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Pasaulį!

Į ALDU) iždą jau suplaukė 
apie šimtas doleriu j mūsų atsi
šaukimą pirkti argentiniečiams 
mašiną (linotype). Tai yra la
bai mažai. Tuojaus tuo reika
lu tilps pačių argentiniečių at
sišaukimas.

Patogiausia, kad visas tam 
reikalui aukas siųstume per 
ALDLD Centrą, laišką adresuo
jant sekretoriui I. Baches (909 
Pennsylvania Ave., Union Co., 
Union, N. J.), o čekį ar money 
orderį išrašant vardu J. Bon- 
dzi, iždininkės. Tuomet ir pa
siuntimo lėšos susimažintų, o 
mes žinotume kiek iš viso ame
rikiečiai aukų tam reikalui su
dėjo.

Lietuvos ir šios šalies buržu
azija ne juokais rengiasi prie 
Vytauto jubilejaus. Buržuazi
jai reikia istorinių stabų. Vy
tauto kultas jai reikalingas tam, 
kad dar labiau pavergti žmo
nes šiame dvidešimtame amžy.

Mums reikia gerų istorinių 
straipsnių, kad objektyviai nu
vainikuoti tą kunigaikštį. Kau
ne Vytauto šlovei bus statoma 
prisikėlimo bažnyčia, Itu-d lė- 
šuos milioną dolerių ameriko
niškais pinigais. Ir Amerikoje, 
veikiausia, rinks pinigų tam 
tikslui.* Neduokite nei cento.

šį nedėldienį įvyks Chicagoje 
ALDLD pirmo apskričio konfe
rencija. Geriausio jai pasise
kimo! Jei tik konferencijos da
lyviai rimtai pasižadės pakelti 
pirmą apskritį, tai jie sugebės 
atlikt tą darbą. Jei chicagie- 
čiai rimtai persiima vajaus 
dvasia, tai mažai kas su jais 
tesės susilyginti.

“Nation” klausia, kaip dabar 
jaučiasi tie Amerikos džingois- 
tai, kurie ant rankų nešioja 
MacDonaldą, kuris karo laiku 
buvo pacifistas? Tam laikraš
čiui išrodo, kad MacDonaldas 
svilina jiem akis.

Nieko panašaus! Ne džin- 
goistai atėjo pas MacDonaldą, 
bet MacDonaldas atėjo pas juos.

Bill Dunne rašo “Daily Wor
ker’y,” kad komunistinės idė
jos smarkiai platinasi pietinėse 
valstijose. Per pastaruosius 
mėnesius kompartija paskleidė 
pusantro miliono įvairių brošiū
rų. Kas sakė, kad anglo-saksai 
“iš prigimties” nėra linkę prie 
komunistinių idėjų?

Lietuvoj Vytautas, o Ame
rikoj Jack Sharkey! Tie, ku-1 
rie ėjo laižybų šiemet, vargiai 
dar atgavo savo pinigus, ku
riuos jie pralošė keli metai tam 
atgal. Tuomet senis širvydas 
kvietė visus lietuvius verkti ir 
liūdėti. O kiek dar pinigų, 
kaip kamparas išgaruos, kol 
Sharkey persiims su P. Scott 
ir šmelingu!

Jeigu lietuviško patriotizmo 
akcijos sudėtos į vieno žmogaus 
kumščią (visi kiaušiniai vie
nam gurbe), tai verkti prisieis 
dar ne vieną kartą.

Ne tik New Yorke rusų mu
zika, rusų dainos ir net rusų 
judžiai yra labai populiarūs. 
Rusų menu, kaip praneša New 
Yorko Times, susidomėjo ir Ar
gentina. “Volga Boatmen” dai
na taip jau populiariška Bue
nos Aires, kaip ir New Yorke.

Simpatija rusų dailei neju
čiomis virsta simpatija Sovie
tų Sąjungai.

Kaunas.— Prie “Etnos” 
fabriko rasta išmėtyta ko
munistinių atsišaukimų.
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8 Vaikai Užmušta Eksplo- 
davus Granatai

Varšava.— Antradienį aš- 
tuoni vaikai žuvo ir keletas 
tapo sužeista eksplodavus 
granatai, kurią jie atrado 
laukuose netoli Pinsko, kur 
buvo didelis mūšis laike pa
saulinio karo. Vaikai nusi
nešė granatą į skiepą ir ban
dė išardyti. Jiems bear
iant ji eksplodavo. Namas 

įtapo apdraskytas.

Nubalsavo Skelbti Streiką

Elizabethton, Tenn.—čia 
tekstilės darbininkai nubal
savo 1,120 balsų prieš 64 
paskelbti streiką, jeigu 
darbdaviai neišpildys jų 
reikalavimo.

Geltonieji unijos vadai de
da pastangas, kad išvengti 
streiko. Jie nusprendė tą 
klausimą pavesti valdžios 
darbo department™.

Francija ir Italija 
j Nepatenkintos Hooverio 
MacDonaldo Pasitarimu

PARYŽIUS— Imperialis- 
tinė Francija nepatenkinta 
prezidento Hooverio ir Mac
Donaldo slaptu pasikalbėji
mu. Francija meta nuožiū
rą, kad Anglija ir Amerika 
daratiti konspiraciją prieš 
kitas valstybes.

Abejojama, ar Francija 
prisidėsianti prie šaukiamos 
penkių valstybių laivynų 
konferencijos, sausio mėne
sį, Londone, be jokių išlygų. 
Francija nenori nei kalbė
ti apie submannų sumažini
mą, nes jai submarinai rei
kalingi.

Italija taip pat skeptiškai 
žiūri į Angliios-Amerikos 
derybas. Italijos fašistinė 
spauda rašo, kad Anglija ir 
Amerika nori susitarti ir 
būti pasaulio diktatoriais. 
Italija neprielankiai atsine
ša linkui pakvietimo daly
vauti penkių valstybių lai
vynu konferencijoj.

Vienas fašistu laikraštis 
patalpino piešini, kuriame 
parodoma, kaip MacDonal
das ir Hooveris traukia iš 
upės savo tinklu Franci ją, 
Italiją ir Japoniją—sugau
tas žuvytes.

Fašistų laikraštis II Teve- 
re kritikuoja Amerikos im
perializmą ir ant galo pa
reiškia:

“Europa nepažino to nau
jo imperializmo, bet Angli
ja jį pažino ir bando prisi
dėti prie jo orbitos” (orbita 
—planetos kelias).

Tas parodo, kad tarp im
perialistiniu valstybių san- 
tikiai aštrėja.

Shanghajus. — Nankingo 
valdžia praneša, kad ji už
slopinus generolo Chang 
Fak-kwei sukilimą.

Sovietų Lakūnai Apteikė Naują Motorą
SEATTLE, Wash.— Ant

radienį tapo atgabentas į 
Waterfall, Alaska, naujas 
motoras Sovietu lakūnams, C 7

kurie ten buvo priversti nu
sileisti pereitą ketvirtadienį 
lekiant iš Sitkos į Seattle, 
susidūrus su didele audra.

Lakūnai tikisi susitaisyti 
orlaivį iki sekančio penkta
dienio ir tą dieną išlėkti į 
Seattle.

Iš Seattle jie lėks į San 
Francisco, o iš ten į Chica- 
gą. Iš Chicago lėks per De
troit į New Yorką.

Pranešama, kad Detroito 
įvairios darbininkų organi
zacijos rengiasi pasitikti la
kūnus.

New Yorke rengiama di
delė demonstracija pasvei
kinimui lakūnų.

Afganistano Sukilėliai Smetona Suareštavo 
Užėmė Sostinę Kabul 14 Voldemaro Šalininky

PESHAWAR, Indija. — 
Trečiadienį čia gauta pra
nešimas, kad Afganistano | 
sukilėliai po vadovyste Na
dir Khan užėmė Kabul, Af
ganistano sostinę ir nuver
tė nuo sosto Bacha Sakao, 

| banditą karalių, kuris Ang
lijos imperialistų pagelba 
suorganizavo sukilimą prieš 
karalių Amanullah ir už
ėmė sostą.

Pranešimas sako, kad 
Shah Wall, brolis Nadir 
Khan’o, įėjo į Kabul su savo 
spėkomis ir pilnai užvaldė 
miestą.

Nadir Khan buvo koman- 
dierium Amanullah armijoj. 
Karaliui Amanullah pabė
gus j užsienį jis organizavo 
sukilimą prieš Sakao ir pa
traukė į savo pusę keletą 
padermių.

Amanullah nebuvo prie
lankus Anglijos imperialis
tams, už tai jie dėjo pastan
gas nuversti jo valdžią.

Taipgi pranešama, kad 
MacDonaldo valdžia išvijo 
iš Londono Shuja Ed Dow- 
leh, Afganistano atstovą, 
kuris buvo legacijos galva 
po nuvertimo Amanullah 
valdžios. Anglijos imperia
listinė valdžia jį išvijo už 
tai. kad jis buvo Amanullah 
šalininkas.

Afganistanas į šiaurius 
rubežiuojasi su Sovietu Są
jungą, į pietus su Indija. Iš 
karo strategijos atžvilgio 
Afganistanas lošia svarbią 
role. Anglijos imperialistai 
deda pastangas suorgani
zuoti savo militarinį lizdą 
Afganistane, kad ištikus ka
rui pHeš Sovietu Sąjungą 
būtų galima sėkmingiau ka
riauti.

Canon City, Colo.— Sako
ma, vėl gręsia kalinių suki
limas čia valstijos kalėjime 
del blogų kalėjimo sąlygų.

Londonas.— Su pabaiga 
rugsėjo Anglijoj viso be
darbiu buvo 1,181,900. Esą 
154.479 mažiau, negu tuo 
pačiu periodu 1928 metais.

Kiek žydų Amerikoj?

New York.— Žydų meti
nė knyga už 1929 metus, tik 
ką išėjus iš spaudos, pažy
mi, kad Jungtinėse Valsti
jose žydų yra 4,228,029. Vie
nas trečdalis jų gyvena 
New Yorke.

Išteisino Tris Šerifus 
Nužudyme Penkių 

Streikieriy

VISI LIUDININKAI GAST0NIEČ1Ų
BYLOJ PARSIDAVĘ KOMPANIJAI

Policistas Hord, Advokato Klausinėjamas, Prisipažino, 
kad Yra Nužudęs Žmogų; Liudijimai Prieštarauja

BERLYNAS.— Čia gau
ta pranešimas, kad šiomis 
dienomis Kaune slaptoji po
licija susekė slaptą Volde
maro šalininkų susirinkimą 
ir suareštavo keturiolika 
asmenų. Jie atiduoti karo 
teismui.

Sakoma, kad tarp Volde
maro ir Smetonos fašistinių 
grupių santikiai pradeda 
paaštrėti, pravarius Volde
marą iš premjero vietos.

žydai žemdirbiai SSSR

Maskva.— Komitetas ap
rūpinti žydus žeme “Kom- 
zet” per 5 savo gyvavimo 
metus apgyvendino ūkiuose 
17 tūkst. žydu šeimų. Iš vi
so žydų žemdirbių šiuo lai
ku priskaitoma visose SSS 
R-e dąugiau kaip 200 tūks
tančių. Palestinoje per 50 
metų apgyvendinta žemės 
ūkiuose tik 14 tūkstančių 
žmonių, o Argentinoje per 
40 metų — 15 tūkstančių. 
Ateityje “Komzetas” nutarė 
kasmet duoti žemės 10 tūks. 
žydų šeimoms.

Archeologiniai Kasinėjimai 
Kryme

Prie archeologinių kasi
nėjimu Chersonesse (seno
vės graiku kolonija netoli 
dabartinio Sevastopolio) ra
sta didelės mokslo reikšmes 
senvbiu. Atkasti bokštu li
kučiai ketvirto ir penkto 
amžiaus iki mūsų eros.

Seniausio miesto Cherso- 
nesso likučiai randasi jūros 
dugne. Tariama, šis mies
tas i grimzdęs i jūrą per ko
kia nors katastrofa. Dabar 
naru nagalba šio miesto li
kučiai atrasti.

Gary, Ind.— čia federalės 
valdžios policija suareštavo 
vienuolika noh’cistu ir viena 
teisėja. Jie kaltinami vei
kime išvien su butlegeriais 
ir paleistuvystės namų už
laikyto jais.

Varšava. — Antradieni 
Krakovoi numirė žymus 
lenku piešėjas Jacek Mal- 
czewski, 75 metu amžiaus.

MARION, N. C.— Vietos 
šerifai, kurie pereitą savai
tę šaudė į 'tekstilės streikuo
jančius darbininkus ir pen- 
;kis darbininkus nužudė, iš
teisinami. Teisėjas Hard
ing, kuris neva veda šaudy
mo tyrinėjimą, visai paliuo- 

l’savo tris šerifus.
Šerifas Adkins ir keli kiti 

šerifai dar bus tardomi.
Šerifų liudininkas, streik

laužys W. S. Jones, pasako
jo, kad streikieriai pirma 
pradėję šaudyti. • Tačiaus 
buvo įrodyta, kad tik vie
nas iš šerifų buvo biskį su
žeistas, o streikieriai pen
ki žuvo. Niekas negalėjo 
įrodyti, kad streikieriai bū
tų turėję revolverį. Nei vie
nas iš liudininkų negalėjo 
įvardyti nors vieną unijis- 
tą, kuris būtų šovęs.

Fred Noblitt, streikierius, 
paliudijo, kad dirbtuvės už- 
veizda Adam Hunt šaudė į 
streikierius. Noblitt yra 
sužeistas; jis sakė, kad jį 
peršovė šerifas Charlie 
Tate.

Streiklaužys Charles Jen- 
kis, šerifų liudininkas, pasa
kojo, kąd streikieriai grasi
nę jį ir kitus streiklaužius 
ir kad šerifas įsakęs strei- 
kieriams pasitraukti.

“Ar jie pasitraukė?”—ad
vokatas jo užklausė.

“Ne. Jie puolė linkui 
vartų ir aš išgirdau šūvį. 
Man atrodo, kad šūvis bu
vo paleistas iš minios. Pas
kui ponas Adkins (šerifas) 
pradėjo naudoti gazines 
ašarų bombas.”

Toliaus tas streiklaužys 
pasakojo, kad jis girdėjęs 
keturiasdešimts ar • penkias
dešimts šūvių; esą, nemažai 
buvo paleista iš streikierių 
pusės, bet kuomet, buvo ad
vokato užklaustas, kuris iš 
streikierių šovė, tai jis at
sakė :

“Tiek daug šūvių buvo 
paleista iš visų, pusių, kad 
aš negaliu nužymėti šovime 
bent kurį vieną asmenį.”

Kiti du streiklaužiai, P. 
B. Parker ir D. H. Hali, 
baptistų kunigas, pasakojo, 
kad streikieriai Ed. John
son ir C. L. Moody jiems 
grąsinę ir liepė apleisti dar
bą. Jie esą tikri, kad šeri
fas Adkins nešovęs.

CHARLOTTE, N. C. — 
Visi valdžios liudininkai 
Gastonijos streikierių byloj 
yra Manville-Jenckes kom
panijos pakalikai, tos kom
panijos papirkti vienokiu ar 
kitokiu būdu.

