
Gastonijos Paliuosuoti 
Streiko Vadai Gelbsti 
Marion Streikierius

MARION, N. C.— Delma 
Hampton ir Amy Shechter, 
paliuosuoti Gastonijos strei
ko vadų byloj, ketvirtadienį 
čia atvyko tyrinėti vietos 
tekstilės streikierių padėtį 
ir suteikti pagelba streikie- 
riams, kuriuos išdavė gelto
nieji vadai iš United Tex
tile Workers Unijos.

Kompanijos mėto streikie
rius iš .stubų, o geltonosios 
unijos viršininkai nieko ne
daro, kad streikieriams pa
gelbėti.

Clinchfield dirbtuvės pre
zidentas M ar by Hart pareiš
kė, kad desėtkai stręikie- 
rių šeimynų bus išmesta iš 
stubu. u

Lenkijos Fašistai 
Apvaikščiojo Vilniaus 
Užgriebimo Sukaktuves

VILNIUS.— Ketvirtadie
nį Lenkijos fašistai apvaikš
čiojo t dešimtmetines sukak
tuves nuo užgriebimo Vil
niaus. Iškilmėse dalyvavo 
premjeras Switalskis ir keli 
fašistinio kabineto nariai.

Taipgi tuo pačiu sykiu 
apvaikščiojo 350 metų su
kaktuves nuo įsteigimo Vil
niaus Universiteto ir de
šimtmetines sukaktuves 
nuo įsteigimo čia apeliacijos 
teismo.

Vilniaus Universitetą įs
teigė karalius Stefan Bato- 
ry. Rusijos caro valdžia jį 
uždarė 1833 metais laike 
sukilimo; tapo atidarytas 
1920 metais.

W. Z. Fosteris Kanadoj 
Kritikavo A. D. Federaciją

TORONTO, Kanada. — 
Trečiadienį čia kalbėjo Wm. 
Z. Fosteris, vadas Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos. Prakalbas surengė Ka
nados Pramoninė Adatos 
Amatų Unija.

Čia tęsiasi ir Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija. I

Fosteris nurodė, kad 
Amerikos Darbo Federaci
ja, vadovaujama reakcinių 
vadų, yra darbdaviu įran
kis. Jis sakė, kad kairysis 
sparnas dabar Amerikoj or
ganizuoja naujas, kovingas 
unijas.

Socialistai ir Kapitalistai 
Sveikina MacDonaldą

New York.— Penktadienį 
pWeylin viešbutį, kur apsi
stojęs premjeras MaėDo- 
naldas, sugužėjo grupės žy
miu kapitalistų ir socialistų 
vadai, su Norman Thomas 
priešaky, pasveikinti tą An
glijos imperialistų tarną.

Kapitalistiniai laikraščiai 
labai daug vietos suteikia 
garbinimui MacDonaldo.

Ketvirtadieni MacDonal- 
das sugrįžo į New Yorką 
iš Washingtono. Pirmadie
nį iškeliaus į Kanadą.

Washington.— Dr. Thp- 
mas Clavtor. kurį teisėjas 
Hitz paskyrė išegzaminuoti 
Albert B. Fall, pranešė, kad 
Fall serga.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 243 Telephone, Stagg 3878

Švedų Irusias Užims 
Degtukų Monopolį

Vokietijoj
BERLYNAS.— Praneša- 

ma, kad Vokietijos valdžia 
baigia susitarti su Ivar 
Kreuger, Švedijos degtukų 

I karalium, del pavedimo deg
tukų monopolio Švedijos 
degtukų trustui. Švedijos 
degtukų trustas jau valdo 
apie 70 nuošimčių Vokieti
jos degtukų gamybos.

Tas trustas planuoja pa- 
i kelti kainą ant degtukų, kas 
: pramonei duotų apie 8,000,- 
000 markių (apie $1,920,- 

' 000) j metus pelno ir suteik- 
I tų valdžiai 3,000,000 mar- 
. kių (apie $720,000) daugiau 
taksų. Turint monopolį ant 
degtukų Vokietijoj, trustas 
dėtų pastangas išmušti iš 

Į Vokietijos rinkos Sovietų 
Idegtukus; dabartiniu laiku 
Į Sovietai yra užvertę Vokie- 
itijos rinką.

Už monopolio teises ponas 
Kreuger suteiktų Vokietijai 
500,000,000 markių (apie 
$120,000,000) paskolą ant 
50 metų, skaitant 6 nuošim
tį.

Taipgi sakoma, kad Vo
kietijos valdžia vedanti slap
tas derybas su Amerikos 
kapitalistais del tabako mo
nopolio.

6 Žuvo, 30 Sužeista 
Gelžkelio Nelaimėj Lenkijoj

I —I
VARŠAVA. — Ketvirta

dienį Sobolew, už 40 mylių 
nuo Varšuvos, susikūlė pa- 
sažierinis traukinys su ta- 
voriniu. šeši asmenys žuvo 
ir 30 sužeista.

Nelaimė įvykus del inži
nieriaus kaltės — jis buvo 
užmigęs ir traukinys prava
žiavo pro stotį, kur turėjo 
sustoti.

Stoties viršininkas bandė 
jį pribudinti mesdamas ak
menis į inžiną, o kondukto
rius greitai davė signalą, 
bet už kelių šimtų jardų 
nuo stoties traukiniai susi
dūrė. s

Traukiniams susitrenkus, 
inžinierius nukando liežuvį 

i ir negalėjo- kalbėti, bet jis 
padarė raštišką pareiškimą, 
kuriame jis sako, kad buvo 
labai nervuotas ir labai nu
siminęs per pastarąsias ke
lias dienas, nes jo brolis nu
sižudęs ant gelžkelio šiomis 
dienomis.

Middlesbrough, Anglija.— 
Dvi didžiausios Anglijos ge
ležies ir plieno kompanijos, 
Dorman-Long ir Bolckow- 
Vaughn, susijungę į $100,- 
000,000 trustą, kad lupti di
desnius pelnu§.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik 

. Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalių (October) 12, 1929 - ’ Pavienio Numerio Kaina 4c

SOVIETU LAKŪNAI PASIRENGĘ
ŠIANDIEN IŠLĖKTI Į SEATTLE

SEATTLE, Wash.—Penk
tadienį Amerikos laivyno 
bazėj, Sand Point, gauta 
pranešimas iš Waterfall, 
Alaskos, kad Sovietų lakū
nai, kurie lekia iš Maskvos 
į New Yorką orlaiviu “Šalis 
Sovietų,” šiandien iš ten iš
skris į Seattle. Orlaivis su
taisytas, viskas prirengta 
kelionei.

Pereitą savaitę lakūnai

Svarbi Tekstiliečių Leningrade Atsidarė Be- 
Konferenciįa Charlotte dievybės Universitetas
CHARLOTTE, N. C. — 

Spalių 12 ir 13 d. čia tęsis 
pietinių valstijų tekstilės 
darbininkų konferencija.

Nacionalčs Tekstilės Dar
bininkų Unijos viršininkai 
gavo pranešimus iš įvairių 
tekstilės centrų Į Carolina, 
Georgia ir Tennessee valsti
jose, kad darbininkai susi- 
interesavę konferencija, kad 
daug delegatų atvyksta.

Šiandien čia bus masinis 
darbininkų mitingas.

Greta tekstiliečių darbi
ninkų konferencijos, taipgi 
šiandien prasidės čia Darbo 
Unijų Vienybes Lygos pieti
nių valstijų konvencija. 
Apart tekstiliečių joj daly
vaus atstovai ir iš kitų pra
monių. Konvencija išdirbs 
būdus organizavimui neor
ganizuotų ir vedimui strei
kų už didesnes i algas ir 
trumpesnes darboi valandas 
visose pietinėse valstijose.

Sakoma, kad darbdaviai 
organizuoja juodašimčius 
užpulti ir išardyti konferen
cijas. Darbininkai pasiren
gę gintis.

Militaristai Surengė 
Manevrus !

ABERDEEN. Md.— Ke- 
tvirtadienį militaristai su
rengė netoli nuo čia laukuo
se manevrus. Išbandė viso
kios rūšies karo tankas, or
laivius ir kitus naujausius 
žmonių žudymo įtaisus. Ma
nevrus temijo kabineto na
riai ir kiti augšti valdinin
kai.

Lewis Atšaukė Dvylikto 
Distrikto čarterj

Indianapolis, Ind.— Gelto
niesiems United Mine Work
ers of America unijos dvy
likto distrikto viršininkams 
susiėdus su Lewiso mašina 
del unijos grobio, Lewis, 
kaipo unijos prezidentas, 
atšaukė to distrikto čarterį 
ir sudarė iš savo šalininku 
laikina dvyliktą distriktą.

Dvvliktas distriktas Mn- 
ima Illinois anglies kasyk
las.

buvo priversti nusileisti 
Waterfall, Alaskoj, lekiant 
iš Sitkos į Seattle. Kovo
jant su didele audra ir vė
jais sugedo motorai ir orlai
vis ture j <j> nusileisti.

Iš Waterfall, Alaskos, kur 
dabar lakūnai 
Seattle y 
Lakūnai 
valandas

randasi, į 
ra apie 450 mylių, 
mano, kad į kelias 
pasieks Seattle.

LENINGRADAS.— Ket
virtadienį čia tapo atidary
tas pirmas pasauly bedievy
bės universitetas su didelė
mis iškilmėmis Kultūros
Name.

Universitetas užvardintas 
Stepano Skvortsovo vardu. 
Jis buvo pionierius bedievy
bės skleidime Rusijoj. Uni
versitetas i turi 300 studentų, 
jų tarpe 47 moterys. Uni
versiteto tikslas, priruošti 
didelį skaičių propagandistų 
prieš religiją.

Universitetą atidarant 
profesorius Tan Bogoraz iš 
Mokslo Akademijos pareiš
kė, kad dabartiniu laiku, 
kupmet bažnyčia bando at
griebti savo prarastą galią 
Rusijoj, 'reikalinga vesti 
prieš religiją aštrią kovą 
moksliniu pagrindu.
Maskvoj Taipgi įsteigta 

Panašus Universitetas
Pasekant Leningradą, Ko

vojančių Bedievių Draugija 
Maskvoj įsteigė panašų uni
versitetą, kuris tapo atida
rytas tą pačią dieną. Stu
dentu susirašė virš 400. 
Tarp kitų' mokytojų bus 
Krupskaja | (Leninienė) ir 
sveikatos komisaras dakta
ras Semaško.

Ispanai Didina Laivyną

Madridas.— Ispanų laik
raščio “El Debate” praneši
mu, ispanų vyriausybė su
darė naują jūrų laivų sta
tymo pragramą 10 metų. 
Ta programa numatoma pa
statyti du 10,000 tonu krei
seriai, 12 povandeniniu 
laivų, 3 torpediniai laivai 
po 1,650 tonų, 3 patruliniai 
laivai po 250 tonu ir daug 
kitų mažesnių laivų. Visi 
laivai bus pastatyti Ispani
joj. Laivu statymui paskir
ta 800 mil. pezetų.

Berlynas.— Ketvirtadienį 
Reichstagas trečiu skaity
mu priėmė bilių sumažini
mui bedarbiams pašelpos. 
Komunistai balsavo prieš tą 

1 įstatymą.

New Orleans Streikieriai 
Reikalauja Išaiškinti 

Sutartį
NEW ORLEANS, La.— 

Pagalios geltoniesiems uni
jos viršininkams pavyko įti
kinti gatvekariečius strei
kierius, kad jie nubalsuotų 
priimti sutartį, kurią Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green padarė 
New Yorke su New Orleans 
gatvekarių kompanijos
(Public Service) atstovais. 
Ketvirtadienį streikieriai 
nubalsavo 974 balsais prieš 
39 priimti tą sutartį ir už
baigti streiką, bet su ta są
lyga, kad kompanija sutik
tų arbitracijos keliu aiškiau 
išdėstyti reikšmę nekuriu 
sutarties punktų.

A. B. Patterson, gene ralis 
kompanijos manadžerius, 
pareiškė, kad toks streikie
rių nubalsavimas yra be
vertis, nes kompanija nesu
tiks svarstyti jokių kitų ša
lutinių klausimų, kaip tik 
laikytis sąlygų tos sutar
ties, kurią išdirbo ponas 
Green ir sulig kurios strei
kieriai gali būt grąžinami 
darban tik sulig kompani
jos nuožiūros. Ta sutartis 
duoda kompanijai teisę imti 
darbininkus darban taip 
greitai, kaip “sąlygos lei
džia.” Žinoma, tuo būdu 
kompanija gali išaiškinti, 
kad “sąlygos neleidžia” pri
imti tu ir tu darbininku, 
ypatingai tų, kurie pasirodė 
didesniais kovotojais laike 
streiko. '

5 Šerifai Prisipažino, kad 
Šaudė j Streikierius (

MARION, N. C.— Ketvir- 
tadienį laike tyrinėjimo čia 
penki šerifai prisipažino, 
kad jie šovė į streikierius. 
Bet jie sake, kad vienas iš 
streikierių pradėjęs į juos 
šaudyti.

Šerifas B. Robbins sakė, 
kad streikieris U. G. Hali 
šovęs į jį. Bet Hali nebuvo 
suareštuotas.

Streikierių liudininkai įro
dė, kad šerifai pirma pra
dėjo šaudyti, kad nei vienas 
iš streikierių neturėjo re
volverio. Prie to nei vienas 
iš šerifų neperšautas; vie
nas šerifas tik biskį buvo 
sužeistas muštynėse. Bet 
gi kiekvienas iš klausinėja
mų šerifu pasakojo, būk 
streikieriai pradėję šaudyti. 
Prie šaudymo prisipažino 
šerifai: Robert Ward, Char
lie Tate, B. Robbins, Dave 
Jarrett ir W. A.Fender. Še
rifai Bill Biggerstaff, Segal 
Hally Burton, Ed Cannon 
ir A. Stepp sakė, kad jie ne
šovę į streikierius.

KELIA KLAUSIMUS APIE KOMUNIZMĄ 
GASTONIJOS STREIKIERIŲ BYLOJ

Primena Sacco-Vanzetti ir Ruthenbergo Bylas; Teisėjas 
“Studijuos,” ar Leisti Kelti Tuos Klausimus

CHARLOTTE, N. C. —! 
Kadangi valdžios ir darb-! 
davių pusė negalėjo patiek
ti gerų įrodymų prieš sep-; 
tynis Gastonijos streiko va-i 
dus, tai darbdaviu ir vai-; 
džios advokatai dabar, pa-1 
šaukus klausinėti kaltina-' 
mųjų liudininkus, bando kel-. 
ti visokius klausimus apie ' 
komunizmą, bedievybę, apie ■ 
Komunistų Partiją, idant' 
įtikinti džiurę, jog kaltina-; 
mieji esą “labai blogi žmo- Į 
nes.”

Ketvirtadienį valdžios ir' 
darbdavių advokatai prade-: 
jo kelti klausimus apie ko-• 
munizmą, klausinėjant Ka-, 
tie Corley, 20 metų amžiaus' 
merginą, streikierių liūdi-: 
ninkę. Ji liudydama paša- • 
ko jo, kad Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas ją rė
mė kaipo streikierę.

“Ar Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas yra da
lis Komunistų Partijos?” 
užklausė Jake Newall, vie
nas iš prokuratūros advoka
tu, v

Streikierių advokatai už
protestavo. Džiurė tapo pa
siųsta į kitą kambarį, o<tei- 
jas klausėsi prokuratūros 
pusės argumentų; jie reika
lavo, kad būtų leista proku
ratūrai kelti tuos klausi
mus.

Valdžios advokatai teisė
jui priminė Sacco-Vanzetti, 
Charles Ruthenbergo ir kitų 
radikalų bylas ir sakė, kad 
tose bylose buvo leidžiama 
kelti radikales kaltinamųjų 
pažiūras. Teisėjas Barn
hill pareiškė, kad jis proku
ratūros reikalavimą pastu
dijuos ir išneš nuosprendį.

