĖS’

Sibiro žmones,“Giriniai
Sovietinis judis apie

54 W. 8th St., už 5th Ave., 
New Yorke. Labai įdomus 
dalykas. Tos tautelės, vadi
namos “Oudehs,” 
muosius paveikslus 
ten pat nutraukė 

atrastos' mokslininkai.

krutamuo- 
ant vietos 
sovietiniai

t I > ‘ t >
i ♦ . i -. * 1 ■Scena iš “Aiidėjų*^ (Weavers), 55th St( Playhouse Teatre, New Yorke.

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapertės 

(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriax žemės, žemė ge
ra; ganyklos geros, taipgi ir girios 
nemažas plotas; budinkai visi geri; 
mašinerija del žemės apdirbimo ge
ra; yra 11 karvių melžiamų, 6 tely
čios, 1 bulius, 4 arkliai, 4 kiaulės ir 
200 vištų. Parsiduoda pigiai. Savi
ninkas A. Staniulis,' Box 14, Hamp
ton, N. J. 240-51

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas, su gaYo 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 narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN. VALEK

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

139 Elm Point'AVė., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck

(222-248)

Ką Norite Maliavoti?l

KAM REIKALINGAS 
MALIORIUS, “PENTERIS”?

Patarnausiu už labai prieinamą 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir 
iš vidaus. Taipgi popieruoju 
kambariui ir pats sudedu medi
nius penalus kambariuose.

Kreipkitės šiuo adresu:

JOHN BURBA
794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Avenue, 
Mbspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Temykit, Temykit!
t

Gerbiamieji automobilių savinin
kai:—Nežiūrint, kokį ir kokios išdir- 
bystes 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 lengve'snį starting. ' Tas viskas 
jums kaštuos tik $2.00. Visi pata
rimai dykai. Matyt manė galite va
karais,. arba rašykit užklausimus.

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

• ' Tel., Foxeroft 5819
« . (237-42)

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y;

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416
1 .

Metropolitan Avenue

(Arti Mary Avenue)
Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natural; vidurių 
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

papročio 
pagelbsti 
malimą.

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 i
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 
ir numaliavoja 

C ‘visokius pa
ll veikslus Jvai- 
||i riomis spalvo- 
II mis. Atnau- 
w jina senus ir 
* x kra javus ir 

sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

JONAS STOKES
Darbą atlieku

Kreipkitės

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.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

417
J jlllll 11—^ 

Lorimer Street

IIIQIIIGIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIl

T Lorimer Restaurant
f >

J. MARČIUK1ENĖ
SAVININKE

(‘‘Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

IIII0IIIQIII0III!

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
žinėjimas (laisnius garantuo
jame) .........................................$25
Speciališkas kursas važinėjimo 

$10

Mokiname lietuvių ir anglų 
kalboje.“ Mokytojam 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.

IIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIII

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po plet 
Ketvergali ir •abatomia iki C vai. 
Penktadieniais ir aekaiadieniai* tik 
aulyg autartiea.

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

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

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

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

Jie dabar laiko daugeliu: 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

užeiga

TeL, Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

, , Valgykla yra užvardinta

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

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA ♦ ‘ 
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street) 
i Brooklyn, N. Y.