Iš valdžios liudininkų pa
sakojimo net ir konservaty- 
viškai džiurei, kuri susideda 
iš religinių žmonių, biznie
rių ir kelių darbininkų, gali 
būt aišku, kad prokuratūra 
nepatiekė jokio rimto įro
dymo, kad septyni streiko 
vadai būtų kalti nužudyme 
policijos viršininko Ader- 
holt.

Policistas Gilbert, kuris 
kartu su Aderholt dalyvavo 
užpuolime ant streikierių 
birželio 7 d. ir ėmė dalyvu- 
mą šaudyme, prisipažino, 
kad jis turėjo artimus ry
šius su Manville-Jenckes 
kompanija. Gilbert sakė, 
kad jis buvo apmokamas tos 
kompanijos šerifas per me
tus laiko, o paskui gavo 
augštesnę vietą, patapo Gas- 
tbnijos miesto policistu.

Valdžios liudininkė Gave 
Buffy gavo augštesnę vietą 

I Manville-Jenckes kompani
joj, kuomet ji patapo liudi
ninke.
Liudininkai Prieštarauja

Dan Hord, kuris yra iš
buvęs policistu per 35 me
tus, priešingai liudijo, negu 
šerifas Lineberge, sąryšy su 
suareštavimu streikierio 
McLaughlin, kuris dabar 
yra tardomas kartu su ki
tais šešiais streikieriais. 
Hord sakė, kad jis nusiga
beno McLaughlin iš Gasto
nijos į Shelby, suareštavęs 
jį po susišaudymo ir išgavęs 
nuo jo prisipažinimą. Gi 
šerifas Lineberge pasakojo, 
kad jis nugabeno McLaugh
lin ir kitą streikierį, Carter, 
į Shelby. Ir ten nusigabenęs 
kankindamas privertė Mc
Laughlin ir Carter sakyti, 
kad jie šovę.

Hord prisipažino, kad po
licija neturėjo warranto, 
kuomet užpuolė streikierių 
koloniją birželio 7 d. Advo
kato klausinėjamas, Hord 
prisipažino, kad jis prisidė
jo prie nužudymo vieno 
žmogaus. Ta žmogžudystė, 
sakė Hord, įvyko South Ca- 
rolinoj. Hord taipgi nužudė 
vaiką keli metai atgal, bet 
tapo išteisintas.

Teisme buvo sujudimas, 
kuomet Hord prisipažino, 
kad Cleveland apskrity jis 
buvo apkaltintas už ramy
bės ardymą, kuomet jis ark
liu įjojo į bažnyčią.

“Bet aš perstojau gerti,” ■ 
aiškinosi Hord.
Streikierių Kolonijoj Buvo 

Ramu
Kaltinamųjų advokatui 

Jimison klausinėjant, Hord 
taipgi pripažino, kad atvy
kus policija į streikierių “ko
loniją nerado jokio triukš
mo, kad ten buvo ramu ir 
kad policija automobiliuose < 
atsigabeno šautuvus ir kad 
vieną iš šautuvų naudojo 
policistas Tom Gilbert, ku
ris tapo sužeistas.

H. C. Jackson, kitas poli
cistas, sakė, kad jis girdė
jęs streiko vadą Beal lie
piant streikieriams “eiti pi- 
kietuoti dirbtuvę, eiti tie
siog į dirbtuvę ir, jeigu kas 
jus stabdys, šaukite, šauki
te, kad nužudyti.” Aišku, 
kad čia yra melagystė. Aiš
ku, kad Beal taip durnai ne
kalbėjo.

Bet kuomet advokatas Ji
mison jį užklausė, kodėl jis 
tuojaus už tai nesuarešta—*•: 
vo Beal arba apie tai nepra
nešė policijos viršininkui 
Aderholt, tai Jackson nega
lėjo duoti tinkamo atsaky
mo. Jackson pareiškė, kad 
jis buvo užsirašęs tą Beal 
pareiškimą į savo raudoną 
knygutę, bet neatsinešė 
knygutės j teismą.
Dirbtuves Viršininkai Padė

jo Policijai Areštuoti 
Streikierius

S. C. Davis, Loray dirbtu
vės užveizda, pasakojo, kad 
jis pagelbėjo policijai su
areštuoti George Carter, 
streikierį, po susišaudymo. 
Davis sakė, kad jis nuėjo į 
unijos raštinę su dirbtuvės 
viršininku (superintenden
tu) J. A. Morehead ir su ki
tais Loray dirbtuvės samdi
niais, kurie buvo nuskirti 
specialiais šerifais.

O. L. Glymph. dirbantis 
už elektrikieriu Loray dirb
tuvėj, pasakojo, kad jis bu
vo paskirtas specialiu poli
cistu tą vakarą, kada įvyko 
susišaudymas, ir kad masi
niame streikierių susirinki
me, pirma streikierių ėjimo 
pikietuoti, jis girdėjęs Beal 
raginant streikierius “be 
kraujo nepasiduoti.”

Dar vienas valdžios liudi
ninkas buvo T. B. Cooper, 
streiklaužys, dirbantis Lo
ray dirbtuvėj.

Prokuratūra neturėjo 
nei vieno šiek tiek bešališko 
liudininko, kuris nebūtų vie
nokiu ar kitokiu būdu su 
Manville-Jenckes komponi- 
ia surištas. Atydžiai sekant 
liudininkų pasakojimus, aiš
ku buvo, kad jų liudijimai 
melagingi.

a Visi “laisves” Skaitytojai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuokitės Vajuje! Įvairiose Kolonijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Daryti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius Lietuvių Darbininkų, Kurie Dar Neskaito “Laisvės.” Padarykime Šį Vajų Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajų “Laisvė” Melams Tik $5.
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DARBO FEDERAC! JOS VĖŽIO RISČIA

PASTABOS

Tai šitokis gerbūvis (pr 
perity) yra Amerikoj!

$15.67
12.53
10.61
13.28
12.65

Petrapiiio Lombardo 
Milžiniškas Turtas 
Paslėptas Belgrade

Artūro Regračio 
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konferencija. 
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neturtingai mūsų 

literatūrai, tai
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, bet Šir- 
tik atbu-
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Tokio, Japonija.— Prane
šama, kad Chinijos valdinin
kai suareštavo Franci jos la
kūnus, Coste ir Bellonte, 
kuomet jie nusileido Man- 
džurijoj; manė, kad jie esą 
Sovietu lakūnai.

United States, 6 months, 18.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $.300

Del to laikraštis šaukia 
kiekviena lietuvi darbininką 
Argentinoje stoti į darbi
ninkiškas organizacijas ir 
stiprinti visą kairųjį darbi
ninkišką sparną, stiprinti 
komunistinį judėjimą.

vieną lapą viršaus, 
puslapių ir bus pa
llet tas sudarys di- 

duos daugiau 
ir tode| visi turime su- 
-Dabar kiek “Rytojus” 

skaitytojų, nesunku kiek 
veiklesniems drau-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalio 10 d.:
—Mire soc.-utopistas Fourier

Kaip vėžys per miltus, taip “progresuoja” Amerikos Darbo 
-Federacija.
7. Tatai parodo patys jos raportai, išduoti dabartiniame Fe
deracijos suvažiavime Torontoj.

1920 metais jinai turėjo virš 5,000,000 narių; dabar gi— 
jmažiau kaip 3,000,000.

-Patys Darbo Federacijos viršininkai raportuoja, kad tokiose 
•pamatinėse pramonėse, kaip plieno, automobilių, gumos, ži
balo ir kt., jie faktinai neturi savo unijų; kad audimo pramo
nėje darbininkų padėtis kas kart blogėja, ir Federacija neturi 
jokios programos, kaip tuos milionus darbininkų organizuot 
•bei gerint jų būklę.

f

Darbo Federacija mato, kaip įvedinėjimas skubesnių ir to-r 
Jbulesnių mašinų pavaduoja šimtus tūkstančių ir milionus dar
bininkų, išstumiant juos iš fabrikų ir kasyklų į bedarbių ir 

Jbaduolių armijas; Federacijos vadai savo raportuose pastebi, 
"kad įvairios stambios pramonės masiniai atleidinėja darbinin
kus, sulaukusius 40 bei 45 metų amžiaus, kaipo jau “persė
jus” ir nebetinkamus. Sykiu priduria, kad Federacijai ne
pavyko pravaryti (Jungtinių Valstijų kongrese bei atskirų vals

tijų seimuose įstatymų, reikalaujančių darbininkams senatvės 
‘apdraudos ir bedarbės pensijų.

Argentiniečiai Rengiasi 
Didinti “Rytojų”

Argentiniečių darbininkų 
savaitraštis, iki šiol ėjęs ke
turių puslapių, greitu laiku 
ruošiamas padidinti: leisti 
šešių puslapių; Prie to stu
mia pati padėtis, sako uRy
tojaus” redakcija. Jinai nu
rodo :

’Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Att of March 8, 1879

Voldemaro žmona atsišau
kia į amerikiečius prašydama 
aukų, nes ji yra “Vyriausia 
Liet. Aklųjų Globėja.”

Manau, kad tik aklieji jos 
globon ir gali pasiduoti. Bet 
klausimas, kiek Amerikoj atsi
ras tokių aklų, kurie pradės 
poniai Voldemarienei siųsti pi
nigus ?

Regratis buvo ne tik poetas, 
bet ir šiaip aktingas, atsida
vęs Sovietų tvarkos gynėjas ir 
statytojas, pats išėjęs iš Lie
tuvos lauko proletariato ir 
biednuomenės eilių. Regratis 
dirbo prie Sovietų valdžios 
kūrimo Lietuvoj, o vėliau Rau
donojoj Armijoj sunkiausiais 
jos kovų laikais (1919-21 m.), 
kame jam ir nelemtoji džiova 
teko pagauti, nuvedusi jį dar 
jauną į kapus. Visa tai rei
kalauja iš mūsų tinkamai pa
gerbti jo mirties penkmetines.

Kodėl Pietų Darbininkai 
Kovingėja?

Kuriem dar vis nebuvo 
aišku, kas verčia pietinių 
valstijų darbininkus kovo
ti su išnaudotojais, tai jie 
supras iš žemiau paduotos 
algų lentelės; Jungt. Vals
tijų valdiškas departmen- 
tas padarė tyrimus, ir sura
do, kad pietinėse valstijose 
audėjam ir verpėjam moka
ma į savaitę:
Alabamoj ....
Georgia ...... 
Mississippi . . . 
North Carolina 
South Carolina 
Tennessee ....

Paveikslas parodo dalį:Amerikos Skautų (Boy Scouts), grįžtančių iš Anglijos, kur 
jie turėjo savo džingojistinį suvažiavimą. Jie buvo nuvykę ir Italijon, kur juos Mus
solini meiliai pasitiko, kaipo būsimus fašistinius elementus.
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Apskritai,; darbininkai dir
ba po 55 ir 160 vai.’ į savaitę. 
Kiekvienoj pietinėj valstijoj 
moterys dirba naktimis. To
kioj North Carolina, kur 
dabar eina aštrios darbinin
kų su kapitalistais kovos, 
išnaudotojai legališkai gali 
samdytis vaikus tarpe 14 ir 
16 m. amžiaus.

Amerikos Komunistų Partija jau senai faktais išrodė Darbo 
^Federacijos vadų ištižimą ir parsidavimą kapitalistams. O 
rSiomis savaitėmis jau ir liberalai (“laisvesni” buržujai) “Na- 
ftion’e” ir kituose savo organuose pastebi Federacijos apleipi- 

iną, darbininkų minių išdavimą.
’ Liberalai mato, kad iš darbo minių vargų didėjimo vystosi 
4J0Se kairėjimas ir revoliucinė dvasia; o liberalai bijosi, kad 
4 icOmunistai negautų perdaug rekrūtų iš bruzdančių darbo 
^jįdnių. Todėl jie norėtų, kad Darbo Federacija ką nors da- 
-■‘rytų, kad palaikyt milionus darbininkų prie reformistinių bei 
T’ea'kcinių unijų, taip kad jie paliktų pamatiniai ištikimi bur- 

»žuazinei tvarkai. Ir liberalai su sielvartu pastebi, kad toje
• ̂ savo pareigoje Darbo Federacija neatleistinai apsileidžia..
T Todėl net New Yorko “Telegram” (spalių 8 d.) dejuoja,
• kad Darbo Federacijos “silpnumas metai iš metų vis aiškiau 
‘ JCbdosi,” ir kad, tuo būdu, komunistams tenka darbas, pav., 
Ltarp pietinių valstijų audėjų. “Telegram,” be kitko, sako:

1 “Kuomet pietinėse valstijose alkani fabrikų darbinin- 
>> kai vieni patys turi grumtis su organizuotais fabrikan- 

h' tais ir neprieteliška vyriausybe, kuomet juos daužo go- 
vėdos” (gengsterių) “ir šaudo šerifai, tai vijurkai Ameri- 

r kos Darbo Federacijos viršininkai pirštais sau barabanija 
j raudonmedžio (mahogany) raštinius stalus Washingto-

• . ne arba sako patriotiškas prakalbas Nacionalei Apsau- 
į gįos- Lygai” (imperialistinei) “arba West Pointo Karo 
| Akad emijai.”
J iParda vi kišką, streiklaužišką Darbo Federacijos rolę komu- 
*nistai jau senai pabrėžė; ir jie ^nepasitenkina vien kritika; 
t jie 'yra padarę konkrečių žingsnių, augindami kairįjį sparną 
rgęBpse unijose ir kurdami naujas, kairiąsias unijas, kur seno- 
frioš unijos ištižę arba kur visai dar nėra unijos. Organizavi-
• mul'gi neorganizuotų, kovai už socialę apdraudą, už streikų 
J laisvę, už darbo valandų trumpinimą ir kt. tai ir buvo, vado-

Kada “Darbininkas” kvie
čia katalikus melstis už kuni
gą Urbonavičių, kad pavyktų 
operacija, tai kitame puslapy
je rašo, kad popiežius pasky
rė net šešerius metus jubilė- 
jaus. Kurie per tą laiką pa
simels, atliks išpažintį ir dar 
duos pinigų del dievo garbės, 
tai numirus- bus 1 paliuosuoti 
nuo bausmės septyneriems me
tams?

Vadinasi, popiežius gali

Vadinasi, pietinėse valsti
jose vidutinė darb. (teksti- 
liečio) alga išeina po $12.91 
savaitei — $7.00 mažiau už 
vidutinę algą, mokamą Nau
josios Anglijos tekstiliečiam. 
Kaip gali iš dvylikos dole
rių šeimyna, sakysim, iš tri
jų keturių asmenų, pragy
venti ?!

veikti dailėje, 
muzikališki 

dainos, 
daininin-

sun- 
kiau yra su pamokų eiga su
sipažinti. Todėl Detroito jau
nuomenė ir Šiaip visi kiti my
linti dailę, jums yra proga 
dabar stoti prie didžiulio Ai
do Choro. Tą padaryti galite 
per Aido Choro praktikas, 
kreipdamiesi prie pačių cho- 
riečių bei per organizacijų su
sirinkimus, nes Aido Choras 
yra darbininkų choras ir turi 
ryšius su darbininkiškomis or
ganizacijomis. Gana gražus 
būrys jaunimo sudaro Aido 
Chorą. Bet dailės darbuotėj 
vietos visiems yra. Juo dau
giau, tuo geriau ir vaizdas da
rosi gražesnis.

