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Išeina Kasdien, Apart

Nedeldieniy

tempia tas eiles ant lyros 
gų-

MUNICH, Vokietija. — 
Buvęs plumeris, Franz Tau- 
send, kuris pereitą sausio 
mėnesį buvo suareštuotas ir 
apkaltintas apsukime kelių

policijos automobilio, sake

“Laisvės” Himnas. 
Draugai Rikiuojas. 
Proletarų Menas. 
Mūsų Jaunimas.

Rašo Sends Vincas

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienrašti*

CHARLOTTE, N. C. — 
Trečiadienį čia septynių 
Gastonijos streiko vadų by
loj prasidėjo klausinėjimas 
kaltinamųjų pusės liudinin-
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Vokietys Pagamino
Auksą iš Švino

“Dabar Geriausias Laikas Juos Nužudyti,” 
Kalbėjo Policija, Rengdamos! Užpulti 

Gastonijos Streikierius
Teisėjas Barnhill Atmetė Da rodymus, kad Policija Buvo 

Užpuolus Pikietuo jančius Streikierius

Jau keli draugai pastatė man 
klausimą: “Ar nebūtų gerai, 
kad “Laisvės” jubilėjiniame nu
meryj tilpusius tavo eilės, po 
antrašte—Sveika “Laisve,”
taptų apvilktos muzikališkais 
marškiniais ir liktų “Laisvės” 
himnu jos parengimuose?”

Panašų klausimą man pasta
te ir vienas draugas iš Brook- 
lyno, privatiškame man laiške. 

Ar tos eilės yra užsitarnavu
sios tokios pagarbos, turi tiek 
keliančio ūpo ir karingos min
ties bei pasiekia tokios augštu- 
mos, kokios “Laisvės” himnas 
reikalauja—ne mano pareiga 
tai spręsti.

Tačiaus, kad du medėjai ne
šautų į vieną ir tą patį kiškį, j asmenų, jų tarpe ir generoh 
matau reikalo pranešti, kad! t LiM-i i i v t u l von Ludendorf, ant suvirs Philadelphijos Lyros choro ve- , / ouvno
dejas, drg. J. Jurčiukonis, jau' $100,000, tvirtinant jiems, 

sty- kad jis gali padaryti auksą 
iš švino ir kad jis del to no- 

kad ' retų finansinės paramos, 
dabar įrodė, kad jis gali tai 
padaryti.

Laike buvimo kalėjime 
Tausend vis tvirtino, kad jo 
išradimas yra paremtas 

■moksliniais principais ir jis 
prašė duoti jam progą įro
dyti, kad jis gali pagaminti 
auksą. Iki šiol nebuvo kreip- 

drg. P. Krakaičiui ta jokios domės. Bet kelios 
dienos atgal jo prašymas 
buvo išpildytas.

Jis tapo nugabentas į val
stybės pinigų dirbimo įstai
gą. Tausend buvo atsargiai 
išegzaminuotas, iškrėstas. 
Įstaigos viršininkai suteikė 
jam medžiagą ir įtaisus. 
Prie jo buvo įstaigos vedė
jas, jo pagelbininkas, du de
tektyvai, prokuroras ir eg- 
zaminuotojas teisėjas. Vė
liaus tapo išleistas sekamas 
pareiškimas:

“Besidarbuodamas per dvi 
valandas Tausend pagami
no šmotelį tyro aukso, sve
riantį vieną dešimtadalį 
gramo, iš 1.67 gramo švino. 
Ekspertai sako, kad stebėti
nai geri rezultatai ir prie
šingi moksliniam žinojimui. 
Įstaigos vedėjas, tačiaus, 
negali atsikratyti abejonių, 
ar tik Tausend negalėjęs 
kaip nors slaptai įsinešti 
šmotelio aukso, nepaisant 
visų atsargumų.”

Jo advokatas sako, kad 
Tausend buvo uždarytas ka
lėjime per devynis mėnesius 
ir iis tano nugabentas j ta 
valdžios įstaigą tiesiog iš 
kalėjimo, atsargiai jį išeg- 
zaminavus; tuo būdu jis ne
galėjęs turėti nei šmotelio 
aukso.

1925 metais Tausend da
rė bandymus matant jo fi
nansuotojams, ir tuomet jis 
pagaminęs tyro aukso nuo 
penkių iki trisdešimts gra
mu. Pagaminimas taip va
dinamo sintetiško (dirbtino) 
aukso buvo anskaitoma nuo 
$5 iki $6 už kilogramą (2.- 
204 svarus). Gi dabar pa
sauliniam mankete kilogra
mas aukso kainupja $700.

Smagu yra žymėti tai, 
mūsų draugai bei draugės 
čiame vajaus fronte skubiai ri
kiuojasi į eiles, glaudžia petį 
prie peties ir stoja į vajų ru
giapjūtę. Taip ir reikia.

Jeigu mes “Laisvės” jubilė- 
jiniame numeryj sudėjome sa
vo ištikimybę dienraščiui žo
džiais, įrodykime tai ir dar
bais.

pla-

Užėmus
Proletarų Meno Sąjungos Cen- 
tralinio sekretoriaus vietą, Pro
letarų Meno Skyrius “Vilnyje” 
su kiekviena savaite darosi vis 
gyvesnis ir gyvesnis.

Ypatingai drg. K. Valonio 
perėjęs per du “Vilnies” num. 
Prolet. Meno Skyriuj rašinėlis 
su nekuriu eilėraščių ištrauko
mis daug ko mus pamokino. 
Jeigu ir kiti, dauginus prasila
vinę draugai literatai, nepavy
dėtų savo žinijos, pakritikuotų 
mūsų kūrinius, mes daug ko 
pasimokintume ir ne tik Prole
tarų Meno skyrius taptų myli
mas svečias “Vilnyj,” bet galė
tume pradėti kalbėti ir apie 
“Proletarų Meno žurnalą.”

Bene bus vienas iš sveikiau
sių sumanymų, tai tas, kad mū
sų jaunuolius reikia aprūpinti 
ne lietuviškais, bet angliškais 
scenos veikalais.

Nors kiek man yra žinoma, 
bolševikiškasai jaunimas daug 
geriaus vartoja lietuvių kalba, 
negu, sakysime, šimtaprocenti
nio tautiečio sūnus ar duktė, 
bet kuomet nueini į lietuvišką 
jaunuolių parengimą, kur jie, 
lošdami lietuvišką veikalą, ka
muojasi su lietuviškais žodžiais 
—sunku 
publikoj.

Natūralia dalykas, kad šitam 
užmanymui atsiras priešų ir 
nradės zurzėti: “Kam man eiti 
į lietuvišką parengimą, jei ten 
angliškai lošia? Aš 
nueisiu į “mūvius.”

Bet į tai nereikia kreipti do
mės. Zurzeklių pas mus buvo 
ir bus. Kas nenori remti dar
bininkiška judėjimą, nežino sce
nos taisyklių, kad. aktoriaus* 
rės kalba turi būt aiški, žo
džiai ištariami teisingai ir leng
vai—lai sau zurza ir eina kur 
jam patinka. Mūsų veikimas 
turi skaitytis su susidedančio
mis aplinkybėmis, scenos tai
syklėmis, o ne su vienu-kitu 
zurzėki i u.

darosi net sėdinčiam

geri aus

Poniežius Padidina Algas 
Vatikano Kardinolams
Roma.— Papa Pijus XI 

padidina algas Vatikane 
gyvenantiems kardinolams 
ir einantiems įvairias oficia- 
les pareigas Vatikano vals
tybei.
iki 5,000 dolerių metams.

New Orleahs, La.— 1,200 
streikuojančių gatvekarie- 

Algos padidinamos čių rengiasi balsuoti, ar to- 
liaus tęsti streiką.

Imperialistinės valstybės suteikė Chinijos militaris- 
tams šarvuotus vagonus ir nemažai karinių tankų ve
dimui karo prieš Sovietų Sąjungą. Paveikslas parodo 
vieną šarvuotų vagonų.

Sovietų Spauda Apie 
Hooverio-MacDonaldo 
Tarimąsi

MacDonald ir Hoovcris 
Išleido Bendrą Pareiškimą

MASKVA.— “Izviestija,” 
Sovietų valdžios organas, 
rašo apie MacDonaldo-Hoo- 
verio pasitarimą ir pažymi, 
kad Anglijos-Amerikos su
sitarimas dabartiniuose pa
saulio valstybių santikiuose 
galimas tik Anglijai nusilei
džiant Amerikos imperializ
mui. “Tačiaus, tai nebus 
sutartis, kaipo tokia, bet 
Anglijos pasidavimas Jung
tinėms Valstijoms,” 
“Izviestija.”

rašo 
Bet tas nusi

leidimas gali privesti Mac- 
Donaldo valdžią prie griu
vimo. Rašo, kad iš tos su
tarties nieko pamatinio ne
išeis. Viso to pasekmė bus 
pacifistinis manevravimas, 
nudailinimas nekuriu tech
nikinių kliūčių, j 
niai atrodant diplomatiniu 
pasisekimu, o ;
suversta visa atsakomybė

WASHINGTON.—Tręčia- 
dienį prezidentas Hooveris 
ir Anglijos premjeras Mac- 
Donaldas išleido bendrą pa
reiškimą, kuriame jie pasa
koja, būk dabar jau negali
ma nei manyti apie karą 
uH’p Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos, būk jiedu savo pa
sitarime suradę būdus, kaip 
išrišti didelius priešingu
mus, esančius tarp tų dvie
jų imperialistinių šalių. Sa
ko, kad jiedu sutikę laikytis 
Kelloggo taikos pakto. Su
tikę del “laivynų lygybės.”

Fašistai Neįsileidžia Pigius 
Jack Londono Veikalus

Roma.— Keli mėnesiai at
gal Italijos fašistinė valdžia
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paviršuti-' uždraudė pardavinėti pigius
- - į leidinius veikalų Amerikos 

pagalios" bus rašytojo Jack London, Tols- 
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už negalėjimą susitarti del J’asvtoiu.

leidinius veikalu Amerikos
I v

pasakoti, kaip policistai Gil
bert, Roach, Ferguson ir ki-; 
ti, kurie kartu su policijos 
viršininku Aderholt buvo i 
užpuolę streikierių 1____
ją, atakavo pikietuotojus ■ 
birželio 7 d., už keliolikos, 
minutų pirma puolimo ant' 
streikierių kolonijos, tai val
džios advokatai tam pasi-' 
priešino. Teisėjas pritarė' 
jų pasipriešinimui.

Del ko Streikieriai 
GinkSavosi

Kaltinamųjų pusės advo
katai reikalavo, kad jiems 
būtų leista parodyti, kas at-' 
sitiko pirma Aderholto už-1 
puolimo ant streikierių ko- ’ 
Jonijos, kad parodyti polici-1 
jos nusistatymą prieš strei
kierius ir teroro siautima, 
kas ir privertė 
apsiginkluoti ir 
užpuolikų.

Kaltinamųjų 
norėjo parodyti, kad policis
tai buvo užpuolikai ir kad 

Advo
katai nurodė, kad policistų 
ataka ant pikietuotojų, o 
vėliaus puolimas ant strei
kierių įstaigos buvo tęsimas 
puolimo ant unijos, kad ją 
sunaikinti. Tokiam atsiti
kime, sakė kaltinamųjų ad
vokatai, streikieriai turėjo 
pilną teisę apsiginti.

Gladys Wallace pasakojo,

tikro laivynų sumažinimo 
ant kitų valstybių, ypatingai 
ant Franci jos, Italijos ir 
Japonijos.

Kavalierius Turėjo Bėgti

Raudoniai, Ylakių vals.— 
Pas vieną merginą nakti
mis lankydavosi jaunikaitis 
iš Laumių k. Vieną naktį 
motina pajuto, kad pas Bro
ne yra svečių; atėjusi pas 
klėties duris, reikalavo, kad 
atidarytų. Išgirdęs moti
nos balsą, svečias drabužius 
susigriebęs šoko po grin
džių. kurias del atsargos se
nai buvo atplėšęs. Pagrin
džiu lįsdamas, išlindo į tą 
puse, kur stovėjo motina. 
Atsisukęs vėl lindo po klė
tim, 
šunį, 
plikas,
šuo daro ką nori, 
kandžiojo ir dar kelines iš 
rankų pagrobęs nuvilko į 
kiemą. Gavo vyras be keli
nių bėgti namo.

tojaus ir kitų “revoliucinių” 
. Tie veikalai skai- 

. tomi “revoliuciniais.” Fa
šistai sako. kad anti-fašistai 
juos pradėjo skleisti tarp 
biednųju masių, kad varyti 
kampaniją nuvertimui fa
šistinės valdžios.

Įstatymas paliečia tik pi
gius leidinius Jack Londono 
veikalu, bet ne visas jo kny
gas. Leidiniai, kurie yra 
brangesni, kuriu darbinin
kai negali įpirkti, bet ku
riuos įsigyja buržuazija ir 
taip 'vadinami “kultūringi” 
žmonės, neuždraudžiami, 
sako pranešimas.

Kiek Svetimšalių Paryžiuje

Beljsdamas susitiko 
Gintis ankšta, pats 

drabužiai rankoj, 
Šuo ap-

Paryžius. — Paryžiuje 
kiekvienas dešimtas gyven
tojas yra svetimšalis. Sve
timšalių skaičius Paryžiuje 
auga, o francūzu mažėja. 
1911 m. Paryžiuje buvo(2į 
milionu gyventojų, iš kuritt 
155,249 buvo svetimšaliai. 
Dabar Paryžiuje yra 3 mil. 
gvventoju. o svetimšalių 
300.000. Tai nuolat gvveną 
Paryžiuje svetimšaliai. Jų 
tarpe labai daug rusu.

Henry Strong, pirmiaus 
dirbęs kaipo dailydė Loray 
dirbtuvėj, paliudijo, kad jis 
matė kaipo policija užpuolė 
pikietuojančius streikierius 
ir girdėjo policistą Gilbert 
rėkiant policijos viršininkui 
Aderholt: “Važiuokime ir 
išžudykime juos. Dabar yra 
geriausias laikas tai pada
ryti.” Jis sako, kad tuomet 
penki policistai susėdo į au
tomobilį ir nuvažiavo linkui 
streikierių kolonijos.

Gladys Wallace buvo val
džios advokato klausinėja
ma, kiek ji prakalbų pasa
kė ir apie ką ji kalbėjo. Ji 
atsakė: “Well, kartą aš pa
sakiau prakalbą ir papasa
kojau, kaip policija mane 
sumušė už pikietavimą.”

“Ar tu apie tai pranešei 
policijai?” klausė valdžios streikieriai gynėsi, 
advokatas.
• “Ne, tas nieko nebūtu gel- 7 v
bėję,” pareiškė Wallace, 
“nes įstatymai yra darbda
vių pusei. Jie (policistai) 
suareštavo mane devynis 
kartus už pikietavimą ir 
karta už kalbėjimą su sko
bais.”