Valdžios advokatai ypa
tingai pradėjo kelti tuos 
klausimus, kuomet streikie
rių liudininkai vienas po ki
tam įrodė, kad atvykus po
licija į streikierių kolonija 
pirma pradėjo šaudyti į 
streikierius. Katie Corley, 
jos motina ir sesuo paliudijo, 
kad policija pirma pradėjo
šaudyti. Panašiai paliudijo 
ir Paul Sheppard, buvęs 
Duke Universiteto studen
tas, ir C. D. Saylors, strei
kieris.

Irene Corley, motina Ka
tie Corley, paliudijo, jog 
prieš susišaudymą streikie
rių kolonijoj ii girdėio poli- 
cistą Tom Gilbert kalbant į 
kitus policistus:

, “Eikime, vyrai, ten ir 
kiekviena iš jų nužudvkime. 
Geriau dabar tai padaryki
me.” Ji taipgi sakė, kad 
matė, jog policistai pirma 
pradėjo šaudyti.

—

Metai XIX, Dienraščio XI

Planuoja Išleisti Priešsindi- 
kalistinį Įstatymą

Valstijos valdininkai pla
nuoja panaudoti šią bylą 
išleidimui priešsindikališti- 
nio įstatymo North Carolina 
valstijoj, kad užslopinti ko
munistinį judėjimą ir kylan
čią streikų bangą. North 
Carolina valstijoj.

J. V. Laivas Pasiekė
Sov. Sąjungos Portą

NOVOROSSIISKAS, So- 
vietų Sąjunga.— Trečiadie
nį į šį Juodųjų jūrų portą 
atplaukė Amerikos laivas 
Exford. Atgabeno mašine
rijos ir kitokių produktų.

Tai pirmas laivas, kuris 
atplaukė iš Jungtinių Vals
tijų į Sovietų portą nuo to 
laiko, kaip Rusiją užvaldė 
darbininkai.

Laivas Exford išplaukė iš 
NewYorko į Novorossiiską 
ir Odesą rugsėjo 19 d.

Rasmus Hanson, atstovas' 
Export Steamship Korpora
cijos (New Yorke), suorga
nizuotoj as pirmos Rusijos- 
Amerikos laivų linijos, pa
reiškė. kad panašūs laivai iš 
Amerikos portų atplauks re
guliariai kas dešimts dienų 
į Odesą, Novorossiiską, ir 
Batumą; atgabens mašine
rijos ir kitokiu prekių So
vietų Sąjungai.

ŽMONES. KURIE
GYVATES UŽUODŽIA

Įvairiu žmonių yra pasau
ly. Štai Indijoje yra žmo
nių, kurie savo gera uosle 
suuodžia iš tolo gyvačių liz
dus ir pačias gyvates. To
kie žmonės ten sudaro savo 
kasta ir verčiasi gyvačių 
gaudymu. Su krepšiais, 
maišais ir stipriomis virvė
mis apsiginklavę, tie žmo
nės vaikščioja no laukus, 
kur vra gyvačių, atsidėję 
uostinėdami ir tirdami oro 
kvapą. Iš kvano, einančio 
nuo gyvatės guolio, jie suži
no, ar gyvatė savo guolv, 
ar iškeliavusi. Jei gyvatė 
savo guolv yra, tai iie tuoj 
iškasa laukan ir surišę ime- 
ta į maišų ar krenši. Dau
giausia iie dirba iš rvtd, ka
da gyvatės nuo šalčio susti
rusios ir negali gintis. Sa
vo nosies gabumais iie ne 
maža uždirba. Tačiau dar
bas labai navoiingas. iie tu
ri būti drąsūs vikrūs ir 
stiprūs, nes medžinia pavo
jingas, labai nuodingas gy
vates.

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 Vajų Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajų laisvė” Metams Tik $5.
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> respondent j a apie bau j ai 
■įkurtą socialistų “sąjungą,” 
i į kurios valdybą išrinkta:

(Bridgeporto) j.

.. - Pakrapštykite, Akis, 
o Pamatysite

Chicagos
, namų savininkų susivieniji-Į 
^mas, bekovodamas prieš ■ 

? “nigerius,” (taip tie žmones | 
/‘ vadina negrus net per span-i 

dą!), drauge puola ir komu-'
. histus. O kad labiau jiems; Ogį aferistai (Norkus), pro- 
* įkąsti (taip bent “susiyieni-; vokatoriai (čiučelis), streik- 

jimo^ valdyba mano), tai ]au^jaį (židelis), ir tyro 
^ jdeda sekantį perlą: vandens fašistai. Jiem vi-

Tie komunistiški darbininkų sur pasidarė ankšta: tai iš- 
“užtarytojai” praeitą žiemą i matos įvairių organizacijų, 
surinko suvirs $3,000.00 Lie- .jįe valdyS “socialistu sajun- 

;; tuvos badaujantiems, bet kurjga»f jr ten pat pareiškia- 
juos padėjo? Kur pas Juosima. 
teisybė, žmoniškumas, kuriuo 

-<, ' jie taip mėgsta girtis? ^4 * *
Kur padėjo? Jei citatos 

rašytojai būtų neakli, tai 
nereikėtų šito klausti: apie 

^tai atvejų atvejais buvo ra- 
lįu syta. Paskiausias tuo klau

psimu žodis (pilna atskaita) 
tėlpa “Laisvėje” už spalių 
mėn. 9 d. Tegul nors dabar vju Socialistu Sąjungą jau 
tie^ žmonės pasiskaitys Jr' £enai nėra. Čia randasi 
sužinos. Tuomet nereiks “bončius” panašių Norkui 

i šmeižti kitus ir taukšti nie- aferistų, kurie kai kada del 
j tam tikrų išrokavimų pasi

skelbia “socialistais,” bet 
j faktinai jokia organizacija 

negyvuoja U

P. Daratėnas, P. čiučelis, 
ponia Daratėnienė, K. N. Nor
kus, A. židelis, A. žibaitis, J. 
Vaitkus, B. Graibus, J. Gal- 
vuogis.

Kas gi valdybą sudaro?

VADUOKIMES PROTU

Sekančiame savo susirinki- į0]į nužengė
me ALSS. formuluos atsikrei- 
pimą prie Amerikos Lietuvių

Argentinos j Lietu vii į Balsas j Šiaurės 
Amerikos Oratigus-es“Laisvėje” už spalių 1 d. 

tūlas bendradarbis gerai iš
pylė kailį “ura susipratu- 
siems.” Ten nekantriai ir 
barančiai kalbamą apie 
daug kalbančius, o nieko ne
veikiančius.

Nors yra daug ir tokių 
atsitikimų, kad tie, ką vie
šai per spaudą kitus bara 
už neveikimą, patys mažai 
tebeveikia, vienok iš virš- 
minėto krislų autoriaus rūs
čių išmetinėjimų galima 
spręsti, kad jis turi pilną 
teisę pabarti tinginius.

Šiandien nežino tik tas, 
kuris nenori žinoti, jog di
džiuma politinio darbininkų 
klasės darbo yra suversta 
tik ant keleto narių spran
do. Jei tos ar kitos darbi
ninkiškos organizacijos kuo
poje priklauso penkios de
šimtys narių, tai žiūrėk ir 
rasi, kad centrinį ratą suka 
tik penki, o kartais tik du 
draugai.

Tad nestebėtina, jog karts 
nuo karto jie ir pasako šiur
kštų teisybės žodį apie tin
ginius. Vienok tri krislų 
autorius bene truputį per 1 

(C -- --- | 
baltus kalnierius ir garbi-111 Ųjas. . .• • ’ ’ 1- -I Todel, gyvendami gėrės- Į vaistais apvalymo vandens, nąu-

nėse aplinkybėse, neišeiki-'°? am° mieste; ir iki to laiko
' mieste mirdavo nuo karstinių

ligos (typhoid fever) vidutiniai 
po 600 iki 700 žmonių kas me-

jie turi dėt visą savo dvasi
nę ir fizinę jėgą, kad vesti 
pirmyn organizacinį darbą. 
Kas mum galvoj, kad prole
tarų židinys bei jų kovos 
vadovai pūsta kalėjimuos ne 
tik be tyro oro, bet be mais
to ir vandens!' Mes važiuo- 
jam automobilįum, kas mus 'yra apvalytas, per tam 
gali pavyt?...1 ■ koštuvus perleistas.

Taip, tai aplinkybės, ku-'

Geriate Visą Vandenį su Vais
tais, Gyvendami Miestuose
Yra įdėta vaistų į vandenį, 

kurį geria visų didesnių Ameri
kos miestų gyventojai, nekal
bant jau apie tai, kad vanduo 

i tikrus

341 Walnut S

idip, tai a^iiiiKyoes, ku- Miestams vanduo yra ima- 
riose Žmonės gyvena, labai imas, kanalais ir didelėmis dū- 

' stipriai į juos paveikia 
j savotiškon linemen pakrei 
pia. !

Dėlto ir yra| tie
Iniuoti plaukai” ir “balti kal-|JVJ 
įnieriai.” Bet, jei L__ _
liaudis, masiniai krisdama į maalIlas>
bado 11 kančių j nasrus, savo g,ajį knibždėt įvairiomis 
gyvasties išgelbėjimui grie- 'bakterijomis ir užkrėst 
besi ginklo ir desperatiškai geriančius tą 
kovėsi, kol m 
savo sprando parazitus, tai 

, dar nereiškia, 1 
Ivalom būti bul 
j užmiršti savo 1____
lūs vien deltoj kad 
kalnieriai balti ir automobi-' 
liai greiti. Ki(ais žodžiais, | 
neprivalom būt\ 
tinginiais ir rankas sudėję 
laukt, kol ir mus patiks Ita- 

patasydamš” i bei Chinijps darbiniu-

ir i domis traukiamas iš ežerų, tam 
į_ itikrų rezervuarų-tvenkinių arba 

net iš, matomai, nešvarių upių, 
go..1vi • kaip kad, sakysim, Philadelphi- 

. į joj iš Schuylkill upės.
Rusijos! Pervarant jį per valomąsias, 

j košiamąsias mašinas, vanduo
Bet jis 

ligų 
jomis

vandenį.
trenkė nuoiwsia užsikrėtimas 

' (karštinių) liga.
<ad mes pri-| Kad sunaikint šiuos ir dauge- 
capročiais ir pi kitų ligos perų, tai dedama 
dasės reika- i vandenį tam tikras nuošimtis 

- ichemikalų-vaistų; tuo tikslu 
. daugiausia yra vartojama kal- 

’ 1 kėų chlorinas. Su tokiais vais- 
, į tais tai žmonės ir gauna van

denį iš krano visuose didesniuo
se miestuose ir miesteliuose 
Amerikoj.

Iki 1910 metų New Yorke ne
buvo visuotino su minimais

ištižėliais,

Socialistų Sąjungos, bendra-'niuotus Pbukus;. Pavyzdį 
‘ ------ - — -- Rus1jqS . . . u , ,

°iš darbo me 1 1<OVQ prieš baltus kai-darbiavimo ir kontakto palai
kymo tikslu.

P. Norkus tačiaus nesu
pranta vieno, kad tokio da
lyko, kaip Amerikos Lietu-

Dar Apie Argentinos
“Socialistus” .Labai juokinga, kada to- 

Naujienose” išspausdink kie žmonės pradeda kalbėti 
į $tą K. Norkaus (B. K. Algi- apie “darbininkų judėjimą” 

manto) iš Argentinos kok ir tam panašius reikalus.

Del Pašelpiniy Draugiįy 
Vardu

šiltinių

darbininku, kurie
skubinasi į savo linijų susi- ^ngiumes va-1
rinkimus,” 0 ne kaip ameri-' ^UO^1S t’imtu pfotu,. kuris: 
konai ką “skubinasi namo, 110d°, kad darbmmkų. 
idant užsidėt baltą kalnie- v11 stiprina-

moterys susigarbiniuot1 mas> nes kitaip^ inkvizitons- 
J - ika vergija užviešpataus.

. K. SJ Lietuvaitė.
riu,v z

plaukus, o jau tada pamis-! 
liną, ar eit ar neit į susirin- i 
kima.” 1c 1

Čia neišlaikoma kritika 
todel, kad neatsižvelgiaĮna

nierius, bet steųgkimes va-

BINGHAMTON, N. Y.
į aplinkybes. 'Kur Amęri- Dvi Būsimos Svarbios Rramo-
1 *1 1 •. ♦ 1 1 * I * I • * * • j

Įvedus gi visuotiną vandens 
apvalymą su vaistais, dabar 
New Yorke vidutiniai per me
tus miršta tik apie 75 asmenys 
nuo tos ligos, bet ir tai dau
giausia žmonės, užsikrėtę kitur, 
laike vakacijų, gerdami vande- 

šaltinių bei upe-

Brangūs Draugai-ės! įmagogija, atsieksią savo
Rasdamiesi sunkioj eko- ■ “tikslą,” t. y. sugriausią 

nominėj bei politinėj pade-: mūsų organizacijas ir pa- 
ty, mes Argentinos lietuviai 1 statysią kontr-revoliucionie- 
darbininkai kreipiamės į riškas. 
Jus Suvienytų Valstijų 
draugus-es tikėdamiesi, kad 
Jūs, būdami daug stipres
niais už mus, ypač ekonomi
niai, pagelbėsite ir mums 
išsiristi iš ekonominio skur- 
do, kurį kenčiame keletas į da geriausis ginklas ko. 
metų Vieno dalykėlio mums j • gu je§ai todel mcs
tetrūksta, be kurio negali- bfltinai ivalome t inkla

r\ vivsirni'nm o n V n Lt r f-i x 5 v

padaryti kuo moderniškiau
sių, o be Jūsų, draugai-ės, 

taii aidžių linkimo masina įgjję mašinas suvartosime 
ei(J?iam I daug mažiau laiko, pinigo

RYTOJŲ, bet be masinos,: įr gaiėsįme padidinti “RY- 
rankomis raidžių rinkimas irpnni ” 1™ 
nespartus ir brangiai kai-I 
nuo ja,1 būtinai esame pri-; 
versti jieškoti išeičių.

Pas mus lietuvių priplau- i 
kia daug; priskaitoma apie 
45,000, bet tai žalia medžia
ga, kurią prisieina perdirb
ti, skiepinti darbininkiškas ■ 
susipratimas, o tam reika- į 
linga gerai sutvarkyta spau
da. Taip pat į Argentiną 
ir bendrai į visą Pietų Ame
riką plaukia visoki aferistai 
ir patentuoti provokatoriai, 
kaip čiučelis, K. Norkus ir 
jiems panašūs elementai, i 
Jie stengiasi kiek gali, kad; 
sugriauti mūsų vienybę ir1 
kiekvieną dalykėlį naudojai 
savo provokacijoms. Jie bu
vo krikščionys, liaudininkai, 
fašistai, bepartyviai, socia
listai, ir tt., bet nepasisekė 
pakirsti mūsų vienybės 
(nors keli šiaudadūšiai nu
sekė paskui juos).

Dabar, sulyg jų pačių išsi-

Idėjos Draugai-ės! Mes 
turime viltį, kad Jūs pade

gsite mums įsigyti mašiną, 
kurios pagelba pastatysime 
į tinkamą laipsnį savo spau
dos reikalus. Kadangi spau-

Pučkai
Drauge gydy 

kreipiuos į jus 
Duokite patarin 
vaistus, kaip nug, 
ant burnos, ant i 
kie pučkai. Tai 
grynas, tik ant 
pučkai pila ir p 
mo; pučkai nepūl

me tinkamai pastatyti mūsų 
spaudos reikalus, su kuom 
rišasi mūsų visi reikalai,—

Aš buvau gavę: 
rišką knygą, tai t 
rodė, kad reikia j 
lašai, bet aš nie 
vaistinėse gauti 
Vaistininkai nesuj 
yra, o kitokie vai; 
padeda.