Aido Choro Koncertas

Dėsime 
bus šešių 
didintas, 
desnes išlaidas 
darbo, 
brusti 
turi 
daugiau 
gams pasidarbuoti prenumera
tų rinkime, ir jų skaičių bus 
galima padvigubinti. Antra, 
jei draugai šiauramerikiečiai 
matys mus gerai dirbančius, 
gerai kovojančius—jie ateis 
mums pagelbon, taip kaip at
ėjo kiek kartų.

Antra vertus: kuomet lietu
viški fašistai išmėginę viso
kius prieš mus kovos būdus, 
pavirto “socialistais” ir pagel- 
ba Argentinos socialistų par
tijos pasiryžo kovoti prieš 
mus—darbininkiškoj spaudoj 
pasirodė straipsniai šaukianti 
visų tautų darbininkus, mums 
lietuviams darbininkams į pa- 
gelbą. Popui iarišk i ausis dar
bininkų organas “La Interna- 
cional” rugpjūčio 31 d. laido
je patalpino įvairių lietuvių 
darbininkų straipsnį, ką be 
abejo paseks ir kiti darbinin
kiški dieniniai ir periodiniai 
leidiniai “Justicia,” “Obrero 
Latino Americano” ir tt.

Jau keletas metų eina, kaip 
susipratę progresyviai darbi
ninkai yra susiorganizavę į 
dailės ir muzikos darbuotę, 
čia užima plačią darbuotę Ai
do Choras. Nuo jo susiorgani- 
zavimo jis pasirodė gana 
skaitlingas gerais daininin
kais, ypač čia augusiu jauni
mu. Ir nemažai dailės žvilgs
niu jau yra atsižymėjęs Det
roito visuomenėj, būtent, dai
nomis, muzika, perstatant ke
lias operetes, kurių lietuviai 
darbininkai dar nebuvo matę. 
Kiekvienas jo surengtas pa
rengimas vis yra įdomesnis- 
įvairesnis dailėje. šį sezoną 
Aido Choras.yra pasiryžęs pa
daryti dailės darbuotėj didelį 
žingsnį pirmyn teatrais, daino
mis, muzikoj. Atvirai kalbant, 
tam yra spėkų ir galimybių, 

Choras turi naują 
proletarinės dailės 
drg. V. Žuką iš 

N. Y., kuris pilnai

. Kada “Laisvėje” tilpo mano į 
straipsnis apie pono, Ambra
ziejaus “sopulingus smūtkus” 
Lietuvoj, tai perskaitęs tą 
straipsnį, kaip gyrėsi kitiems, 
bėgo pas advokatą “Laisvę” 
teisman skųsti. Bet dabar 
žiūriu, “Vienybė” jau aiškina 
tuos jo “sopulingus smūtkus,” 
kurių suranda net tris—“pasi- 
sibučiavimas, nekalbėjimas ir; 
nesėdėjimas.” Ar “Vienybė”! 
dar negalėtų surasti ir ketvir
tą, tai “negimdymą,” kuris 
kaip tik atatiktų prie pirmųjų 
trijų ir dar redaktorių protą 
vienu, valstybiniu laipsniu pa- 
augštintų ?

Sakoma 
vus visuomet būna 
laipsniais protingesni, 
vydų dinastijoj kaip 
las procesas.

Švenčioniškis

saugoti tokį skaičių brange
nybių. Tuomet komitetas 
pasitenkino tuo, kad pasam
dė rūsį ir padėjo jame skry
nią su brangenybėmis. Lo
bio buvimas būtų iki šiol vi
sai nežinomas, jei grupė 
emigrantų nebūtų pareika
lavusi likviduoti šias bran
genybes ir sudaryti didelį 
rusų emigrantų banką. Pa
žymėtina, kad didysis kuni
gaikštis Nikolai Nikolajevič 
niekuomet nepripažino 
Vrangelio sudaryto komite
to ir atsisakė patenkinti jau 
seniau iškilusius emigrantų 
reikalavimus, nurodydamas, 
kad į šias brangenybes rei
kia žiūrėti, kaipo į indėlius. 
Šia įdomia sensacija susido
mėjęs visas Belgradas.

BROOKLYN PARAM
Flatbush, ties DcKalh

sesija atsidarė 
Prasideda ra 

visų n 
smulkmenų neminėsiu, n 
kaipo darbininkų spaud 
svarbu, o antra—tos 
smulkmenos tilps “Tęvi 
Aš tik tą paminėsiu, ką 
rai žinau, kad “Tėvynė 
tilps, bus užslėpta.

Iždininkas savo rapon 
sake, kad praeitais 
konferencijoj, laikytoj 
den, Conn., atsilankė .d 
nuo Bed fordo st re i k i e 
prašė, kad jiems duotų 
miliutas pakalbėti į deld 
bet mūsų IV Apskričio 
ninkas (tas pats ir kon 
cijai pirmininkavo) Talį 
kiti baisiausiai priešino 
ačiū dideliam spaudin 
progresyviu delegatų 
leido pakalbėti penkias] 
tas. Po prakalbai neleid 
mininkas tą klausimą sj 
ti, tik pasakė, kad kuri] 
tai gali paaukoti iš ki.4 
ir pirmininkas pasiuntė 
savo vergų su kepure pe 
gatus. Didžiumoi p rd 
viai delegatai suaukojo 
nius dolerius. Tuos su 
tus pinigus nerda vo a p] 
kasininkui Mikalauskui] 
pasiustu. Bet dabar pd 
jo iš kasininko ranortd 
tie pinigai buvo palikti p

nes Aido 
energingą 
mokytoją 
Brooklyn, 
yra kompetentiškas dainose ir 
muzikoj. Drg. V. Žukas, ge
rai žinomas brooklyniečiams, 
vadovavo kelius chorus N. Y. 
valstijoj, ir su muzika plačiai 
apsipažinęs, turėjo ten geras 
pasekmes. Aido Choras, da
bar turėdamas šį jaunuolį mo
kytoju, mano dailę pakelti^ 
daug augščiau dainose, muzi
koj ir pačius dainininkus lavin
ti iki augščiausio laipsnio. 
Svarbu ir tas čia pabrėžti, kad 
Aido Choras per vasaros se
zoną neapsileido ir nei kiek ne
sumažėjo skaičium daininin
kų, bet dar, pribuvus, drg. V. 
Žukui, drūčiai sustiprėjo. Ir 
del didesnio dailės darbuotės 
užsibrėžimo, Aido Choras 
praktikas į savaitę laiko dve
jas ir daugiau, sulyg daininin
kų nužiūros. Į tokią didelę 
užsibrėžtą dailės darbuotę lie
tuvių darbininkų tarpe, reikia 
visiems dailininkams, ypač čia 
augusiam jaunimui, atkreipti 
atydą, stoti į Aido Choro ei
les ir sykiu 
Kuomet prasidės 
veikalai—operetės 
tuomet ir naujiem 

duoti dievui įsakymą, kas turi'kams, įstojusiems į chor 
būt baudžiamas, o kas paliuo- 
suotas nuo bausmės. Tuo tar
pu negali dievui įsakyti, kad 
kunigą Urbonavičių išgydytų 
be peilio ir gydytojo pagelbos. 
Ar tai ne keista?

“Darbininkas” rašo, kad 
“dvasios vadui” kunigui K. 
Urbonavičiui ligoninėje gydy
tojai darys operaciją ir užbai
gia žinią sekamai:

“Prašykime Augščiausiojo, 
kad mūsų vadas operaciją iš
laikytų ir pasveiktų.”

Jeigu tas “augščiausis” yra 
visogalis ir jis kunigą susarg
dino, tai kokią teisę kunigas 
turi priešintis jo, “augščiau
sio,” galiai, eiti ligoninėn ir 
pasiduoti operacijai? Paga- 
liaus, kokią teisę turi tikinti 
“baderiuoti” tą visogalį, kuo
met jis jau žino, ką daro su 
savo tarnu ?

Elta skelbia sekamą žinią, 
j paimtą iš “Vreme,” apie Pe- 
| trapilio lombardo paslėptą 
turtą, kurį kontroliuoja 
kontr-revoliucionieriai:

“Vreme” skelbia sensacin
gą žinią apie vienam Bel
grado rūsių rastą Petrapilio 

:jombardo banko turtą: įvai
riausių brangenybių, brili
antų ir tt. milžiniškai 500,- 
000,000 aukso franku sumai. 
Laikraštis paduoda smulkų 
aprašymą, kokiu būdu šis lo? 
bis atsirado Pietųslavijoj ir 
buvo atidengtas. Rusų re
voliucijos metu Petrapilio 
lombardas išvežė brangeny
bes į Krimą. Per balta
gvardiečių kovas lobis buvo 
išvežtas Vrangelio kariuo
menės ir, galop, atgabentas 
į Belgradą, kur generolas 

pVrangelis sudarė lobiui glo
boti specialų komitetą. Ta
čiau Belgrade nė vienas 

i bankas nesutiko apsiimti

Yra daug kolonijų, kur gy
vena mažas nivny. žmonių 
■skaičius. Jiems išrodo, kad 
jie nieko naudingo nuveikti 
negali. Tai yra visiškai klai
dingas manymas.

Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopų galima su
tverti kad ir iš penkių žmo
nių. Jei turite penkis pirm
eiviškus ž:mones, tai jau ga
lite suorganizuoti kuopa. Jei 
toj pačioj šeimynoj yra du 
žmonės, norinti prigulėti prie 
kuopos, tai vienas jiį, gali, už
simokėti pilnų mokestį, o ki
tas tik dešimtukų į metus. 
Jisai skaitysis nariu, bet kny
gų jau negaus.

Įstojimas Dramgijon 50c. 
Iš tų pinigtį pusė eina Cen
trui, o pusė pasilieka kuopoj. 
Metinė mokestis $1.50. Už 
tuos pinigus gausite į metūs 
dvi tris knygas.

Kas nori . platesnių infor
macijų ir Draugijos Konsti
tucijų, rašykite Centro sekre
toriui Ig. Dachas, 909 Penn
sylvania Ave:, Union Co., 
Union, N. J.

Jei turite gerų pažįstamų 
ar giminių Canadoje, Argen
tinoje, Brazilijoje, Sovietų 
Sąjungoje ir kurioj kitoj ša
ly, tai šiame vajaus mėnesy 
suteikite jiems dovanų—už
rašykite ‘‘Laisvę?’ metams ar 
pusei metų.

Į Canada, Argentinų ir 
Braziliją, “Laisvė” metams 
eina už 5 dolerius (tik šį mė
nesį) . Į visas kitas šalis už 
7 dolerius.

Palieka Darbininkus Sauvaliai Kapitalistų

‘ Tik, suprantama, Federacijos lyderiai neprisipažįsta, jog 
kryptim jie beveik visiškai nieko nedarė; jog jie nepa- 

i/vartojo jokio spaudimo iš organizuotų darbininkų pusės, kad 
“ priverst kapitalistus ir jų valdžią išleist įstatymus, kuriais 
’{ būtų buvę įvesta minimos pensijos ir socialė apdrauda.r i

Šiame Federacijos suvažiavime pripažinta, kad valdžia vis 
..atviriau naudoja prievartą prieš streikierius, o teismai kas 
Į;, kartas išduoda aštresnius indžionkšinus prieš streikuojančius 
h arba dar tik besirengiančius streikuoti darbininkus.
j ^TA<*iaus, ar Darbo Federacija pastaraisiais laikais padarė 
• bent vieną žingsnį kovai prieš indžionkšinus ir kapitalistinės 
Jyaldžios sauvalią? Niekos panašaus. Pati Federacija stojo 
Apries masinius pikietus, kuriuos komunistai ir kairieji 
'^kasyklose ir kitur šaukė delei 'indžionkšinų laužymo. New 
£ Yorke gi prieš adatos darbininkus, valgyklų darbininkus ir kt., 
’.’ pati Darbo Federacija su socialistiniais vadais ir išvien su 
h kapitalistais kreipėsi į teismus, kad išduotų indžionkšinus 
L'prieš streikierius, kairiųjų vadovaujamus.
•'Dabartiniame Federacijos suvažiavime Torontoje, beje, bu- 
Vd raportuota ir apie prasidėjusį ir smarkėjantį judėjimą tarp 

” pietinių valstijų audyklų darbininkų. Bet ir čia Federacijos 
įvadai atliko darbininkams meškišką patarnavimą: jie pakar- 
j totinai pardavė Elizabethtono ir Mariono audėjų streikus, 
L suvarydami darbininkus atgal į dirbtuves be jokios organi

zacijos, be jokio laimėjimo. Dar negana. Jie davė fabri
kantams galimybę pei’ savo koštuvą perleisti visus atgal grįž
tančius, prigautus darbininkus, taip kad šimtams veiklesnių 

^Streikierių buvo atsakyta darbas ir jie įtraukti į juoduosius 
^sąrašus, be galimybės gauti užsiėmimo bet kokioj darbavietėj 
'Ltose apielinkėse.

Detroito lietuviai turėtų at
kreipti atydą į šį pirmą Aido 
Choro šio sezono koncertą. 
Tai pirmas muzikališkas kon
certas Detroito lietuvių istori
joj. Aido Choro koncertas su
rengtas bus su nauju choro 
mokytoju drg. V. Žuku, su 
naujomis spėkomis, naujomis 

j dainomis ir muzika. Jame 
'bus gabiausios spėkos sutrauk
ytos, geriausi dainininkai ir dai- 
Įnininkės;, solistai : $t. Rimkus, 
i K. Karpus, J. Skulevičius, V. 
Į Petrušioniene, kurie be palio- 
jvos, dar vasarai tęsiantis, 
! praktikavo naujas dainas. Ne- 
! kalbu apie kitas spėkas, ku
rios už save atsako. Bet ži
nau, kad bus muzikališkame 
koncerte dainininkė solistė iš 
Chicagos. Tai viena . iš tų 
žvaigždžių, ką chicagiečiai tu
ri savo tarpe. Tai retenybėj 
tokis ir tegali būti surengtas 
koncertas, kokis bus čia. Tė- 
mykite vietos Aido Choro iš
leistus apgarsinimus ir nuro
dytą laiką. Pirkite tikietus iš- 
anksto nuo Aido Choro komi
teto narių ir pačių choriečių. 

į Muzikališkas koncertas pats 
|už save atsako, jį galės įver
tint atsilankiusi skaitlingai 

Koncertas įvyks 
nedelioj, 13 d. spalių, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Ver
no? Highway gatvių, po pietų. 
Dvi orkestros grieš šokiams 
abiejose svetainėse.

Dailės Kalvis.

Berlynas. — Dr. Julius publika 
Curtis, liaudies partijos na
rys, tapo nuskirtas Vokieti
jos "užsienio reikalų ministe- 
riu į vietą Stresemann, ku
ris numirė šiomis dienomis

Šio men. 7 d. sukako ly
giai penkeri metai nuo ta
da, kaip .mirė žymus dari), 
poetas Artūras Regratis 
(Kazys Šlaitas). Kada tai 
berods buvo Proletmeninin- 
kų C. Biure tarta tąsias su
kaktuves paminėti, bet ka
žin kokių priežasčių delei 
tas nebuvo padaryta.