“Tai tu neapkenti policis
tų?” užklausė advokatas.

“Well, žinoma, kad aš jų 
nemyliu,” atsakė liudininkė.

ad-

Valdžios Advokatų 
Argumentas

Svarbiausias valdžios 
vokatų argumentas, tai kad
streikieriai buvo sudarę 
suokalbį nužudyti policis- 
tus, kad jie la/ikė konferen
ciją unijos raštinėj pirma 
išeisiant pikietuoti ir kad 
laike tos 
gas buvo 
popiera.

konferencijos lan- 
uždengtas stora 
Gladys Wallace 

kad ji uždengė 
stora popiera išmuštą lan
gą, kad kompanijos šnipai 
negirdėtų, ką streiko komi
tetas laike susirinkimo kal
ba, nes du kompanijos šni
pai slankiojo aplink langą 
ir klausėsi.

Teisėjas Barnhill atmetė 
kaltinamųjų puses patiektą 

i/darodymą, kad pirma, negu 
policijos viršininkas su mu
šeikomis ir policija užpuolė 
streikierių koloniją, policis
tai užpuolė ir mušė pikie
tuo jančius streikierius.

Kuomet Gladys Wallace, 
I kaipo liudininkė, pradėjo

Trečiadienį, - užbaigus 
i klausinėti valdžios liudinin- 
1 kus, Frank Flowers, kalti
namųjų advokatas, padarė 
peržvalgą prieštaraujamų 

| valdžios liudininkų pasako
simų. Jis nurodė, kad pro
kuratūra nepatiekė įrody
mų, kad septyni streikie- 

! riai būtu kalti, ir kad netu- 4. 7
ri tvirtų įrodymų tęsimui . 
teismo tolinus; todėl/jis pa
reikalavo, kad teiMejas pa

kol nn f n Akintų bylą.
Teisėjas Barnhill atsakė, • 

kad jis mano, jog prokura- 
į tūra patiekus užtektinai da- 
rodymų iš savo pusės, kad ( 

i palikti džiurei išspręsti, ar 
i tie septyni streikieriai kalti 
ar nekalti.

Kaltinamųjų pusė turi 
apie šimtą liudininkų.

streikierius
gintis nuo

advokatai

Fall Atsisako Pasiduoti 
Daktaro Egzaminui

Washington. — Albert 
| Fall, buvęs vidaus reikalų 
Įministeris, pašauktas į teis- 
į mą tardymui del kyšių ėmi- 
' m o sąryšy su aliejaus šmu- 

• geliu, bando išsisukti nuo 
teismo “ligos” pagelba. Pra
sidėjus teismui kelios dienos 
atgal jo privatiškas dakta
ras pareiškė, kad Fall turi 
gulėti lovoj ir negali., būti 
teisme; sakė, kad jis spjau
nąs kraujais. Teisėjas nu
sprendė, kad Dr. Ruffin, žy
mus specialistas, kuris gydė 
prezidentą Wilsoną, išegza
minuotų poną Fall. Ketvir
tadienį Fall atsisakė pasi
duoti to daktaro egzamina
vimui. Dar klausimas neiš
spręstas, ar teismas bus 
tęsiamas ar bus pertrauktas 
del jo tariamos ligos.

Scranton, Wilkes-Barre 
Seno Vinco Prakalbos

Scranton
Subatoj, 12 d. spalių. 7-tą 

valandą vakare. Hurvich 
svetainėje, 110 W. Market 
St, yra rengiamos prakal
bos.

Kalbės dar niekad Scran- 
tone nekalbėjęs Senas Vin
cas. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuves atsilankyti 
į šias prakalbas.

kietuotojus, smaugė Vera 
Bush ir Sophie Melvin ir 
mušė sena moterį McGinnis 
ir kitus pikietuotojus. Ji 
užginčijo valdžios liudinin
kų pasakojimus, būk orga
nizatorius Beal davęs įsaky
mą streikieriams: “Šaukite 
ir šaukite, kad nužudyti.”

Wallace taipgi papasako
jo, kad valdžios liudininkai, 
Glymph, Hanna ir kiti Man- 
ville-Jenckes kompanijos 
šnipeliai ir streiklaužiai, 
bandė išardyti streikierių 
mitingą, mesdami į Beal su
puvusius kiaušinius ir ak
menis. Teisėjas tuos daro- 
dymus atmetė. ! Vincas.
Policija Pradėjo šaudyti ■ Visi vietos ir apielinkės
Wallace sakė, kad kuometi lietuviai, atsilankykite į šias _ 1 - - * —   -T L. zs 1 1 f \ z-M -W /X 1 X In K O V

Wilkes-Barrio Lietuviams
Nedčlioj, 13 d. snalių, 7-tą 

valandą vakare, B. Petalu- 
no svetainėje, kalbės Senas

policija atvyko į streikierių 
koloniją, streikierių sargy
ba užklausė, ar turi warran-

“Mums nereikia jokio 
warranto, atsakė policistas 
Gilbert, kuris tuoj aus puo
lėsi nuginkluoti Carter, vie
ną iš teisiamųjų,” sakė ji. 
Pirmiausia pradėjo šaudyti 
policistai. Pirmas šūvis bu
vo paleistas iš netoli esamo

prakalbas, nes jos bus labai 
žingeidžios.

Plymouth. Pa.
Nedėlioj, 13 d. spalių, 2- 

rą valandą no pietų, Stra
vinsko svetainėje, 42 Terry 
St., yra rengiamos prakal
bos.

Kalbės Senas Vincas. Vi
si ir visos dalyvaukite pra
kalbose.

Visi “Laisves” Skaitytojai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuote Vajuje! įvairiose Kolonijo se Reikia Šaukti Susirinkimus, Daryti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius Lietuvių Darbininkų, Kurie D ar Neskaito “Laisvės.” Padarykime Šį Va jy Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajy “Laisvė” Metams Tik $5
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BESIARTINANT NAUJIEMS KLASIŲ 
SUSIKIRTIMAMS ANGLIJOJ

• 1 Anglijos pramonėje artinasi nauji dideli darbininkų susirė-
• ’mimai su fabrikantais,—nors “socialistinė” tos"šalies valdžia ir
• darbo unijų vadai skelbia gadynę santaikos ir sandarbininkavi- 
; mo tarp kapitalistų ir darbininkų. Masinės kovos gręsia ketu-
; 'riosexpamatinese pramonėse.

. Pardavyste ir Darbininkų Bruzdėjimas
< 1 Valdžios paskirta tarpininkystės-arbitražo komisija pastaruo- 
'•jii laiku suvarė atgal darban 600,000 streikavusių medvilnės au

dėjų ir verpėjų; su socialistų lyderių palaiminimu streikas liko 
sulaužytas ir streikieriams numušta apie 6 nuošimčiai uždarbio.

Dabar, po kelių savaičių, jau šimtai Audėjų Unijos skyrių iš- 
neša rezoliucijas, smerkdami valdžią už tokį “patarnavimą” ir 
reikalaudami pakelt uždarbį. Kyla eilinių darbininkų susierzi- 

špimas prieš socialistaujančius unijos biurokratus; o labiau nusi- 
.‘vylę audėjai šimtais apleidžia pačią uniją. ■ > .

Vilnonų Pramonėje
r.’^kTuo pačiu laiku vilnonų fabrikantai vienbalsiai nutaria ap-
.karpyti savo darbininkams mokesnį net 10 nuošimčių. Geltonie-

gi šios pramonės unijų vadai siūlo, kad darbininkai pasiduo
tų valdiškos komisijos nuosprendžiui, panašiam, kaip kad užkar- 

vtas medvilnės audėjams verpėjams; yra ir tokių, kurie reikalau
ja, kad vilnonų audėjai, nieko nelaukdami, patys tuojaus pada
lytų reikalaujamąjį nusileidimą fabrikantams. Nedyvai, todėl, 
kad daugelis vilnonų darbininkų išanksto numato, jog jie 
parduoti, jeigu paliks klausimas spręsti tokiems vadams ir

- balistinei0 MacDonaldo vyriausybei.

' . Gelžkeliečiuose
Pradeda žymiau bruzdėti gelžkeliečių unijos; reikalauja,

jiems būtų sugrąžinta pustrečio nuošimčio uždarbio, kuris buvo 
numuštas tais laikais, kuomet vyriausias gelžkeliečių galva buvo 

\ garsusis social-pardavikas Thomas. Bet gelžkelių darbinin-
kgd ąbelnai nieko gero nesitiki nei iš dabartinių vadų. Juk du I partijos jie būtų—republikonų, 

. stiambūs jų vadai, Cramp ir Ogden, buvo nariais tos arbitražo demokratų arba net socialistų— 
^misijos, kuri ką tik apkramtė uždarbius 600,000 medvilnės Pe yisuon^t nuoširdžiai tarnau-
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Apie New Yorko miesto rin- 
» kimus yra svarbu ir būtinai, rei- 
( kia kalbėt darbininkams, vy- 
! rams ir moterims.

New Yorko miestas yra sosti- 
; nė Amerikos kapitalistų klasės. 

New Yorke gyvena kokie septy
ni milionai žmonių, milžiniška 
didžiuma kurių yra darbininkai 
ir darbininkės..

New Yorko darbininkai ne 
vien tik yra išnaudojami bjau
riausiais būdais dirbtuvėse, jie 
yra persekiojami brutališkiau- 
siai laike streikų, (jie yra ne
žmoniškai ir begėdiškai apsu
kami ir apgaudinėjami įvairių 
kompanijų ir trustų.

Visokios maisto kompanijos, 
pieno klastuotojai, kepyklų 
kompanijos ir kitokios papirki
nėja valdiškus maisto prižiūrė
tojus ir darbo žmonėms parduo
da netikusį ir supuvusį maistą, 
lupdamos nesvietiškas kainas, 

1 ir ne desėtkus ir nė šimtus dar
bininkų be laiko nuvaro į ka
pus.

Nešvarios dirbtuves, gyvena
mieji namai, smirdančios gat
vės darbininkų apgyventose vie
tose ir tt. verste verčia ne vien ;---- -------- - —.......... ........... .
tik darbininkus, o lygiai ir dar- (tikusi, bjauri, purvina padėtis, 
bininkes susidomėt rinkimais 
miesto valdžios.

Republikonų ir demokratų 
partijos yra kapitailistų parti- 
jos.' Jos stato savo kandida
tus, už kuriuos daug nesusipra
tusių darbininkų paduoda savo 
balsus. Bet kuomet jie tampa 
išrinkti, tai absoliučiai jokios 

! simpatijos, jokio užtarimo ne
parodo darbininkams, nežiūrint, 
kad prieš rinkįmiįs jie saldžias i kad jos netylėtų, bet keltų savo 
giesmes giedojo darbininkams,; protesto balsą, 
daug ko jiems žadėjo ir prašė, | Rinkimų 
kad tik darbininkai savo 
sus atiduotų už juos.

Išrinktieji į valdvietds, ne
žiūrint, iš kurios buržuazines

irgi eina į dirbtuves, kad pra
gyvent su šeimyna. O moterim 
darbininkėm kur kaš mažiau ir 
mokama, nekaip vyrams.

Įvedimas naujausių mašinų, 
kurių operavimą gali atlikt ne 
tik moterys, bet dažnai ir nesu
augę, nesubrendę, maži vaikai, 
davė kapitalistams galimybių 
pamainyt vyrus darbininkus— 
moterimis.

Moteris darbininkė ne vien 
tik dirba dirbtuvėje už mažesr 
nį, negu vyras uždarbį—dar jį 
priversta valgį gamint, namus 
valyt, vaikus gimdyt, juos au
gint, ir-tt. -Motinystės ir ųamų 
:šęjmįninkystės' gi pareigos dąĮr 
labia.u pabįęgipa moteries . dar- 
bįipinkės1 jau ji£ taip sunkią pa-

Moteries-šėįniininkės. padėtis 
ne ką lengvesnė, jeigu kuri ir 
neina į dirbtuvę, nes tuomet ji 
apkrauta vaikais, apversta na
mų ruoša, užimta rūpesčiais. .

Darbininkų gyvenamose mie-;Ju\ 
sto dalyse stoka parkų-daržų, ! “^ 
kas labai apsunkina darbinin
kėm vaikų auklėjimą.

Būtinai reikalinga darbinin
kėm moterim aiškint visa ta ne

Būtinai reikia darbininkes mo
teris mokinį kad visa ta padė
tis pati savaime nepasitaisys; 
reikalinga darbininkes moteris 
įtikint, kad organizacija ir ma
sinis veikimas sykiu su vyrais 
darbininkais vien tiktai ir yra 
tas būdas, kurį naudojant bus 
galima ko nors geresnio dasiekt.

Būtinai reikalinga darbinin
kes moteris išbudint, išžadint,

ri ir protą; tą pamatys ir pro
fesoriai ir studentai.

Nuvedus šunį į universitetą, 
aktorius pastatė jį prieš psicho
logijos profesorius.

Šuniui buvo įsakyta pianu 
skambinti, ir jis skambino; pa
liepta jam verkti, ir jis verkė; 
ašaros, kaip žirniai, iš akių by
rėjo. Sulig paliepimo, jis išsi
krapštė sau ausis, nusišnypštė 
nosį. Įsakyta jam “numirti,” 
ir šuva išsitiesė, kaip visiškai 
negyvas, net alsavimą sulaikė. 
Kada profesoriai su studentais 
Lobui plojo, jis dėkuodamas, 
galva jiems lingavo ir šypsojo
si, pasitenkinęs. Vienas iš sun
kiausių uždavinių tai buvo pa
liepimas, kad Lobo atneštų įsi
kandęs savo uodegą.

Dvi ištisas’ minutes šunelis 
gaudė savo uodegą, kaip viesu
lą sukdamasis aplinkui; paga
limus,I : supykęs, ėmė rūsčiai 
urgzti, kol pasigavo uodegą ir 
įsikandęs ją prinešė.

Po viso to profesoriai pripa
žino tam gyvuliui nepaprastus 
gabumus, o aktorius grįžo sau 
laimingas, gavęs savo keturko-

i draugui inteligentingumo 
"diplomą.”

Taip, kunigas daleido šunų 
I veislei dūšią, o profesoriai— 
protą. Tai ar ne džiaugsmas 
aktorėliui, kurio mylimasis Lo
bo padeda savo šeimininkui 
duoną užsidirbti ant vodevilio 
teatrų pagrindų? Vi.