Atsakymas.—
Be abejojimo, Ji 

Tai yra savo rūši 
pučkai. Paeina ji 
delio veiklumo rie 
lių po oda. Kai 
kėliai (takeliai) u 
tose vietose susidž 
riebaluotos medžiaj 
užsikimšę gilės pal 
pavidale. Vietomis 
deda ir naujikų ats

įTOJŲ,” kas visokių rūšių 
■fašistams, kurių pas mus 
- veisiasi vis daugiaus ir dau- 
igiaus, bus mirtinu smūgiu.

Todėl draugai ir draugės, 
ypatingai Jūsų stiprios kul
tūrinės, ekonominės, meno 
bei politinės organizacijos; 
tikimės, kad Jūs mus iš

brauksite iš organizacinio^ . 
skurdo, kuris priklauso nuo' 
mūsų spaudos išvystymo.

Pirm. J. Staškauskas. 
Sekret. Ginitis.

1 Nuo Redakcijos.—Talpin- 
! darni šitą argentiniečių pra- 
| nešimą, turime pažymėti 
(mūs dd., kad ALDLD. Cen
tro Komitetas yra pasiry
žęs nupirkti argentiniečiam 
statomąją mašiną (linoty- 
pą) ir tam tikslui jau renka 
pinigus. Todėl visi darbi
ninkai ir organizacijos, ku
rie tik galite, pasiuskit į tą
jį fondą (ALDLD. Centro 
sekretoriaus antrašu: I.

reiškimo, jie esą tokie, kai:Baches, 909 Pennsylvania * 
Jūsų grigaitiniai ir keleivi- Avė., Union Co., Union, N. ' 
niai, ir tikis, kad su Argen- J.) kelis dolerius. Tai bus 
tinos smalavirių (S. P.) I didelė mūs draugams para- 
pagelba ir savo bjauria de-ima!

■if

Kai Jūs klausiati 
nius lašus tiems pu 
ti, tai spėju, kad ti 
tos geležies stropas 
“syrup iodide of ir 
paprašyt trejetą un 
ounces”). Tai yra 
na geras vaistas r 
trūkumų. Jame 3 
sąjungoje su i odų. 
na medžiagų apyku 
me, padeda liaukom 
linei liaukai — tii 
riau darbuotis. T 
pasidaro visam orj 
oda palieka švarės) 
kos normaliau veikinį iš šulinių, 

liu. 1 c

Specialistai 
labai atydžiai 
boratori jose

a_ kad jame būtų užtenkamai che- 
Amer. uiikalų prieš kalbamąsias ligų 

tūros Dr-jos bakterijas; tuo pačiu laiku jie 
Liet? Darbi- tėmija, kad į vandenį nebūtų 
mo kuopa.! pilama perdaug vaistų, idant 
sykiu mūsų 'neužkenkt geriančiųjų sveika- 

icas-Jakštys. i tai.

Nors tas vaduotas 
ropas nėra tikras, 
fiškas vaistas aknei 
čiau neretai jis du 
pasėkų. Galite to \ 
ti drąsiai. Bent ni< 
Imkite po pusę šauk

miestu chemikai 
kas valanda la- 
ištiria vandenį,

kos darbininkas gaus įiųrvi-1 ' s°s
nas darbines kelines (“over-Į 18 d. spalįų (penktadienio 
alls”), idant jomis apsiauti 1 vakare) įvyks s> 
einant į unijos ar Kom. i ką^os, kūnas re 
Partijos susirinkimą’, jeigu ’ Dai>5. Litera 
jis prie darbo tokių kelinių ninkiŲ susivienij 
nedėvi. O nedėvi todel, kad Kalbės dar, pirmu 
jo darbas nepurvinas, nerei-! mieste C—_ 
kalauja rupių, nesvarių rū-! 
bu. Tas pat ir su moteri
mis. Didžiumoje jos dirba 
švarius, kaip tai pŲe maisto 
ar rūbų gaminimo darbus, 
jų aprėdalai švarūs, jų 
plaukai gražiai sutaisyti, tai 
taip jos ir jie ir į susirinki
mus ateina. Ir priešingai: 
Kur Kom. Partijos bran
duoliai ar unijų lokalai su
sideda iš nešvarų: ir sunkų 
darbą dirbančių darbininkų, 
ten ir į susirinkimus ateina 
suodini nariai.

O abelnai darbininkiškų 
organizacijų narių neveik
lumo priežastis, tai neganė
tinas reikalų supratimas ir 
saumylyste. Del to nesu
pratimo mes apsilėnkiam su 
žmogiška. tobulybe, užmer
kiam akis nepaisydami, kas

ninkių Susivienij

arbios pra
ng-i a __ ___

A d No. E-5

Del neveiklių k 
prasto pi

Nieko n<‘ra kito taip ' 
nai sveikatai, kaip neveil 
prastas pilvas, nes tokia 
prie virškinamu jų oivanų 
skaudėjimo, kvaitulių, inkst 
krikimo. nervų silpnumo, 
tr.j, neramaus miev-o, kon: 
mo svarumo ar sp> kos ir 
mosi pavariusiu, nukamuotų 
b.ai tinka tokiame :-tsjtikii 
muiluoja inkstus, pagelbsti 
stiprina nervus i. muskulu 
paciją. suteikia poilsinarą, 
pą ir padidina svarumą Ii 
siems žmonėms.

P-nas lyavvronce Noire, Ml 
rįio prastas kepenis ir pik 
vai buvo silpni. Nutra-Tonf 
palaima, nes suteikė jam 
ir leido jam sujrryžt i j da 
sėkmės yra paprastas ti< 
Nuga-Tone. Ištiktųjų, per 
metų mi’ionai žmonių, 
Nutfa-Tone atgavo sveikatą 
galite pirkti Nuri.-Tone, ku 
pardavinėjami. .biru verte 
paprašykit jį užsakyti del j 
kinds.

Prasideda draugijų vienijimosi 
procesas ir tasai procesas ke
liais sekamais metais bus ryš
kiausias požymis jųjų evoliuci
joj. Ot čia kaip tiktai ir yra 
gera pačių aplinkybių siūloma 
proga keisti vardus besivieni
jančių draugijų. Elizabeth, N. 
J., keli metai tam atgal susivie
nijo kelios lygiai pašelpinės 
draugijos ir priėmė Aušros 
draugijos vardą. Tai pavyzdys 
kitoms kolonijoms. Kur tik 
draugijos vienysis (o jos vieny
sis juo toliau tuo labiau), ten 
mūsų žmonės turi varyti kuo 
smarkiausią kampaniją už šla
vimą lauk tokių tfardų, kaip vy- 
tautinės, kazimierinės ir jiems 
panašūs. Tai siektina ir atsiek- 
tina. Tuomi reikia smarkiai 
susirūpinti.

Bet net ir ten, kur dar vie-

Kaip praktiškai ir konkrečiai 
pastačius ir išrišus klausimį 
apie keitimą vardų pašelpinių 
draugijų? Tie vardai ištikrųjų 
yra anachronizmas ir smarkiai 
žeidžia ausį ir jausmus šių lai
kų pirmeivio. Draugijos kata
likiškais vardais pradėjo kurtis 
tuomet, kuomet lietuviškos pa-t 
rapijos skyrėsi nuo lenkiškų pa-t 
rapijų. Vėliaus, kada įsigalėjo 
šliupizmas, pradėjo kurtis 
draugijos vardais įvairių lietu-) 
viŠkų kunigaikščių. Pabaigoje 
pereito amžiaus ir 
šio tie vardai buvo 
kuone bedieviškais, 
vieni ir kiti vardai skamba ' nijimos procesas neprasidėjo ir 
kaip kokia pajuoka naujoviniai kur, pirmeiviškas spėkas 
nusiteikusiems žmonėms.

Pasisakyti už obalsį draugijų j 
vardų keitimo, bet nieko neda
ryti, kad 1 
įgyvendinus, dar nieko nereiš
kia. Tuomi reikia rimtai susi
rūpinti. O rimtai susirūpinti 
tŲomi reiškia ir tą, kad numa
tyti įvairias kliūtis-jūridines ir 
kitokias. Tokių draugijų, ku
rias mes išimtinai kontroliuotu
me yra labai mažai arba ir vi
sai nėra. Jei taip būtų, tai del 
vardų keitimo nebūtų jokios bė
dos. Senų konservatyvių na- 

visose draugijose yra gana

pradžioje 
skaitomi 

Dabar ir

ap- 
skaičius, galima iškirsti tinka- 

| mą demonstraciją prieš senas 
nudėvėtas tradicijas, ten reikia

praktiškai tą obalsį ri,mtlJ banJdJ™'<-

^iaug.
*«Antra 

Sakoma: 
. gijos V( 
greit n r 
dinasi, 1

i Senas Vii 
i Senas Vincas darbininkų laik-į 
raščius skaitančiai 
yra žinomas kaipc 
tis rasėj as, rašė j as 
trau k i a n č i ų sk ai tyjm ų 
piešiančių darbo 
venimą. 
žino apie Seną Vii: 
giau. Ji žino, k

publikai 
nenuilstan- 
lengvų, pa- 

vaizdų, 
žmonių gy- 

Skaitančįoji publika 
cą dar dau- 
id jis savo 

pašaipiniais feljetonais įkerta 
3Šams taip 

skaudžių kirčių, kad tie raity- 
damiesi net ašaroję..

Taigi, skaitančioji publika, 
be abejo, į Seno Vinco pra
kalbų vakarą’ atsilankys skait
lingai. Bet to dar neužtenka. 
Skaitančioji publika turi užsi
dėti sau mažą pareigą—parei
gą kviesti į šias 
kiekvieną šio midsto lietuvį. 
Nes Seno Vinco prakalba bus 
žingeidi kiekvienam, 
vienas jo prakalbą F 
bus kvietėjui dėkingas.

Je, tai 18 f. d. spalių susiei
kime lietuvių /svetainėn!

A.L.D.LD. ŽINIOS

mūsų klasės pri

prakalbas

Kiek- 
išgirdęs,

7 :30 va], vakare.
New Kensington, 25 d. spa

liu, A. P. L. A. 9 kuopos sve
tainėj, 1126 Third Ave.; pra
džia 7:30 vai. vakare.

Courtney, spalių 26 d.
• Youngstown, Ohio, spalių 

27 d., svetainėj 628 Franklin 
Ave.; pradžia 5 vai. vakare.

Cleveland, Ohio, spalių 29 
d., Slovėnų Svetainėj, 15810 
Holmes Ave.; pradžia 7:30, 

Ival. vakare.
Cleveland, spalių 30 d., Lie

tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
pradžia 7:30 vai. va-

Studentai ir “Draiveriai”
Yale Universiteto preziden

tas James Rowland Angell, 
kalbėdamas New Ilavene, 
Conn., pasakė, kad Amerikos 
universitetų ir kolegijų stu
dentai yra kaip avys. Visur 
nuo vieno Amerikos krašto iki 
kito tarp augštųjų mokyklų 
studentų viešpatauja vienodu
mas papročiuose, visų suprati
mai abelnai tie patys, šablo
niški, ant vieno kurpalio ap
tempti; nėra beveik jokio ori
ginalumo. t Jeigu atsiranda 
vienas kitas studentas, kuris 
išreiškia skirtingą nuomonę 
apie politiką, religiją bei vi
suomenės tvarką, tai visi kiti 
žiūri į tokį, kaip į keistą su
tvėrimą, kuriam esą “ne visi 
namie.” Asmeninės minties, 
skirtingos nuo kitų, pas juos 
beveik negirdėsi. Nėra, ban
doma iŠsidirbt jokios kritiškos 
bei savikritiškos pažiūros į gy
venimą. šiuo žvilgsniu, dvasi
niai jie gyvena tais pamokslė
liais, kuriuos girdėjo pradinė
se mokyklose arba nuo savo 
patriotiškai-biznieriškų tėvų. 
Net į grynąjį mokslą, kaip 
kad matematiką ir tikruosius 
gamtamokslius, amerikoniški 
studentai žiūri kaip tai atbu
lai. Jeigu ko ir mokinasi, tai 
vis su tuo klausimu mintyje: 
o kiek daugiau dolerių aš iš 
to gausiu, išėjęs pasaulin iš 
mokyklos? Kurie gerai moki
nasi, tie paprastai būna pašie
piami bei niekinami. Labai 
mažai kuris jieško dvasinio 
pasitenkinimo iš tikrai gerų 
raštų skaitymo ir mąstymo. 
Kokias, skystas apysakas skai
to “flapperkos” mergaitės bei 
“pūsbomiai,” tokie skaitymai 
ir studentams geriausia patin
ka. Jų supratimas apie “ge-

IV APSKRIČIO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS

rengia prakalbų maršrutą pla
čiai žinomam apysakų rašyto
jui ir mūsų darbininkiškų laik
raščių bendradarbiui Senam 
Vincui. Prakalbų maršrutas 
prasidės sekamai:

Pittsburgh, Pa., 20 d. spa-'^ve\ 
lių, 7 vai. vakare, L. M. D. ! 
svetainėje, 142 Orr St.

N. S. Pittsburgh, 21 d. spa-Į 
lių, Lietuvos Sūnų Draugystės i 
svetainėj, 818 Belmont St.; | 
pradžia 7 :30 vai. vakare.

McKees Rocks, Pa., 22 d.1 
spalių, A. P. L. A. svetainėj, 
24 Locust St.; pradžia 7:30 
vai. vakare. j Scranton, Pa

Wilmerding, Pa., 23 d. spa-|]ius Liuosybč 
lių, Lietuvos Sūnų Draugijos; prįe pįrmos progos peržiū- 
svetainej, 110 State St.; pra-j - . 1 1
džia 7:30 vai. vakare. (Tesime.

Tręveskyn, spalių 24 d.J Adomo Jonukui, Chicago,
:' Jll.— Eiles ir apysakaitę “[ 

ra laiką” nesiskiria, sako, nuo Laimės Šalį” gavome, 
“draiverių” :—išmaukt degti
nės, trintis su palaidomis pa
nelėmis šokių svetainėse ir 
jieškoti kuo daugiausia lyti-;
nių pasitenkinimų.

Futbolininkai, beisbolinin- 
kai ir kiti sportai laikomi di
desnėje pagarboje, nekaip 
mokslingiausi studentai. Uni
versiteto garbė pasidarė dau-i 
giau priklausoma nuo jo spor- j 
tų pasižymėjimo rungtynėse, , 
nekaip moksliniais tyrinėji-' 
mais ir atradimais po to uni-1 
versite to stogu. l

Stoka platesnio visuomeni-! 
nio idealizmo, dvasinis bergž-; 
durnas, kuris abelnai charakte-,. 
rizuoja buržuazišką ameriki
nę visuomenę. ‘ Vt. ikų konferencija, 1914.

A.L.D.L.D. IV Apskr. Kom.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

žemučiui Svyruokliui, 
.— “Vortink- 
s” gavome ir

• Dl Jonas.
881 Massachusel 

(arti Central S 
Cambridge, 1

Te). Porter J

I OFISO VALANDOS: 
Nuo 2-4 po pietų i 
Nuo 7-9 vai. vakai 
Nedaliomis: 10-12

bus rytoj, M gero padary- Rooliesterięčiai
wv X 4 -i Ir A-t* 1 < O __V-

Sekančiais, padėkime, metais 
lietuviška buržuazija spekuliuos 
Vytautu ir kels didelį patrioti
nį kačių koncertą, sužiniai fal
sifikuodama istoriją. Vytau
tas, kurį katalikai vadina “Lie
tuvos apaštalu Aleksandru,” iš- 
tikrųjų buvo klerikalas. Užten
ka tik prisiminti, kaip jisai 
krikštijo žemaičius, kurių tuo
met buvo išžudyta tūkstančiai. 
Aš numatau kelias vytautines 
draugijas, kur to didponio feo
dalo dvasią reikėtų visiškai iš
šluoti. Bet sakysite, gal nepa
siseks? Reikia bandyti. Be

š “Meilės
sim sekančiai žmonijos kar- 
tai, atidedam visuomeni
nius savo reikalus vis ant 
toliau, pavesdami jais rū
pintis pavojingiems grobi
kams ir tuomi palengva ka
same patys sau duobę.