Drg. V. Žalionis “Raudo
najam Artojuj” rašo:

Jo eilių rinkinys yra išleis
ta Amerikoj Prolet. Meno Są
jungos (1926 m.) vardu: “Ar
turas Regratis ir jo raštai,” 
kur telpa taipogi jo biografi
ja ir raštų kritikinė peržval
ga. Deja, šie raštai labai 
menkai teišsiplatinę SSRS lie
tuvių tarpe 
nes esant 
proletarinei 
vienas geresniųjų indėlių į tą 
ją literatūrą.

Ne pakankamai plačiai 11837.
jie paskleis’ti ir tarpe Ame-1! —Maskvoje prasidėjo tarp- 
rikos lietuvių , darbininkų. valstiečhj konferencija 

vaujafit korriunistams, sušauktas visa-amerikinis suvažiavimas O tuo kahp.'' tik šieniėt __Įsisteigė darbininkų vai-
mėnuo'laiko atgal Clevelande ir įsteigta Darbo Unijų reikėjo susidomėti. Toliau džia " Saksonijoj, Vokietijoj 

Vienybės Lyga, su centru New Yorke. j d. V. Ž. nurodo, kad j 1923.

BOB WEST
Pokilis!

PAUL ASH
Vyras!

“TIKĖKITE
Jack Partington’s l‘u>>! 

su LEONU, nenuly.;
magiku !

EXTRA!! WEN HI I 
Raudongalvis MuziU 
YPATIšKAl!-jūs <■ 
dėję per radio -jūs < 
jo rekordų.

“FAST COMIUM 
(Smarki Kompanij;! 

Paramounto Visa-Kaltv - 
Broadway vi-ikalo 

“Elmer the Great' 
JACK OAK1E. žionlns.

kaip la i i /liga- 
SKEETS GALLA Gil i H.

noris juokuose.
EVELYN BRENT, m< rpi< 
ri apsvaigina kar.V-iu 

Su mitriausiu, juokingiai; 
logu, kokį tik RING LAKI 

GEORGE M COHEN 
. utveri !

SUBSCRIPTION RATES
■United States, per year, $6.00
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
Foreign countries, per year, $8.00 
Canada and Brazil, per year, $6.00

Rugsėjo 29 d 
Conn., 
11 val. 
ta, kad

Kaip 
rė, tuojaus atmosfera 
de labai prasta. Iš 
buvo vos du delegatai 
si, tai fašistinės dava 
rių buvo, rodosi, 41. 
čio pirmininkas Tarcil; 
įžanginę prakalbą ir 
nis jau pradėjo verkti, 
si vienijimas turėjo p: 
dabar turi, iš ko jau b 
lyti, jog bus audra, ne 

k vo galima iš veido F 
kad tie dabartiniai pri 
Tareila minėjo, tai ; 
munistai. Tareila, į 
savo kalbą, pakviečia 
čio iždininką Mikalai 
New Britain, Conn. M 
kas savo prakalba pra 
“šakom” ir sako, kad 
bar yra tam tikrų “ša 
šmejžia mūsų viršininki 
kožnas vis arčiau -mj! 
tik kaip nors gavus p: 
siseilioti, išsikeikti ant 
nistų. Bet, sako, tX)< 
vėliaus susipras.

Vėliau dar kalbėjo j 
rius Makaveckas. Jo 
buvo daugiau bešalis 
daugiau kalbėjo apie S 
nurodinėdamas, kur 

y * kuopas suorganizuoti, 
raštininkas 
lūs 'kaip 
jos, taip 
posėdžių 
užsidarė 
pietų.

Antra 
po pietų.

Aš čion

J

Į '
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MICH

zikos Darbuotės

metu eina, kaip 
jresyviai darbi- 
usiorganizavę į 
•. ikos darbuotę, 
•in darbuotę Al
io jo susiorgani- 
pasirųdė gana 
•orais daininin- 
. augusiu jauni

• t. įžymėjęs Det- 
u>i, būtent, dai- 
i. perstatant ke- 

k tiriu
Iii’

lietuviai
buvo matę.

\ta įdomesnis- 
Šį sezoną 

■a pasiryžęs pa- 
i irbuotėj didelį 
teatrais, daino- 

At virai kalbant, 
ų ii- galimybių, 
>ras turi naują 
letalinės dailės 

V. Žuką iš 
Y., kuris pilnai 
iškas dainose ir 

V. Žukas, ge- 
rooklvniečiams,

u muzika plačiai 
turėjo ten geras 
kido Choras, da- 
s si jaunuolį mo
ti dailę pakelti^ 
u dainose, muzi- 
claini ninkus lavin- 
čiausio laipsnio, 
čia pabrėžti, kad 
per vasaros se- 

ido ir nei kiek ne- 
caičium daininin

sustiprėjo. Ir 
lai lės darbuotės

Aido Choras 
vaite laiko dve- 
, su lyg daininin-

I tokia didelę

inku tarpe, reikia 
tiinkams, ypač čia 
tunimui, atkreipti 
į Aido Choro ei- 

i veikti dailėje.

kėms
pan

i P

> ir dainos, 
cm daininin-

j chorą, sun
oki] eiga su- . 
Detroito jau- 
visi kiti my- 

; yra proga 
didžiulio Ai-prie

Tą padaryti galite 
Choro praktikas, 

prie pačių cho
ir organizacijų su
uos Aido Choras 
ikų choras ir turi 
rbininkiskomis or- 
s. C ana gražus 
mo sudaro Aido

- dailės darbuotėj 
ns yra. Juo dau- 
riau ir vaizdas da-

ro Koncertas

lietuviai turėtų at- 
ą į šį pirmą Aido 
sezono koncertą, 

muzikališkas kon- 
oito lietuvių istori
jom koncertas su- 
> su nauju choro 
irg. V. Žuku, su 
pė komis, naujomis 
r muzika. Jame 
ios spėkos suirau k- 
dainininkai ir dai- 

distai: St. Rimkus, 
J. SkuleviČius, V. 
ė, kurie be palio- 
vasarai tęsiantis, 
naujas dainas. Ne- 
kitas spėkas, ku- 

e atsako. Bet ži- 
»us muzikališkame 
tinininkė solistė iš 
Tai viena iš tu

Ketvirtad., Spalių 10, 1929 LAISVE Puslapis Trečias
—........... - ■"-a

Iš S. L A. IV Apskričio Konferencijos
. v . v z QmmnfnnP anti  Sako, kad ne tik graikai sevikus, pries tuos, kurie au- deuce Square, bcianione, any_________________________I vius.

ir kitos tautos mokinosi iš lie- koja savo 
ir Jė- draugų darbininkų reikalus.

gyvastis už savo trečių lubų.

ke. Tai retenybėj 
ali būti surengtas 
tok is bus čia. Tė- 
os Aido Choro iš
irsi tumus ir nuro- 
Pirkite tikintus iš- 
Aido Choro komi- 
ir pačiu choriečių. 
s koncertas pats 
ako, jį galės įver
tinsi skaitlingai 
Koncertas * įvyks 

I d. spalių, Lietu
mi, 25 th St. ir Ver- 
y gatvių, po pietų. 
>s grieš šokiams 
dainėse.

Dailės Kalvia.

kjŲLdlLlvlAV, Į

Prasidės lygiai Į
7 :30 vai. vakare. Nepamirš- j 
kit, bet atsilankykit. Visus.

1 širdingai kviečia—
Rengėjai.

‘GERAI PATAIKOT’

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

malonus ir dūmai
M

tuvių knygų, bet, sako, 
žus Kristus mokinosi iš!

Paskui iš-
Dzūko Vaikas.

New Haven, isininką ir nebuvo pasiųsti net Hetuvišku knygų.
- . . įsikeikė ant bolševikų, išsisei-

, , . , . i lioio, ir tada nutarė, kad pa
lo vai. ryte, spiriant, kolekta padalyta dai-1 iš apksričio iždo penkius;

Rugsėjo 29 d., i
Conn., konferencija prasidėjo iki šiai konferencijai. Reiškia,! 
11 vai. ryte, nors buvo garsiu- nors progresyviams delegatams! 
ta, kad prasidės _ j ...

Kaip tik konferenciją atida-į 
iė, tuojaus atmosfera pasiro-: 
dė labai prasta. Iš kairiųjų 
buvo vos dt^delegatai; kiti vi-! 
si, tai fašisainės davatkos, ku-1 
rių buvo, rodosi, 41. Apskri
čio pirmininkas Tareila pasakė: 
įžanginę prakalbą ir pirmuti-Į 
nis jau pradėjo verkti, kad Su-1 
sivienijimas turėjo priešų ir j 
dabar turi, iš ko jau buvo ma-! 
tyti, jog bus audra, nes tai bu
vo galima iš veido išskaityti, 
kad tie dabartiniai priešai, ką 
Tareila minėjo, tai yra ko
munistai. Tareila, pabaigęs 
savo kalbą, pakviečia apskri
čio iždininką Mikalauska, 
New Britain, Conn, 
kas savo prakalbą pradeda su!; 
“šakom” ir sako, 
bar yra tam tikrų 
šmeižia mūsų viršininkus. Mat,: 
kožnas vis arčiau suka, kad 
tik kaip nors gavus progą iš-j 
siseilioti, išsikeikti ant komu-' 
nistų. Bet, sako, tos šakos! 
vėliaus susipras.

Vėliau dar kalbėjo sekreto
rius Makaveckas. 
buvo daugiau bešališka; 
daugiau kalbėjo apie S. L. A 

kur galima;
Paskui1

ibininkų streikienų naudai, betlšimtus doierin 1(Ovai su bo]še. 
i pakenkė kitokiu būdu—atliko ,vikais> |(aip tai: siuntimui 
Istreiklaužišką darbą, nesiūs-1 j t , seimil( samdymui 
i darni pinigų streikieriams. O: ant |)t.ogl.esyvių į,, tam 
del pasiteisinimo, tai sakė,;,A.; ..... . . . . ; našiai.kad nežinojo, kur tuos pinigus i ...
pasiųsti. Mat, pasistatė save ^e to, dar nebaigiau apie 
ignorantu, bile tik uždengti puoš aštuonius dolerius, kurie, 

’savo purviną darbą. Tolinus, ;kaip minėjau, buvo nepasiųsti 
: atsiprašydamas sakė, kad ji- i Bedfordo 
■sai, nepasiusdamas tų pinigų, į h<ogoje 
I atliko bolševiko darbą ir jisd pasiųsti 
už tai labai gailisi. Bet, po-! jautiems 
nuli Mikalauskai, tu čia, taip 
sakydamas, darai klaidą. Tu

, neatlikai darbą bolševiko, nes 
bolševikas paaukoja ne tik sa-

! vo
del darbininkų klasės, o tu ne

laimę, bet net ir gyvastį

de- 
šni- 
pa-

SCRANTON, PA.
Svarbu Scrantoniečiams

12 d. spalių Amerikos Lie- 
Darbininkų Literatūros 

89 kuopa rengia 
Kalbės 
Todėl

MOMART THEATRE
Fulton Street & Rockwell Place 

Brooklyn, N. Y.

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 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie i 
AROMATIŠKAI kvepia.

nurodinėdamas, 
kuopas suorganizuoti, 
raštininkas perskaitė protoko-Į 
lūs ' kaip 
jos, taip 
posėdžių 
užsidarė 
pietų.

Antra 
po pietų.

Aš čion

iš'
Mikalaus-'...- - .. i.tik

; , . , darkad ir da- . v. ..... . ,
“čnkn’’ knijanc,y streikienų, ką buvo ge-

‘ ri žmonės suaukoję. Tu atli-Į 
kai darbą ne bolševiko, bet 

' darbininkų priešo — biznie- 
i riaus, purvino politikieriaus.į “

Kuopų įnešimai, čia tai ir
1 prasidėjo tas tulžies liejimas 
i prieš komunistus-bolševikus.

T Į Išėmus porą< įnešimų, kiti visi
. o a )<l susidėjo vien iš skelbimo ko- lis• k .vos bolševikams. Pavyzdin, 

į kad būtų paliktas konkursas, 
! kaip ir buvo praeityj, tomis 
j pačiomis išlygomis. Antras, 
!kad prie apskričio dviejų or
ganizatorių būtų dar pridėtas 
vienas ar du jaunuoliai, kurie, 
su pagelba užaugusių, galėtų 
organizuoti jaunuolius. Ir tre-

kad nieko neaukojai, bet 
aukas sulaikei nuo badau-

praeitos konferenci- 
ir apskričio komiteto 
ir giliom pirma sesija 
ir delegatai nuėjo

... _ „ . Ičias, tai kad konstitucija būtusesija atsidarė 2 vai. 1 . . , urr- ,, v . '... , . 1 perleista per Ievyne lietu-Prasideda raportai, .v. . . d . ., ’ , viskoj kalboj. Tai ir viskas,tų visų raportų j 
smulkmenų neminėsiu, nes tas,, Buvo dar pora įnešimų, bet 
kaipo darbininkų spaudai, ne- kad apskritys neturi su tuo 
svarbu, o antra—tos visos nieko bendro, tai aš nei nemi-
smulkmenos tilps “Tėvynėje.” nėšiu. 
Aš tik tą paminėsiu, ką aš 
rai žinau, kad “Tėvynėj” 
tilps, bus užslėpta.

Iždininkas savo raporte 
sakė, kad ] 
konferencijoj, 
den, Conn 
nuo Bedfordo streikierių 
prašė, kad jiems duotų kelias 
miliutas pakalbėti į delegatus,: ^a(j būtų mokama pusė
bet mūsų IV Apskiicio P11 mi~ keliones lėšų iš apskričio iždo 
mnkas (tas pats 11 konferen- delegatams į ateinantį seimą. 1 
mjai pmnunmkavo) Tai ei 1 a ir g,a> jeį nebūtų kilę diskusijos, 
kit! baisiausiai pnesinosi, tik ^a| ^aj ^otų pasirodę, kad šis 
aciu dideliam spaudimui js |nešimas yra kreipiamas del 
progresyvių _delegatų pusės, kuopų, kurios del stokos fi- 
leido pakalbėti penkias minu- Į nansų negali pasiųsti delegatu 
tas. Po prakalbai neleido pir-ij 
mininkas tą klausimą svarsty
ti, tik pasakė, kad kurie nori, 
tai gali paaukoti iš kišeniaus 
ir pirmininkas pasiuntė vieną 
savo vergų su kepure per dele
gatus. Didžiumoj progresy
viai delegatai suaukojo aštuo
nius dolerius. Tuos suauko
tus pinigus nerdavė apskričio 
kasininkui Mikalauskui, ’ kad 
pasiųstu. Bet dabar paaiškė
jo iš kasininko raporto, kad 
tie pinigai buvo palikti pas ka-

ge-i Dabar prasideda seiliojimai 
ne-i prieš komunistus. Pirma, tai 

kad būtų protestuota prieš 
j komunistus. čia kyla keiks- 

. Primas su karščiausiomis diskusi- 
praeitais metais. jomjs> Pasirodo didžiausias 

, laikytoj Meri-j drebėjimas, kad komu- 
atsilanke atstovai nįsįaj gajį užvaldyti Susivieni- 

irijimą. Bet, galų gale, išsikei
kę, išsibliuzniję, atmeta. Te

įnešimas yra kreipiamas del

BROOKLYN PARAMOUNT
Flatbush, ties DeKalb Avės.,

Karštas Yra Laikas, kad ši Troika 
Susideda su 

“FAST COMPANY” 
(Smarki Kompanija) t 

Paramounto Visa-Kalbis Judis iš 
Broadway veikalo 

“Elmer the Great” 
JACK OAK IE, žioplas, bet, ak, 

kaip laimingas,— 
SKEETS GALLAGHER, jo part

neris iuokuose,— 
EVELYN BRENT, mergiščia, ku
ri apsvaigina karščiu ir šalčiu! 