IŠ LAIKRAŠČIU
Bostonas -- Reakcijos Centras

k

i, taf .sudaryt 
nupirkimui sėklos labai 

sunku. Iš praeitų metų ma
žai pas ką yra galvijų parda
vimui, mat, pašaro buvo sto
ka. Visi nedatekliai prisieina 

į padengt šių metų javais. Ir 
(štai, nespėjo žmonės javus 
i kluonai! įvežt, kai pasigirdo 

Po pernykščių blogų - metų, į vjenūr kuliamų mašinų ūži- 
Lietuvos biednuomenė šiemet, nias> 0 Dzūkijoj spragilų stuk

sėjimas—visi skubina kult ir 
vežt turgun, kad gaut kiek pi
nigų ir atiduot spiriamas sko- 

,...3, ar bent nors nuošimčius, 
tyt ir prastai užderėjusių avi-.Q ^aj paprastai, rudenį javai 
žų, miežių ir rugių, bet ten to-; Lietuvoj labai atpinga, tni ne- 

geriausio išdirbinio ir užtręši-i 
mo laukų, vis tiek niekas taip! 
neužauga, kaip, pavyzdin, Su-( 
valkijoj.

Parvykus Lietuvon pradžioj; 
birželio mėnesio, pasilsėjau I 
porą savaičių ir leidausi per 
važiuoti skersai Lietuvą. I 
Kauno nuvažiavau Kalvarijos! 
miestan; iš ten pasukau Liud- 
vinavan. 1 Liudvinavo apielin-l 
kėse aplankiau keletą kaimų, i 
Paviešėjau kelias dienas Kūlo-į 
kų kaime pas ūkininką Bagdo-, 
ną. šiose-''apielinkese ūkiniu-! 
kai gana turtingi; laukai nors j 
ir nelygūs, 1 
tai javai išrodė labai puikūs/ 
Ypač rugiai gražūs-—dideli ir! 
tankūs. Ten pas nekuriuos 
ūkininkus, nors ir po sunkių v. . v. „ 
metų, klėtyse dar buvo dideli |zi ir pačiame ^Panevez.yj. I a- 
aruodai pilni rugių, kviečių ir 
avižų. Paklausus, kodėl taip 
yra, kad šiaurinėj Lietuvoj 1 
žmonės badavo iš pat. rudens,! 
o pas jus dar tiek javų pasil. 
ko?—jie man štai kaip paaiš 
kino: girdi, mūsų valdžia L. 
bai negerai pasielgė—pavėlino' 
įgabent javus iš kitur už pi
gesnę kaina, negu tuomet Lie-Į 
tuvoj buvo, tai mes ir negalė- , , .
jome išparduot. Sako, rudenį Yvuose koKį8,.Įdėjęs, 
rugių centneris pasiekė iki 30 i , ,
litų, tai mes tikėjomės, kad i šiame mieste mačiau 
pavasarį gausime dar daugiau su temimais palotais n, ži

noma, sudriskusiais. Ant vei- 
į'dų išrodė labai suvargę, neda- 

valgę, susirūpinę. Vienok gat
vėje nei vienas neprašė pas 
mane pinigų nusipirkt ką nors 
užvalgyt. Jie tik žiūri ameri
konui į akis, bet neprašo.

Kalvarijoj ir Mariam pole j 
1 neteko matyt taip suvargusiu 
žmonių, kaip Panevėžyj. šis 

vasaroj as i j<ragį.as aįro(]o dikčiai turtin- 
| gesnis už Panevėžio apielin- 
; kės ir už Kaišedorių-Traku 
; apskričio apielinkes. šiose

įspūdžiai iš Lietuvos

šiek tiek atsigriebs—visokie 
javai puikiai užderėjo veik vi
suose Lietuvos kampuose. Tie
sa, Trakų apskrityj teko ma-i]ag

Dainavo s

kia prasta žemė, kad ir prie j mažai reikia parduot, kad 
j užkišus nors mažesnes skyles.” 
■ Ir> kaip teko iš nekuriu išgirst, 
kai kas jau pardavė javų dau- 

jgiau, negu,jis gali. Gi to pa- 
isėkmės: ateinantį pavasarį vėl 
! reikės pirkt duoną, o gal ir 
'vasarojui sėklos reikės da- 
pirkt. Taigi, nors šie metai 

! ir geri, vienok, jie tepajėgs tik 
dalinai išlygini praeitų metų 
nedateklių, o apie šiokį tokį 
palengvinimą būvio nėra kas 
nei kalbėt.

Žmonės Prastai Atrodė

Pervažiavus skersai Lietuvą, 
bet gerai prižiūrėti, Į matyt, kaip žmo-

- - - - 'nės atrodė. Čia kalbu apie
didesnių miestelių bei miestu 

i žmones. Prasčiausiai išrodė 
biedni žmonelės apie Panevė-

Rugsėjo 28 d. įvy 
giška vakarienė pan 
dešimties metų nuo į 
Amerikoj Komunistų 
Angliškai kalbėjo di 
man; dainavo Lyros 
taipgi pirmu kartu dai 
lo M. Kuzmickaitė; si 
gerai, už ką publika 
šiai plojo.
Kuzmickas, kurį publ 
dos nenori 
leisti; jis dainavo ger

Svėčių, kaip vietinių 
iš apielinkių, atsilank 
lingai. Buvo iš Readii 
Misevičiui, kurie laba 
atsilanko į mūsų pare

Girdėjau, kad re 
liks ir pelno. Visiei 
lankiusiems varde / 
Komunistų Partijos t 
dingą ačiū.

Sekantis P?*rengii

nuo steič

linksmas balius, kur;
17 kuA. L. D. L. D 

gles svetainėj, 
linkių lietuviai kviečii 
lankyti į šį parengim 
kuopos nariai taipgi t 
darbuoti, kad šis pai 
būtų pasekmingas. ( 
Įima atsiekti tik išj 
skelbimus išanksto ir 
pardavinėjant įžangos 
Todėl, visi nariai prie

Kalnų R
Jnevėžio apielinkėse matosi

I laukuose dirbant vyrus su bal- 
! tomis kelinėmis, tai yra, tik 
i su apatinėmis. Gi Panevėžyje^ 

p j pačiame mieste, daug biednų 
-J darbininkų vaikščioja labai a 

ja_ipiplyšę ir basi. Teko matyt 
į labai keistai “apsiavusį”—nu

spjovęs automobilio šiuos (tire) 
išmotus, galus šniūrais susiuvęs 
ir vaikščioja, kaip kokiuose lo- 

Nors* 
tai buvo birželio mėnuo, bet

SOUTHBURY, CO
A. L. D. L. D. 225- 

pos piknikas, surengti 
rugsėjo, pavyko gera 
nių privažiavo iš visos 
kės apie 600. Prograi

Kriaučių organas “Darbas” 
rašo:

Bostonas, kurį kadaise vadi
no Amerikos Atėnais, tai yra, 
kultūrinio gyvenimo centru, vis 
labiau darosi Amerikos obsku- 
rantizmo centru. ' 
jos dvasia viešpatauja, ten Sac
co ir Vąnzetti nužudė.

Geriausi Amerikos rašytojų 
veikalai yra uždrausta pardavi
nėti Bostone. Tarpe uždraustų 
yeikalų yrą Dręisėrio \ “Ameri
kos Tragedija,” Sinclair Lewiso 
“Elmer Gantry” (iš gyvenimo! 
Amerikos dvasiškijos) ir keli į Kauno, link, 
paskutiniai kūriniai Upton Sin- 
clairio. Nesenai Bostono cenzū
ra uždraudė pardavinėti Voltai- 
ro “Candide” ir Wellso “The 
World of William Clissold.”

Šis cenzūros šėlimas yra tiek 
jau absurdiškas, kaip ir idiotiš
kas. Bostono puritonai tariasi 
tuo būdu apsaugosią savo mies
to dorybę. O tuo tarpu Bosto
nas jau senai yra žinomas, kai
po miestas, kuriame paleistu
vystė pusėtinai įsigalėjus.

Pastaruoju laiku cenzūra at
kreipė savo domę ir į teatrą. 
Sulaikyta rodymas ant scenos 
vieno iš geriausių teatralių vei
kalų, būtent, Eugene O’Neill 
“Strange Interlude.”

Kas yra su Bostonu?—klau
sia Heywood Broun, gana pla
čiai žinomas Amerikos feljeto
nistas, ir atsako: Paprastai del 
reakcijos Bostone kaltinama se
noji puritonų aristokratija, bet 
ne ji viena atsako už tai, kad 
Bostone įsivyravo reakcinė 
dvasia. Bostone dar yra kar
dinolas ir iš airių kilusi biuro
kratija. ši iš-savo tarpo duo
da Bostonui jo majorus, jo po
litikierius ir, visą policijos šta
bą. Ji kaip kada duoda Massa
chusetts jos gubernatorius.

Bažnytiųiai klerikalai, susi
jungę su iručiais senų aristo
kratiškų f atpili jų, ir suteikia 

 

Bostonui jo reakcinę varsą.

Harvardo universitetas dar ir 
dabar rokuojamas Amerikos in- 
telektualio gyvenimo centru, bet 
tokiuo jisai nėra. Užtenka tik 
atsiminti, kokią rolę sulošė Sac- 
co-Vanzetti tragedijoj Harvar
do prezidentas Lowell. Tiesa, 
Harvardo universitete yra šiek 
tiek socialistuojančių studentų, 
bet su jais, kaip išrodo, neten
ka rimtai skaitytis.

Ar tik ši bendra Massachu
setts reakcinė psichologija ne
daro įtakos ir į lietuvišką Bos
tono buržuaziją? Mes manome, 
kad daro. Obskurantizmo 
dvasia ir ją palietus ir supara
lyžiavus. ši 
be abejonės, 
darbininkus, 

1pėdon paskui

Rinkimų 'kampanijos metu 
bal-I geriausia yra proga išjudint 

net moteris (darbininkes.
Tą darbą !pradėt ir jį varyt 

pirmyn gali (tiktai klasiniai su
sipratę darbininkai komunistai 
ir komunistės ir jų artimi' sim- 
patikai, jeigu jie bus^rie to 
prirengti. . ; < . j

Kad prirengt žmones 1 veiki
mui, tai būtįnai-tėikalinga įvai
riose darbin inkų organizacijose 
apie tai kalkei ir diskusuot pa
našūs klausimai.

merių sutaisyta. Vili, 
ras, iš Waterburio, si 
keletą dainelių. Dra 
Prūseika pasakė gerą 
bą. Jauna mergaitė 
čiūtė padeklamavo <■ 
kiškas eiles labai aiškia 
lė Sinkevičienė padaiil 
voliucinę dainą ir kaili 
pasakojo apie karo | 
bes, nes 
Lietuvoj 
venti. 
pabaigoj 
publiką, 
pagelbėtų argent in ieČil 
T. D. A., kuris veda d 
kų bylas. Publika su 
dolerių su centais. Tr 
gės (dvi L. D. S. A. 
viena pašalinė) vaikšt 
rinko aukas GastonijJ 
kierių bylos vedimui. 
$12.70 ir drg. l'lincki 
dėjo 30 centų, tai viso 
re $13. Parduota 
“Darbininkių Balso.”

Taigi, dvasišku ž 
piknikas pavyko laba 
bet finansiniai silpnai, 
žin rengėjams ar Iii 
kiek pelno, nes iškašči 
Ii. Muzikantams reik 
mokėti $15 ir gal dar 
čiams atlyginti kelionė 
Draugai farmeriai ma 
nio darė. įžanga būvį 
centų ypatai, tai iš įža 
gi negalima daug ko

Waterbu

ja kapitalistų klasei ir atkąk-x 
liai gina kapitalo reikalus. | į 

Gint kapitalistų reikalus— 
reiškia persekiot, spaust ir 
slėgt darbininkus, naudojant 
net pačias bjauriausias priemo
nes.

Tik reikia prisimint visą eilę 
darbininkų streikų New Yorke, 
kuriuose policija buožėmis skal
dė galvas vyri; ir moterų, net 
ir vaikų—darbininkų. Reiškia, 
New Yorko gatvės yra laisto
mos darbininkų krauju kiekvie
ną sykį, kuomet jie išdrįsta pa
kelt protesto balsą prieš nuola
tinį nežmonišką, bjaurų, kruvi
ną kasdieninį 'išnaudojimą iš 
kapitalistų pusės.

Policistai skaldo darbininkų 
galvas todėl, kad jiems; paliepia 
taip daryt New Yorko miesto 
policijos viršininkas, kurį pa
statė į tą vietą miesto majoras, 
už kurį laike rinkimų balsavo 
daugelis nesusipratusių! darbi
ninkų ir darbininkių.

Gatvės nenuvalytos ir nenu
plautos apgyventose darbininkų 
vietose todėl, kad koks nors ko- 
misionierius atstatė daug darbi
ninkų gatvių valytojų nuo dar
bo, kad jų algas sutaupyt keno 
nors kišeniui.

Mokyklos perpildytos darbi
ninkų vaikais, daugeliui kurių 
priseina lankyt vakarais rtodėl,1 
kad dieninėse nėra vietos. Nau
jų mokyklų kiek reikiant, nesta
toma, nęs visokie sukčiai pini
gus išeikvoja kitiems tikslam^, 
nežiūrint, kad pinigus pavidale 
taksų ant įvairių reikmenų di
džiumoj sumoka darbininkai.

Tikiu, kad daugelis darbinin
kų ir darbininkių sutiks su ma
nim, kuomet aš pasakysiu; kad 
darbininkės moteries padėtis 
yra sunkesnė už padėtį vyro 
darbininko. .

Nors moteris fiziškai yra silp
nesnė už vyrą, vienok gyvenimo 

’našta sunkesnė kliūva ant dar-, 
bininkių moterų pečių, negu ant 
vyrų.

Kapitalistų klasė moka labai ■ 
žemas algas vyrams darbiniu- L 

; Masines Kovos Neišvengiamos skams, tai darbininkės męter^si
Anglijos kapitalistai žino, kad MacDonaldo adresuojami jiems į —............ . ■■

‘įrerspėjimai ” nieko nereiškia ir kad “socialistinė” vyriausybė (taikymą nesuturės^ Anglijos darbininkus nuo (kovų, kurios iš- 
»visuomet pasielgs taip, kaip jai įsakys fabrikantai. (naujo sparčiai bręsta ir noksta. O tos kovos žada būti plates-

Tačiaus, jokios judošystės iš “darbininkiškos” valdžios ir se-; nėmis, negu kad 1926 m. Tai bus dar ryškesnis ir griežtesnis 
Į nųjty vadų pns^s, jokios jų nobažnos pasakos apie klasių susi- i konfliktas, mūšis klasė prięš Icląoę,

audėjų verpėjų.
. Taigi natūralūs dalykas, kad gelžkeliečiuose dabar Komunis

čių Partija ir kairioji'mažuma randa sau kur kas daugiau prita- 
f rimo, nekaip pirma. Kairiųjų mažumų organizacija energingai 
j rengia šaukiamą suvažiavimą darbininkų delegatų nuo visų gelž- 

1 kelio darbo šakų. Tame suvažiavime bus iškeltas obalsis kovos 
<■■ prieš pardavikiškus unijų biurokratus, ne vien tik prieš samdy- 
• tojus.