Gi saumylystėš delei mes 
l vietą, kad eiti į savo orga
nizacijos susirinkimą ir at
likti būtinas jos funkcijas, 
mes sėdam į automobilį ir 
miestą palikdami nešdina-

2 ū. lapkričio atvyks mūsų 
'miestan Rochester 
darbininkų gražiai 
tis choras ir sulos 
operetę “Meilės 
Binghamtoniečiams 
rio lošėjai jau žinomi nuo se
nai, nes jie yra pas mus bu
vę net kelis sykius. Kiekvie
nu sykiu mūsų publikai paliko 
gražiausį įspūdį, 
iriausiai tikėtis, kai 
taip bus. Vai, re 
dar daugiau,—šiuo 
ne tik lošėjai, bet 
ras!

pilot tyru oru. Saumylyste; Tikietai šiam lošimui 
mus apkerėjo. Kas mum platinami. Juos galima gauti 
galvoj, kad tūkstančiai mū- • pas. ALDLD. ir LljiSA. kuopų 
su geriausių draūgų niekuo-? ^nus. 
.met neturi progos palikt!
1 tvankų miestą iY eit į lau-' 
kus pakvėpuot tyru oru, rie

io lietuvių 
dainuojan- 
žingeidžią 

Rykštę.” 
Rocheste-

Kiekvie-
DARBININKŲ
KALENDORIUS

Ginkite Gas

6-iu

Rengia Int.
71

PROLEL
■ Tikietai 50c, prie

WEBST1
j ŠEŠTA D1

Dovanos ti

Reikia pil- 
J1 ir dabar 
ikia tikėtis 

sykiu 
visas

i į Spalių mėn. 12 d.:
—Kolumbas atrado Ameri

ka, 1492.
—Sovietų Sąjunga atidarė

I valstybinį banką, 1921.
Spalių 13 d.:

* —Ispanijoj sušaudytas mok- 
įslininkas laisvamanis F. Fer- 
Tar, 1909.

—Finlandijoj įvyko bolševi-*
* <

kliūtis—psichologinė.
: “kam čia keisti drau- 

vardas, kad jos ir taip 
numirs.” Kam 

kamuotis?
mirtingumas 

ų yra
t metams, jisai

dar, va

pašelpi-, 
didelis. į 
dar la

biau didės. Bet draugijos, lite- 
raliai imant, nemiršta. Išliki
mo instinktas verčia jas glaus- 
jįV prie didesnių organizacijų.

lųų or

bandymo, rimto gerai apskai- j laukus
čiuoto bandymo, žinoma, nieko 
negalima bus padaryti.

Kaip matote, aš statau tą 
klausimą praktiškai ir konkre
čiai, o ne vien taip, kad iškėlus 
gerą obalsį, o paskui palaidojus ; 
jj pasyviškume.

bus
cho-

jau

----Tikietai pigūs—tik po
150 centu. Verta tikietus isi-v • |

j gyti iš > ąnksto, ka<Į nereikėtų 
į prie svetainėj Ąųrų tą patį va
karą stovėti ir laukti. J'.



LAISVB
a • .

Puslapis Trečias

as į Šiaurės 
is-es
i, atsieksią savo 

t. y. sugriausią 
organizacijas ir pa- 
kontr-revoliucionie-

> Draugai-ės! Mes 
viltį, kad Jūs padė
lį uis įsigyti mašiną, 
pagelba pastatysime 
na laipsni savo span
gius. Kadangi spau- 
geriausis ginklas ko- 
priesais, todėl mes 
privalome tą ginklą 

ti kuo moderniškiau- 
be Jūsų, draugai-ės, 
‘Įstengiame. Mes įsi- 
lašinas suvartosime 
lažiau laiko, pinigo 
sime padidinti “RY- 

kas visokiu rūsiu 
ns, kurių pas mus 
vis daugiams ir dau

bas mirtinu smūgiu.
1 draugai ir draugės, 
pi i Jūsų stiprios kul- 
, ekonominės, meno 
litinės organizacijos;

kad Jūs mus iš- 
te iš organizacinio^ 

, kuris priklauso nuo' 
spaudos išvystymo.
rm. J. Staškauskas. 
kret. Ginitis.
Redakcijos.—Talpin- 

itą argentiniečių pra- 
i, turime pažymėti 
1, kad ALDLD. Cen- 
imitetas yra pasiry- 
pirkti argentiniečiam 
iąją mašiną (linoty- 
tam tikslui jau renka 
s. Todėl visi darbi- 
ir organizacijos, ku- 
galite, pasiuskit į tą

ją (ALDLD. Centro 
oriaus antrašu: I. 
s, 909 Pennsylvania 
Union Co., Union, N. 
lis dolerius. Tai bus 
mūs draugams para-

BOSTONAS IR APIELINKE
DARBININKŲ SVEIKATA Apskr. Konferencijos SO. BOSTON, MASS.

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
341 Walnut Street, Newark, N. J.

Pučkai—Akne
Drauge gydytojau, ir ai 

kreipiuos į jus su klausimu., 
Duokite patarimą, nurodykit i J dietos, 
vaistus, kaip nugydyt išbėrimas i Dairių taukų, riebaluotų ir rie- 
ant burnos, 
kie pučkai. 
grynas, tik 
pučkai pila 
mo; pučkai

Aš buvau 
rišką knygą, tai toj knygoj nu-1 
rodė, kad reikia gerti geležiniai 
lašai, bet aš niekur negąlėjau i 
vaistinėse gauti tokių lašų.■ 
Vaistininkai nesupranta, kas tai 
yra, o kitokie vaistai nieko ne
padeda.

Atsakymas.—
Be abejojimo, Jums yra aknė. 

Tai yra savo rūšies nelimpami 
pučkai. Paeina jie nuo perdi- 
delio veiklumo riebaluotųjų gi
lių po oda. Kai tų gilių lata
kėliai (takeliai) užsikemša, tai 
tose vietose susidaro perdaug 
riebaluotos medžiagos, ir tokios 
užsikimšę gilės pakyla pučkelių 
pavidale. Vietomis iš to prasi
deda ir naujikų atsirasti.

Kai Jūs klausiate apie geleži
nius lašus tiems pučkams gydy
ti, tai spėju, kad tai yra ioduo- 
tos geležies stropas. Angliškai 
“syrup iodide of iron.” Galite 
paprašyt trejetą uncijų (“three{ 
ounces”). '

i šę į vandenį ar į pieną, po val- 
! gymo, tris kartus dienoje.

O šiaip patartina maisto žiū- 
Mažiau vartokite

rugsėjo 
Manda- 
Gegužis 
ir Ame-

komunistus. Pasigyrė, 
asmeniškai kalbėjo su

Konferencija įvyko 
29 d.; Tamaqua, Pa. 
tus betvarkant, S. 

įkalbėjo apie Lietuvą 
i rikos 
, kad
Lietuvos prezidentu A. Smeto- 

. - i na ir buvusiu tuom laiku pre-
ant veido. Tai to- italuose bei alyvoje keptų vai-. . Voldemaru 

Taip visas kūnas Taipgi mažiau vartokite} 1 I . . . . . t » > • • ✓"» 1 j V O (l f)

ai. vakare.
Kensington, 25 d.
P. L. A. 9 kuopos

spa- 
sve- 
pra-

:30 vai. vakare, 
tney, spalių 26 d. 
ngstown, Ohio, spalių 
svetainėj 628 Franklin 

pradžia 5 vai. vakare, 
eland, Ohio, spalių 29 
>venų Svetainėj, 15810

Avė.; pradžia 7:30 
kare. *
eland, spalių 30 d., Lie- 
Svetainėj, 6835 Superior 
pradžia 7:30 vai. va-

D.L.D. IV Apskr. Kom.

KOJOS ATSAKYMAI

učiui Svyruokliui, 
;on, Pa.— “Vortink- 
Liuosybes” gavome ir 
>irmos progos peržiū-

mo Jonukui, Chicago, 
Eiles ir apysakaitę “Į 
s Šalį” gavome.

BIN INKŲ 
KALENDORIUS

ų men, 12 d.:

olumbas atrado Ameri- 
192.
svietą Sąjunga atidarė 
bini banką, 1921.

jpanijoj sušaudytas mok
ais laisvamanis F. Fer- 
909.
inlandijoj įvyko bolŠevu> 
nferencija, 1914. ' **

kurios irgi “parėmė” streikie- 
rius, būdamos... namie. “Pa
slaptis” štai kame: kadangi 
šią vakarienę rengė 13 kuopa, 
kurioj randasi viena kita joms 
nepatinkama narė, todėl jos 
ne tik kad nieko neveikia kuo
poj, veik dveji metai nelanko 
susirinkimų, bet ignoruoja ir 
kuopos parengimus, nesilanko, 
kad ir svarbiausiam tikslui bū
tų rengiama. Neatsilankymas 
ir į šią vakarienę ne pripuola
mai įvyko. Kuomet joms buvo 
siūloma tikietai, tai visos nuro
dė labai “svarbias” priežastis, 
delei kurių negali dalyvauti. 
Joms būtų daug smagiau, kuo
met kuopos parengimai netu
rėtų pasekmių. Bet išėjo prie
šingai.

Statydamos ypatiškumus ir 
savo unarą pirmoj vietoj, aiš
kiai parodo, kiek joms apeina 
darbininkiški reikalai ir kaip 
toli jos atsilikę darbais nuo 
savo žodžių.

K. Naujokaitiene, K p. Kor.

‘GERAI PATAIKO!”
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j 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* 

Jma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa

rinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.“

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvų 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Nedėlioj, 29 d. rugsėjo, L. 
i D. S. Ą. 13 kuopa buvo su
rengus vakarienę. Kadangi 
vakarienė buvo šį sezoną dar 
pirmutinė ir rengta naudai 
Gastonijos streikierių, todėl ir 
publikosj atsilankė daug. Su
sėdus višiems prie stalų, pirm. 

| K. Kazlauskienė paaiškino, 
| kokiam tikslui ši vakarienė su
rengta ir pakvietė drg. A. Jan
kauską pakalbėti. Drg. Jan
kauskas trumpoj prakalbėlėj 
paaiškiųo svarbą rėmimo gas- 
toniečių streikierių, taipgi ati
davė kreditą .13 kuopai, kuri 
So. Bostione pirmutine rūpina
si suteikt finansinę pagelbą 
streikieriams. Antras buvo 
pakviestas dr. J. Repšys, kuris 
keliais žodžiais išreiškė užsi- 
ganėdinimą vakariene ir sma
gumą vęl matant senus pažįs
tamus ir draugus. Lydia Ja- 
nuškiūtė padeklamavo eiles; 
ji savo' užduotį atliko gerai.

i Taipgi drg. P. Banlis sudaina- 
| vo gana gražiai dvi daineles 
1 ir publikos buvo iššauktas an- 
jtrą kaistą. Drg. Banlis nie- 
i kuomet neatsisako patarnauti 
mūsų parengimuose ir palink
sminti publiką savo dainelė
mis. Baigiant vakarieniaut, 
kalbėjo drg. A. Taraška. Jis 
gana plačiai išdėstė reikšmę 
streiko j pietinėse valstijose 
“tikrų amerikonų” ir kodėl 
reikia įjuos remt. Paprašius, 

| kad kas kiek galint paaukotų, 
publikai. sutiko ir sumetė 23 
dol. 63c. Aukojo sekami: Er
nest Urchus $5; po $1: W. 
GasiūnAs, Olga Skerstonas, J. 
Naujokaitis, A. Vasiliauskas, 
P. Niūkas, G. Likas, J. Beda
lis, A. {Jankauskas, dr. J. Rep
šys, A.’ Jankevičia, V. Taraš- 
kienė, N. Januška, F. Bataitis,

Smetona 
mandagus, švelniai kal- 
;, nuolaidus žmogus, su 

juom, rodosi, niekad kalbos 
neužbaigtum (fašistas fašistą 

Kon-|girja—š.). Apie seimą—sakė 
galima, bet ne- į—reikia savivaldybes pirma 

kiaušinių ir sutvarkyti taip, kad geri lietu- 
, žu- viai (ištikimi fašistai.—š.) į 

Kai valgote rūkščius vai-į jas patektų, o paskui prie sei
mo bus galima rengties. Vol
demaras gi—tai geležinis žmo
gus, kas jam nepatinka, tuoj 
nervuojasi. Dabar rezigna
vęs. Visur Gegužis gyrėsi Lie
tuvoj gerą patarnavimą tur
ėjęs.

Apie S. L. A. Gegužis sakė, 
kad komunistai norį Susivieni
jimą paimti.
'Augščiausią Prieglaudą nugy
venę, kuri kaip ir mirus ir 1.1.

“Delegatų” buvo 63, su val
dyba 72, tai didžiausia konfe
rencija 1-mo Apskričio istori
joj. Kadangi apskričio valdy
ba iš tautininkų susideda, o 
mandatų komisiją pasiskyrė 
iš savo pusės, tai delegatais 
buvo kas tik norėjo jais būti, 
žinoma progresyviai 
mandatus parodyti.

Tauto-sandariečiai, turėda
mi didelę didžiumą konferen
cijoj, komunistus šmeižė kiek 
tik norėjo. Ant melų atsakyti 
niekam neleido. Jie sakė, kur 
tik komunistai į valdybą įeina, 
tai ten nugyvena. Tikrenybėj, 
kaip tik priešingai. Pačiame 
pirmame apskrityje, kol ko- 
komuništas sekretoriavo, per 
du metu parengimai buvo pel
ningi ir apskričio iždą iki 
$300.00 iškėlė. Dabar per 3 
metus tautininkų valdžios pik
nikuose pelno kaip ir nebūna, 
ir iždas nekyla.

Apie jaunuolius tiek daug 
i jie gyrėsi, o visam apskrity jų 

p ,v. 8 neturi. Vienas komunistų
ra zia ;sjmpatikas Minersvillėj pasi

darbavo, tai tūlą laiką jaunuo
lių kuopa gyvavo. O kur jų 
pačių vaisiai? Ponas Gegužis, 

. • j kaipo organizacijos pirminin
kėj kas, turėtų kitiems pavyzdį pa-

ant veido raudoni i aiilttnių, krakmolinių (skroby-! bUnti 
ir pila be sustoji-!10) valgių, saldymų. O daugiau j 
nepūliuoti. i valgykite visokių daržovių, vai-

isių, šviežių ir džiovintų.
gavęs vieną dakta-|serVy kartais 

j daug. Pieniškų, 
po truputį šviežios mėsos, 

i vies. 7’ 
i sius bei uogas, tai tuo patim 
I tarpu nevartokite krakmolinio 
! maisto. Būtų gerai, kad duo- 
i nos (rupesnės) valgytumėt tik 
po kartą dienoje. Svaigalų ne
vartokite. Kavos, arbatos gali
ma puodukas, du per dieną su
gerti. O vandens gerkite pusė
tinai, taipgi limonado ir šiaip 
vaisių ir daržovių syvų bei sun
kos. Riebių sriubų geriau veng- 
kite. Pyragaičių, blynų ir pa
našių gardėsių nei į burną. Ne
vartokite kokios tyrės — košes, 
ar tai avižienos ar kvietinės ar

I iš kitokių javų, nes vis tai turi 
daug skrobylo.

Didesni pučkeliai galima šva
riais pirštais išspaudyti ir pas
kui patepti iado tinktūra. Taip 
galima daryti kad ir kas diena. 
Gerai yra veidus sieros milte- 

Tai yrą abelnai ga- |Wstyti, gult einat (“pow-
na geras vaistas nuo daugelio der sulphur”).