Su mitriausiu, juokingiausiu dia
logu, kokį tik RING LARDNER ir 

GEORGE M. COHEN kada 
sutvėrė!

BOB WEST, Vargonų Dainų 
Pokilis!

PAUL ASH—Magiškasis Muzikos
Vyras! Vaizdelyje 

“TIKĖKITE AR NETIKĖKITE” 
Jack Partington’s Rubline Veikalas, 

su LEONU, nepalyginamuoju 
magiku!

EXTRA!! WENDEL HALL— 
Raudongalvis Muzikos Meisteris 
YPATIŠKAI!—jūs esate jį gir
dėję per radio—jūs esate klausę 
jo rekordų.

Prasideda Rytoj!
“LAISVĖS SĖKLA”

Naujausias Sovietų Rusijos Nepa
prastas Judis. Paremtas tikrais 
istoriniais atsitikimais iš žydmies- 

čio gyvenimo Senojoj Rusijoj.
Didžiai Įspūdingas! Dramatiškas!
EXTRA DALYKAS—

Matykite ir Girdėkite 
Niną Tarasovą 

parinktinčse 
Rusų dainose.

Rodoma nuolatiniai
11 A. M. iki 11 P. M.
Nupigintomis Kainomis.

Važiuokit teatrai! šiais traukiniais:
Imkit I.R.T. iki Nevins St. stoties. 
Imkit B.M.T. iki DeKalb Ave. stot.

tuvių 
Draugijos 
svarbias prakalbas, 
drg. SENAS VINCAS, 
visi lietuviai darbininkai ir
darbininkės, Scrantono ir apie- 
linkės, yra širdingai kviečiami 
atsilankyti į šias prakalbas, 
nes visų mylimas apysakų ra
šė jas drg. Senas Vincas dar 
pirmu kartu kalbės mūsų mies-i 
te ir todėl kiekvienam bus ge-Į 
ra proga ne tik išgirsti kal
bant Seną Vincą, bet ir ypa- 
tiškai susipažinti. ■ Ir drg. Se
nas Vincas daug ką naujo pa
sakys darbininkams, o prie to, 
šis mėnesis yra A. L. D. L. D. 
vajaus mėnesis, už gavimą 
naujų narių j organizaciją.

Prakalbos įvyks subatoj, 12 
d. spalių, Vinkelstein svetainė- 

Provi- i

streikieriams.
susirinkimo
Gaston i jos 
audėjams, 

iki dešimties dolerių, 
bar žiūrėsime, ar jie 
žadą išpildys.

Tai matote, brangūs “Lais
vės” skaitytojai, kaip tautinin
kams rūpi darbo žmonių rei
kalai. Streikierių pinigai su
laikomi, o tuom patim sykiu 
aukoja iš apskričio iždo pen
kius šimtus dolerių del samdy- 

įmo šnipų, del kovos prieš bol-'je, I K) W. Market St.

nutarta 
st reik uo- 
p ridėjus
Tai da- 

savo pri-

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvu Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda 

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

LIETUVIAI. TEMYKITE!
Jei Praleisite Šj Išpardavimą Praleisite Geriausią Progą

NEBUVO PIRMIAU! NEBUS VĖL!
Labiausia rekordus mušantis pogaisrinis ir bankrūto išpardavimas, kurdam lygaus 

New Yorko miesto istorijoje nėra buvę.

NEGIRDĖTAI NEPAPRASTAS

Išpardavimas
Jūs negalite daleisti, kad jį nematyti

VIRŠ MILIŪNO DOLERIŲ VERTES PREKIŲ
į seimą. Bet diskusuojant pa
sirodė, kad čia irgi taikoma 
vien prieš komunistus, nes sa
ko, jei mes nenusiųsime di
džiumos delegatų į seimą, tai 
komunistai tokie ir tokie (čia 
pasipylė visokie komplimentai) 
užvaldys Susivienijimą, nes, 
sako, jau Baltimorės seime 
vos-vos nepaėmė viršų.

Trečias, apskritys turi ra
ginti kuopas, kad jos darytų 
įnešimus į suvažiavimą bei 
duotų sumanymus centrui, kad 
centras darytų tam tikrą pa
tvarkymą, pagal kurį būtų ga
lima sperlduoti delegatus iš 
progresyvių, 
seime.

Ketvirtas, 
duotų visas 
delegatams 
Chicagą. 
klausta, kaip pažinti, 
tautininkai bei geri delegatai, ■ 
kaip kad jie vadina, tai pan 
žemantowski tuojaus pasakė, 
kad mes turėsime žmones pa
siųsti per kuopas, kurie turės 
pranešti, kokie delegatai iš
rinkti ir jei tik bolševikai, tai 
tuojaus duoti skundą, kad ne
būtų priimti į seimą.

Penktas, kad būtų iš iždo 
skirta penki šimtai dolerių 
vąi prieš bolševikus, čia 
ir perėjo keiksmo audra 
visus tuos delegatus, kurie 
norėjo keikti, pradedant

kurie dalyvaus

apskritys 
tautininkų

Susidedančių iš vyriškų, moteriškų, vaikų vilnonių apatinių drabužių. Įvairių 
valgymo Įrankių: šaukštų, peilių ir kitko. Taipgi divonų, andarokų; futros ir 
kie kiti papuošalai ir divonukai. Uždangalai 
taip žema kainą, kokia dar niekada negirdėta.

prie 
viso- 

M. C. bus parduodami už

D«S
Kad sulaikyti krautuvninkus i? 
pcdliorius nuo pirkimo šios spe
cialus nuolaidos prekės, mes apri
bosime jų teisę pirkti po daug 
prekių.

VELTUI
KUPONAS

Tiktai šio Laikraščio Skaitytojam 
Mes duosime veltui karferą šią 
subatą, 12 d. spalių (October), lai
ke šio išpardavimo, kurie pirks 
bile ką vertės $3 ir viršaus.

DOMES
Kad aprūpinti tūkstančius 
merių, kurie atvažiuos iš 
mes laikysime krautuvę
iki 9-tai valandai šią subatą, 12 
spalių (October).

koštu- 
toliau, 
atdarą

Čia mes suminime tik keletą iš tūkstančių nupiginimų, 
džiausiam išpardavimui:

kurie bus pateikti šiam di-

Šilko Draperija
Virš 15,000 yardų ypatingi} spalvų 
šilkinių draperijų šiame didžiau
siame išpardavime, tik po $1.00 
už yardą. Vertės $3 ir $5.

Vyriški Šilkiniai Marškiniai
Virš 10,000 vyriškų šilkinių marš
kinių šiame dideliame išpardavi
me tik po $3.90, vertes $7 ir $10.

Vilnoniai Blanketai
Virš 2,000 vilnonių skirtingų rūšių 
Manketų už taip žemą kainą, kad 
jumis nustebins.

Šilkinės Pančiakos
kad 

lėšas
į suvažiavimą

Bet kada buvo pa- Virš 20,000 porų moteriškų full-
kttrie fashioned pančiakų, nežymiai ga

dinti!, šiame- dideliame išpardavi- 
i me, .po 19c už porą. Parduosime 
ne daugiau, kaip G poras kostu
meriui.

Vilnoniai Apatiniai
Virš 10.000 kavalkų vyriškų Ruts, 
Clftm Unbery ir Stutgardens apa
tinių šiame dideliame išpardavi
me po $1.59. Vyrai, nepraleiskite 
šio išpardavimo.

ko
tai 
per 
tik 

pan
žemantowskiu ir baigiant ad
vokatu Lukošium. Lukošius, 
kaipo advokatas, pradėjo ad- 
vokatiškai, išgirdamas lietu-

Del Šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

Šilkiniai Kaklaraiščiai
Virš 30,000 vyriškų ekstra gerų 
rūšių šilkinių kaklaraiščių šiame 
dideliame išpardavime tik po 35c, 
vertės 75c ir $1. Parduosime ne 
daugiau, kaip po G kostumeriui.

Vyriški Kalnieriai
Virš 100,000 vyriškų pusiau-mink- 
štų ir kietų kalnierių šiame dide
liame išpardavime tik 19c, vertes 
25c ir 35c. Ne daugiau kaip 12 
parduosime koštumeriųi.

Šilkinės ir Vilnonės 
Pančiakos

Virš 20,000 porų del vaikų ir mer
gaičių šilkinių ir vilnonių pančia- 
kų, visai nežymiai gadintų, šiame 
dideliame išpardavime tik po 10c 
už porą.

Vyriški Marškiniai
Virš 50,000 vyriškų augštos rūšies 
marškinių šiame dideliame išpar
davime tik 79c, vertės $2 ir $3.

i

Tūkstančiai kitų nupiginimų, kurių skaičius per didelis,
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kad suminet. Jūs turite 
matyti, kad įvertinti. Ateikite anksti subatbje, 12 dieną Spalių ir pasirinkite ge
riausius.

Išpardavimas Prasideda Šią Subatą—Spaliu (October) 12-tą 
DIDŽIOJOJ 14TH ST. KRAUTUVĖJ

VISAS BUDINKAS, ANT VISŲ LUBŲ IR SKLEPE, PO ANTRAŠU:

132-134-136-138-140 W. 14th St.! (tarp 6-7 Ave.), New York City
NEPAMIRŠKITE!NEPAMIRŠKITE!

John Naujokas 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

- yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
' gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
i ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 

“ ‘ ‘ 1 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyBtės

* | draugi? cigarų viršminėtais vardais, 
T i tik pakeliant pirštą, o gausite dga- 
i ra, kuris visiems patinka, Ir rūky- 
I 'damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
| I rantuojami. Cigarus pašančiame
* ant pareikalavimo visur į kitus Ynies- 

I tus biznieriams ir privatiškiems Žmo-
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 

! lėšas apmokame.
Adresas:

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

STUDIO 
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst GG31 

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim įKliubuose. ant Balių ir 'Storuose bei

LIETUVIS GRABORIUS į
Norintieji ge- Į 
riausio patar-1 
navimo ir už •

ž e m ą kainą

nuliūdimo va- 
landoje šauki- 
tos pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. • 
SOUTH BOSTON, MASS. i

Tel., So. Boston 0304-W. •

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražiu eiMa- 
raščių ir beletristikos; ilius&voteui 
ir ant gražios popieros spausdio- 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platmH 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reim- 
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

I 
I

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(BIELIAUSKĄ S) 

UNDERTAKER

GRABORIUS Į ■ 
’atamauju visiems be skirtumo | 
gitikinimų, ir tolumas nedaro del Į 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at- 1 
aras dieną ir naktį. Darbą at- 1 
ieku gerai. Reikalo kreipkitės pas 
aane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street I
BROOKLYN, N. Y. J

«•—I

Pinigus siųskite American hxpne>8 
monėv orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

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

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

1*1 n i gus siųsk Čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dlaną Ir nediiio- 
■*i« nuo 0:30 iki • vai. po pietų \

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas r EAIS*T8 Ketvirtai!, Spalių 10, 1929

J SLIAKERIS |
.....  - ■ ------------ MIKAS RASODA -------------------------------- ------- -

(Tąsa) Antanas purtėsi pamąstęs apie tuos var-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHI A, PA.
Svarbus Susirinkimas

P. D. O. B. V J K. šaukia 
’ganizacijų,

Jam dabar prisiminė kareiviavimo lai
tai. Atsimena jis, kaip beesant Tiflise, ta
sai jojo prietelis lenkas kareivis, kuris ma
tomai buvo jau klasinei sąmoningas ir ap
sišvietęs, piešdavo jam caro vyriausybės 
nedorybes. Kalbėdavę jo draugai karei
viai net apie sukilimus, pasipriešinimus 
žiauriai aficierių disciplinai ir keiksmams, 
kuriais buvo kareiviai maitinami. Tais

gus, kuriuos, sugrįžęs iš kariuomenės tu
rėjo nešti dvare, o paskui, apsivedus, ir ap
sigyvenus neva ant savo ūkio, auklėjant 
savo šeimą.

Užvis šiurpulingiausias ir rizikingiau
sias jo gyvenimo laikotarpis buvo—bėgi
mas iš Lietuvos. Dabar atsimena tą niau
kią rudens naktį, kuomet jis, atsisveikinęs

visų progresyvių o 
priklausančių prie Bendro Ko 
miteto, ir “Laisves’ 
ir šėrininkų susirin 
lioj, 13 spalių, Lie 
Name, 8th St. ir 
Avė. 
pietų, 
apkalbėti apie “La
ir bus registracija, 
rčs važiuoti į New

laikais Antanas mažai suprato ir nekreipė 
daug į tai domės. Sugrįžęs iš kariuome
nės, besiirdamas sunkaus ir vargingo gy
venimo bangose, jis apie tai nei nemislijo 
ir buvo beveik pamiršęs. Bet dabar tas 
viskas tarsi per sapnus, lyg per ūkus pra
dėjo ateiti į jo galvą.

Vieną sekmadienio rytą, parėjęs Anta
nas iš bažnytkaimio, pasakė žmonai, kad 
jis gavo gerų žmonių, kurie duoda jam pi
nigų, net 20 rublių, už kuriuos galėsiąs 
pasitraukti bent į Vokietiją. Už tai, ži
noma, jis išdavė aniem vekselį ant savo | 
žemės ir namelio.

su žmona, o vaikučiams nieko nesakęs, nes 
bijojo jų išsiplepėjimo, apleido namus su 
dvidešimts rublių kišeniuj! Persikėlęs per 
Nemuną, jis blūdino linkui vakarų, į Vo
kiečių rubežių, besislapstydamas ir besisu
kinėdamas, nes ir ten pavojus grūmojo bū
ti sugautu. Pasiekęs šiaip-taip Hambur
gą, Antanas, būdamas stipraus fiziško su
dėjimo ir susišnekėdamas trim kalbom, 
įsiprašė už pečkūrį ant vieno laivo, plau
kiančio į New Yorką. Pasiekus New Yor- 
ko uostą, Gudelis vokščiai paspruko nuo 
laivo ir pasiliko didmiesty j.

Šitam metropolyj susirado jis porą lie-
Kuomet caro valdžia pradėjo imti atsar

ginius, to amžiaus kai Gudelis, tai jis, vie
ną gražią naktį, atsibučiavęs su savo žmo
na, išsiverkęs, įsidrąsinęs, pasileido vaka-

tuvių, kurių tais laikais palyginamai ma
žai Amerikoj buvo. Jiem pagelbstint, Au

rų link.
—Geriau kur nors svetimoj žemėj badu 

mirsiu, bet nepasiduosiu, kad mane bruk
tų į prakeiktą karą!—mąstė jis.