į-

»• A; ‘ Angliakasyklose
Anglies pramonė irgi randasi išvakarėse susikirtimų tarp dar

bo ir kapitalo.
Kasyklų savininkai, su pilnu užgyrimu “socialistinės” val- 

!' džios, išdirbo planą tarpsaviniam susivienijimui, kuris bus kaip 
trustas. Ta kombinacija mažins darbininkų skaičių, likusius 

įkinkys į spartesnį darbą, visais būdais “aplaižinės” ir taip jau 
visai žemą mainierių uždarbį, stengsis dar prailginti darbo die
ną,—žodžiu sakant, įvedinės kasyklose racionalizaciją angliaka- 
šių lėšomis.

Tame savo trustiniame plane, pagamintame su MacDonaldo 
‘^valdžios pritarimu, stambiausių kasyklų savininkių sąjunga griež
čiai atsisako daryti vieną bendrą sutartį su visa Mainierių Fe

deracija. Jų taktika yra—paskirstyti mainierius atskirais bū- 
jriais, laikyti juos paskirstytus, kad lengviau būtų apsidirbti su 

kožnu pavieniu būriu.
/ Ministeris pirmininkas MacDonaldas, tiesa, veidmainingai be- 
-sigerindamas mainieriams, nekaltai pareiškia: taip, turėtų būt 

padaryta sutartis sykiu su visa Mainierių Federacija. “Kazio-
* ni” Mainierių Federacijos gi vadai nei kalbon nesileidžia apie 

jokią rimtą angliakasių kovą; jie sako, kad jeigu įvyktų susispy-
•'rimas tarp “atkaklių” savininkų ir mainierių, tuomet turėtų įsi- 
.kjšti darbiečių valdžia. Jie ramipa darbininkus, būkrta valdžia 

oįsimaišytų delei angliakasių naudos. Tikrenybėje gi jinai vi-
Šu4met palaikė ir palaikys kapitalistų pusę.

. Renegatas Cook, labiausią pagarsėjęs mainierių vadas, šau- 
*į savininkus, kad padarytų “santaiką” pramonėje; jis už- 
i tikrina publikai, kad
‘ r . “ąngliakasių organizacijos atstovai ir viršininkai nėra kokia 

i kiauragalvė bei tironiška žmonių veislė, kuri norėtų pakenkti 
pramopėi ir veržtųsi į ginčus* susikirtimus su samdytojais.” 
jeigu ir Cookas maldauja, su kepure po pažasčia, kad kasyk- 

VJiį; savininkai padarytų bendrą sutartį su visa Mainierių Fede
racija, tai todėl, kad to griežtai reikalauja minios paprastų ang- 

yfąkapių. Jis, kaip ir kiti tokie mekleriai, bijo galutinai užrūs
tinti fr prieš save sukelti mainierių mases, kad jos nenueitųjų 
kairiaisiais ir komunistais, šiaip gi tie darbininkų suvadžioto- 
jai jau išanksto yra pardavę mainierių reikalus vardan vienybės

. SU^kapitalistais.
j Kaip matome, nei audėjų, nei gelžkeliečių, nei angliakasių se- 
> ni4ji vadai apie darbininkų kovą nei kriukt,—nors visose tpse
’ pramonėse, ypač angliakasiuose, įvairiuose rajonuose jau savai-!
• me eina atskiros gana smarkios kovos.

h

-I

ų organizacijose

Protą
“Ar ■ šunes turi dūšią ir ar 

jie po mirčiai eis į dangų?” bu
vo užklaustas katalikų kunigas 
Fr. P. Duffy, veteranas armi
jos kapelionas, po jo prakalbai 
apie religiją Columbijos Uni
versitete, Nejw Yorke, spalių 8 
d., kur jis kalbėjo susirinku-
si ems 250 filosofijos studentų J 
ir mokytojų. |

“Aš nežinau 
gas, “bet aš tikiuos, kad šunes 
eis į dangų.
mano supratimu, 
giausia yra verti dangaus.”

Paprastiems; parapi jonams
tatai atrodys eretiškas suprati
mas; bet jį išreiškė ne bile koks 
dvasininkas, o žymus katalikų 
bažnyčios kuijigas, nors papras
ti tikintieji dar ir po šiai die
nai mano, kad “bestija” neturi 
ne tik dūšios, bet nei jokio pro
to; kad šuva, kaip ir kiti gyvi 
sutvėrimai, apart žmogaus, 
siškai nėra g^bus protauti.

Ant rytojaus po kun. Duffy 
prakalbai tarrie pąčiame univer
sitete buvo įdaroma bandymai 
su keturių metų amžiaus šunim 
Lobo, kad ištirt

Tai geros veisles ir 
lavintas šunelis, priklausantis 
vodeviliniam aktoriui Clarence 
Moore’u i.

Išgirdęs, kad kunigas pripa
žino šuniui ! dūšią, aktorius, 
taipgi tikintis pįnogus, labai nu- 

;Aš vesiu tave, 
dusią New Yor- 
rodyt, kad tu tu-

.atsakė kuni-

Iš visų gyvulių, 
šunes dau-1

vi-

jausmus.
jo protą ir

Ten reakci-j ir todėl laikėme užspaudę..
O čia, ot, matot, dabar tik 15 
litų už centnerį galime gauti, 
tai nesinori nei ant rinkos vež
ti. . .

Tai taip elgėsi Lietuvos tur
tingi ūkininkai.

Iš Mariampolės važiavau 
Visur pakely j į 

rugiai buvo puikūs; ■ 
taipgi rodėsi bus geras, nors 
dar buvo kai kur tik apdygęs. 
Iš syk žirniai buvo prasti, bet 
vėliau, pasitaikius tinkamam ■ apielinkėse senesni vyrai vaik- 
orui, pasitaisė. Iščioja baltose (tik apatinėse)

Išvažiavus iš Kauno link i kelinėse, kaip laukuose, taip 
Ukmergės, matėsi laukai ir Į ii’ savo kaimuose. Daugiausia 
gyvuliai dikčiai prastesni, ne-ipiatosi vyrų su marškiniais vir- 
gu apie Mariampolę ar Kalva- >šuj kelinių ir namie austomis 
riją. Bet pakalbėjus su vieti- juostomis susijuosę. Tai tipiš- 
niais ūkininkais, jie gyrėsi, 
kad šiemet du ir tris kart ge
riau viskas auga, negu pernai. 
Rugiai ir Kaunijoj buvo geri. 
Laukė žmonės tik gero oro au
gint ir suimt javus. Gi oras 
ir buvo taip, kaip ant užsaky
mo: reikia lietaus—lyja; rei
kia pagados—gražios dienos.

ki Traku dzūkai.c

Jaunimas visur progresuoja 
apsirengime, žinoma, trakie
čiai truputį atsilikę nuo su
valkiečių bei šiauliečių, bet 
visgi vaikinai nevaikščioja bal
tomis kelinėmis. Merginos 
taipgi vis stengiasi sekti di- 
dėsnių miestelių madas. Kur

Suimt šienas ir rugiai pasise- skrybėlių dar neturi, tai non
kė geriausia; šiek tiek sutruk
dymų buvo su suėmimu 
lesnio vasarojaus. Mat, į 
denį, tai vis daugiau būna 
taus.

Išvažiuojant
bulvių dar nekasė, tai apie už-. . t - .
derėjimą galima buvo spręsti, kreminiais rūbais, tik ką pras- 
tik pagal bulvienius, kurie bu-;^ai išprosytais, arba ir visai 
vo išaugę sulig juostos. O kur į nuprosytais. Sako, kaip pa
būna dideli bųlvieniai, ten irj siuva, tai iki sunesioja, niekad 
bulvės geros. ineprosįna.; Vaikinai Dzūkijoj

■ retai plaukus kerpa, kas pada- 
Su sodais, tai visai prasta: ro juos kokiais tai apšepusiais; 

praeitos žiemps negirdėti ša!- ant veįdo ųieko sau yrukas,

vė- 
ru- 
lie-

skepetaites jau kitaip dėvi, ne
gu pirmiau—“miestiškai.” Se
nės “bobos” keikia jaunąsias 
už “paniekinimą” senų madų, 
bet jaunosios tik pasijuokia

Lietuvos, savo senų močiučių,
""aikinų jau daug matosi su

praeitos žiemas negirdėti ša!
čiai iššaldė vęik du trečdaliu (Į)ep kuomet plaukąi net ant 
Lietuvos sodų. Retai kur ma- i kaluieriaus išlindę, ant Žandų 
tesi po truputį, obuolių ant ne- llUiS)korę, tai nekokį įspūdį da- 
iššalusių obelių. Tai tik .vie- r0# Daugelis vyrukų vasaros 
nintėlis vaisius, ką buvo gali-i laiku nešioja sunkius čebatus

džiugo; sako: 
Lobo, į augšči 
ko mokyklą pa

sutemų nuotaika, 
užkrėtus ir tulus 
kurie deda pėda 
savo ponus...

nintėlis vaisius, ką buvo gali-;|ajj<u nešioja sunkiu 
ma
Grūšių
rastų
Slyvos visos 
neiššalo, bet 
nei kiek.

Gyvenimas

šių metų užderėjimas beze-, 
mių bei mažažemių ūkininkų i 
gyvenimo žymiai nepagerins, j 
Praėjusių blogų metų neda-j 
teklius tokis didelis buvo, kad

metai jo užlygini ne p a- ’
Pritrūkę biednieji ūki-i

matyt šiemet Lietuvoj
slyvų, vyšnių nei ag

niekur neteko matyt, I vasara 
iššalo. Vyšnios įjną štatus, 
vaisiaus neišdavė

su ilgais aulais. Nedateklius 
! gyvenime neduoda visiem tu- 

čeverykus, o žie-

Užuguosčio Petras.

Mažai Pagerės

DARBININKŲ
KALENDORIUS

K

... .. . . .Spalio 11 d.:šie metai jo uzlygint ne p a- 1 1
jėgs. Pritrūkę biednieji ūki-; —Gen. Judenicio armija pra
niukai maisto, skolino pinigus: dėjo pulti Petrogradą, 1919. 
ir pirkosi duonos bei kitų pro-! „ . , _ . _
dūktų; daugumas pirko visą S°v* Yvriausybė padarė nu- 
sėklą. O kadangi Lietuvoj tų‘tarimą išleisti červoncus, 1923.

tuom laiku ji 
ir viską t u re j < 
Draugas L. 1 
savo kalbos 
kad kas kie

Cliffside, N.
DIDELIS IR PU

MnCIi

BALI
—Rengia—
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Kampas Walker St., G 
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Vietiniai ir apielinkės | 
darbininkai yra kvieči 
šliaukyti ir paremti n| 

kuopas.
ĮŽANGA 50 CEN'

Užkviečia Komii



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 malonus ir dūmai 

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

palių 11, 1929 Puslapis TrečiosEAilSVBPehktadien., Spalių 11,1929
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GERAI PATAIKOT’

figūrą! f

M
t

*

štai Atrodė

SKONI!
SOUTHBURY, CONN Jis

žemą kainą,

MENDELO
SCRANTON, PA.BALTIMORE, MD

ftr. Jonas Repšys PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien
881

Lietuviškas Skaptukas.

Cliffside, N. J MATTHEW P. BALLASGalvažudžiai Prieš
DIDELIS IR PUIKUS

YorkeBALIUS NOTARY

PUBLICvasaros
ir

Telefonas:

Stagg

5043uosčio Petras.

KŲ GRABORIUS
NDORIUS

i
i
I
I

(BIELIAUSKĄ S) 

UNDERTAKER

PARDUODAM LAIVAKORTES 
Parūpinanti mortgičius namams ir 

IR SIUNČIAM PINIGUS
l VISAS SALIS

patar- 
ir už

\edateklius 
visiem tu

rns, o žie-

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

n k esc 
t vyru

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

mu- 
$25 

Vie- 
Mc-

“SKONIS virš visko”

progresuoja 
■ina, trakie- 
<ę nuo su- 
iliečiu, bet

beturi, tai nors 
kitaip dėvi, ne- 
Įniestiškai.” Še
pikui jaunąsias 
ją” senų madų,

daug biednii 
ioia labai a-
Teko matyt 

- ia' usį”—nu-

Jau Trys Mteai, Kai Argentine* 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

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

^<#1

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

'HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
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LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo

—Rengia—
A. L. D. L. D. 77 Kuopa

T. D. A. 11 Kuopa
ĮVYKS NEDĖLOJ

Spaliy (Oct) 13, 1929

ŠVELNŪS 
... o vienok
PATENKINA

(.hesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI

(c) 1929, LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

nuliūdimo va-' 
landoje šauki-1 
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija: į

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. |
SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. •

is. Merginos 
ginsi sekti di-

"h “ S i SHENANDOAH, PA.
eitų metų ma- 1 ----------
galvijų parda- Į Rugsėjo 28 d. įvyko drau-

šaro buvo sto- ’ giška vakarienė paminėjimui
ekiiai prisieina dešimties metų nuo įsikūrimo
‘hi javais. Ir Amerikoj Komunistų Partijos,
žmonės javus Angliškai kalbėjo drg. Gor-
kai pasigirdo man; dainavo Lyros Choras;

u marinų ūži- taipgi pirmu kartu dainavo so-
spragilų stuk- j lo M. Kuzmickaitė; sudainavo

Kabina kult ir j gerai, už ką publika jai gau
ti gaut kiek pi- j šiai plojo. Dainavo solo ir S.
spaiaiuas sko- Kuzmickas, kurį publika visa-
>is nuošimčius. dos nenori nuo steičiaus. pa-
i. rudeni javai ' leisti; jis dainavo gerai.

)

nga, tai ne- 
įdr.ot, kad 
ies skyles.” 
'iriu išgirst, 
e javu dan

tį i to pa

o gal ir 
i k ės d a- 
<;e metai 
>ajūgs tik 
i tų metų 
Jokį tokį 
nū

sai Lietuvą, 
ir kur žmo- 
kalbu apie 
bei miestų 

tįsiai išrodė
Panevė

žį yj. Pa
in ate s i 

i su bal- 
vra, tik

mėnuo, bet 
■st? mačiau 
‘tais ir, ži- 

Ant vei- 
argę, neda- 
Vienok gat- 
u prašė pas 
i r k t ką nors 
žifp'i ameri- 
eprašo.

Mrriampolėj 
lai p i v argu si ų
"amvūžyj. Šis 
dikčiai turtin- 

evūžio apielin- 
i:.edotfų-Trakų 
: iir kės. šiose 
?sni vyrai vaik- 
(tik apatinėse) 
laukuose, taip 

<e. Daugiausia 
marškiniais vir- 
ir.mie austomis

s' nu močiučių, 
aug matosi su 
lis, tik ką pras- 

arba ir visai 
k’ko, kaip pa
ine ioja, niekad 
ikiriai Dzūkijoj 
e r pa, kas pada
lai apšepusiais; 
o sau vyrukas, 
laukai net ant 
tūlę, ant žandų

icio armija pra- 
gradą, 1919.
sybė padar 
červoncus,

Svečių, kaip vietinių, taip ir 
iš apielinkių, atsilankė skait-1 
lingai. Buvo iš Readingo drg.' 
Misevičiai, kurie labai dažnai; 
atsilanko į mūsų parengimus. 1

Girdėjau, kad. rengėjams 
liks ir pelno. Visiems atsi
lankiusiems varde Amerikos 
Komunistų. Partijos tariu šm^"’ 
dingą ačiū.