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Komunistai

turėjo

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

■ riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 
I Taip pat progresyviškas lietuvis, 
i užlaikytojas general krautuvės ir lai- 
. vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
i 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 

'draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
ant pareikalavimo-visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, dausr ar mažai, vis tiek, ir 

i lėšas apmokame.
Adresas:

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

LAWRENCE, MASS.
Piknikas Gastonijos Streikie- 

rių Naudai Nusisekė

Rugsėjo 22 d. Lawrence’o 
tarptautinis komitetas turėjo 
surengęs pikniką gastoniečių 
naudai, kuris įvyko Maple 
Parke. Diena buvo šaltoka, 
žmonių atvažiavo mažokai. 
Prakalbas sakė dvi moterys: 
viena bostoniecė, antra .Gasto
nijos streikierių pasiuntinė 
net iš Gastonijos. Abi aiški
no streikierių padėtį ir jų ko
vą. Aukų surinkta $63.44. 
Parko bendrovė paaukojo $20. 
Aukas ir pikniko pelną sudė
jus, pasidarė $139.28.

Po prakalbų Lawrence’o 
Liaudies Choras sudainavo ke
letą dainų, kurios išėjo gero
kai. Koresp. Biuras.

LIETUVIS GRABORIUS
M

Norintieji ge- | 
riausio patar-! 
navimo ir už | 

žemą kainą, | 

nuliūdimo va-| 
landoje šauki-1 
tčs pas: |

. Arba vėl gali
ma tepliotis sieros mosčiaJame yra geležies,

Tatai aksti- (“sulphur ointment”) ant nak-
trūkumų.
sąjungoje su i odų.
na medžiagų apykaitą organiz
me, padeda liaukoms, ypač kak- 
linei liaukai — tiroidinei vik
riau darbuotis. Tada geriau 
pasidaro visam organizmui, ir 
oda palieka švaresnė, jos liau
kos normaliau veikia.

Nors tas ioduotas geležies st
ropas nėra tikras, nėra speci
fiškas vaistas aknei gydyti, ta
čiau neretai jis duoda neblogų 
pasėkų. Galite to vaisto varto
ti drąsiai. Bent nieko nekenks. 
Imkite po pusę šaukštuko, įmai-

Ad No. E-59

Del neveiklių kepenų ir 
prasto pilvo

Nieko nėra kito taip kenksmingo abel
nai sveikatai, kaip neveiklios kepenys ir 
prastas pilvas, nes tokia padėtis priveda 
prie virškinamųjų organų pajrlmo, galvos 
skaudėjimo, kvaitulių, inkstų ar kepenų pa
krikimo, nervų silpnumo, neveiklių orga
nų. neramaus miego, konstipacijos, neteki
mo svarumo ar spėkos ir nuolatinio jauti
mosi pavargusiu, nukamuotu. Ntiga-Tone la
bai tinka tokiame atsitikime, nes jie sai- 
muliuoja inkstus, pagelbsti virškinimui, su
stiprina nervus ir muskulus, nugali konsti- 
paciją, suteikia poilsingą, atgaivlnantj mie
gą ir padidina svarumą liesiems, sumenku- 
siems žmonėms.

P-nas Lawrence Neice, Mt. Unjjon, La., tu
rėjo prastas kepenis ir pilvą, oi ir jo ner
vai buvo silpni. Nuga-Tone buv<> tikra jam 
palaima, nes suteikė ; 
ir leido jam sugryžti j 
sėkmės yra paprastas 
Nuga-Tone. Ištikrųjų, per 
metų milionai žmonių, 
Nuga-Tone atgavo sveikatą ir 
galite pirkti Nuga-Tone, kur tik 
pardavinėjami.
paprašykit jj užsakyti del jūs iš 
tinės.

Mt. Un^oi 
pilvą, o]

jam gerestnę sveikatą 
j darbą. Tokios pa- 

3 tiems, kurie ima 
pastaruosius 40 
kurie vartojo 

spėką. Jūs 
vaistai yra 

Jeigu vertelga ijeturi stake, 
urmo vais-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ąvenue 

(arti Central Squai.e) 
Cambridge, Mads.

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

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

ties. Rytą nusiplauti. Kai 
saulė šviečia, gerai yra 'pabūti 
ant saulės, lauke ar kambaryj 
po atdaru langu, kad saulė švi
tintų ir veidą ir kitas nuogas 
kūno dalis.

BALTIMORE, MD
Kalbės Wm. Z. Fosteris

Spalių 14 d., Lietuvių Sve- 
tainėj, rengiamos tarptautinės 
prakalbos, kuriose kalbės drg.' 
Wm. Z. Fosteris.
vai. vakare. Fosteris savo kal
boj plačiai aiškins apie įvyku
sią Clevelande konvenciją, 
apie Gastonijos darbininkui 
streiką ir kitus dalykus, kurie* 
dabar liečia darbininkų re i™- • . • i<innilo1inq
lūs. Reikia tikėtis, kad pub-1 
likos bus daug, tik lietuviai 
privalo skaitlingai atsilankyti, 
nes labai retai pasitaiko tokia 
proga išgirsti kalbant darbi-j 
ninku vadą Fosterį.

Rugsėjo 27 d. buvo sureng
tos prakalbos ir kalbėjo jauna 
mergina iš Gastonijos, S. Mel
vin. žmonių susirinko daug. 
Aukų streikierių bylos vedi
mui surinkta arti dviejų šimtų 
dolerių.

A. L. D. L. D. 25 kuopa lai
kytame susirinkime nutarė su
rengti prakalbas draugei Bim- 
bienei. Taipgi kuopa paskyrė 
komisiją, kuri bendrai su 
draugais rusais prisirengtų pa- 
sitikimui Sovietų lakūnų.

Delegatai išdavė raportą iš 
A. L. D. L. D. VI Apskričio 
konferencijos. Abelnai, kuo
pa nutarus daug įvairių daly
kų, tik nariai turi pasidarbuo
ti, kad visi nutarimai būtų gy- 
veniman įvykdyti.

F. S. Klishis.

A. Stonis, P. Traupys, A. Ta
raška; P. Ketvirtis 50c; smul
kių $2.13.

Tai graži auka gastonie- 
čiams, už ką aukotojams reikia 
tarti širdingą ačiū.

Vėliau sekė šokiai, kuriems 
smuiką griežė vienas draugas 
ir Alice Niūkiūtė skambino pi
anu. Visi linksmai praleido 
laiką ir patenkinti skirstėsi na-

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 1

162 BROADWAY ‘
Residencija: I

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ii/ 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražiu eilip- 
raščių ir beletristikos; iliustroo0B 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

NESUKLYSKITE!
Ginkite Gastonijos ir Kitų Klasių-Karo Aukas

6-ių Kavalkų Negrų Jazz-Band

Rengia Int. Labor Defense, N. Y. Distriktas 
799 Broadway, Room 422

PROLETARU RUDENS LĖBAVIMAS
Tikietai 50c, prie durų 75| Pradžia 8 vai. vak.

WEBSTER SALĖJE, 119 East 11th St.

ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ-OCTOBER 12
Dovanos tiems, kurie prasčiausia apsirengę

organizuoti. Jo išgarsinta po
dukra Mockaičiūtė, būrį jau
nuolių muzikos mokina, kodėl 
juos į S'. L. A. jaunuolių kuopą 
nesurašo ?

Ką veikia del S. L. A. She
nandoah Staniškis, 1-mo Aps
kričio diktatorius? Vietoj jau
nuolius organizuoti, su savo 
kuopos nariais po teismus byli
nėjasi.

Apie generalį S. L. A. orga
nizatorių Žuką kuopos labai 
šaltai atsineša, daugelis jam 
prakalbų nerengia. Juk nariai 
žino, kad jis nieko nenuveikęs 
suviršum po $300.00 į mėnesį 
pinigų išleidžia, o bedarbėje 
daugeliui narių net nuo savo 
šeimynėlės duonos kąsnis pri
sieina nutraukti, kad į centrą 
galėjus užsimokėti.

Sekretoriaus Vaišnoro finan
sinis raportas buvo neaiškus, 
ką patys. tautiški tūzai pripa
žino. Du organizatoriai suvi
sai nepribuvo, o A. Klimas ra
portavo : “Nieko nenuveikiau, 
dovanokit, broliai, kitą syk pa- 
siprovysiu.”

Apskričio valdyba, neklau
sus ar apsiima—palikta ta pa
ti.

Nors konferencija dirbtiniai 
buvo didelė, bet niekas gyvai, 
širdingai S. L. A. reikalų ne
svarstė. Greit, mechanišku 
būdu, konferencija užbaigta. 
Delegatų ūpas nupuolęs. Dau
gelis pasipiktinę išsiskirstė.

Galų gale, eilinių narių 
kantrybė išsibaigs ir suvažia
vę išsirinks tokią apskričio val
dybą, .kuri tarnaus jųjų valiai, i 
o tautiškiems ponams diktato- i 
riams palieps nusiraminti.

Širšinas.

mo. Surengimui šios vakarie-, 
nes darbavosi šios draugės:! 
T. Niukienė, P. Žukauskienė, į 
T. Zaj'ankauskiene ir K. Kaz-j 
lauskic>nė; taipgi jaunos mer-' 
gaitės patarnavo prie stalų.' 
Todėl kaip rengėjoms, taip vi-1 
siems dalyviams, už padarymą' 
šios vakarienės sėkminga, var
de gastonijos streikierių, tariu j 
širdingą ačiū.

Norš nesmagu, vienok ne-1 
galima nepastebėti štai ką. 
Pas mus randasi keletas 13 
kuopos narių, priešakyje su B.,

i

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnav1'- 
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik___$3: Pusei------ $LW

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

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

Argentina

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

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

C

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

Pa.

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Pbiladelphla

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

•4*

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
’atarnauju visiems be skirtumo! 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del Į 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-? 
aras dieną ir naktį. Darbą at-J 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas| 
dane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street į
BROOKLYN, N. Y. Į

$1,000 Tik už 60 Centų
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 susiraukus, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė 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 Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDIHU IR NUMA- 

LLAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dlan< Ir nediUo- 
mia nuo 9:80 iki i tbL po ploti)

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg.

PUBLIC SQUARB
WILKES-BARRE, PA.
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| SLIAKERIS f
MIKAS RASODA

WILKES-BARRE, PA. PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(Tąsa)
Gudelienei džiaugsmo buvo daugiau, ne

gu ji tikėjosi. Pilni kambariai įnamių. 
Visi pasimoka. Jos darbas tik apskalbti 
juos, apvalyti kambarius ir pagaminti du 
sykiu į dieną valgyti: ryte ir vakare. Tai 
viskas. Del to iš kiekvieno vyro ji gau
davo po 5 dolerius į mėnesį, o iš merginų 
po tris. Sudėjus į daiktą, buvo gera su
ma pinigų. Ja galėjo užlopinti tas gyve
nimo skyles, kurių nepajėgė uždengti Gu
delio skrumnia alga.

—Geriau man ir nereikia,—kalbėjo išsi- 
gerusi alučio moteriškė.—Aš trokštu dirbti, 
o čia man darbo iki kaklo!

—Na, dar visi po stiklelį! Na, dar sy
kį už Gudelienės sveikatą!—rėkė jau išsi
mėtęs apyjaunis vaikinas, Jonas Rudis, lai
kydamas iškėlęs didelį stiklą putojančio 
alaus.

Visi svečiai sekė Rudį ir išgėrę po stik
lą, šaukė:

—Tegul gyvuoja Mrs. Gudelienė!
Gerti galėjo, kas kiek troško. Alaus 

kelios bačkos,- ir snapso netrūko. Be to, 
stalas nukrautas kumpiais, kurie riogsojo 
tarsi kelmai skynime.

Be kitų svečių, dalyvavo ir Keršis su 
žmona—žmona francūzų tautybės ir nei 
žodžio nemokančia lietuviškai. Keršis bu
vo tuo ženklyviausias, kad į šį miestelį at
vyko, kuomet dar nei vienas lietuvis čia 
negyveno; kuomet vietinis miesčionis, bus 
jis valdininkas, ar paprastas pilietis, išgir
dęs žodį “lietuvis”, klausė ausis ištempęs 
ir akis įsmeigęs, kai stebuklą pamatęs.

—Aš buvau pirmutinis lietuvis, įkėlęs ko- 
H į N. miestą!—didžiavosi jis.—Dabar tai i 
bile “grinorius” gali atvažiuoti ir gyventi.; 
Bet kaip buvo seniau!...

Ačiū tam, Keršis nfimii turėjo geriausį! 
audinyčioje darbą ir giaudavo net 10 dole-i 
rių į savaitę algos! Kiekvienas, pribuvęs 
iš Lietuvos imigrantas, tik ir kalbėdavo 
apie Keršį, kaipo pavyzdį, buvolną ir gu- 

‘ drų vyrą. Per jį daugelis net darbų pra
šytis eidavo, nes jis angliškai sukalbėjo. 
Kaip susikalbėjo—ne visi žinojo, nes ne vi- ■ 
si patys galėjo susikalbėti. ““

- žmona 
jis su 
akimis, 

t vo kiti, 
mokėjo 
jis negalėjo skaityti, n 
boj. Jo žmona taipjau 
težinojo, nes augo ir pradinę parapijinę 
mokyklą lankė Montrealio mieste, Kanado
je. Keršis su ja tuokėsi tik iš prievartos, 
nes lietuvaitės tais laikais N. mieste ir su 
žiburiu nebuvo galimd surasti. Tik aiš
ku, kad Keršiui tenka kreditas del jo drą
sos: nemokytas, atvyko į Ameriką pasku
tinį bertainį devyniolikto šimtmečio, ap
sigyveno mieste, kuriame jo tautybės žmo
nių nesirado, ir šiandien yra gerbiamiau- 
siu. Keršis buvo gana priimnos išvaiz
dos žmogus: plaukai ir ūsai žili, gražios 
galvos, kuprotos nosiės, apie šešių pėdų 
augščio. Jo žmona juodbruvė, dikta—net 
gerokai pilvota—moteriške.
čia buvo smagu: ištisą dieną turėjo sėdėti 
tarsi be žado, kaip mupė, apart burbtelėji
mo vieno kito žodžio į savo vyrą.

Paėmęs stiklą putojančio alaus, išdidžiu, 
bet prikimusiu tonu, Keršis tarė:

—Linkiu, kad per Gudelių 
briaunas taip lietųsi ląimė, kaip iš šito sti
klo alaus putos.

—Dėkui, dėkui,—bakelį paraudusi, ne
drąsiai grįgštelėjo Gūdelienė.

—Dabar jūs laimį 
Keršis, žiūrėdamas i 
kas jau gali eiti dirb 
dar jaunametis! Ar tai fabrike reikia tei
sybė sakyti? Jis au 
bile kas patikės, kad
Na, o tuoj ir Džiovukas galės jį sekti; Mą^ 
■tot, trys pėdės į tavo, Mrs., kišenių! "Pi
nigų, kai vargų!

iBuvolno ir seno aįnerikono kalba visų 
domę atkreipė. O Gudelienė, tarsi norė
dama labiau įvertinti Keršio patarimus, 
ar gal ištikrųjų trokšdama gauti kuo- 
daugiausia žinių padarymui gyvenimo sėk
mingu, mandagiai uždausė:

—Pasakyk man, ponas Kerši, kas reikia 
daiyti, kad žmogus Amerikoj būtų laimin
gas? Tamsta senas amerikonas," žinote 
visas paslaptis šitos šalies.

—Tatai pasakyti galiu,—visai nei nepa
mąstęs, tokiu pat išdidžiu tonu, kalbėjo 
Keršis.—Būkit geraiš katalikais, nepames
kit dievo ir tikybos, netingėkit dirbti, ne

leiskit pinigų visokiem laikraščiam, nesi- 
priešinkit darbdaviam, bet jų visuomet 
klausykit...

—Kai galvijai, varomi į skerdyklą,—pa
sigirdo iš priešingo kampo storo baso bal
sas.