Reikia pripažinti, kad Antanas Gudelis 
buvo labai gero būdo žmogus. Tai pripa
žįsta visi, kurie tik jį žino. Sakoma, kad 
jo tėvukas ir tėvas buvo savo charakteriu 
labai panašus jam. Nuolaidus, nepiktas, 
ir svetingas. Pasak tūlų, Antanas turi tik 
vieną ydą—perdaug nuolaidus savo žmo
nai. Kuomet ji pasakys savo žodį—tas 
įstatymu. Jam esant Amerikoj, jinai per 
laiškus dažnai įsakydavo tą ir tą daryti 
arba nedaryti, ir jis, imant bendrai, vi
suomet jos klausydavo. Rišant by klausi
mą asmeniškai, Gudelienė visuomet turi 
paskutinį žodį ir jis pasilieka nulemiančiu. 
Kodėl šitaip būdavo—tik jis vienas turbūt 
-težino. Gal todėl, kad Antanas ją labai 
mylėjo? O gal jis manė ją esant suprat- 
lyvesne ir galinčia klausimus sėkmingiau 
išrišti ?

Tasai Gudelio charakterio minkštumas, 
be abejojimo, atsispindėjo ir jo veide, ku-

‘ ris darė malonaus įspūdžio, daugiau pail- 
■; gas, negu apskritas. Kakta plati ir jau 

biskelį pilkoka. Augščio Gudelis turėjo 
; arti šešių pėdų—tai buvo augštesnis, negu 

vidutinio ūgio žmogus. Akis turėjo juos- j 
vai melsvas ir didokas, o plaukai buvo: 

; kaštoninės spalvos.
, Kada tai Gudelis buvo puikus vyras, ga-' 

limas priskaityti prie dailiųjų. Šiandien, 
tačiaus, tik ženklai to tepasiliko: gyveni
mo šiurkštumai išsėmė tą gyvumą, kuris 
jaunatvėje apsireiškė. Jis buvo sumenkęs, 
ir bejėgis. Jo veide, apart pakirptų juos
vų panosėje ūsų ir gražių, tankių an
takių, beveik nieko daugiau dailaus nesi-

• • matė. Visa kakta buvo išarta raukšlėmis,
liudijančiomis, kad jų nešiotojas matęs ne
paprastai daug sūnkumii ir skerspainių; 
kad kakta turėjo mislyti, ne tik muskulai 
dirbti, kol iš to visko pagaliaus išsikasė.

ILPavargusią žmoną su vaikais užmigdęs,
* * Antanas pats miegoti negalėjo. Sėdėjo ant 

. .lovos krašto, šalę saldžiai miegančios žmo-
nos-ir mąstė, džiaugėsi, planavo. Kodėl gi 

' jis dabar nesidžiaugs? Ar trys keturi me
tai, atgal jis tikėjosi susilaukti šitos laimės? 
Prisiminė jam tas baisusis nuo kariuome
nės pabėgimas, kurį jis atliko 1904 metais, 
rudenį. Šiurpas suvarstė visus jo sąnarius 
tik bemąstant. Tas viskas betgi jau per
gyventa !

? Per Antano protavimo .aparatą pradėjo
Į' / eiti tie baisūs vargai, kuriuos jis, nemokša, 
fr tamsus dvaro bernas, paimtas caro kariuo- 
| . menėm turėjo panešti. Kiek kartų jis ga-
£ vo plaštaką per nosį, bizūną per pečius ir 
j " kitokių fizišku bausmių? Kiek daug jis
| ... turėjo klausytis nuo savo viršininkų kolio-
I * jimu ir paniekos žodžių. Svolač, durak ir
I ; kitoki negražūs, pažeminanti, žeidžianti
t; ; iki kaului žodžiai jį lydėdavo, kur tik jis

; eidavo. Ir už ką? Ar Antanas buvo to- 
B * kis netikęs, dribla, nepaslenkiąs apsileidė- 
E lis? Ar jis buvo koks atkakluolis, storžie- 
Įt ' *'/Viskas, nepakjausėlis? Toli to! Viską tą 
K f jis turėjo perkęsti tik todėl, kad buvo be-
p ' mokša, be žinojimo netgi kitų kalbų, apart
f; lietuviškos. Tik vėliau, kuomet jau minė-
į tas lenkas kareivis jį pramokino rusiškaiB ir lenkiškai skaityti spausdintą žodį, jis
K atsikvėpė.

tanas gavo laivakrovio darbą ir trumpu 
laiku susitaupė kelis centus pinigų, kurių 

. dalį tuojaus pasiuntė savo žmonai. Jis 
’pats galvojo, kaip susirasti lengvesnį dar
ybą ir pramokti vienokio ar kitokio amato. 
: Per savo žmoną jis gavo dar Lietuvoj bu- 
| vusio pažįstamo antrašą, kurs gyveno N.
mieste ir dirbo audinyčiose. Gyvenimas 
čia buvo kitokesnis: liuosesnis, nors biskį 
nuobodesnis. Darbą turėjo pakantresnį, 

i ir jau buvo apsipažinęs šiek tiek su angliš- 
• ka kalba.

Gudelis darbą gavo fabrike, kuris pri
klausė New England Cotton Mills Kompa
nijai. Alga siekė šešių dolerių savaitėje.

i Darbas fiziškai nebuvo sunkus: dviese vy- 
i rai turėdavo rišti medvilnės ątmatas į tam 
tikrus didelius pundus. Iš kur ta medvil
nė atėjo, kam ją naudojo ar naudos, į kur 
ji bus siunčiama, Gudelis nežinojo ir tas 
nebuvo jam labai svarbu. Susiinteresavęs 
buvo tik tuo, kad jos būtų kuodaugiausia 

i ir kad ilgiausiai jį kompanija palaikytų 
darbe, nes čia jis galės ne tik sau užsidirb
ti, bet ir savo šeimą sušelpti.

Visa bėda, tačiaus, su jo kasdieniniu
darbu buvo ta, kad jis perdaug dulkėtas: 
per dvyliką valandų kiekvieną dieną išsto
vėti ankštam kambaryj, kur medvilnė ri
šama ir į maišus kišama, nebuvo juokas. 
Pietų laiku arba vakare, baigdamas darbą, 
Gudelis kas dien jautėsi pilnas dulkių ir 
nešvarumų, kuriuos nuplauti būtinai turė
davęs eiti, ką darydavo ir kiti prie to darbo 
dirbantieji, į saliūną ir alum bei degtine 
“nuplauti” gerklę. Ne vienas čia dirbęs dar
bininkas buvo be laiko nuvarytas į kapus 
i)- ne vienas, tai visi žinojo, dar bus nuva
rytas ateityje. Bet Antanas apie tai net 
neturėdavęs drąsos pamąstyti, nes meti
mas šito ir jieškojimas kito darbo jo padė
tį apsunkintų labai skaudžiai. Del to jis 
dirbo sukandęs dantis; dirbo, kiek tik ga
lėjo ir pajėgė; bandė įtikti savo darbda
viams ir pridabotojams—bosams—kad ši
tie nesurastų priežasties jį išvyti ir atimti 
“neblogą uždarbį”.

Iškarto Gudelis manė užsidirbti kelis 
šimtus dolerių ir, kai tik Rusų-Japonų ka
ras pasibaigs, grįžti atgal į Lietuvą, įsi
steigti geresnius budinkus. Jei išteklius 
leis, dasipirkti žemės kampelį ir ten gy
venti. Bet ilgainiui toji mintis geso ir ny
ko. “Grįžti į Lietuvą—ko?”—mąstė jis. 
“Eiti į Padėkos dvarą visą amžių kume- 
čiauti? Tai būtų daugiau, negu kvaila. 
Eiti pas ūkininkus uždarbiauti—uždar
biauti, iš ko negali nei batų nusipirkti— 
dar kvailiau.” Ir ši mintis Gudelį apėmė 
tik tuomet, kada jis pamatė, kad nebus 
lengva tie keli šimtai dolerių susitaupyti; 
kad sveikatą jis gali greičiau prarasti, ne
gu daug pinigų susičėdyti iš tos algos, ku
rią dabar gauna.

Užvis didžiausias pavojus važiuoti į Lie
tuvą—tai kalėjimas. Jis gerai žinojo, kad 
pabėgo nuo kariuomenės—caro kariuome
nės, kuomet buvo šaukiamas į karą. Su
grįžus, caro valdžia ne akla: jį pagaus ir 
kiš į kalėjimą, baus. Ypačiai po sutriuš
kinimo 1905 metų revoliucijos ji, caro val
džia, pasidarė labai žiauri ir akyplėšiška, 
ajįe ką Gudelis girdėjo nuo žmonių, atbė
gančių iš Lietuvos, ši baimė—-ir tai buvo 
rimta!—atėmė Antanui paskutinį norą net 
ir pamislyti apie grįžimą į Lietuvą ir jis 
nutarė pasilikti Amerikoj.

(Tąsa bus)

f .

CASTON ROPSEVICH

Brighton, MassBrighton, Mass
METINIS BALIUS

RENGIA

Pašelnine Vyru ir Moterų Draugyste VIENYBĖ

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

iv 
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COLUMBUS DAY

Lietuvių Svetainėj, 24 Lincoln St., Brighton
PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ '8

Grieš Geriausia Orkestrą KUPPS-REVELERS iš Montello

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

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. 10 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 11 spalių, Kubio 
svetainėje, 79 Jackson St. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos narės ateikit 
ir naujų narių atsiveskit. Org. O. 
Stanelienė.

skaitytojų 
ūmą nede- 
t. Liaudies 
Fairmount 

Pradžia 1 :$0 vai. po 
Susirinkimų tikslas— 

s ves” vajų, 
kurie no- 

Yorką pa
sitikti Rusijos lakūnus, 
minėtų organizacij li 
“Laisves” skaitytojai 
kykite į šį susirinkimą, 
te-tas.

nariai iri
atšilau-j

Komi-i
241-3!

N. J.ELIZABETH,
Choras Banga rengia 

balių nedėlioj, 13 . sp; 
svetainėj, 69 S. Park 
6 vai. vakare. Tai bu- 
praleisti smagiai laiki] 
muzikos, kuri grieš 
amerikoniškus šokius, 
čiame vietos ir apiclinkės lietuviu 
atsilankyti ir paremti chorą. 
35c y patai. Kviečia rengėjai.

pirmą 
aliu
St.

■; puiki proga,. 
į, prie geros j 
ietuviškus ir Į 

Todėl kvie-1

šaunų I 
Lutvino; 
Pradžia

įžanga

A. L. D. L. D. 22 K
Draugai! Pereitam 

rinkime nutarėm, kad 
mūs parengimo, teatro 
kuris Įvyks šio mėnesio 27 <1., būtų
daromo programos. Visi pasižadėjo- 
me parinkti apgarsinimų del tos pro
gramos. Taigi, draugai ir draugūs^ 
nepamirškit gauti nor 
garsinimą, kas nėra 
duoti komisiją! I 
čiau. Iki šiol dar ned1!

širdingai visus užkviečia
Rengimo Komisija.

WILK ES-i JARU

bes šiame mieste.

PORTAGE

ULEVĖLAN

A. L. D. L. D. 43 kuėpos susirinki 
mas bus nedėlioj, 13 spalių ....... .
teliūno svetainėj, 53 B 
vai. ryte. Visi nariai i 
jų narių atsiveskit. 
13 spalių, 7 vai. 
svetainėj, įvyks Seno 
bos. Kviečiame visu

Svarbios prakalbos 
14 spalių, mainiėrių s 
Main St., Pradžia 7:3 
Kalbės /i. Bimba iš CF 
čiame visus atsilanką 
garsų kalbėtoją, km
daug naujų ir svarbių I dalykų, 
čia komitetas. j

B. Po- 
ank St., 9:30 
įteik i t ir nau- 
ą pačią dieną, 

vakalre, toj pačioj 
Vinco prakal- 

,s atsilankyti, 
nes Senas Vincas pirmu kartu kal- 

Koriitetas. 241-2

RUSIŠKA

PA.

Graborius-Undertaker >
241-2

PHILADELPHIA, PA.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

Utarninkais

vetaineje, ant 
D vai. vakare, 
ieagos. Kvie
ti ir išgirsti

ei būsimo r 
“Valkata,” |

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

1023 Mt. Vernon Street

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

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

li, O.
'll 

uopos Nariams h

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

F’V'UTO A Antroj klasėj lašais išsimaudymas , •
ft A i K A. ir miegojimas per visą naktį ant (.PniGl lubų, oringam kambaryj __

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

prūdas su sflrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Poplar 7545

s po vieną ap- 
sunku, ir p ri

fe i-
pui.nu, J •

kaipl galint gr 
• nedaug gauta, 

ne visi draugai stengėsi, 
jai vienai irgi perdaug 
dirbti. Taigi visi nors 
garsinimą gaukite ir priduokite ko 
misijos bile kuriam m 
(lai, spalių 16 d. Kac 
tinkamai sutvarkyt i. 
tariame jums ačiū. 
Rugienienė, 
Mažanskas, 722 E 
mondas, 8321 Bellevue

BilIllIlISIIIIIBIIIfflIlIlIlIIlUIllira

o komisi 
už visus ati 
po vieną ap

sere- § 
būtų galima § 

Mes iš anksto g 
Komisija: M. g 

928 Wheelock Rd.; S. | 
” 127(h St.; 

Avė.

HILLSIDE, N. J.
L. D. I.. D. 200A. 

prakalbas ketverge

V. Ro

24,1-2 g
1

rengia Hkuopa
.1 ) spalių, Un 

garų Svetainėj, 9 White St. 
vaka re.džia 7:30 va).

Mizara iš B rook lyno 
sugrįžęs 
me, kad 
priversta 
žinoti į 
ten laukia, tai mažai 
del kalbėtojas papasa 
vių gyvenimą / 
dalis prakalbos bus 
darbininkų re i k a 1 u s. 
visus atsilankyti, no: 
yra geras kalbėtojas, 
naujo ir svarbaus. 
Kviečia rengėjai.

iš Argentinos.
Lietuvos ja 

apleisti savo 
South. Amer

Pra-
Kaibes R.

Jis nesenai
Mes žino- 

jnuomene yra 
tėvynę ir va

Argentinoj.

kas žino. To
cos apie lietu- 

Antra 
apie Amerikos 
Tat kviečiame 

. drg. Mizara 
išgirsite daug 
Įžanga

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

šokių vakarėlį 
Liaudies Name 
Avė. Pradžia 8 vai. vai 
kantai grieš Įvarius šokiu 

l užkandžių ir gėrimų, 
sus atsilankyti, nes ] 
“Daily W orkeriui.”

u bu toj, 
t. ir 
care,

kuopos
12

dykai.
240-41

rengia 
spalių, 

Fairmount 
Geri muzi- 
Bus skanių

Kviečiame vi- 
elnas skiriamas 
Rengėjos.

240-42

PHILADELPHIA, PA.
Ateities Žiedo Vafikų Draugijėlės 

svarbus susirinkimai bus pėtnyčioj, s 
11 spalių, 8th St. ir Fairmount Ave. ;g 
Pradžia 7:30 vai. vK 
kučiai kviečiami dal;

'kare. Visi vai- 
yvauti, nes turi

me apsvarstyti apiej rengimąsi prie 
vakarėlio ir kilus 
veskite ir naujų nar

reikalus. Atsi-ig 
ų. Komitetas. |||

240-41

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

TemyNit!
P. L. A. 47 ki

IŠPARDAVIMAS4

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuvės B

t

iš

įII
IB

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupi ginimo!