Sekantis Parengimas
Spalių 19 d. įvyks pirmas 

linksmas balius, kurį rengia 
A. L. D. L. D. 17 kuopa, Ea
gles svetainėj. Vietos ir apie
linkių lietuviai kviečiami atsi
lankyti į šį parengimą. Visi 
kuopos nariai taipgi turi pasi
darbuoti, kad šis parengimas 
būtų pasekmingas. O tą ga
lima atsiekti tik išplatinant 
skelbimus išanks0 ir išanksto 
pardavinėjant įžangos tikietus. 
Todėl, visi nariai prie darbo.

Kalnų Ragana.

A. L. D. L. D. 225-tos kuo
pos piknikas, surengtas 29 d. 
rugsėjo, pavyko gerai, žmo
nių privažiavo iš visos apielin
kės apie 600. Programa buvo 
gera ir turtinga, draugų far- 
merių sutaisyta. Vilijos Cho
ras, iš Waterburio, sudainavo 
keletą dainelių. Draugas L. 
Prūseika pasakė gerą prakal
bą. Jauna mergaitė Sinkevi
čiūtė padeklamavo darbinin
kiškas eiles labai aiškiai; sene
lė Sinkevičienė padainavo re
voliucinę dainą ir kalbėjo. Ji 
pasakojo apie karo baiseny
bes, nes tuom laiku ji gyveno 
Lietuvoj ir viską turėjo pergy
venti. Draugas L. Prūseika 
pabaigoj savo kalbos paprašė 
publiką, kad kas kiek išgali 
pagelbėtų argentiniečiams ir 
T. D. A., kuris veda darbinin
kų bylas. Publika sumetė 17 
dolerių su centais. Trys drau
gės (dvi L. D. S. A. narės ir 
viena pašalinė) vaikštinėjo ir 
rinko aukas Gastonijos strei- 
kierių bylos vedimui. Surinko 
$12.70 ir drg. Ulinckienė pri
dėjo 30 centų, tai viso pasida
rė $13. Parduota keletas 
“Darbininkių Balso.”

Taigi, dvasišku žvilgsniu 
piknikas pavyko labai gerai, 
bet finansiniai silpnai, nes ka
žin rengėjams ar liks nors 
kiek pelno, nes iškaščiai dide
li. Muzikantams reikėjo už
mokėti $15 ir gal dar chorie- 
čiams atlyginti kelionės lėšas. 
Draugai farmeriai mažai biz
nio darė. Įžanga buvo tik 15 
centų ypatai, tai iš įžangos ir
gi negalima daug ko tikėtis.

Waterburiete.

Pradžia 3 vai. po pietų

N. CARELLO’S SALĖJE
Kampas Walker St., Cliffside, 

prie pat karų linijos
Vietiniai ir apielinkės lietuviai 
darbininkai yra kviečiami at
silankyti ir paremti minėtas 

kuopas.
ĮŽANGA 50 CENTŲ

Užkviečia Komitetą*.

Cigaretas turi turėt

Dailios Moterys 
turi turėt

Si?

3

Skonis niekad nėra koks dirbtinas įprotis.
pagrindasyra ir visados bus vyriausias 

rūkymo.
vieton...' 
tinkamus

Taigi mes statome skonį pirmon 
dirbdami Chesterfield. Parenkant 
tabakus.. .sumaišant juos standardiniu Chest
erfield būdu.. .skonis yra visuomet dalykas, 
kuris nusveria.
Ir kas gi kita galėtų išaiškint Chesterfield’o 
populiariškumą? švelnus cigaretas ... gana 
švelnus bile kam.. .malonus.. .gardžiai kve
piantis.. .tačiaus su tikru skoniu ir smagumu 
rūkymui.

Spalių mėnuo prasidėjo di
deliais lietais. 2 d. taip gat
vės žemesnėse vietose paplū
do, kad net valtelėmis rei
kėjo plaukioti. Visi skiepai ir 
žemesni butai pasemti vande
niu. Daugelis gyventojų tu
rėjo išbėgioti iš savo stubų, 
nes bijojo, kad neįvyktų nelai
mių. Daugeliu gatvių susisie
kimas buvo sulaikytas, nes nei 
gatvekariai, nei busai, nei au
tomobiliai negalėjo važinėti. 
Silpnesnius tiltus vanduo su
griovė. Padaryta nemažai ir 
nuostolių.

vėse. Neatsiliko ir moterys, 
kurios skaitosi šimtaprocenti
nėmis ame ri k onėmis. Laike 
prakalbų daugiau nieko nega
lima buvo išgirsti, kaip tik 
garbinimą Amerikos. Miestas 
išleido dideles pinigų sumas, 
bet iš to žmonėms jokios nau
dos nėra. Galima buvo tuos 
pinigus sunaudoti naudinges- 
niems tikslams. Bet miesto po
nams darbo žmonių reikalai 
neapeina, jię'Išimtus tūkstan
čių vėjais išleidžia, kad tik 
daugiau paskleidus patriotiz
mo.

| Standard Oil Co. ant North
Ave. nupirko vieną bažnyčią, v.. . fv v . • 
nugriovė ją ir įsteigė gazolino ZlbalO ISVCZlOtOJUS 
stotį. Manau, kad ši įstaiga . ------ —
žmonijai bus naudingesnė, ne
gu buvusi, kurioj daugiau nie
ko nebuvo, kaip tik žmonių 
mulkinimas.

Pas mus mėlynasis įstatymas 
visgi siaučia. Rugsėjo 29 d. 
Seanabono kriaučių dirbtuvė- šoferių, 
je, kuri randasi W. Pratt ir 
St. Paca gatvių, policija sua
reštavo keletą kriaučių, kurie 
buvo susirinkę dirbti. Mat, 
dabar čia kriaučiai dirba visu 
smarkumu, tai daugelis dirba 
net ir nedėldieniais, tik turi 
labai slapstytis, kad policija 
nepamatytų. Kai kurie lietu
viai irgi dirba nedėldieniais.

Pora savaičių atgal vietos 
patriotai buvo surengę pami
nėjimą dviejų šimtų metų su
kaktuvių nuo įsikūrimo Balti- 
thorės miesto. Per tris dienas 
buvo rengiamos parodos gat-

Didžiajame New 
streikuoja 2,000 tavorinių šo
ferių, išvežiojusių gazoliną 
šešių didžiųjų žibalo kompani
jų. Streikas kilo iš to, kad 
bosai Standard Oil Kompani
jos pavarė iš darbo 12 trokų 
v " kuomet jie prisidėjo 
prie unijos.

Minimos kompanijos tuojau 
prisisamdė kriminalistų 
šeikų, kuriems moka po 
į dieną, prieš streikierius. 
nas streikierys, James 
Cabe, buvo perdurtas peiliu 
iš užpakalio ir dabar randasi 
ligoninėj. Standard Oil Kom
panijos ir Tammany Hall 
gengsteriai tyčia su dideliu 
troku užvažiavo ant dviejų 
streikierių automobiliuko, 
tuom sužeisdami Johną Ser- 
geo ir jo draugą. Daro jie ir 
kitas nuolatines šunybes prieš 
streikierius.

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- 

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir 'Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite dga- 
rą, kuris visiems patinka, 5r rūky
damas džiaugsies. Mūsų -cigarai .ga
rantuojami. Cigarus pašančiame 
ant pareikalavimo visur j kitus "mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

d HM IHWU LWIJ V MUWMM.U—K

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug 
raščių ir beletristikos; iliu 
ir ant gražios popieros spa 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis sus* 
žins su savo klases brolių re 
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

Pinigus siųskite American Expaey 
money orderiais, juos išrašyflBJm 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”

Senas Vincas kalbės Scran- 
tone 12 d. spalių, Vinkelstein 
svetainėj, 110 W. Market St. 
(Providence Square), ant tre
čių lubų. Pradžia 7 vai. va
kare.

Visi serantoniečiai dalyvau
kite, nes tokios progos dau
giau nebus.

Prakalbas rengia A. L. D. 
L. D. 39 kuopa.

Rengėjai.

Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

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

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

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

AI FITDCTIC 332 west Broadway • J. IkUl UlllJ So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0rCL. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, iBtuaius išmokysite 
randomis. Dabar bttna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos j‘au nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojąus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
ai tikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš' 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS 
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-13'73

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
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 kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedllio- 
■aii nuo 9 :80 iki B Tai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn JBIdg., 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.

/
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i SLIAKERIS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MIKAS RASODA

PORTAGE, PA.
Svarbios prakalbos bus panedelį, 

14 spalių, mainierių svetainėje, ant 
Main St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės A. Bimba iš Chicagos. Kvie
čiame visus atsilankyti ir išgirsti 
garsų kalbėtoją, kuris papasakos 
daug naujų ir svarbių dalykų. Kvie
čia komitetas. 241-2

nedėlioj, 13 spalių, 10 vai. ryte. Vi
si nariai atsilankykit ir atsiveskit 
naujų narių prirašyti j A. P. L. A., 
nes dabar geriausia proga, kuomet' 
centras nupigino įstojimą.‘Kurie esa
te išpildę blankas, būtinai ateikit į 
šį susirinkimą. Sekr. J. Povilaitis.

240-42

DETROIT, MlCASTON ROPSEVICH
PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

P. D. O. B. V. K. šaukia 
visų progresyvių organizacijų, 
priklausančių prie Bendro Ko
miteto, ir “Laisvės“ skaitytojų 
ir šėrininkų susirinkimą nedė
lioj, 13 spalių, Liet. Liaudies 
Name, 8 th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 1:30 vai. po! 
pietų. Susirinkimo tikslas— 
apkalbėti apie “Laisvės“ vajų, 
ir bus registracija, kurie no
rės važiuoti į New Yorką pa
sitikti Rusijos lakūnus, 
minėtų organizacijų 
“Laisvės 
kykite į šį susirinkimą, 
tetas.

Didelė Darbymetč A

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Scredomis ir ketvertais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Per visą savaitę 1 
ras laiko speciales 
delei prisirengimo p 
spalių koncerto. Pai 
rų, pamokos mergin 
kos duetų, kvartetų, 
dėlei koncerto. Drj 
kas dilba išsijuosęs i 
si, kad parodžius 
publikai, kaip kone 
būt vedami.

Aido Choras, m 
drg. V?Žuko gabumu 
giją, nutarė pakelti 
mokesti nuo $60 iki :

Bet ką kalba Dėti 
lika apie 13 d. spalii 
kaipo padaužai, nuo 
teko girdėti, kad k;

kaus oro, skambėjo įvairių dainų garsai. 
Vienur jos airiškos, kitur francūziškos, 
dar kitur rusiškos, lenkiškos ir lietuviškos. 
Daugelyj vietų girdėjosi aitrūs armonikos 
aidai, bei smuikų stygų disonansiški cypi
mai. Perėjęs žmogus, per Smarvinę, jau
tiesi tarsi kokiam užburtam, pasakiškam 
urve beesąs, tarsi visiškai svetimoj žemėj, 
nieko bendra neturinčioj su garsia ir augš- 
tai civilizuota Amerika, žodžiai, dainos^ 
muzika, kalbos—dažnai nelabai etiškos 
kalbos ir gan riebūs žodžiai.

Mūsų domesį atkreipė iš vieno lango kū
giais besiveržianti vyrų ir moterų bando
ma 
n ai

(Tąsa)
Bet kas daryti su šeima? Palikti ten, 

o jam vienam šičia gyventi? Tą klausimą 
rišti padėjo Gudeliui Jokimas Lapkus, ku
ris visai nesenai iš Lietuvos atvyko į N. 
miestą. Lapkus su Gude 
ir buvo labai draugiškas ^mogus.

—Parsitrauk savo žmoną ir vaikus čia 
—sakė jis Gudeliui. Ne 
nors ir sunkiai pavargs.

Pasiskolinęs šiek tiek p 
kito draugo ir pažįstamo, 
kuriuos turėjo sutaupęs, 
gražią dieną siunčia laiva 
mai, nutardamas gyventi Amerikoj iki 
grabo lentos.

—Ir va, šiandien,—kalbėjo sau Antanas 
—mano visi troškimai išsipildė: žmona su 
vaikučiais čia, Amerikoj; laisvoj Ameri
koj. Aš dabar jaučiuosi laimingiausiu pa
saulyj žmogum! Aš pasiekiau tai, ko pa
geidavau: suėjau su jais į krūvą ir gyven- 

. siu iki mirtis mus perskirs.
Tai kalbėdamas, apsiašarojo žmogus ir, 

pasilenkęs, karštai, bet atsargiai, pabučia
vo į ramiai besiilsinčios sąvo žmonos sau
lės apkepintą kaktą.

SKYRIUS iii.
Buvo sekmadienis—diena, kurią gauna 

atsikvėpti ir New England Cotton Mills Co. 
vergai. 64 valandas į savaitę išstovėję 
prie ūžiančių, tarškančių ir laukiniškai 
šaukiančių mašinų,.prie kurni dažnai rei
kalinga ir viršlaikio padirbėti, kaip kiek
viena žmogysta, jie pavargsta. Juk net 
plienas ilgai šildomas sutirpsta, o zulina
mas pradeda dilti. Užtat skemadienį, 
ypačiai kompaničnų namų distrikte 
džiaugsmas liejasi per kiekvieną langą.

Tik keletas žodžių apie šį distriktą.
Jis randasi netoli audinyčių, kurios ūži-i 

ma milžinišką žemės plotą, rytiniam N.! venančių imigrantų įpročiu, Gudelis suma- 
miesto krašte. Seniau ši sritis pū-. nč surengti puotą, sukviečiant į ją visą ei- 
dymaudavo ir buvo vieta išvežimui pelenų; lę jam pažįstamų ir giminių. Gudelių 
ir kitokių miesto išmatų. Padidinus audi- j kambariai jau _ buvo pilnutėliai gyvento- 
nyčias, kompanija pradėjo samdyt daugiau į jų. Apart šeimos penkių, jame radosi 

keturi vyrai įnamiai ir dvi merginos, i$

Brighton, Mass. Brighton, Mass.

iu drauge dirbo

■ sibijok— atvyks, ♦
•inigų nuo vieno
pridėjęs prie tų, 

Gudelis vieną 
kortes visai šei-

Visi 
nariai ir 

skaitytojai atsilan- 
Komi- 
241-3

lietuviška sutartinė, kuri besikartoti- 
skambėjo:

Išgersim stiklelį dar vieną, 
Kad grinorka būtų sveika! 
Už patį Gudelį ir Jievą;

.Lai ji bus rami ir linksma!
Po darbo sunkaus ir vargingo, 
Visi mes pasilsim ramiai!
Užvalgę, išgėrę garbingo
Alučio ir šnapso skaniai! *

Nebijome kruvino caro,
Nei jo pasamdytų šnipų!
Nebijom nei pikto žandaro,
Nei ponų, neigi kunigų!