—Galvijai? !...
—Tamsta juos to mokini,—vėl tarė tas 

pats asmuo. r '
Šis netikėtas atsiliepimas įmetė raktą į 

viso pokilio mašineriją. Nustebęs juo bu
vo ne tik Keršis, bet kiekvienas čia esan
tysis. Atsiliepti, pašiepti seną amerikoną, 
Keršį! Kas galėjo išdrįsti?!

Visi sužiuro į dešinį kambario kampą, 
kuriame iki šiol nė žodžio netaręs sėdėjo 
juodbruvas, ūsuotas, vidutinio ūgio, pus
plikis, apie 35 metų amžiaus vyras. 
Kelias sekundas viešpatavo mirtina tyla. 
Drąsuoliu buvo niekas kitas, kai tik jau 
minėtas Jokimas Lapkus.

—Ką tu žinai apie Ameriką?—drąsiau 
ir pikčiau klausė Keršis.

—Nemažiau tamstos. Žinau tą, kad ne 
tik Amerikoj, bet niekur pasaulyj darbi
ninkai negalės prasisiekti, jei visuomet 
nuolankaus savo išnaudotojams.

—Tylėk, Lapkau,—šaukė įsikaušęs 
nas Rudis.—Tu esi grinorius, tai ir 
nas. Keršis viską žino.

—Vergauti!
—Aš didesnę pėdę gaunu už tave!—su

šuko senis.
—Tavo pėdė mąstančiam žmogui nebūt 

verta nei bulves lupynos.
■—O ko tavo verta?
—Aš gaunu mažiau, bet žinau, kad ne

reikia nei man, nei kam kitam parduoti 
savo garbę.

Jo- 
iur-

Aido Choro susirinkimas į- 
vyko spalių 3 d. Buvo svar
bių tarimų. Komisija rapor
tavo, kad svetainė del opere
tės jau paimta 27 d. lapkri
čio, tai yra, Coughlin High 
School ir kad tikietai jau gau
ti ir platinami visu smarku
mu. į Nutarta laikyti pamokas 
du sykiu į savaitę, pirmadie
nio ir ketvirtadienio vakarais, 
kad geriau su loštis operetę, 
nes jau liko mažai laiko iki 
lošimui.

Turiu pasakyti, kad Aido 
Choras užsiėmęs didelį darbą 
atlikti, tai yra, sulošti operetę 
“Kova Už Idėjas.” Kiek yra 
žinoma, tai jau lošikai gerai 
pralavinti, taipgi ir choras tin
kamai mokinasi įeiti į operetę 
su dainomis. Viso yra 15 dai
nų, kurias dainuos solo, due
tais, kvartetais ir visas choras.

Šiuom laiku pasirodo, kad 
choras gyvuoja gerai. Bet vis
gi ne taip, kaip reikėtų, pagal 
miesto didumą ir progresyvių 
žmonių daugumą. Kiek žino
ma, tai yra daug vyrų, kurie 
progresyviai, taipgi merginų 
ir moterų, bet chorą paremti 
ir padaryti drūtą, kad sulošus 
tokias operetes, kaip dabar 
mokinamės, visai nesirūpina.

Daug veltui laiko pralei
džia, bet paaukoti vieną; va
karą į savaitę, tai jiems sun
ku.
galėtų 
chorą,
Taipgi ir mūsų parengimai bū
tų daug -pasekmingesni, nes 
choras lošia svarbią rolę dar
bininkų judėjime.

Taigi, kurie gali ir myli cho- g 
ra, lai ateina pirmadieniais ir H 
ketvirtadieniais, 7 :30 vai. va- j 
kare, ir prisirašo prie choro.

Turiu pranešti visoms drau-E 
gijoms, kad nerengtų nieko p 
lapkričio 27 dieną, nes tą va- Į| 
kara lošiamo operetė “Kova g 
Už Idėjas.” 1

D. zdaniūte, Korespondente. Wllllllllllll

EASTON, PA.
A. L. D. L. D. 13 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 13 spalių, Van- 
.derveer svetainėj, 9th ir Washington 
Sts. Pradžia 3 vai. po pietų. Visi 
nariai susirinkit, nes šis susirinki
mas bus labai svarbus—tai vajaus 
ir agitacijos menuo. Tat visi atsi
lankykite. Valdyba.

lapkričio. Mums jau gerai žinoma, 
kad, L. L. R. Choras visada gerai 
pasirodo su dainomis ir lošimu, to
dėl galime pilnai pasitikėti, kad ir 
“Kova už Idėjas” bus puikiai suloš
ta. Tat visi įsitėmykit ir pasižy- 
mėkit, kad 17 lapkričio, 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėj, kampas E ir 
Silver Sts., So. Bostone, bus lošiamas 
tas puikus veikalas. Rengimo komi
sija. 243-44

CASTON ROPSEVICH

—Jei ne tavo, tai žmonos...
Šito buvo jau perdaug. Keršis negalėjo 

j. Pakilo ir, grasindamas 
artinosi prie ramiai šėdinčiokumštimi, ji

Lapkaus.
—Prirodyk, prirodyk f—šaukė jis tarsi 

padūkęs,—o kad ne, tai aš tave čia Sutrėk-.

SCRANTON, PA,
Pranešame visoms vietos ir apic- 

linkės progresyvčms draugijoms, kad 
nieko nerengtumėte ant 28 d. lap
kričio (November), nes L. D. S. A. 
54 kuopa rengia tą dieną vakarienę. 
Komisija. 243-44

MASSACHUSETTS A. L. D. L. D.
kuopoms ir visoms organizacijoms 

pranešamo, kad A. L. D. L. I). VII 
Apskričio finansavimo ir propagan- 
dos komisija rengia didelį parengimą 
nedėlioj, 17 lapkričio (November), 
Lietuvių Svetainėj, So. Bostone. Bus 
statoma scenoj žymiausia lietuvių 
kalboj operete “Kova už Idėjas.” 
Operetę sulos Norwoodo L. L. R. 
Choras, vadovaujamas Ed. Sugar. 
Todėl meldžiame kuopas ir kitas or
ganizacijas nieko nerengti ant 17

Čia, Wilkes-Barriuose,! 
turėti daug didesnį 

kaip šiandien turime.

RUSIŠKA

susikalbėti.
‘anglikė/ tai tik aišku, kad;
ja nesikalba pirštais arba!

bet liežuviu,
Tikrumoj Ke

labai švakai.

—Kokių tau prirodymų daugiau i reikia, 
kuomet patys bosai apie tai viešai kalba,—Jeigu jo - n ”sv„ v.7i atsake Lapkus.

pirštais 
mgliškai,” 
'šis angliškai kalbėt;
Priežastis ta, kad į 

ei rašyti jokioj kai- i 
anglų kalbos mažai i 
ni’nrlinp imrfiniiinp 1

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, 8th St. ir Fairmount ‘ 
Avė. Pradžia 1:30 vai. po| 
pietų. Susirinkimo tikslas— 
apkalbėti apie “Laisvės” vajų,! 
ir bus registracija, kurie no- Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
rės važiuoti į New Yorką pa
sitikti Rusijos lakūnus. Visi 
minėtų organizacijų nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai atsilan
kykite į šį susirinkimą. Komi
tetas. 241-3

.-a

servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bu
cų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

MADOS

Bell Phone, Poplar 7545

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc. |j
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. JŠ|1 

■srrn k-j « Antroj klasėj lašais išsimaudymas . |SSLAIKA ir miegojimas per visą naktį ant jį M
trečių lubų, oringam kambaryj  teg

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

prūdas su sūrum vandeniu. Į
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI Graborius-Undertakcr

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Pancdeliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: 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
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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 
kuogeriausiosc vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

už žemą

Street
PA.

Būtų iškilusi kruvina kova ir priimtu- 
. , i ws užsibaigę šaltojoj, jei ne Petras Vil- 

fVmhzu" su Gudeliu, kuriedu atplėšė pusgirtį 
°- °-'Keršį nuo Lapkaus. Pastarasis, sarkastiš- 

- •- - - Ikai šypsodamasis, išėjo iš kambario, ap- 
- - -! leisdamas bankietą.

Čia esame priversti pasakyti kelis žo
džius apie patį Lapkų. Jis gimė Dzūki
joj, bet augo ir gyveno Rygoj. Tykaus bū
do, rimtas vyras, nevedęs. Jojo plati ir 
plikoka kakta buvo tarsi kokiu padabini- 
inu: dvi įdubę į kaktą gilios juosvos akys 
rodė intelektuališkumą, kuris tik retai pas 
ką apsireiškia.

Jokimas Lapkus buvo žmogus su praei
tim ir žiniomis, kokių negalima įgyti švil
paujant ant gatvių kampų. Ypačiai svar
bu tas, kad jis buvo paprastas darbinin
kas, ne kokis mokyklų suolais šliaužinėto- 
jas. Tą viską įgyjo ačiū jo dėdei, motinos 
broliui, tarnavusiam Rygoj tuliem ponam 
už liekajų.
kaimą, pas savo seserį, atostogom, jis ra
do Jokimą jau 15 metų amžiaus. Pasta
rasis įsiprašė gerojo dėdės paimti jį drau- i

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“LAISVĘ”

Ką Padarė
Ankemnimo Procesas

r jutis buvo šešioliktas 
pavymui, kur užsirekordavo 
jimaĮs cigarete gamybos virš 
ties mėnesio metai atgal, 
balandį 1928 m., cigaretę 
parode reguliari rner 
suvirs 45 menesius paeiliui.

Beveik vienuolika bilionų cigaretę 
buvo išdirbta rugpjūtyje, kaip kad 
parodo valdžiai išmokėti taksai. 
Rugpjūčio mėnesį pagaminta, būtent, 
10,930,628,890 cigaretų, palyginant 
su 10,724, 402,990 liepoj ir 10,627,- 
344,427 rugpjūtyj metai atgal. Tie 
paaugimai ir dabartinė labai didele 
cigaretę gamyba, pagal nuomonę 
žmo 
ką, reiškia 
tara

menuo BĮ 
padidč- g 
to pa- g] 

Išimant |Į 
gamyba gĮ 

inį augimą per |g

Nelabai jai

gyvenimo

e prasidės,—drąsino 
Gudelienę.—Adomu- 

ti. Tai kas, kad jis

galotas, kai beržas, 
turi šešioliką metų.

14RDAVIMA
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Isisteigimo 

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

. mo 
Kuomet ans kartą atvyko į nim

• * •• Tą
raportai, 
303,000,000 
cigalretai,

' nunčios medžiago
g e į Rygą, kuris ir paklausė.

Iškarto ten dirbo kur tai prie valgyklos, 
o vėliau, suaugęs, gavo darbą prie laivų 
krovimo. Ten Jokimas susipažino su visa 
eile apsišvietusių latvių, rusų ir lietuvių 
darbininkų, kurie net ^ocial-demokratų 
kuopą turėjo įkūrę. Be t;o, Lapkus kiek
vieną valandėlę savo liuoslaikio sunaudo
jo lavinimuisi. Susipažinęs su gimnazis
tais, jis ėmė nuo jų lekcijas ir tuo būdu 
pramoko gerai skaityti rusiškai ir lietuviš
kai; mokėjo ir latviškai. Greit pats pata
po social-demokratu ir veikliu jų darbuo
toju. \ 1

1905 metais Lapkus dalyvavo, ir aktyviai 
prisidėjo prie jo iššaukimo, darbininkų 
streike, už ką caro valdžia jį nubaudė 
trim mėnesiam kalėjimo.
sėdėt daug ilgiau, arba gal net ir Sibiro 
paragaut, jei valdžia būtų susekusi visas 
jo akcijas, surištas su revoliuciniu judėji
mu. Savo atkalėjęs, užėjus Rusijoj sun
kiem laikam, turėdamas kelis dolerius ki
šenių j, Lapkus paspruko į Jungtines Vals
tijas. Apsistojo N. mieste, bet su Lietuva 
ir Latvija ryšių nenutraukė: gaudinėjo 
laikraščių ir laiškų. Čia, Amerikoje, 
skaitė “Kovą” ir kitus socialistinės kryp
ties laikraščius.

(Tąsa bus)

Būtų prisiėję

gamyba, 
mų, artimai tėmijanČių tą daly

kai! pranyko senasai prie- 
s prieš vyrų ir moterų rūkymą 
retų, kas yra pasekme prašalini- 
erzinančių nredžiagų per apkepi- 
į. bei paspraginimą.

menesį, kaip parodo valdžios 
kitų cigaretų padaugėjo 

abelnai, o- Lucky Strike 
ių prašalinta erzi- 

s per apkepinimą, ta 
1,087,000,000

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

■ mėnesį pakilo 
kas | parodo, k;i

s
štukų, S

kad kili cigaretai, kurie g 
senovišku būdu, prarado išgarbinami senovišku būdu, 

daufriau, kaip 784.,000,000.

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

reikalingų rakandų.

100 KNYGŲ RIMYS 
“Birutes” Kalendorius 1930 Metų 

“Margutis” per Visa Alėta 
VISKAS UŽ $7.50

Didžiausias lietuvių k n y g y n a s 
“Lietuva” teikia gigantinę progą vi-,s= 
sienįs Suvienytų Valstijų, Kanados, IJ 
Centralinės ir Pietų Amerikos lietu-Ig 
viams įsigyti 100 Knygų Rinkinį—'g 
kiekviena knyga skirtinga, didelių irjg 
mažę, naujų ir senesnių, įvairiausio jfe 
turinio: apysakų, romanų, dainų, juo-|H 
kų, daktariškų, mokslinių, filozofinių, įg 
istorinių ir dar kitokių ir sykiu su Įg 
šitoms knygoms gausite šiuos prie- § 
dus
mėnesinį žurnalą “Margutį, 
džia 
ir k

su

dykai: “Birutes” Kalendorių ir ‘į - ■ ■■„ je-_
ir redaguoja žymus humoristas 

ompozitorius Vanagaitis. “Mar
gutis” užpildytas juokais, dainomis, 
paveikslais. Tą viską dabar gauna
te už $7.50, gyvenantiems ne Suvie
nytose Valstijose—užsienyje, kainuo
ja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietu
viai kviečiami naudotis šita proga 
skubiai—dar sykiu raginam visus ap
švietus mylėtojus nepraleisti šito
mūsų pasiūlijimo—geriausių lietuviš
kų knygų,' ąpie $40.00 vertės, taipgi 
“Mafgutį” ir dar “Birutės” Kalen
dorių, gaunate už $7.50. Sykiu su 
šitonįs knygoms arba atskirai prisiu
sime savo knygyno naują katalogą. 
Pinigus siųskite šiuo adresu:

3210
KNYGYNAS ‘‘LIETUVA,” 
So. Halsted St., Chicago, Ill.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet zjfe /scy 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- /
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- | jį 
haii’Ti **
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d* | 
tas1 sukombinuotu Mohair’u ir Frieze f

Pusryčiu Setas

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Pancdeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Visomis Spalvomis I
Penkių gabalų įvairiai de- I

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

■■iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

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

VIETOS ŽINIOS
i

Būtinai Užshegislruokiie, 
Jeigu Norite Balsuoti

■ Boleslavą Vengrą 
Rado Negyvą

Šiandien būtinai turi 
registruoti balsavimui 
rinkimuose; kas šiandien 
užsiregistruos, negales balsuo
ti. Kiekvienas darbininkas į 
privalo užsiregistruoti, kad 
galėtų paduot savo balsą už 
Komunistų Partijos kandida
tus, prieš partijas išnaudoto
jų, gengsterių. ir streiklaužių 
kuriais yra republikonai, 
mokratai ir socialistai.
Komunistų Kandidatų Sąrašas

CITY TICKET
For mayor: William 

stone.
For comptroller: Otto 
For prezident, Board

dermen: Harry M. Wicks.
BOROUGH TICKETS

v . ! Penktadienio ryto rasta ne-; UZSl- i ', i gyvas savo namuose po num., 
S1U^C; 444 Washington St., New' 

’jYorke, Bolesiavas Vengras, I 
apie 50 metų amžiaus.