II
h

GYVMM8J0 KAMBARIO RAKJNDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zfe h h
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- | | slį?
haii’u A K
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | A 4^ 
tas sukombinuotu Mohair’u ir- Frieze į 3Z

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

KESTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

uopos susirinki- g 
bus naujoj svetainėj, 4G37 W. įg 

Highway, tarpe McKinstry jg 
Susirinkimas bus:g 

t 0 vai. ryte. Vi- g 
it ir atsiveskit g

A.
mas
Vernon
ii’ Lansing gatvių, 
nedėlioj, 13 spalių 
si nariai atsilankyl 
naujų narių prirašyti j A. P. L. A., 
nes dabar geriausia proga, kuomet: 
centras nupigino įstojimą. Kurie esą-! 
te išpildę blankas, ........................... ‘
šį susirinkimą.

, būtinai ateikit į 
Sekr. J. Povilaitis.

240-42

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

karėlį su programa 
lių, Strauko svetainė. 
Avė. ___
gera programa, sk 
tat kviečiame visus : 
karėlis rengiamas njaudai Jaunuolių J 
Choro. Įžanga 50c 
rengėjos.

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieiinkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedčliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

subatoj, 12 spa- | 
., 139 Elm Point 1

Pradžia 8 vai. vakare. Bus f 
inių užkandžių, | 
itsilankyti. Var I

Kviečiasi
240-42 ffihlllMIIIIMWIIIWIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIM

ypatai.

Macys Bros. Furniture Co

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

reikalingų rakandų

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 

198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.ir Windsor styliaus krės-
Tel. Greenpoint 2372 . ' lais-labai specials kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50
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Laike Vajų Visi j Darbą!
Pernai laike mūsų vajų De

troitas gerai pasižymėjo. Skai
tant “Laisvės,” “Vilnies” “Dar
bininkių Balso” skaitytojus, A. 
L. D. L. D. ir L. D. S. narius, 
tai Detroitas savo pasidarbavi
mu buvo pirmoj vietoj. Tas 
viskas pernai Detroite buvo 
atsiekta, tai ačiū mūsų darbš
čioms draugėms ir draugams, i 
Pradedant šį metą vajus ir vėl ■ 
pas mus visus yra tas pats no-, 
ras, pasiryžimas, kad da dau-! 
giaus pasidarbuoti del mūsų 
darbininkiškos spaudos, del! 
mūsų organizacijų. Tikrai 
mes tą padarysime, jeigu visi 
ir visos laike vajaus mėnesio 
po biskį tam pasidarbuosime. 
Tiesiog malonu pranešti, kad 
iki šiol jau pasižadėjo į vajų į 
darbą stoti gerai tame darbe 
jau nuo pirmiau pasižymėję 
ir patyrę draugės: P. Vilnienė, į 
U. Deržinskienė, M. Smitra- 
vičienė, U. Litviniene ir O. i 
Demskienė. Turint priešaky
je vajaus tokias darbuotojas, 
tai ir vėl bus “šilta” ne tik 
Clevelandui, bet ir Chicagai. 
Tik labai gaila, kad del gyve
nimo aplinkybių, šitame darbe 
negalės vadovauti mūsų čam- 
pionė draugė M. Bacevičienė. 
Nors draugė Bacevičienė ir ne
galės dalyvauti pirmose mūsų Į 
eilėse, bet ji dirbs. Pareiškė: 
“Kiek galėsiu, dirbsiu, gelbė
siu kitiems, idant ir vėl Det
roitas laimėtų.” Pernai laike- 
vajų iš draugų vyrų gerai pa
sidarbavo šitie: Alf. Misevi
čius, Z. Gobis, A. Yakštys, V. j 
Račkauskas ir kiti. Be abejo,; 
kad ir šiame vajuje šitie drau-1 
gai stos į tą patį darbą. Taipgi 
pernai Detroitas laike vajų į 
savo pasižymėjusioms darbuo-i 
tojoms davė gražias dovanas/ 
reikia tikėtis, kad duos ir šiais' 
metais dar puikesnes. Vajų 
tvarkymui, dovanų skyrimui ir 
t. t. yra išrinktas komitetas. 
Todėl visi vajų darbuotojai 
užsiregistruokite pas komite
tą. Taipgi ir kitais vajų rei-l 
kalais kreipkitės šiuo antra-! 
su: Detroito 
7747 Navy 
Mich.

Nors dabar 
nemaža bedarbė, vienok, 
žiūrint to, reikia dirbti, idant! 
vajai būtų pasekmingi. Tūli 
darbininkai tik bedarbės lai-; 
ke pradeda biskį protauti,| 
svarstyti dalykus, todėl reikiaj 
tuos darbininkus supažindint, 
su mūsų darbininkiškais laik- Į 
raščiais, su literatūra, o jie 
bus su mumis. Tad visi į dal
ba, lai pas mus nebūna “sle 
kerių!”

Vajų .žvalgas, j 
Ave., Detroit,

Detroitą palietėj 
ne-

■»>.

Detroit, Mich

*

Puslapis Penktas' LAISVE

I

151

N«.

>įj.

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
OREHNPOINT Uli

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

Kampai Clermont Arenus 
TELEPHONE! JUNIPER #7M

a3i’s

99

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio
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VIETOS ŽINIOS
Yonkers, !N. Y

Detroit, Mich. <■:>
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Dr. Jonas Repšys
881

V

bandė apleisti baŽny- 
susirįširpo moterystes 
protestuodamas, kad

i

I

<b
< >

© 1929 
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

Aido Choro Koncertas ir 
Kitkas

V. Žukas
Aido Choro Mokytojas.

čia buvo susirinkimų 
Bet nuo 

draugijos

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

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

t

j

Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
VALANDOS:
2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

< >

>
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Septyniasdešimt Metu Jaunumo! JUOZAS KAVALIAUSKAS

r
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PRAŠALINT/.
IJLi.dS sn panieka žiūri Į tą senąjį prietarą, kuris šiurkščiai diktuodavo, kad 

Šiandieną senatvė ne tik yra gerbiama, bet reikalauja sau vietos kici

LIETUVIS GRABORIUS
i U BALAAM UOTO J AS

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

1439 South 2»d Street 
PHILADELPHIA, PA.

&

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

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel-
t^jibos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

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

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

66 9
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TELEFONAI i
Keystone_____________ Main 9669
Bell__ Oregon 5136
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Visi detroitiečiai su nekan
trumu laukia 13 d. spalių, nes 

i tą dieną Aido Choras, vado- 
" vaujant gabiam mokytojui drg. 

V. Žukui, atidarymui šio sezo-

no duos didelį koncertą, ši
tame koncerte pirmu syk De
troite pasirodys iš Chicagos 
dainininkė drg. G. šidiškiūtė. 
Taipgi dalyvaus mūsų vietiniai 
draugai 
Rimkus, 
Karpus, 
ir Aido 
dainomis,
dėlioj, 13 
Svetainėj, 
Highway, 
kare, 
certe.

galėjo kalbėti. Tapo nuga
bentas į ligoninę.

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

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

Teki Greenpoint 9612

METLIVI&KI KONTRAKTOKIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes* pertaisysime jūsų ’augus už visai žemą kainą.

Maliavojaioe budinkus viršaus ir iš vidaus., 
atliekamo greit ir tinkamoj.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Drigg* Avenuo,

Ridgewcodo Skyrių®: 253

Nau- 
biznj.

kainoa.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St,

V. Petrušonienė, St. 
J. Skulęvičius, K. 
Bus duetų, kvartetų 
Choras su naujomis 

Koncertas bus ne- 
d. spalių, Lietuvių 
25th St. ir Vernon 
Prasidės 6 vai. va- 

Visi būkite šiame kon-

AIDO CHORO KONCERTAS 
Nedelioj, Spalių (October) 13,1929 

Lietuvių Svetainėj, 25th St. ir Vernon Highway, W 
DURYS ATSIDARYS 5:30 VAKARE 

KONCERTAS PRASIDĖS 6:30

TIKIETŲ KAINA IŠANKSTO 75c, PRIE DURŲ $1.00

PO KONCERTUI ŠOKIAI!

Gerbiamieji Detroito ir apie- 
linkės lietuviai! Aido Cho
ras deda visas pastangas su
rengimui šio koncerto, nes tai 
pirmutinis šio sezono atida
rymo koncertas, šiame kon
certe dalyvaus visos geriau
sios spėkos, ko Detroito pub
lika dar nėra mačius nei* gir
dėjus. Dar pirmu kartu det- 
roitiečiu tarpe pasirodys drg. 
G. šidiškiūtė iš Chicagos, 
taipgi ir Detroito geriausi so
listai: drg. O. Petrašionienė, 
S. Rimkus, K. Karpus ir J. 
Skulevičia; taipgi bus due
tų ir kvartetų iš Aido Choro 
ir dainuos naujas dainas Ai
do Choras, vadovaujamas 
drg. V. Žuko, ir visiem pianu 
akompanuos Aido Choro mo
kytojas V. Žukas, širdingai 
kviečiame visus ir visas atsi
lankyti į šį koncertą.

AIDO CHORAS.

Detroite dabai* yra didele 
bedarbė. Sakoma, kad tik iš 
Fordo dirbtuvių atleido apie 
20,000 darbininkų. Pas Chrys
ler, Dodge, Hudson ir kitur 
darbai labai sumažėjo ir vi
sur darbininkus atleidžia, ši
ta bedarbė palietė daugelį lie
tuvių darbininkų, kurie atsidū
rė bedarbių eilėse.

Išrodo, kad ši žiema bus ga
na žiauri del Detroito darbi
ninkų.

Detroito progresyvūs drau
gijos per pastaruosius keturius 
metus turėjo nusisamdę svetai
nę ant 24th St. ir Michigan 
Ave. ir'L„ ’___  _
ir veikimo centras. 
1 d. spalių mūsų 
persikraustė į didesnę ir pa
rankesnę svetainę, po num. 
4637 W. Vernon Highway. 
Nuo dabar čia ir bus progre
syvių' draugijų centras. Visi 
tą įsitėmykite ir nepamirškite.

Detroito Žvalgas.

Atrado Pasigėrusį Vaiką 
Newarke ant Gatvės

Newark,N. J.— Vėlai pir
madienio naktį ant gatvės 
tapo atrastas labai nusigė
ręs P. Vilgus, 15 metų am
žiaus. Jis buvo taip apsvai
gęs zhuo alkoholio, kad ne-

Yonkerso lietuvių kolonija 
nedidelė, tačiaus progresyvių 
lietuvių veikimas eina savo ke
liu, ir dar ne blogiau už kitas, 
didesnes lietuvių kolonijas. 
Per šią vasarą suruošta pora 
išvažiavimų, kurie nusisekė 
puikiai; iš likusio pelno pa
skirta dalis darbininkiškai-vi- 
suomeniškam reikalui. Pasku
tinio išvažiavimo pelnas, kaip ; 
buvo rengiant sakyta, pusiau j 
paskirta dienraščiui “Laisvei” 
ir Gastonijos streikierių bylai.

Prieš adventą manoma /su
ruošti puikų koncertą, vardu 
A. L. D. L. D. 172 kuopos; tai 
bus nedėldienis, ir manoma už
kviesti Aido Chorą iš Brookly- 
no ir porą gerų dainininkų; 
tai bus mūsų . miesto dailės 
šventė.

Yonkersiečių tarpe, ypatin
gai kunigo Cibelio parapijo- 
nuose, įvyksta įvairių keiste
nybių. Kaip patys parapijo- 
nai kalba, įvyko sekamas keis
tas nuotikis. Viena gera ka
talikų porelė sumanė apsives
ti. Kadangi vienas iš jauna
vedžių buvo lietuvių kilmės,/ 
kitas lenkų ar abu lietuviai 
(kaip ten nebūtų, nedaro skir
tumo). Bet juokingas daly
kas yra tas, kad vienas, sako
ma, norėjęs lietuvio kunigo, 
kitas lenko, ir kuomet lietu
viai neturi savo geros bažny
čios, tai nuvyko į lenkų švent- 
namį ir kuomet nepasirodė ku
nigas lietuvis, vienas iš jauna
vedžiu 
čią, be 
ryšiais,

su lenkų kunigu nenorįs nieko 
bendro turėti. Kaip ten ne
būtų, bet visgi likosi apženy- 
ti, ir kiek tose kalbose yra 
teisybės, nesiimu spręsti.

Pasidarbavus drg. Ig. Kar- 
lonui, surinkta aukų ant blan- 
kos Gastonijos streikierių by
los vedimui $16.40. čia telpa 
aukojusių vardai: J. Sabaliau
skas $2; po $1: A. Karlonie- 
nė, J. Juodeikis, J. Radzevi
čius, A. Siurbienė, F. Plauga, 
K. Karlonas, M. Kleiza, S. 
Klein, !A. Rainer; po 50c: A. 
Zurnis, A. Misevičienė, C. Kar- 
lon, Stanislovasarh, Sinkevičius, 
Strėnas, Florence Cone; F. 
Plauga 40c; po 25c: H. P. J. 
Maikairtz, R. Karloniūtė, M. 
Gavaliūtė ir vėliaus pridavė 

j nežinomas $1. Visiems taria- 
!me širdingą ačiū.

Dz. Rep.

Streikuosią New Yorko 
Teatrą Muzikantai

Jeigu Shubejto ir Erlange- 
rio teatrai Philadelphijoj ne- 

| išpildys tenai streikuojančių 
muzikantų ir “steidžiaus” dar
bininkų reikalavimų, tai nuo 
spalių 21 d. išeisią streikan ir 
New Yorke 75 nuošimčių te
atrų muzikantai ir darbinin
kai,—kaip sako teatrų ęlarbi- 
ninkų organizacija Equity.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IlrllJm’c PnwJpre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčią ne- uruans Wia rowawb bijo< Už 75c už baksą apsiginklaok 
nuo savo amžino priešo!

Talio centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš.
UlMU LdA IdUd amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

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

Rlųnlani pinigui ia laro adresu, užrašykite i

Al, žemiau pailralfa, siunčiu jumi VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man 
priiiųiti URBAN’# COLD POWDiHtS ir URBOLA, »u riiaii n u rody mala, 
kaip vartoti.
Vardai

__ 81. er Ari.

Mintai

i AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 W0KYKLA SU REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigilmingas. Išmok karų amatą ir gradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti" ir tai
syti visokių isdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe- ( 
cialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Ela- 1 
sės dienomis ir vakarais.

PER8ITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City



Puslapis šeštas LAISVE Ketvirtad., Spalių 10, 1929

VIETOS ŽINIOS
Prastas Tavoriniy Šoferių 
“Laimėjimas” Streiko

Užsibaigė streikas 2,000 ta- 
vorinių automobilių šoferių, iš
vežiojančių vaisius ir daržo
ves nuo gelžkelio stočių, kur 
per porą streiko dienų buvo 
susikaupę $6,000,000 vertės 
produktų.

Sutartį pasirašė 202 lokalo 
pirmininkas Joseph Hain- 
wright, vardan unijos, atsisa
kydamas nuo pusantro tiek 
mokėjimo už viršlaikio darbo 
valandas ir nuo 8 valandų dar
bo dienos, ko reikalavo strei- 
kieriai. Sulig ši sutarčia, 
jiems, tiesa, bus pridėta $5 
uždarbio į savaitę. Bet tai 
daugiau pralaimėjimas, ne
kaip laimėjimas, kadangi jie 
turės dirbti po 9 valandas į 
dieną, o už viršlaikį tegaus 
tiek mokėti, kaip ir už regu- 
liares darbo valandas.