Tik bijom fabriko boso,
Ir klausome, ką jis kalbės—
Mūs ponas, jis prie mūs riogso—
Už gerą gal pėdės pridės!

Šita daina, šitie žodžiai veržėsi iš to na
mo, kuris randasi po num. 10 Washington 
gatvės; iš antro augšto. Čia buvo susirin
kęs visas būrys lietuviškais veidais jaunų 
ir pabuvusių žmonių—vyriškių ir mote
riškių. Nereikia nei žymėti, kad jie čia 
susiėjo, kaip sakoma, aplaistyti “grinor- 
ką” Gudelienę. Jinai jau apsiprato, apsi
tvarkė ir todėl, senu bent šitam mieste gy-

ELIZABETH, N. J.
Choras Banga rengia pirmą šaunų 

balių nedėlioj, 13 , spalių, Lutvino 
svetainėj, 69 S. Park St. Pradžia 
6 vai. vakare. Tai bus puiki proga 
praleisti smagiai laiką prie geros 
muzikos, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Todėl kvie
čiame vietos ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti ir paremti chorą. įžanga 
35c ypatai. Kviečia rengėjai.

241-42

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 43 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 13 spalių, B. Po- 
teliūno svetainėj, 53 Bank St., 9:30 j 
vai. ryte. Visi nariai ateikit ir nau
jų narių atsiveskit. Tą pačią dieną,! 
13 spalių, 7 vai. vakare, toj pačioj' 
svetainėj, įvyks Seno Vinco prakal-

Kviečiame visus atsilankyti/ 
Senas Vincas pirmu kartu T<al- 
šiame mieste. Komitetas. 241-2

bos. 
nes 
bes

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

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

Kviečia
240-42

CLEVELAND, O.
A. L. D. L. I). 22 Kuopos Nariams

Draugai! Pereitame kuopos susi
rinkime nutarėm, kad del būsimo 
mūs parengimo, teatro “Valkata,” 
kuris įvyks šio mėnesio 27 <L, būtų 
daromo programos. Visi pasižadėjo-

biiibbiibbiib

METHS BALIUS
RENGIA

Pašeipinė Vyry ir Motery Draugystė VIENYBĖ

Subatoj, Spaliy. (October) 12,1929'
COLUMBUS DAY

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

Grieš Geriausia Orkestrą KUPPS-REVELERS iš Monteilo

širdingai visus užkviečia
Rengimo Komisija.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
PVTD 1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas /r , « 
£AI n/a ir miegojimas per visą naktį ant Jį

trečių 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 sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPjėRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

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

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

taip dideli, visi renj 
dar net prieš penktu 
Lietuvių Svetainėj, 
kad vėliau atėjus ne; 
ti vietų atsisėsti.

O ką manote, kas 
programoj dalyvaus ? 
negarsiai, bet i aus 
pašnibždėti, jog pin

Bell Phone, Poplar 764h

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

1023 M t. Vernon

už žema

Street

senai esame girdėję 
. V. Pc

nę. 13 d. spalių gir 
drg. St. Rimkų, K. 
Skulevičių : duetus, 
ir pati Aido Chorą 
koncertas bus veda 
V. Žuko. Nepamirš 
tas viskas ivyks node

vakari*

75c, pi ie dv.ru $1.
si ir visor. As bus

PPITTSBURGH,
darbininkų, kurių, deja, nebuvo kur apgy
vendinti. Neužilgo šita dumpų vieta, šiuk
šlynas ir mėšlynas, patapo virš tūkstančio 
individualų gyvenimo vietove. Išdygo ei- 

zlės namų—medinių namų, ant greitųjų su
kaltų iš apystorių lentų—kurie buvo dau
giau panašus į didelias s 
išimtinumu, kad čia matės 
vadinamos. Be jokio arch 
nio, be padabinimo stovėjo šeši tarpgat- 
viai skersai ir išilgai ir buvo tarsi kokis 
atskiras miestelis, kurį daugelis vadindavo 
Smarvinę gal del to, kad čia del didelio su- 
sibrukimo ir kimšaties dajžnai ne kokis 
oras kvepėdavo. I

Visi namai buvo taip uniformuoti, kad ko sūnų 
vieną nuo kito vargiai būtų galima atskir- li
ti, jei ne sunumeravimas. Nudažyti tam
siai raudona tarsi kraujuota spalva, jie 
šiandien, apsilupę ir nusenę, išrodė prieš
istoriniais palikimais. Kiękvienam name 
buvo dvejos durys, per kuri; 
eidavo po aštuonias šeimas.

Į juos gyventi nebūdavo 
kas, be tų, kurie dirba m i 
jos audinyčiose arba kitos 
Nereikia nei sakyti, kad ; 
nyčių viršininkai negyveno 
tarsi skruzdės į skruzdėlyną tik papras
čiausio darbo darbininkai 
tarpe kurių buvo didelis nuošimtis ir lietu
vių.

Nustojęs audinyčiose di 
šeimos galva, gyvenęs kompaničnose stu- 
bose—Smarvinę je—žinojo, 
turi pasitraukti ir iš namų 
ką arba kitokiu būdu pasipriešinus kom- 
I)anijai, jis taipgi nebuvo tikras, kaip ilgai 
aikysis bute. Smarvinės piliečiai tesi

džiaugė tik tuo, kad čia gyvenant jie mo
kėdavo į mėnesį doleriu ai 
nę nuomą, negu kitose panašios rūšies tro
bose, ir kad labai, palyginamai, arti nuo 
darbaviečių. .

Namai buvo be jokių moderniškų įruo- 
šimų ir glaudžiai vienas aiįtro sukišti. Ne
turėjo jie elektros, nei gazo šviesų, nebu
vo. čia jokių šildytuvų. Daugely j jų saulės 
spindulys taipjau negalėje įkelti savo ko
ją, nepaisant, kad jie bu
vo neaugšti. Gudeliui, įačiaus, pavyko 
gauti vieta geresnė už kitų. Jo namas sto
vėjo arčiausiai prie miesto ir, be to, jis bu
vo, kaip jau minėta, kampinis, todėl švie
sos, saulės spindulių ir geresnio oro—ven
tiliacijos—čia įeidavo palyginamai dau-

krynias, su tuo 
. skylės, langais 
itektūriško sko-

as įeidavo ir iš-

leidžiama nie
žėtos kompani- 
e jos įstaigose, 
uose joki audi- 

. Čia susispietė

ypačiai ateiviai,

rbti, kiekvienas

kad tolydžio jis 
. Išėjus į strei-

ba dviem piges-

j i e bu-

giau.
Taigi šį sekmadienį veik iš kiekvieno 

lango, apart volais garu6jančio ir tvan-

kurių viena, Tofilė, buvo tikra Gudelienės T
sesuo. Merginos turėjo i 
kambariuką, mažutį, su vienu langeliu. 
Abi dailios ir graikščios merginos.

Būtų nusidėjimas nepriminti, kad šita 
puota, apart priėmimo Gudelienės, dar tu
rėjo ir kitą svarbų tikslą, kuris buvo pa
slėptas. Tai buvo lyg ir susižiedavimas 
bei formalės šugertuvės Tofilės su Petru 
Vilku, vaikinu, kuris ją parsitraukė iš 
Lietuvos ir jau kiek laiko atgal rengėsi 
prie šitos rūšies pokilio.

Petras Vilkas paeina iš tos pačios vie- 
! tos, kai ir Gudeliai. Pasiturinčio ūkinin- 

is, kuris dar Lietuvoj gyvendamas, 
esant jaunu ir vaikišku, buvo pamylėjęs 
Tofilę, jaunesnę už jį keturiais ar pen- 
keriais metais. Tuščios betgi buvo jo pa
stangos gauti ją už žmoną: jis turtingas^ 
ūkininko sūnus, vienturtis, o ji biedna, na
šlaitė, vargdienė mergaitė. Kiek daug 
Petras dėjo pastangų gauti tėvų sutikimą, 
tik jis vienas težino, bet jos nuėjo vėjais: 
tėvai nei girdėti nenorėjo, kad jų sūnus 
imtų, kaip jie sakydavo, “ubago dukterį”.

Besiartinant kareiviavimo laikui, Petro 
tėvai išleido jį į Ameriką. Jie buvo įsiti
kinę, kad jų sūnus, nuvykęs ten, viena, 
nuo kareiviavimo pasiliuosuos, antra, pi
nigų užsidirbs, o trečia—pamirš Tofilę Ru
činskaitę, į kurią buvo aklai įsiklepojęs, ir 
apsives, jei norės, su tokia, kuri nedarys 
sarmatos ne tik Petrui, bet ir visai Vilkų 
giminei.

Bet likimas nulėmė priešingai: Už metų 
laiko Petras pasiuntė Tofilci išpirkęs lai
vakortę ir įsakė kuoveikiausia atvykti į 
N. miestą, pas savo švogerį Gudelį, nes 
Bostone, kur Petras tuomet gyveno, jis 
nemanęs ilgai pasilikti. Pribuvus Gudelie
nei ir nusinuomavus kambarius, į kuriuos 
tapo priimta gyvent ir Tofilė, Petras taip
gi atvyko iš Bostono, surado darbą audi- 
nyčioj, kur dirbo Tofilė, ir gavo butą ten 
pat, kur gyveno Tofilė.

Vieną tenka pastebėti, kad priėmus To
filę į Ameriką, Petras prarado savo tėvų 
tėviškumą. Kaip tik žirfia senius pasiekė, 
jie parašė Petrui laišką, išsižadėdami jo, 
ir pareikšdami, kad jam vietos pas juos 
daugiau nebėra, kad jis amžiną sarmatą 
užtraukęs ant visų Vilkų gimines; kad jį 
tėvai prakeikiu už tai, kad jis su “ubago 
dukterim” pasiryžo apsivesti. Šis tėvų žy
gis padarė didelę atmainą pačiam Petro 
mąstyme ir jo nusistatyme, apie ką pri
versti būsim pasakyti kelis žodžius vėliau.

(Tąsa bus)

užėmę Viršutinį duoti komisijai kaip galint grei- 
• 1 ’• čiau. Iki šiol dar nedaug gauta, ba

ne visi draugai stengėsi, o komisi
jai vienai irgi perdaug už visus ati
dirbti. Taigi visi nors po vieną ap
garsinimą gaukite ir priduokite ko
misijos bile kuriam nariui iki sere- 
dai, spalių 16 <1. Kad būtų galima 
tinkamai sutvarkyti. Mes iš anksto 
tariame jums ačiū. Komisija: M. 
Rugieniene, 928 Wheelock Rd.; S. 
Mažanskas, 722 E. 127th St.; V. Ro- 

8321 Bellevue Ave.m
241-2

PHILADELPHIA, PA.

Jaunuoliu Kznfei
Spalių 13 d., 2 vai 

svetainėje 805 James

PIRMUTIN

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

šokių vakarėlį subatoj, 12
rengia 
spalių, 

Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Geri muzi
kantai grieš įvarius šokiu 
užkandžių ir gėrimų. ] 
sus atsilankyti, nes pelnas skiriamas 
“Daily

is. Bus skanių 
Kviečiame vi-

5
W o rke r i u i. ” Ron ge j os.

240-42

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

Tėinykit!
P. L. A. 47 kuopos
bus naujoj svetainėj, 

Highway
mas
Vernon
ir Lansing gatvių

Nariai, 

susirinki- 
4637 W. 

tarpe McKinstry 
Susirinkimas busBROOKLYN LABOR LYCEUM

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

NĖR .
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

^įV/ANDIMPRoj,^ I

HAARLEM

I’wiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

j Per Žyį Šventes Atdara Vakarais ' i

SPARDAVIMA
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo jsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuves

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų
Nupiginimo!

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

j
I 

llllUll. T MK74..O X'— s

nas prikrautas visokių jums | 
reikalingų rakandų.

545 Ez

BOSTON OF
18 Tremont 

Kimball B
Room 205. Tel., I

Ankstyvas paukštei 
to akutes.

Tas pats atsitiks ir 
paskiau gailėsis.

Dabartiniam laike 
bus. Atminkite mūši

CITY POI?
Gražus kampinis t 

namas po 5 kai 
moderniškais jt: 
karam mūro g 
neša j metus $

vm

apleidžia šį miestą, t 
da pigiai. Matykite

66 akeriai 
su visais 
Bostono, t 
3 karvės, 
kiaulės; x 
parsiduoda 
$2,000. T 
mo vienos 
Matykite .1

]

Dviem šein 
netoli skvero 
sais moderni? 
siduoda tik 
J. Tuinilą.

19

farme
u z

GYVENAMOJO WIBARI0 RAKANDAI - PIGIAS
Trijų Kavalkų-Setas, su standžiai, bet a* paa paj 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 4® $ d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- r K O 
hair’u *
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze ąj) į

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkeje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir sukatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Go

Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum

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

g

I

M \
3 akerių 

mas, barnė

kas myli
to. Far.
kite J u r;

EVENEJ
3 šein 

su r

menesi n ų i 
už $10,500 
nos arba
South Bost 
Matykite A

galima gavi 
mus DorcL

Pirk an, h 
laiku. Mū>i 
labai geri.

Ką manai 
gausi gei 
mainom I

M i;

ir
ir

545 BroadwE

dv.ru
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KOPSEVICH DETROIT, MICH

ih muzikos kon- 
a i i. c i ja- ant smui- 
k • i jūsų vaikai bū- 
: ak lis, kreipkitės į 

‘ikrai profesionalę 
*.uo adresu:

5th Street 
LPHIA, PA.
ir k • tvergais:
St.. Camden, N. J.

•, Poplar 7545

-Undertaker
' laidoja numirusius 
bitinių. Norintieji 
Įuavirr.o ir už žemą 
io valandoje Šauki-

I’.)' mane galite 
[>t v.i-okių kapinių 
i tose ir už žemą

Vernon Street
■LPHIA, PA.

Per visą savaitę Aido Cho
ras laiko speciales pamokas 
delei prisirengimo prie 13 d.; 
spalių koncerto. Pamokos vy
rų, pamokos merginų, pamo
kos duetų, kvartetų. Vis tai į 
delei koncerto. Drg. V. Žu-! 
kas dirba išsijuosęs ir stengia-* 
si, kad parodžius Detroito) 
publikai, kaip koncertai turi j 
būt vedami.

Aido Choras, matydamas) 
drg. V. Žuko gabumus ir ener-| 
giją, nutarė pakelti mėnesinę Į 
mokestį nuo $60 iki $75.