Velionis, būdamas gyvu, gy-l 
jveno vienas. Radusioji jį ne-’ 
gyvą mano, kad gali būt jau1 
senokai miręs.

Laidojimu rūpinasi grabo-.
\rius Levandauskas, 107 Union j de- . ..... U.. . „

Wein-

Hall. 
of Al-

IR NIEKAD NEBUS
kokio

NEBUVO PIRMIAU
Labiausia rekordus mušantis ipogaisrinis ir bankroto išpardavimas 

New Yorki miesto istorijoj nėra buvę.

Borough 
J. Louis Engi-

of

Avė., Brooklyne. Kol kas, Ven-j 
gro lavonas tebėra pas grabo-1 
r iii.

Ar jis turėjo kiek turto, dar! 
nežinia. Buvo nariu Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 49 kuopos. Gal 
prigulėjo ir prie kitų draugi
jų.

Kalbama, kad velionis turis 
dvi seseris. Viena būk gyve-p 
nanti Brooklyne (Ridgewoo-; 
de). Iki šiol dar nesusekta i 
jo giminių. Apie jo mirtį pra-• 
nešė Gendvila.

KAVALIAUSKAS

>

1439 South 2nd Street

»

>

PHILADELPHIA, PA

LIETUVIS GRAEORIUS
J.K BALZ.AMUOTOJAH

Ultikrina, kad mano patarnavimaB 
bus ata tinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main 8668
Bell___________________ Oregon 5136

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) .....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius Ta Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

JUOZAS

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

New York.

New

■k Conn-

Bronx

Manhattan.
For president, 

Manhattan: 
dahl.

For district attorney,
York County: Vern Smith.

For sheriff, New Yo 
ty: Samuel Kramberg.

Bronx.
For president, Borough of 

Bronx: Juliet Stuar; Poyntz.
For district attorney,

County: Belle Rob jins.
For sheriff, Bronx Cot 

Leo Hoffbauer.
Brooklyn. .

For president, Borough of!
Brooklyn: Frederick Bieden-į 

kapp.
For sheriff: Hyman Levine.
For Congress, 21st 

Richard B. Moore 
election).
FOR

District: 
(special

STATE ASSE 
Manhattan.

George S. Fleiger, 17 metų, 
440 Linwood Si., Brooklyne, 
mirė spalių 10 d., Sonyea, N. 
Y. Bus pargabentas iš ten ir 
pašarvotas namuose. (Velio
nio motina yra Marė Dukevi- 

i čiūtė.) Bus laidotas spalių 
14 d., 10 vai. ryte, šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LoVanda (Levandaus-U 
kas).

Nervam nuo Mokymosi

susidedančiu iš vyriškų, moteriškų, .vaikų vilnonių apatinių drabužių. Įvairių 
prie valgymo įrankių: šaukštų; pe-dių ir kitko. 
futros ir visokie kiti papuošalai ir di voriukai

Taipgi divonų, andarokų; 
i. Uždangalai G. T. C.— C. M. C. 

bus parduodami už taip žemų kainą, kokia dar niekada negirdėta.
I

Kad* sulaikyti krautuvninkus ir 
pedliorius nuo pirkimo šios spe
cialūs nuolaidos prekes, mes apri
bosime jų teisę pirkti po daug 
prekių.

KUPONAS
'rikiai šio Laikraščio Skaitytojam 
Mes djuosime veltui karferą šią 
subatą, 
ko Šio

veltui karferą 
.12 d. spalių (October), lai- 
išpardavimo, kurie pirks 
vertes $3 ir viršaus.

kostu- 
toliau, 
atdarą 

šią subatą, 12

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

SUMINIME TIK KELETĄ IŠ TūkSTANČIŲ NUPIGINAMU ŠIAM IŠPARDAVIMUI

s Teki Grwenpoint

I LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
š Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau-
§ ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį.

j ? Mes pe tp’fiysrn^ i isų langus už visai žemą kainą.
I 2 ,
i budingus iš viršaus ir iš vidaus, Darbft

greit. tinkam-u,
i 5 Tarkitės su mūrais del

ji Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
K. M. S.

1
6*14 Driggs Avenue,

RJdgiawoodo Skwiufe: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

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

Šilko Draperija j Vj 
Virš 15,000 yyrdų ypatingų spalvų | yų, 
šilkinių draperijų šiame didžiau- ! 
šiame išpardavime, tik po $1.00 
už yardą. Vertes $3 ir $5.

10 000 vyriškų šilkinių marš- 
j kiniu šiame dideliame išpardavi
me tik po $3.90, vertes $7 ir $10.

Pasipjovė gabiausias Mon
roe High Schoolės mokinys, 
Harry Liebowitz, Bronxe. Pa
vargo jam smegenys ir pakri
ko nervai nuo perdidelio nuo- 

er Matinio mokinimosi. Jis buvo 
• Trach-' bandęs nusižudyt jau pora1 

mėnesių atgal, bet nepavyko. į 
Jam taip pat gadindavo ner
vus jo draugai, juokdamiesi, 

. kad jis netinka jokiems S'por- 
Įtams. Mat, jais visai neužsi- 

■ imdavo.

MBLY

6th A.
8th A.

tenberg.
17th A. D.: Alber? M
18th A. D.: ^Abraham Mark-;

D.: Henry Sa?< 
D.: Alexande

oreau.

off. ■
21st A. D.: Perry Murphy.

Bronx.
lst
3rd Rose Wortis.
4th A. D.: Moissaye JI. Olgin. I Mėly už $500,000 Suktybe
5th A. D.: Rebecca Gtfecht. I Nr_,r Vzx,.vrt ik Z

6th A.
no.

14th A.
16th A.

Šilkines I’ančiakos
Virš 20,000 porų moterį 
fashioned pančiakų, nežymiai ga
dintų, šiame dideliame išpardavi
me, po 19c už Įporą. Parduosime 
ne daugiau, kai’p G poras kostu- 
meriui.

;kų full- | Vi

vertes

30 ,000 vyriškų ekstra gerų 
ilkinių kaklaraiščių šiame 
:e išpardavime, tik po 35c, 
Z5c ir $1. Parduosime ne 

kaip p.o G kostumeriui.

Vilnoniai Apaliniai
Virš 10,000 kavldkų vyriškų Ruts, 
Clam Unbery iij Stutgardcns apa
tinių šiame dideliame išpardavi
me po $1.59. Vyrai, nepraleiskite 
šio išpardavimo.

Vyriški 'Kahiieriai
VLŠ xG9,0()0 vyriškų pusiau-mink- 
štų ir kietų kalniečių šiame dide
liame išpardavime tik 19c, vertes 

5c. Ne daugiau kaip 12 
parduosi Me kostumeriui.

Virš 100

25c ir

Šilkines ir Vilnones 
Pančiakos

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

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

Tūkstančiai kitų nupiginimų,. kutių skaičius perdidelis, kad suminėti. _ Jūs tu
rite matyti, kad įvertinti. Ateikite anksti suimtoje, 12 dieną Spalių ir pasi

rink--------------- ----- New Yorke nuteistas 15 me- 
Brooklyn.------------ i tų kalėjimai! bankininkas C.

D.: Joseph Magliaca- D. Waggoner. Jis prigavin- 
/ | gai išgavo $500,000 iš šešių 

New Yorko bankų. Laike tei
smo aiškinosi, kad su šia “pa
skola” jis norėjęs atsiteisti 
skolinusiems jo bankui pini
gus Colorados valstijoj. Be
tardant, pasirodė, kad jis va
rinėjo meklerystes ir su savo 
banko depozitorių pinigais; 
taip ir privedė jį prie bankro
to kranto.

Teisman jis buvo pargaben- 
’ tas iš Colorados į New Yor- 
■ ką.

ano Di- i ______________

Austin. Darbo Federacijos Lyderiai

D.: Samuel Nešiu.
D.: Morris Kushinsky.

22nd A. D.: Alfred Wagen- 
knecht.

23rd A. D.: Rachel Ragozin.
FOR BOARD OF ALDERMEN

te geriausius.

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

Manhattan.
6th Aid. Dist.: Adolph
8th Aid. Dist.: Samue
17th Aid. Dist.: Libert 

vaez.
20th Aid. Dist.: Gaet 

Fazio.
Aid.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IlrhanN C airi (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UI DdH s LOBU T OWlWrS bijo. Už 75c už baksą apsiginkinok 
nuo savo amžino priešo!

21st

Aid.
Aid.

s Bassen, 
I Darcy, 
ad Nar-

Dist.: Fanny 
Bronx.

Dist.: John
Dist.: B

Harvey, 
enjamin

25th
29th

Gold.
Brooklyn.

35th Aid. Dist.: Hyman Gor
don.

49th Aid. Dist.: Nathaniel 
Kaplan.

50th Aid. Dist.: Samuel 
man.

56th Aid. Dist.: Lena 
nenko.

hž Darbininkų Priešus
51 vadas Amerikos Darbo 

Federacijos unijų New Yorke 
stoja už išrinkimJĮ Juliuso Mil- 
lerio vėl į Manhattan Borough 
prezidentus. Kas jiems, kad 
Milleris, kaip ir kiti Tammany 
Hall valdininkai, daužė ir šim
tais areštavo streikierius ? Fe-

Wise- Į deracinių vadų politika visuo- 
I met priešinga reikalams pa- 
! prastų, eilinių narių bei neor- 
I ganizuotų darbininkų.

Che

ir nepriklausančius prie orga- 
i nizacijų.

Proletarinis Balius 
Šį Vakarą New Yorke

GREAT NECK, N. Y
Šis Tas

šj vakarą įvyksta proletari
nis bąlius, Webster Svetaine-

Ideologiniai imant greatnec- 
kiečius, reikia pripažinti, jog 

j jie viršija savo “didžiuosius 
i kaimynus,” kaip tai, Brookly- 
ną ir apielinkės lietuviškas ko
lonijas. Lietuvių čia priskai- 
toma tarp 3-4 šimtų. Tačiaus, 
jeigu prisieina paremti vienur 
ar kitur kovojančius darbinin
kus, arba darbininkišką spau
dą,—Great Neckas savo duos- 
numu gali būti pavyzdžiu sa
vo “garsiems” kaimynams. Be 
to, imant proporciionaliai sulyg 
gyventojų skaičiaus, Great 
Neckas stovi visą galva augš- 
čiau už kitas kolonijas net ir 
kiekybe narių darbininkiškose 
organizacijose. Fav., A. L. D. 
L. D. 72 kuopa turi 56 narius, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo

visame nuogume. To nesant, 
ir darbininkų karingumas la
bai menk 
kia, kad

as. Tas dar nereiš- 
čia darbininkai neiš

naudojami, arba kad čia dar- 
ikurdas negiamonė- 

Skurtias ir čia žydėto žy- 
Bet susiburti į bendrą bū

rį prieš išnaudojimą čia labai 
sunku, nes darbininkai čia dir
ba po 
je, kas dai’o keblumą bendram 
susitelkimui 
mą.

bininkus 
ja.

po 3 vienoje vieto-

prieš išnaudoji-
P. Joniškietis.’

Gastonijos darbininkų
je, 119 E. 11th St., New Yor- bejirftui greatneckiečiai suke- 
ke, naudai dabar teisiamųjų lė jau virš šimto dolerių. Vien 
septynių Gastonijos atreikie- tik pastaromis dienomis, paši
nų. • ! darbavimu vietos Tarptautinio

Bus duodama dovąna už 
palaikiausį, prasčiausį apsiren
gimą. Visi kviečiami; rengtis 
darbiniais drabužiais arba kuo 
paprasčiausiai, nes tai prole
tarinis balius, šokiams grieš 
John C. Smitho džiazzinė ne
grų orkestrą. Visiems vieta 
šį vakarą toje pramogoje.

kuopa 35 narius, L. 
kuopa apie 30 narių, 
ko greatneckiečiams 
tai, mano supratimu, 
gilinimogi darbininkų

Darbininkų Apsigynimo kuo
pos bei jos vieno kito nario, 
gauta ir pasiųsta $37 aukų. 
Tai, berods, lapai gražu. Ir 
tai dar ne viskas; Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuopa 
yra išrinkusi komisiją, kuri 
pereis per vietos biznierius ir 
šiaip geros valios žmones, nors

*

Viskas, 
trūksta, 
didesnio 
klasės kovomis bei problemo
mis. Tą spragą rengiamasi 
užkišti rengiant lavinimosi va
karėlius. * *

Ekonominės kpvos laukas 
čia visai apleistą. Tam yra 
objektyves priežastys. Mat, 
čia nėra' industrijos, tai ir ka
pitalistų godumas nepasirodo

Šį miestelį aplankė drg. 
nas Vincaį 6 d. spalių su 
vo prakalbų maršrutu, 
kos susir 
Tam prie? 
na, tai vie 
savo ištiki 
kad jo avėlės nepaklystų, nu
ėję į bolše 
del kunigą 
nytiniame 
Antra, tai 
garbinimas 
mingo kloiĮiyje mūnšainas 
tiek įsigalė 
tumo, koki 
pažiūrų—v

Se- 
sa-

Publi- 
nko labai mažai,
astys yra dvi: vie
los klebonas sulaikė 
nuosius, bijodamas,

vikų prakalbas, to- 
s surengė savo baž- 

. skiepe koncertą, 
mėnulio spindulių 

Mat, šiame Wyo- 
ant 

jęs, kad nėra skir- 
) amžiaus, lyties ar 
si ’ mūnšaino nai

kinimu užsiima, tai tokie da- 
kaip prakalbos, jiems 
neapeina. Kalbėtojui

lykai, 
visai

baigiant prakalbą, daug atė
jo klausytojų, bet buvo taip 
spinduliais perdeginti, kad ne
klausė, ką kalbėtojas kalba, 
patys tarpe savęs garsiai kal
bėjosi ir ardė klausytojų ra
mybę. Ir ką gi tokiems gelbs
ti prakalbos? čia jiems gali 
kuo aiškiausia kalbėti ir nu
rodinėti, kas šiandien liečia jų 
vargus, o jiems tiek to su vis- 
kuom, nes 
mūnšainas 
todėl nieku 
rūpina.

Dabar turiu pasakyti, kad 
drg. Senas Vincas yra labai 
geras kalbėtojas, aiškiai nuro
dinėjo Amerikos industrijos 
patobulinimus ir darbininkų 
išmetimą ant gatvės. Tiktai 
tada žmogus kapitalistams 
reikalingas, pakol jis jaunas, 
drūtas ir’ savo rankomis pada
ro kapitalistui modernišką ma
šiną. O kaip mašina pradeda 
dirbti, tai tu, darbininke,
nereikalingas ir eik sau, kur 
no'ri.