Darbo Federacijos viršinin
kai, vos streikui kilus, tuojaus 
puolėsi prie valstijos guberna
toriaus ir New York o majoro 
Walkerio, kad kuo greičiausia 
padaryt streikui galą. Taipl 
ir padaryta.

Tarakonų Nuodus Vietoj 
Snapso Pardavinėjo

Po dviejų metų jieškojimo, 
pagaliaus blaivybės agentai 
sučiupo ir teisman pastatė Jo- 

; sephą Golumbą, kuris yra iš- 
. pardavęs 5,000 galionų labai 
I nuodingo alkoholio. Jis su sa
vo sėbrais pirkdavo nuodus, 
skiriamus žudyti trakomis, uo
dus ir kitus vabždžius. Ka
dangi nuoduose buvo tam tik
ras procentas alkoholio, dau
giausia medinio, tai slaptame 
bravorėlyje alkoholis dalinai 
buvo apvalomas ir pardavinė
jamas, kaip “degtinė”; bet ir 
po apvalymo likdavo užtenka
mai nuodų tame gėrime, nuo 
kurio gal žuvę desėtkai žmo
nių.

Sykiu su Golumbu traukia
ma tieson United Perfiumų 
Kompanija ir Dorle Pharma- 
cal Korporacija, kurios su 
juom bendrai variusios biznį. 
Bylon įtraukta ir du buvusieji 
blaivybės agentai, Fr. Num- 
mer ir Vic. Johnson, su kurių 
žinia tatai buvo daroma.

Drg. Harry Eisman 
Badu Kėlė Protestą

Komunistas jaunuolis Harry 
Eisman buvo paskelbęs bado 
streiką žydiškame pataisos na
me, Hawthorne, N. Y., protes
tuodamas, kad kalėjimo virši
ninkai cenzūruoja jo laiškus. 
Jis į tą įstaigą buvo šešiems 
mėnesiams nuteistas už daly
vavimą demonstracijoj prieš 
militarinius Boy Scoutus, lie
pos 20 d. Po dienai bado 
streiko, pataisos namo pone
liai nusileido, ir sutiko necen- 
zuruot drg. Eismano laiškų. 
Tačiaus, dabar iškarpo iš jo 
laiškų vietas, kurios atrodo 
jiems “nekošer.”

Paaugštino Policmaną už 
Jaunuolių Pašovimą

Policmanas Ch. Feltenstein 
gavo paaugštinimą į detekty
vus už tai, kad nušovė vieną 
ir pavojingai sužeidė kitą plė
šikus, kuriedu taikėsi įsilaužti 
į Sheffield --pieno sankrovą, 
382 Saratoga Ave., Brook lyne, 
ir pasiglemžti esamus pinigus. 
Nušautasis, Harry Backer, bu
vo 17 metų amžiaus; jo sėb
ras, Nathan Solomon, tokio pat 
amžiaus. Policmanas gavo 
pagyrimą, kad 3 vai. naktį, o 
nemiegojo, bet stovėjo sargy
boje.

mėjo, nepamiršdami ir Gasto- 
nijos streikierių. Draugas K. 
Būga perėjo per dirbtuvę su 
dėžute ir surinko virš $15 gas- 
toniečiams. Visiems aukoto
jams širdingai ačiū.

Dyglys.

Saldainių Darb. Streikas
Streikuoja 200 darbininkų 

ir darbininkių Happiness Sal
dainių dirbtuves, 4 31 Hudson 
St., New Yorke; reikalauja, 
kad mažių mažiausia būtų mo
kama bent $20 į savaitę. Vi- 

I dutinis gi uždarbis iki šiol bu
vo tiktai $18, nors daugelis,, 
ypač jaunuoliai ir mergaitės, 
gaudavo dar mažiau.

Jaunieji komunistai sklei
džia lapelius tarp streikierių, 
skelbdami obalsius 8 valandų 
darbo dienos, 5 dienų darbo 
savaitės ir 20 nuošimčių pa
keltos algos.

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,
Maspeth,. L. L

Tel., Juniper 6776.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Svarbi Paskaita

Cigaretų Kaina Pakyla

Temykit, Temykit!
Gerbiamieji automobilių savinin

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

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

Tel., Foxcroft 5819 >
(237-42)

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

iiiaiiiaiiiaHisiiiaiiiainBiiiBiiiaiiiBiiiaiiiBiiii

Automobilių Technikos 
Mokykla

*

■3
•3

Richmondhilliečiai, 
Nepamirškit Prakalbų

Richmond Hillo ir East New 
Yorko lietuviai darbininkai, 
nepamirškite, kad 11 d. spa
lių A. L. D. L. D. 185 ir L. 
D. S. A. 111 kuopos rengia 
prakalbas. Kalbės daktaras 
J. Kaškiaučius sveikatos klau
simu. O juk žmogui sveika
ta yra brangiausias turtas. 
Prakalbos įvyks 10313—103rd 
Avė., tarpe 103 ir 104 gatvių, 
netoli Liberty.Avė. eleveiterio 
stoties Oxford, tik vienas blo
kas į šiaurius. Visi “Laisvės” 
skaitytojai ne tik patys turi 
atsilankyti, bet ir atsivesti sa
vo draugus ir pažįstamus, ku
rie “Laisvės” neskaito ir apie 
rengiamas prakalbas nieko ne
žino. Kuomet juos atsivesite 
į prakalbas, jie bus jums už 
tai dėkingi. Narys.

Berniukai Padegė 10
Namų Bronxe

16 metų berniukas, Arthur 
Osborne, Bronxe, areštuotas 
prisipažino, kad su savo drau
gų Ed. Edelsteinu padegęs 
dešimtį apartmentinių namų 
Bronxe. Tatai darė vien tik
tai delei savo smagumo.

Kaip Baimė ir Išgąstis 
Kenkia Žmogaus Sveikatai

Medicinos Akademijoj, New 
Yorke, pasakė Dr. Walter L. 
Brown iš Londono įdomią pra
kalbą, kaip baimė bei išgąs
tis atsiliepia į žmogaus svei
katą. Tatai labiausia paliečia 
tyroidines, adrenalines ir pi- 
tuitarines liaukas (glandsus). 
Nuo sujudimo tos liaukos per
sidirba, jų syvai išsisemia; ir 
to pasekmėje, lieka neper
dirbtas cukrus kraujo cirku
liacijoj ; o iŠ cukraus pervir
šio tenai pas daugelį pradeda 
atsirasti cukraligė, diabetes, 
kuri yra labai sunkiai bepagy- 
doma arba ir visai nepagydo
ma. Panašiai minėtas liau
kas gali nuvarginti ir dideli 
rūpesčiai ir tuo būdu pakrik- 
dyti sveikatą.

Atsilankė Pittstonietis
Pereitą Sekmadienį Brookly- 

ne lankėsi drg. Petras Kai
riūkštis iš Pittstono, Pa. Jis 
su drg. P. šiugždiniu užėjo į 
“Laisvę” ir užsiprenumeravo 
dienraštį. Pasakojo apie blo
gėjančia^ darbininkų sąlygas 
kasykloje, primindamas, kad 
iš tos , priežasties smunka ir 
smulkūs verteiviai, tarp kurių 
yra daug ir lietuvių.

Po’trumpam L. D. S. A. 1 
kuopos susirinkimui, bus skai
toma drg. F. Abeko paskaita 
—Moterų Rolė Evoliuciniam 
Ūkyj ir Politikoj, šis svarbus 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 10 d. spalių, “Laisvės” sve
tainėj, 7 :30 vai. vakare.

Į šį susirinkimą kviečiame 
ne tik pirmos kuopos nares, 
bet ir pašalines moteris bei 
vyrus. Esam tikros, kad jūsų 
laikas bus praleistas (naudin
gai, jei ateisite pasiklausyti 
šios paskaitos. Nepatingėkite 
atsilankyti. Verta kitus reika
lus tą vakarą atidėti ir ateiti 
į 1 kuopos susirinkimą.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
ir visus.

1 Kp. Komisija.

Iš Ridgewoodo Veikimo
Spalių 2 d. L. D. S. A. 132 

kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą, kuriame padaryta 
keletas gerų nutarimų.

Pirmiausia, nutarėm iš iždo 
pasiųsti $5 už ženklelius, ku
riuos centras išsiuntinėjo vi
soms kuopoms. Tie ženkleliai 
tai yra pasveikinimui Sovietų 
lakūnų, kurie atskrenda iš Ru
sijos.

Antras geras nutarimas, tai 
bendrai su iA. L. D. L. D. 55 
kuopa surengti lietuviškas va
karuškas (barn dance) 13 d. 
spalių, 7:30 vai. vakare, De- 
gulio ir šapalo svetainėj, 147 
Thames St.

Bus duodamos 4 dovanos 
tiems, kurie apsirengs tikrai 
farmeriškai; vienai porai ir ki
tai porai už geriausią šokimą.

Taigi, neužmirškit, visi ir vi
sos būkite vakaruškose. Bus 
ir arbatos su užkandžiais.

Trečias nutarimas, tai vaka
rienė. Išrinkta komisija jos 
surengimui. Draugės pasidali
no tikietų platinimui. Tiki
mės, kad vakarienė bus pa
sekminga, nes išrinkom geras 
šeimininkes, kurios labai ska
nią vakarienę mums žada su
rengti.

Susirinkimas užsibaigė 10 
vai. vakare. Kp. Nare.

Neina iš Griaunamo Namo
Pereitą pirmadienį miesto 

vyriausybė nutarė, kad turi 
būt nugriautas namas po num. 
429 W. 23rd St., New Yorke, 
nes jis taip silklypęs ir su- 
trunyjęs, kad pats gali kada 
išnetyčių griūti ir palaidoti sa
vo įnamius. Atėjo griovikai, 
pradėjo darbą; bet viena iš 
įnamių, Tillie Hartienė, atsi
sako išsikraustyti ir tiek. Ji
nai veja šalin plytomis ir ki
tokiais įnagiais, griovikus. Da
bar būsią atsiųsta policija, 
kad ją iš ten iškrapštyt.

Registruokitės Tuojaus!

Tabako kompanijos susitarė 
vėl pakelti cigaretų kainą; jau 
nebūsią daugiau galima pirkt 
už 25 centus du pakeliu 
Lucky Strike, Chesterfield bei 

į kitų panašaus laipsnio cigare
tų.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

H

Tel. Stagg ,9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Nieko nelaukdami, piliečiai 
darbininkai turi užsiregistruo
ti balsavimui šiuose rinkimuo
se, kad galėtų atiduot savo 
balsą už Komunistų Partijos 
kandidatus. Kas neužsiregis
truos šią savaitę, negalės bal
suoti.

Tik $200 Lėšuos Darbininkų 
Delegatam Kelionė į Sovietų 
Sąjungą ir Atgal

Sovietų Sąjungos Draugų 
organizacija kviečia Amerikos 
darbininkus išrinkti po vieną 
bei du delegatus nuo dirbtu
vės ir; pasiųsti aplankyti So
vietų Respubliką, pamatyti, 
kaip .jai. sekasi vykdyti pen- 
kerių metų ūkio kūrybos pla
nas, šiais dvyliktais josios gy
vavimo metais. 'Ypač įdomu 
bus atsilankiusiems matyti ir 
dalyvauti iškilminguose ap- 
vaikščiojimuose dvylikos metų 
sukaktuvių nuo Sovietų įsistei- 
gimo toje šalyje. Kelionė iš 
New Yorko iki Sovietų sienos 
ir atgal nupiginta iki $200. 
Delei tolesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: 
Friends of the Soviet Union, 
175 Fifth Ave., New York 
City.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

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. Mokytojom 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.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš plet; 2-8 po piet. 
Ketvertai* ir cubatoml* iki 8 Tai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
■ulyg sutartie*.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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 Aves. >

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

Iš Šalaviejaus Dirbtuvės
7 d. spalių įvyko šalavie

jaus dirbtuvės darbininkų su
sirinkimas. Tas susirinkimas 
buvo šaukiamas tikslu ištirti, 
ar yra tų darbininkų algos su
grąžintos, kuriems buvo nu
mušta, kaip tai yra visiems ži
noma, kad tūliems darbinin
kams buvo numušę algas po 
porą ir daugiau dolerių, o ir 
pačiam lokalo nepaprastam 
pereitam susirinkime nutarė, 
kad tiems darbininkams turi 
būti (numuštosios algos sugrą
žinta šalaviejaus dirbtuvėje.

Tad delegatas Vaitukaitis 
sušaukė dirbtuvės darbininkus 
į susirinkimą, ir tame susirin
kime buvo darbininkų, kuriems 
buvo numušta algos. Už
klausta: Ar yra jums algos 
sugrąžinta? Tai du atsakė, 
kad jiems yra numušimas al
gų tsugrąžinta, o du visai ne
buvo atėję į susirinkimą. Va
dinasi, ir tiems yra sugrąžin
ta, jeigu visai į susirinkimą 
neatėjo. Bet vienas yra “da
lykėlis” negeras—pačių darbi
ninkų apsileidimas, kad nesi
lanko į savo dirbtuvės susirin
kimus. Būtent, į pereitą su
sirinkimą iš 60 tos dirbtuvės! 
darbininkų atėjo tik apie tu
zinas. :

Del Philadelphijos streikie- 
rių 8 valandos yra jau ati
dirbta toj dirbtuvėj, šios dirb
tuvės darbininkai gana pasižy

EAST NEW YORK, N. Y.
S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 10 spalių, pas laks
čius, 1148 Glenmore Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Važiuoti reikia 
Lefferts Ave. eleveiteriu ir išlipti 
ant Grant Ave. stoties. Visi nariai 
atsilankykite. K. K.

RIDGEWOOD, N. Y.
L. D. S. A. 132 ir A. L. D. L. 55 

kuopos ' rengia lietuviškas vakaruš
kas nedčlioj, 13 spalių, Degulio sve
tainėj, 147 Thames St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus duodama 4 dova
nos, dvi dovanos už gražinusį apsirė- 
dymą kaimiškai ir dvi dovanos už 
geriausi šokimų. Turėsime ir už
kandžiu vrie arbatos. Bus gera mu
zika. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti. Komisija. 241-43

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

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA barberne: geroj vie

toj, yra 3 kėdės i ir nauja elektriki- 
nė mašina. Gera proga pirkti. 
Kreipkitės po num. 383 S. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. 241-3

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina patarnavi

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA puiki farma, taipgi 

sutinku mainyti ant prapertės 
(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai 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 garo šiluma ir 
kitais parankamais. Taipgi galito 
pirkti jj su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME UŽ 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK '

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

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

(222-248)

Mokiname Barbenanti
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instrdktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave.,' cor. 44th St.

New York, N. Y, 241-7
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Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.-

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

475 Grand Street

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

REPUBLIC LUNCH

GRABORIUS
(Undertaker)

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

416
Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Ląpcative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių \ 

Chemikalų

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

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

Tel., Triangle 1450 «
Lietuvis Fotografas,

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiaiDarbą atlieku
kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
178 Bridge St„ G Brooklyn, N. Y.

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.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jfis pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matimisi. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

*

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
Brooklyn, N. Y.147 Leonard Street

Telephone: 0783 Stagg

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA 
(Levandauskas)

HI I ■ Bl