Bet ką kalba Detroito pub- į 
lika apie 13 d. spalių? Man, 
kaipo padaužai, nuo daugelio) 
teko girdėti, kad kaip maži. I 
taip dideli, visi 
dar net prieš penktą valandą' 
Lietuvių Svetainėj, nes bijo/ 
kad vėliau atėjus negalės gau-i 
ti vietų atsisėsti.

O ką manote, kas koncerto 
programoj dalyvaus? Kad ir 
negarsiai, bet į ausį galimai, 
pašnibždėti, jog pirmu kartu,: 
čia dalyvaus su švelniu ir la-' 
bai linksmu balseliu chicagie- 
tė drg. G. šidiškiūtė. Taipgi 
senai esame girdėję ir mūsų 
žvaigždę, drg. V. Petrašionįe- 
nę. 13 d. spalių girdėsime ir 
drg. St. Rimkų, K. Karpų, J. 
Skulevičių; duetus, kvartetus 
ir patį Aido Chorą. Visas 
koncertas bus vedamas drg. 
V. Žuko. Nepamirškite, kad 
tas viskas įvyks nedėlioj, 13 d. 
spalių; pradžia lygiai 6:30 
vai. vakare; vieta—25 gatvė 
ir Vernon Highway W., Lietu
vių Svetainėj.
75c, prie durų $1. 
si ir visos. Aš būsiu.

Padauža.

.LAISVE Puslapis Penktas

Didelė Darbymetė Aido Chore

Penktadien., Spalių 11,

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Keystone __________ Main 9668
Bell__________________Oregon 5136

BOSTONAS IR APIELiNKE

NORWOOD, MASS.

Didelis ir Gražus Šio Sezono 
Atidarymas

TEMYKITE!LIETUMI
baryje num. 5, įvyksta jau
nuolių organizacijų konferen
cija gelbėjimui Gastonijos 
streikierių, kurie dabar teisia
mi. Lietuvių jaunuolių orga
nizacijos, kaip Pittsburghe, 
taip ir visoj apielinkėj, privalo 
atsiųsti savo atstovus.

Sekretorius.

Jei Praleisite Šį Išpardavimu, Praleisite Geriausią Prcgą
"O PIRMIAU IR NIEKAD NEBUS

Labiausia rekordus mušantis pogaisrinis ir bankrūto išpardavimas, kokio 
New Yorko miesto istorijoj nėra buvę.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JA H

Uttikrinw, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manę«.

eigimo

VISOKIUS
NDUS Už

I H
H o
I
HS3
I

8
CASH” MO-

•J IMO

n i mo!

! Jūs pama- 
i visko negu 
•nt kada pir- 
bildingas pil- 
visokių jums 
rakandų.

i Setas
palvomis

įvairiai de- į 
5ių Setai, su į 
galais stalu i
50
Pusryčių Se
nimu viršum 
yliaus kres- 
dalė kaina
50

ilWIhiW'WHWHMBWi

PITTSBURGH, PA

Spalių 12 d. (Columbus die- 
i ivyks šaunus koncertas

ir šokiai. Koncertą išpildys 
Gšie žymūs artistai-dainininkai: 
’! Drg. Jieva Sidariūtė, lyriškas 

sopranas, iš Hudson, Mass.;
i Peter Banlis, baritonas, iš Bos- 

' tono; Julė Rainard, dramatiš
kas sopranas, iš Cambridge; 
L. L. R. Choras, po vadovyste 

lEdw. J. Sugar. Taipgi P. i 
!Banlis ir J. Rainard dainuos! 
-duetus. Užtikrinta, kad kon- 

i certas bus žavėjantis; choras 
rengiasi šį sykį pasirodyti kuo 

j geriausiai. Todėl dainuos pa
ringtus klasiškus veikalus.

Po koncerto šokiai, 
grieš unijinė penkių 

, orkestrą. Laukiame 
gos publikos iš visos 
apielinkės, ypatingai 

j susilaukti skaitlingai svečių iš 
šių miestų: Montello, Bridge-' 
water, So. Boston, W. Lynn ir) 

Įžanga iškalno į§ kitur. Pelnas nuo parengi- | 
Būkite vi-įmo skiriamas darbininkiško!

I judėjimo centrui—Agitacijos )
Fondui.

Todėl 12 d. spalių yra ge
riausia proga smagiai ir nau
dingai laiką praleisti, atsilan- 

, kant į šį svarbų parengimą.
Reporteris No. 1.

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.

■K

Jaunuolių Konferencija
Spalių 13 d., 2 vai. po pietų 

svetainėje 805 James St., kam-*

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai:

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

susidedančiu iš vyriškų, moteriškų, vaikų vilnonių apatinių drabužių. Įvairių 
prie vaigymo įrankių: šaukštų, peilių ir kitko. Taipgi divonų, andarokų; 
futros ir visokie kiti papuošalai ir divonukai. Uždangalai G. T. C.— C. M. C. 

bus parduodami už taip žemą kainą, kokia dar niekada negirdėta.
Tel.s Grecnpoint i63!it

K. M. S
kuriems | 
kavalkų ! 
skaitliu-' 
Bostono 
tikimės

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima, pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
šeimynų namas,i 17 kambarių, 

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

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

namus labai pigiai ir tas neilgai

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

DOMŪS! VELTUI! DOMŪS!
Kad sulaikyti krautuvninkūs ir 
pedliorius nuo pirkinio šios spe- 
cialc-; nuolaidos prekės, mes apri
bosime jų teisę .pirkti po daug 
prekių.

KUPONAS
'l iktai 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.

Kad aprūpinti tūkstančius kostu- 
merių, kurie atvažiuos iš toliau, J 
mes laikysime krautuvę atdarą 
iki 9-tai valandai šią subatą, 12 j ) 
spalių (October). s

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni. 
Mea pern> e

SUMINIME TIK KELETĄ

Šilke Draperija
Virš 15,000 yardų ypatingų spalvų 
šilkinių draperijų šiame didžiau
siame išpardavime, tik po $1.00 
už vardą. Vertes $3 ir $5.

Šilkines Paneiakos
Virš 20,000 porų moteriškų full- 
fashioned nančiakų, nežymiai ga
dintų, šiame dideliame išpardavi
me, po 19c už porą. Parduosime 
ne daugiau, kaip 6 poras kostu
meriui.

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

IŠ TŪKSTANČIŲ NUPIGINIMŲ ŠIAM IŠPARDAVIMUI

Vilnoniai Kaukėtai
2,000 vilnonių skirtingų rūšiųVirš 10,000 vyriškų šilkinių marš- j Virš 

kinių šiame dideliame išpardavi-i blanketų už taip žemą kainą; kad 
mc tik po $3.90, vertės $7 ir $10. [jumis nustebins.

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

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

kas 
to.
kite

3

Šilkines ir Vilnonės
Pančiakos

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.

Tūkstančiai kitų nupiginimų, kurių skaičius perdideiis, kad suminėti. _ Jūs tu
rite matyti, kad įvertinti. Ateikite anksti sonatoje, 12 diena Spalių ir pasi

rinkite geriausius.

Išpardavimas Prasideda Rytoy-Spa!iy (October) 12

Visas Budinkas, ant Visų Lubų ir Skiepe, po Antrašu:

Gyvulhj: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRI DG E WATER—FA R MA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuve ir 5 šeimynom kampi

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

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

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

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

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

žiemos 
angliai

mumis,

132-134436438-140 W. 14th Si. (tarp 6-7 Ave.), New York City

Dar Prie “Korneviiio 
į Varpą” Perstatymo

laiAntradienio “Laisves 
doje drg. V. labai vaizdžiai ir 
gražiai apipiešė sekmadienį 
vaidintą komišką operą “Kor- 
nevilio Varpai.” Aš čia tik 
kai kuriuos dalykus dar ban
dysiu pabrėžti, kurie, mano 
nuomone, yra svarbūs ir apie 
kuriuos teks dar ne kartą pa
kalbėti. ' Visų pirma, tai mū
sų teatrališkų jėgų sustiprė
jimas. Jos šitam perstatyme 
pasireiškė visoj pilnumoj.. Im
kim F. Stankūną, Margareta 
česnavičiūtę ir J. Judžentą. 
Ypačiai pirmuosius du. Kas 
galėjo vaizdžiau už Stankū
ną perstatyti Gasparo—sukry- 
pėlio senio šykštuolio-godi- 
šiaus—rolę ? Nebent tik tas, 
kuris nuolatos vaidina opero
se—profesionalas vaidyla. ši
čia Stankūnas parodė savo ga
bumus pilnoj šviesoj, kaipo 
gabus ir 
nes be 
kad ir 
atlikęs.

Arba

pasiryžęs' artistas, 
primygtino pasirįžimo 
gabiausias nebūtų

Margareta. Juk

jūsų langus už visai žemą kainą.
Mabnvojame hudinkur. iž viršaus ir iš vidaus, Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
Tarkitės *u mumis defi

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

644 Driggs Avenue,
Ridgswoodo Skyriue: 253

kainoc.
sekančiu adreau:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I DR. Z1NS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio! Žarnų ir Mėšlažamės, Reumatizmo, Sciatica. 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs Sv 
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 ližtik- 
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoj* 

plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo 1

Ilrln l centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI DU liuA Atli/o kitq. amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS
6102 Grand
Maapeth, L.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONES JUNIPER »7M

Reikia gyvai susirūpinti tuo 
reikalu. “Kornevilio Varpai” 
arba jiems panašūs galima iš 
bėdos suvaidinti sykį-kitą, bet 
nuolatinis mūs repertuaras 
privalo susidėti iš darbininkiš
kos dvasios veikalų. Jų mes 
neturime. Ir tai didžiausia bė
da. Tuomi reikia kuoveikiau- 
siai susirūpinti.

Antras klausimas, kurį no
rėjau pastebėti ryšyje su mūs 
vakarais, tai literatūros klau
simas. Susirinko arti du tūk
stančiai publikos, o literatūros 
veik niekas neplatino. Kodėl 
taip? Kur mūs organizacijų 
knygiai, literatūros agentai? 
Nejaugi mes ir visi taip ap
sišvietę, kad knygos, laikraš
čiai ir žurnalai mums jau ne
reikalinga platinti ?

Mūs A. L. D. L. D. ir L. D. 
S. A. kuopos privalo sekamuo
se susirinkimuose tatai iškelti. 
Mos perdažnai kalbame apie 
kitus miestus, matome pas 
juos trūkumus, juos mokome, 
o patys namie paskendę apsi
leidime. R. M.

buvo tikra veikalo žvaigždė. 
Tiesa, ji buvo vaidinusi šitą 
rolę kiei< pirmiau, bet kiek

vienas, matęs tuomet ir da
bar, sako, kati šis jos vaidini
mas pralenkė visus pirmesnius 
pasirodymus. Dainuoja gra
žiai, ant scenos užsilaiko lais
vai, nesivaržančiai, kaip tikro
ji parinktina profesionalė ar
tistė !

Judžentas—tas pats. Komi
kas pirmos rūšies. Balsas dai
lus, didelis, skambus. Darbo 
įdėjęs buvo taip jau daug be
simokinant.

Senas ir veiklus aidietis— 
Nalivaika taipjau gerai pasiro
dė, nors jo rolė trumpesnė ir 
neteikia svarbi.

Arba jei paimsim V. Paukštį, 
P. Petrauską ir kt.—tai buvo 
tikrai parinktiniai artistai ir, 
nors jiedu neturėjo dainų, bet 
savo vaidmenis atliko pirma- 
klasiškai.

šitą pastabą padariau tik 
tuo tikslu, kad dar kartą įro
džius, jog mes turime labai 
geros medžiagos priauklėję ir 
galėttfm savo sceną pakelti la-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Delegatui.—Apie St. Gegu- 

_ ____ __ _____ ,e ______ . žio kalbą S. L. A. I Apskričio
bai augštai, jei (bėda su tuo konferencijoj talpiname anks- 
“jei”) tik turėtum gerų tinka- čiau gautą, 

tai mų veikalų, operečių. i „

to
Atleiskite, kad 

negalėjome sunaudoti.

151 AvenueMetropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
1K1 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

_______________  ORDER BLANK -------------------------------  
Slųrdami plnigm* su aavo adresu, užrašykite i

A«, žemiau paalraBęa, niundlu juma VIENĄ DOLERI, kurį malonėkit man 
priaiųati URBAN’* COLD POWDERS ir URBOLA, »u Ti»al« nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardai —— ----- — »—-------- —-------——----------- —

N«.

Mieitaai

St. «r At*.

____ State—.--

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

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigslmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią Į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganSdinimas užtikrintas. Kla
sta dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT! AR TURITB ^TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjima* i* 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street*

New York City

W-



Penktadien., Spalių 11,1929
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P. SIAURĮ

Brooklyn, N. Y.475 Grand Street

MALONAUS PASIMATYMO

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

iiiBHiaiiioiiiamBuiaiiioiiiBHiBiiiaiiiamaiiii

niioiiiBiiiOHiBiiisiiiBmsiiiBiiiBiiisiiiBmeiiii

papročio 
pagelbsti 
malimą.

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

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

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą 

REPUBLIC LUNCH

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
X0-12 prieK piet; 2-8 po piet. 
KetvergnU ir <ub*toroi» iki < ▼*!. 
Penktadieniai* ir •ekatadieniaia tik 
sulyg autartiea.

Aido Choro Padėkos Žodis

VIETOS ŽINIOS
PAJIEŠKOJIMAI

L. D. S. A. Narėms

FOR RENT

Tiktai 250 iš 6,500.
REIKALAVIMAI

Aido Choro Komitetas. Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZUžsiregistruokite!

rytą,

Turi Pasiust Delegatus SALES—PARDAVIMAI

REAL ESTATE: Namai, ŽemėSPORTAS

241-43

Green- 
kenčia

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

apsukdamas 
ant

Nelaimingoji turėjo 11 metų 
amžiaus ir buvo beeinanti j 
sakyklą, kuomet automobilius 

užvažiavo.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

te į šį posėdį.
E. N. Jeskevičiūtė, 

Centro Sekr.
(242-3)

PASTRANDAVOJA 5 puikūs kamba
riai: yra steam heat ir šiltas van

duo; arti eleveiterio stoties; randa 
nebrangi. Kreipkitės i “Laisvės” 
ofisą. ’ 242-4

po.
Eastman, gyvenas 17 
PI.