Dar turiu pasakyti, kad drg. 
S. Vincas, tai kitiems darbi
ninkams pavyzdys. Jis yra fi
zinio darbo žmogus, papras
tas darbininkas. Bet savo ga
bumais,. iškaba daug yra pra
lenkęs nekurtuos inteligentus, 
kurie iš to tik gyvena. Turėtų 
kiti darbininkai kiek pasekti 
drg. S. Vincą. V. G.

ir taip linksma, 
Įkaitina jausmus, 
daugiau nei nesi-

esi

Ilrhn I centa‘ už skrynutę) yra tai kanuolė priei
U* UV LiOa kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti-
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
TELEPHONE 

GRKENPOINT 1411

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

Kampxa Clermont Avenee 
TELEPHONE! JUNIPER »7M

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

________ ORDER BLANK ------- —.
Siu«dn»*i plnijfui «u »avo adresu, užraSykite j

AS, žeminu siunčiu jums VIENĄ DOLERI, kur| malonėkit man
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, eu visais nui^dymaia. 
kaip vartoti. 
Vardas _—-—— ------- -

Ne. _________________________ _______________________________________s
Miestas ——-—~ -------- ---- ------- — ---------- ------------- ------------State—

TURITE TEISINGĄ A D SĄ?
Įėjima* i* 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 

New York City

AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOI 
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MOKYKLA su reputacija

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir/59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Bfik reprigvlminga/. Išmok karų ama^ ir pradtt 

 

kelią į pasisekimą. Mūsų instruktopfai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių'išdirbimų karus per t pą laiką ir už mažą kainą, 
eialis klasės moterims. Leidimas/ir užganėdinimas užtikrintas. 
b4h dienomis ir vakarais. «

PERSITIKRINKIT!
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Puslapis šeštas LAISVE " šeštadienis, Spalių 12, 1929

VIETOS ŽINIOS
L. D. S. A. Narėms

Nepamirškite Šokių Viename New Yorko Parke

Sekmadienį, 13 d. spalių, į- 
vyks praplėstas posėdis Pildo
mojo. Komiteto, “Laisvės” ofi
se, 1 :30 vai. po pietų. Į šį 
posėdį kviečiame atsilankyti 
visas mūsų organizacijos na
res, gyvenančias Brooklyno 
apielinkėj. Jame apkalbėsime

I

Daugiau Vietos Žinių
Penktame Puslapyje

PARENGIMAIIR
SUSIRINKIMAI

Jei norėsite i linksmai pasi
šokti ir dar dovaną laimėti, 
tai atsilankykite į ridgewoo- 
diečių lietuviškas vakaruškas 
(barn dance) rytoj, 13 d. spa
lių, 7:30 vai. vakare, 147 ■ 
Thames St., į Degulio-Šapaloi 
salę. Prie geros muzikos bus! 
galima kaulus pasimankštinti. . 
Kviečiame atsilankyti' ir pra
leisti laiką linksmai, 
sčiau farmeriškai 
gaus dovaną. _ _ 
duodamos dviem porom, 
del meldžiame skaitlingai atsi-' 
lankyti, nes juo daugiau suei 
na, tai linksmiau būna gali 
ma laiką praleisti.

Kom.

Per Streiką Pritruksią 
Gazolino Gaisrininkams 
ir Ligonbučiams

Vaikščiojant gatvėmis East
Side (rytų pusėj, New Yorke),!-os veikimą, ‘
kur gyvena biedniausi darbi-' kaįp pataisyti, praplėsti mūsų 
ninkai, užsukau į parką, tarpe darbus.

; 15 ir 17 gatvių, ties Antrai rpac| vjsos draugės, kurioms 
. Ave- : tik leidžia laikas, atsilankyki-

Parkutis mažas, užima porą1^ į gį p0Sčdį.
j blokų. Yra keli dideli me-l e. N. Jeskevičiūtč,
'džiai. Kadangi per vidurį jot Centro Sekr.
praeina 2nd Avė., tai tas pa-!

Kas kei- ^aro kaip ir du mažiukus par-; 
kus. Pačiame viduryje kožno!

Dovanos bus'P8^0 yra fontanas, vanduo 
To. trykšta augstyn apie penkias;

; pėdas nuo žemės paviršiaus, ir |
smulkiais lašiukais krapina, i qrg. ČESNAVIČIŪTĖ 
kaip migla, į visas puses.

Kaip parko, taip ir jo lan
kytojų: vyrų, moterų ir vai
kų išvaizda biedna, suvargus.

i Iš visų apsėdusių suolus žmo
nių nei vieno nepatėmijau,

j kad atrodytų pilnai patenkin
tas savo likimu. Rodos, savo

'gyvenime nėra matę kiek nors 
liuosesnės, šviesesnės valan
dos. Kūnai ir veidai atrodo 

šofe-; suvarginti rūpesčių, susikrim- 
nerimavimų, vargų ir 

kančių. Jų drabužiai ir tie, 
liudininkai, patvirtina

plačiau visos musu organizaci-11{Ll°0(,s,c įkas nedelio.1,

RIDGEWOQI), N. Y.
L. D. S. A. 132 ir A. L. D. L. 55 

a lietuviškas vakaruš- 
13 spalių, Doguiio sve- 

. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus duodama 4 dova
nos, dvi dovanos už gražiausi apsire- 
dymą kaimiškai ir dvi dovanos už 
geriausi šokim:), i Turėsime ir už
kandžiu vrie arbatos. Bus gera mu
zika. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti. Komisija. 241-43

• i — -Į • I IkcAr) JlvklvilVJ, IO H [Jell III,

JOS tlUKUmus 11 j tnincj, Į47 Thames St. Pradžia 7:30

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Haveineyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Streikuoja jau 3,000 
rių, išvežiojančių gazoliną še- timų,
šių didžiųjų žibalo kompanijų.
Kapitalistų laikraščiuose jau kaipo 
dejuojama, kad tuojaus pri- tą visą.

Vaikų gi judėjimuose, bė- 
’ • žaidime nesimato 

ambulansams. naturalio jų amžiaus smagu-
Streikieriai reikalauja 8 va- mo. Taip, obuolys nuo obels 

landų darbo dienos, pusantro toli nesirita.
syk tiek mokėti už viršlaikio 
valandas ir antrą tiek už šven- aš 
tadienių darbą, kaip už regu-! kad arčiau prisižiūrėt Į tuos 
liario darbo laiką. Toliau, žmones ir aiškiau suformuluot 
reikalaujama bent $47.50 ai-j sau jų gyvenimo paveikslą.

Nespėjau peržiūrėt vieną ei
lę suoluose prieš mane sėdin
čių, kaip staiga per vartus nuo 
1st Avė. pusės įeina jaunas po- 
licistas. Aš dabar 
sekt jį savo akimis, 
damas

trūksią gazolino net gaisrinin
kų automobiliams ir ligoninių ■ Klojime ir

Apėjus porą sykių aplinkui, 
irgi atsisėdau ant suolo,

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

DAINUOS PER RADIO
Tai mūsų “Grigučio” Mary

tę, “Pepitos” Pepitą, “Bailaus 
Daktaro” Izabelę, “Kornevilio 
Varpų” Serpoletę ir koncertų 
žvaigždę Margareta česnavi
čiūtę, pagaliaus, pasigavo ir 
oro bangos. Visi, kas tik tu
rite radio priimtuvus, užtaisy
kite juos Newarko stočiai 
WNJ ateinantį utarninką, spa
lių 15 
vakare,
dėti Margaretos balsą 
čiųjų erdvių, 
turias labai 
lietuviškai, 
kai, būtent: 
nausko),
(Kačanausko), 
(Phillips’o) ir aria 
tore” (Verdi’o).

1., lygiai 10 valandą 
o turėsite progą gir- 

iš pla- 
Dainuos ji ke- 

gražias dainas, 
angliškai ir itališ- 
“Karvelėli” (Sas- 

Kad Aš Našlaitėlė” 
Wake Up” 

Il Trova-

CENTRAL BROpKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D.| 24 kuopos susi

rinkimas bus papėdei), 14 spalių, 
Gervės svetainėj, j85 Hudson Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbiu reikalu. Sekr. 
M. Beal. i‘ 242-3

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU kambariiį su šiluma; pus

ryčius ir vakarienę kad būt gali
ma gauti namie. Jieško inteligen
tas, mechanikas. | Gali būti New 
Yorke arba Brooklyne. Praneškit I 
laišku. John Eremin, c-o Mrs. I1'. 
Goodman, 154 Dejvev Ave., Great 
Kills, Staten Island, N. Y. 242-7

Tėmykit, 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% didesnes spėkos 
ir lengvesnį starting. Tas • viskas 
jums kaštuos tik $2.00. Visi pata
rimai dykai. Matyt mane galite va
karais, arba rašykit užklausimus.

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

Tel., Foxcroft 5819
(237-42)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

Tel. Stagg 99.38

FOR RENT DR. MENDELOWITZ

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“balso” Kaina Amerikoje:

TELEPHONE, STAGG 9105 v

DR. A. PETRIKĄ-
LIETUVIS DENTISTAS v]

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po piet.
Ketvergaii ir •ubatomii iki 0 vai. 
Penktadieniai! ir sekMadieniai* tik 
■ulyg Butartiea.

PA SI RANDA VOJA 5 puikūs kamba
riai: yra steam heat ir šiltas van

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

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 parankamai; arti 
eleveiterio stoties, gražioj vietoj. Kas 
norės, galės gautiI namie ir valgį. 
Kreipkitės į “Laisvės” ofisą. 242-4

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Metams .................... $1.75
6 mėnesiams...............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

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 I^exington Avės. 

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

gos į savaitę ir pripažint uni
ja-

Ties užstreikuotomis vieto
mis demokratų valdžia prista
tė raitos ir pėsčios policijos; 
be to, važinėja automobiliais 
Tammany Hall ir žibalo kom
panijų gengsteriai, apsiginkla
vę prieš streiko pikietininkus. 
Darbo Unijų Vienybės Lyga 
skleidžia lapelius tarp streikie- 
rių, kad juos neparduotų ka
pitalistų pakalikai iš Ameri
kos Darbo Federacijos.

Reikalauja Teist Nauju 
-Būdu Automobilistus 
už Žmonių Suvažinėjimą

Jeigu automobilium važiuo
damas kas mirtinai suvažinė- 
ja žmogų, tai kaltininkas pa
prastai yra / traukiamas teis
man už antro laipsnio žmog
žudystę. Bet džiūrė (prisie
kusiųjų teismas) beveik nie
kad tokį automobilistą nepa
smerkia; nenori, kad jis būtų 
baudžiamas 10 'iki 20 metų 
kalėjimo; mano, kad nelaimė 
vis tik įvyko netyčia; ir tuo 
automobilistas lieka be baus
mės.

Brooklyno magistratas Leo 
Healy reikalauja, kad tokie 
automobilistai būtų traukiami 
atsakomybėn, ne kaip žmog
žudžiai, bet už šiaip kriminalį 
pasielgimą; tuomet džiūrė 
lengvai juos pripažintų kal
tais, žinodama, kad bus bau
džiami tiktai 1 iki 3 met. ka* 
Įėjimo.

MOMART THEATRE
Fulton Street & Rockwell Place 

Brooklyn, N. Y%

pradėjau 
M ošiku o- 

ant rankos užkabintą 
ant šikšnelės lazdą, policma- 
nas bematant prisiartino prie 
dvilinkai susilenkusio, snau
džiančio žmogaus.

žmogus, matomai, labai pa
vargęs, snaudė saldžiai, taip 
jog kuomet policistas lazda 
drožė jam per blauzdą pirmą 
sykį, jis dar neišbudo. Ant
ras policisto buožės smūgis 
buvo daug skaudesnis ir žmo- 

jgus vienam mirksnyj atsisėdo. 
Policistas, matomai, liepė jam 
išsinešdint iš parko, o tas dar
bininkas, kepurę ant galvos 
užsidėjęs, apleido parka.

Pirm negu policistas eis prie 
savo tolesnių žingsnių “tvar
kos” darymo, aš apibėgau aki
mis aplinkui, ar nepamatysiu 
daugiau snaudžiančių. Toj ei
lėj, kur aš sėdėjau, nuo manęs 
trečiame suole snaudžia pus
amžė moteris. Jos rūbai iš 
labai pigios juodos materijos, 
seni, susitrynę ir nuplyšę; pan- 
čiakos kiauros, čeverykai la
bai nudėvėti ir išsikraipė; ant 
jos keliu guli užvožta knyga 
apie kokių 400 puslapių sto
rio: iš knygos kyšo galas lakš
to baltos popieros, atžymint 
trečdali knygos, tur būt, jau 
atskaitytos. Policistas. atsi
grįžęs nuo lazda išbudinto vy
ro. kuris apleido parka, dabar 
prisiartino nrie snaudžiančios 
moters. Priėies nrie ios. laz
dos galu bakstelėjo, i ai Į šlau
nį, pirštu rodydamas linkui 
vartų ; matyt, jai irgi liepė ap
leisti parką. Moteris pasiro
dė daug jautresnė už vvra ir 
greitais (žingsniais išėjo iš par
ko... O parkai vra vieninte
lė “prieglauda” diena ir nak
tį šimtams bedarbių šiais “ge
rovės” laikais. Dimas Benamis

Margaret Česnavičiūtė
Dar tik pereitą nedėldienį 

matėme česnavičiūtę ir girdė
jome ją dainuojant Aido Cho
ro parengime, Brooklyne; šį 
kartą ją asmeniškai nematysi
me, bet tolygiai gėrėsimės jos 
maloniu lyriško soprano bal
su stovėdami prie “loud-spea- 
kerio,” kaip aną syk salėje bū
dami.

Kad Margareta darys gero 
įspūdžio į “radio pasaulio gy
ventojus,” kaip ji žavi asme
niškai ją girdinčius, tai gali
ma spręsti jau ir iš to, jog be
veik visi didieji Newarko laik
raščiai be išimties labai prie
lankiai apie ją atsiliepia, o 
“The Evening Timeš” ir pa
veikslą įdėjo.

Nebūtų pro šalį, 
šiušieji programą, 
jaus ar nors diena 
rašytų atvirutę ar 
nėtai radio stočiai,
savo nuomonę apie dainininkę. 
Gal jie Įkalbėtų Margaretai 
kada nors ir vėl mums padai
nuoti. E. B.

jei išklau- 
ant ryto- 

veliau, pa
ulišką mi- 

išreikšdami

Mokiname Barberiauti

REIKALAVIMAI
REIKALINGA drūtas vyras prie 

sunkaus darbo. Atsišaukite: J.
Eisenberg, 55 Montrose Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., stagg 3456. 243-5
REIKALINGAS piįsininkas-partneris 

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

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA barbernč: geroj vie

toj, yra 3 kėdės ir nauja elektriki- 
nč mašina. Gera proga pirkti. 
Kreipkitės po num. 383 S. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. 24.1-3

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA farma: 22 akrai 

mes, 8 dirbamos; 25 obelės, 6 
čių medžiai, 5 kambarių stuba, u«- 
bako sheds, vištininkas del 2,000 viš
tų, visi įrankiai dirbimui žemės, 
farma bėga upelis; prie didžiojo 
lio, 8 mylios nuo Hartford, Conn. 
Pardavimo priežastis—savininkas ap
leidžia valstiją. Parsiduoda pigiai; 
įmokėti reikia $2,500. Atsišaukite 
šiuo adresu: J. Kazlauskas, 481 Hud
son St., Hartford, Conn. 242-3

ze-
py- 
ta-
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ke-

4

416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį 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.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jflg pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matžmfcsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

Prasideda Rytoj!
“LAISVĖS SĖKLA”

Naujausias Sovietų Rusijos Nepa- 
}> rasta s Judis. Paremtas tikrais 
storiniais atsitikimais iš žydmies- 

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

Matykite ir Girdėkite 
Niną Tarasovą 

parinktinėse 
Rusų 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* S ♦ t * • * ,

Vagis Kandidatas j 
Miesto Valdybą

Fr. X. Ongaro, buvęs kasie- 
rius Long Island National 
Banko, nusuko $40,000, jam 
betarnaudamas. Bet toks bu
vo drąsus, kad jis dabar kan
didatavo į miesto valdybos na
rius ant demokratij tikieto As- 
torijoj, Queense. Koks tai po
litinis ar asmeninis priešas jį 
paskundė; Ongaro tapo areš
tuotas, bet tiktai po $3,500 
parankos iki teismui pastaty
tas.

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

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku • mainyti ant prapertės 

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

~NAUDOKH'ĖS PROGAT
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankumais. 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)

Tel., Triangle 1450 »

Lietuvis Fotografas}
IR MALIORIUS j

atlieku

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja I 

< visokius p a -1 
veikslus jvai- • 

ll riomis spalvo- į 
SI mis. Atnau-1 
IĮ jina senus ir ? 
f kra javus ir 1 

sudaro sul 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

STOKES
Darbą

Kreipkitės

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

Telephone, Greenpoint 2320

L GARŠVA

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
PIANAI, GRAMAFONAI’ir RADIO geriau- 

kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

Taipgi Smuikos, Mandolinos, Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių daigtų (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiuneiam į namus. 
Taisom ir tūninam Pianus ir Gramafonus.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, * Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 5633

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y. 
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

J. LeVAND
( Le vand ausk as )

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