Mergaitė paimta į 
point Hospital, kur
sunkius skausmus. Jos tėvai 
p^ašo visų, kurie matė, kaip ta 
nelaime atsitiko, kad teiktųsi 
pranešti po num. 56 Ten Eyck 9L. y i 5,000 darbininkiškų PARSIDUODA barberne: geroj vie

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

Puslapis šeštas LAISVE

Richmondhilliečiai ir ' 
Eastnewyorkieciai ŠĮ 
Vakarą Būkite Prakalbose

Sekmadienį, 13 d. spalių, į- 
vyks praplėstas posėdis Pildo- 

; mojo Komiteto, “Laisvės” ofi- 
Šiandien, 11 d. spalių, sve-'se, 1:30 vai. po pietų. J šį 

tainėje 10313—103rd Avė.,! posėdį kviečiame atsilankyti 
Ozone Park, įvyksta A. L. D. visas mūsų organizacijos na-' 
L. D. 185 ir L. D. S. A. 111 *‘es, gyvenančias Brooklyno 
kuopų prakalbos. Kalbės pla- apielinkėj. Jame apkalbėsime 
čiai žinomas daktaras J. Kaš- plačiau visos mūsų organizaci- 
kiaučius apie sveikata. Pa-j jos veikimą, jos trūkumus ir 
lies tas' ligas, su kuriomis; k^P pataisyti, praplėsti mūsų 
mums nuolatos reikia susidur-1 darbus.
ti, tai yra, vadinamus “šal- Tad visos draugės, kurioms 
čiuSi” Pradžia 7:30 vai. va- itlk. leidžia laikas, atsilankyki- 
kare. Pasistengkite visi ir vi
sos būti, nes tie klausimai, 
apie kuriuos daktaras Kaš- 
kiaučius kalbės, be galo svar
būs. Daktaras atsakinės ir į 
klausimus.

Važiuojant iš East New 
Yorko Lefferts Ave. eleveite- 
riu,’reikia išlipti ant Oxford 
stoties ir 104 gatve eiti vieną 
bloką į šiaurius. Svetainė 
randasi tarpe 103 ir 104 gat
vių. i Narys.

širdingai ačiuojame visiems 
už atsilankymą į choro paren
gimą, kuris buvo pereitą sek
madienį, Labor Lyceum. Ypa
tingai tiems draugams, kurie at
silankė iš tolimesnių kolonijų 
—hartford iečiams, waterb u pie
čiams, eastoniečiams, bridge- 
portiečiams ir kitiems drau
gams, kurie nesigailėjo paau
koti savo liuoso laiko ir at
lankė brooklyniečius. Bravo! 
draugai už tai. Mes ir jūsų 
nepamiršime. Taip jau ir a- 
pielinkės draugams—cliffsidie
čiams, newarkieciams, yonker- 
siečiams ir greatneckiečiams 
tariame nuoširdų ačiū už atsi
lankymą. Mes jums atsimo
kėsime dainomis, širdingiau
sia ačiuojame vietos drau
gams, kurie mūsų nepamiršta 
savo skaitlingu atsilankymu ir 
ir suteikia mums daugiau 
energijos ir noro 
k intis operų ir 
Garbė lyrietėms, 
bėjo aidiečiams 
kaip tai dd. A. 
A. Greviškiūtei,

CENTRAL BROOKLYN, N. Y. ’
A. L. D. L. D. 24 kuopos susi

rinkimas bus panedėlį, 14 spalių, 
Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbiu reikalu. Sekr. 
M. Beal. ‘ 242-3

JIEŠKAU kambario su šiluma; pus
ryčius ir vakarienę kad būt gali

ma gauti namie. Jieško inteligen
tas, mechanikas. Gali būti New 
Yorke arba Brooklyne. Praneškit 
laišku. John Eremin, c-o Mrs. F. 
Goodman, 154 Dewey Ave., Great 
Kills, Staten Island, N. Y. 242-7

Automobilius Suvažinėjo 
Emmą Kruzaičiūtę

Pereito antradienio 
apie 8:30 vai., Emma Kruzai- 
čiūtė, kurios tėvai Kruzaičiai 
gyvena po num. 56 Ten Eyck 
St., Brooklyne, buvo užvažiuo
ta automobiliaus ir sunkiai su
žeista. Nelaimė atsitiko ant 
Union Avė. ir Grand St. kam- 

Suvažinėjo tūlas William
Clifford

Guzikų ex-fabrikantas 
ment'Schwinges, virtęs labda
riu, dveji metai atgal atidarė 
raštinę, 26 Cortlandt St., New 
Yorke, kur šaukė senyvus be
darbius, žadėdamas veltui 
jiems jieškoti užsiėmimo. Per 
dvejus metus pas jį užsirašė 
6,500 bedarbių. Tame skai-* 
čiuje buvo ne tik paprasti vi
dutinio amžiaus bei senyvi 
darbininkai, bet taipgi mecha
nikai, lavinti darbininkai, 
knygvedžiai, bankų raštinin
kai, redaktoriai. Jaunesni bū
dami, daugelis tų žmonių gau
davo po $2,000, $5,000 ir net 
iki $18,000 algos į metus. Da
bar gi nebegalėjo surasti nei 
paprasčiausio užsiėmimo. Mat, 
ne tiktai dirbtuvėse, bet ir į- 
vairiose raštinėse įvedama pa
skubos sistema ir paliekama 
dirbti bei tarnauti tik žmonės 
su vikriausiomis spėkomis.

Iš 6,500 minimų bedarbių, 
per dvejus metus tiktai 250 
gavo darbo per Schwinges ofi
są; o 7 iš jieškojusių užsiėmi
mo, galutinai įpuolę į despe
raciją, nusižudė.

Nepalikite Drabužių Be 
Geros Priežiūros

Pereitam Aido Choro paren
gime kažin kas ištraukė iš vie
nos moteriškės (drg. B.) skry
bėlės dvi brangi špilkas. Tai 
buvo padaryta laike vaidini
mo, kuomet moteriškė tūlam 
laikui pasišalino nuo sėdynės. 
Patartina kitiem visuomet pa
sisaugoti, nepalikinėti brangių 
daiktų be geros priežiūros, nes 
tas gali brangiai lėšuoti. (Ge
riausia drabužius užčekiuoti.
—Red.). Kor.

Kooperatyvis Sumokinimas
“Kornevilio Varpai” buvo 

sumokinti, taip sakant, koope- 
ratyviai. Merginas šokti kelis 
vakarus atskirai, specialiai la
vino ir šiaip prirengė prie vai
dinimo Margareta česnavičiū- 
tė; režisieriais-mokytojais visų 
abelnai buvo Fr. Stankūnas ir 
V. Paukštys; užbaigiamąjį gi 
režisieriavimo darbą ; per ' ke
lias paskutines praktikas atli
ko Kriaučiūnas, kuomet jis su
grįžo iš Lietuvos.

MOMART THEATRE
Fulton Street & Rockwell Place 

Brooklyn, N. Y.

Prasideda Rytoj!
“LAISVĖS SĖKLA”

Naujausias Sovietą Rusijos Nepa- 
Jprastas Judis. Paremtas tikrais 
storiniais atsitikimais iš žydmies- 

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

Matykite ir Girdėkite 
Niną Tarasovą 

parinktinčse 
Rūstį dainose.

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

Važiuokit teatran šiais traukiniais: 
Imkit, I.R.T. -iki Nevins St. stoties. 
Imkit B.M.T iki DeKalb Ave. stot.

Coney Islando Magikas 
Gavo 20 Metų Kalėjimo 
už Savo Draugo Nužudymą

Coney Islando magikas Her- 
namb Singh liko nuteistas 20 
metų kalėjiman. Jis, mat, nu
šovė savo tautietį indusą Ali 
Mahomedą, susipykęs su juom 
del merginos.

Hernamb Singh uždarbiau
davo tuom, kad “pasakydavo” 
žmonių gyvenimo slaptybes 
bei jų ateitį, “skaitydavo jų 
protą.”

Queens County teisme jis 
tiek “įskaitė” prisiekusiųjų 
teisėjų protą, kad jie pripa
žins jį kaltu pirmo laipsnio 
žmogžudystėj; o tuomet—mir
ties bausmė elektros kedėje. 
Tatai matydamas, ! magikas 
greit prisipažino kaltas antro 
laipsnio žmogžudystėje; ačiū 
gi prisipažinimui, teisėjas su
mažino bausmę, skirdamas 
jam 20 metų kalėjimo.

Rezignavo Teisėjas Mancuso, 
Kaltinamas Banko Šmugelyj

Pagaliaus, pasitraukė iš Ge- 
neralių Sesijų teismo teisėjas 
Fr. X. Mancuso. Jau senai 
tūkstančiai New Yorko pilie
čių reikalavo, kad jis eitų po 
paraliais iš tos vietos, kaipo 
direktorius City Trust Kompa
nijos Banko, kuris tapo nuban- 
krūtuotas per jo vedėjų šmu
gelius. Pats Mancuso gavęs 
$20,000 “paskolos” iš to ban
ko, be jokio užtikrinimo delei 
jos sugrąžinimo. Bankrutuo
damas gi bankas nunešė de- 
pozitoriams $5,000,000.

Namų Statymo Darbininkams
.. Visi darbininkai, dirbantie

ji prie namų statymo, jų už
baigimo bei dailinimo, yra šau
kiami į Darbo Unijų Vienybės 
konferenciją, šeštadienį,' spa
lių 
28

19 d., 2 vai. po pietų, 26- 
Union S.q., New Yorke.

dirbti ir mo
dai nų ir tt. 
kurios pagel- 
laike lošimo, 
Zablackiūtei, 
E. Sirgcdai

de- tei ir kt. Visiems tariame 
ačiū.

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai 5 ar 6 vyrams. Gali nau

dotis virtuve ir valgomu kambariu 
bendrai, o šiaip kiekvienam atskiras 
puikus kambarys. Yra steam heat, 
šiltas vanduo ir visi parankumai; arti 
eleveiterio stoties, gražioj vietoj. Kas 
norės, galės gauti namie ir valgą. 
Kreipkitės i “Laisvės” ofisą. 242-4

REIKALINGAS p u s i n i n kas- p a r tn e r i s 
į kostumerską kriaučių biznį, mo

kantis dirbti ant prosijimo mašinos 
ir kitokį kriaučišką darbą. Del įne
šimo susitarsime per laiškus ir ypa- 
tiškai. Antanas Navalinskas, 342 
Main St., Forest City, Pa. 242-7
REIKALINGA moterų arba merginų 

prie išrankiojimo svederių skudurų.
' Rubin Bros., 113 Johnson Avė., 

Brooklyn, N. Y. 242-4
RIHKAL1NGAS-partneris su $250.00 

į smulkių daiktų išdirbystę; patyri
mas nereikalingas; turi mokėti anglų 
kalbą; mokestis $35.00 į savaitę, vi
dui darbas; darbas ant' visados. 
Kreipkitės tik dienos laiku. Mr. 
Henry, 411 E. 17th St., New York, 
N. Y. Važiuojant 14th St. subway, 
reikia išlipti ant 1st Avė.
REIKALINGA mergina patarnavi

mui prie stalų restorane. Valan
dos nuo 10 iki 2 vai. dieną. Subato- 

! mis ir nedėliomis nereikia dirbti. 
T • , • 1 n • •• Atsišaukite tuojau po num. 145Lietuvių Darb. Organizacijos į Thames st., Brooklyn, n. y. 240-42

Komunistų Partijos kandi
datams New Yorke surinkta 
užtenkamas skaičius piliečių 
parašų, kad padėt tuos kan
didatus ant rinkimų baloto.

Kiekvienas darbininkas pri
valo šią savaitę užsiregistruot, 
kad galėtų balsuot už Komu
nistų Partijos žmones. Kas 
šią savaitę neužsiregistruos, 
negaus balsuoti.

New 
New Yorko distrikto organiza
cijų jau išrinko savo delega
tus į masinę Gastonijos klau
simu konferenciją, kuri įvyks 
spalių 15 d., Irving Plaza sve
tainėje, ties Union Square, 
New Yorke. Visos lietuvių 
darbininkų organizacijos pa
siųskite savo delegatus.

PARSIDUODA, labai geras pečius, 
kūrenamas anglims ir gesu. Savi

ninką galima matyti pėtnyČioj nuo 
5 iki 10 vai. vakare, o subatoj per 
visą dieną. Kreipkitės po num. 312 
Humboldt St., tarpe Grand ir Pow
ers Sts., Brooklyn, N. Y.—F. Cos
tello.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge PlazaL, 

Brooklyn, N. Y.
WALAND0S:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Temykit, Tėmykit!
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)

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikoniška Stilium

Automobilių Technikos 
Mokykla

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

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

$10

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

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 Avės. 

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

KAROLIS POŽĖLA PATIESĖ 
PAULIŲ HARPER!

Karolis Požėla į 45 minutes 
nudžiovė Paul Harperį, Texas 
Universiteto mokytą ristiką, 
pereitą antradienį New Ridge
wood Grove svetainėje, Brook- 
lyne. šešis kartus, vieną po 
kitam, iškėlęs
Harperį, Požėla jį “kepė 
pagrindų ir apsvaiginęs, galų 
gale, priplojo savo oponento 
pečius prie matraco. Tai bu
vo geriausios to vakaro risty- 
nės.

Renato Gardini nepaklojo 
Miko Romano į 45 minutes,, 
kaip kad buvo žadėjęs. Grai
kas Paulius Maliaros patiesė 
italą Gil Mario. Vokietys Hans 
Steinke ėmėsi su Erank Jud- 
sonu iš Detroito 30 minučių ir 
lygiomis išėjo. JCK.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Mokiname Barberiauti
i

Mes mokiname barberiauti ir mo
terims plaukus kirpti, Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius./

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

New York, N. Y. 241-7

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

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

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

že- 
py- 
ta- 

viš- 
Per 
kc-

PARSIDUODA farma: 22 akrai 
mės, 8 dirbamos; 25 obelės, 6 

čių medžiai, 5 kambarių šluba, 
bako sheds, vištininkas del 2,000 
tų, visi įrankiai dirbimui žemės, 
farma bėga upelis; prie didžiojo
lio, 8 mylios nuo Hartford, Conn. 
Ųardavimo priežastis—savininkas ap
leidžia valstiją. Parsiduoda pigiai; 
įmokėti reikia $2,500. Atsišaukite 
šiuo adresu: J. Kazlauskas, 481 Hud
son St., Hartford, Conn. 242-3
PARSIDUODA puiki farma, taipgi 

sutinku mainyti ant prapertes 
(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai žemes, žeme 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. L 240-51

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas,, su garo šiluma ir 
kitais parankiniais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už 
$10,000.00.

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

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK

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

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

(222-248)

Ką Norite Maliavoti?
•I

iš vidaus. Taipgi popierdoju 
kambarius ir pats sudedu medi
nius penalus kambariuose.

Kreipkitės Šiuo adresu:

JOHN BURBA
794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

416

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natųralį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

Tel., Triangle 1450 a

Lietuvis Fotografas;
1R MALIORIUS I

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

gera! Ir pigiaiDarbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
KAM REIKALINGAS

MALIORIUŠ, “PENTERIS”?

Patarnausiu už labai prieinamą

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numigusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobflius ir karietas veseliiwns, 
toriWtynoms ir pasivažinėjimams, 
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKA ir

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

jau senai matėmisi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y




