
Sov. Sąjunga Patiekė 
Japonijai Protestą 

del Sutarties Laužymo
Japonija Atidavė Baltagvar- 

diečiams Pinigus, Kurie 
Priklausė Sovietams

TOKIO, Japonija. — So- 
vietii ambasadorius Tokio, 
Aleksandras Trojano vski, 
penktadienį įteikė protesto 
notą Japonijos užsienio rei
kalų ministerijai del išmokė
jimo baltagvardiečių gene
rolui Semionovui $700,000, 
kurie priklausė Sovietų Są
jungai.

Sovietų ambasadorius nu
rodo, kad Japonija tuo bū
du sulaužė sutartį, padary
tą su Sovietais 1926 metais, 
kuri nustato, kad visa bu
vusių Rusijos valdžių nuo
savybė turi būt sugrąžinta 
Sovietų Sąjungai.

Sutartis tapo sulaužyta 
leidžiant Yokohama Bankui, 
kuris tikrenybėj yra val
džios įstaiga, išmokėti gene
rolui Semionovui $700,000, 
kurie priklausė žlugusiai 
“Tolimų Rytų Respublikai.”

Banko viršininkai bando 
pateisinti išmokėjimą, saky
dami, kad generolas Semio- 
novas ir kitas buvęs caris- 
tas oficierius, M. Podtie- 
gien, kuris taipgi gavo dalį 
tų pinigų, “lošę svarbią ro
lę” įsteigime tos žlugusios 
“respublikos,” kuomet iš- 
tikrųjų Semionovas pirma 
tos respublikos įsteigimo ir 
laike jos gyvavimo lošė ban
dito kontr-revoliucionie- 
riaus rolę, buvo pasirengęs 
tarnauti bile imperialistinei 
šaliai, kuri tik puolė Sovie
tų Sąjungą.

Dabar tas kontrrevoliu
cionierius gavo iš Japonijos 
didelę sumą pinigų. Pini
gus gavęs kur tai “pasislė
pęs.” Japonijos vyriausybė 
sako, kad jau jo “negalinti 
rasti.” Manoma, kad jis iš
dūmęs j užsienį.

Sovietu ambasadorius sa
vo notoj pažymi, kad nors 
Japonijos teismai pereitą 
ketvirtadienį išleido įsaky
mą bankui, kad piningi bū
tu sulaikyti, tačiaus bankas 
išmokėjo Semionovui pini
gus ir teisinosi, kad įsaky
mas “atėjęs valanda po to.” 
kaip pinigai buvo išmokėti.

5 Chicagos Policistai 
Kaltinami Žmogžudystėj

CHICAGO.— Policijos lei- 
tenantas Phillin Carroll ir 
detektyvai M. Shannon, M. 
Loughney, G. Tapling ir 
W. Bailey kaltinami nužu
dyme negro nolitikieriaus 
Octavius Grandy, balandžio 
mėnesį, 1928 metais. Sako, 
kad jie nekalti toj žmogžu
dystėj.

Apart ju dar keturi kiti 
mušeikos kaltinami žmog-l 
žudystėj.

Forest City, Pa., ' 
Lietuviams Darbininkams

Seredoj, 16 d. spalių, 7-tą 
valandą vakare, Grainierių 
svetainėje “Zvon,” kalbės 
Senas Vincas.

Visi lietuviai darbininkai 
yra kviečiami j šias prakal
bas atsilankyti.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Prokuratūra Nori Diskredituoti Gastonijos 
Streikierių Liudininkus del 

Užsistojimo už Negrus

Aštuonis Šerifus Teis del 
Šaudymo į Streikierius

MARION, N. C.— Aštuo- 
ni McDowell apskričio šeri
fai, kaltinami šaudyme į 
streikierius prie Marion 
Manufacturing Kompanijos 
dirbtuvės, bus teisiami aug- 
štesniam teisme, sulig nuo- 

i sprendžio teisėjo W. F. 
! Harding, kuris vedė tyrinė- 
jjimą. Kiekvienas iš jų su
laikytas po $3,000 kaucijos.

Aštuonis kitus šerifus, 
kurie taipgi dalyvavo už
puolime ant streikierių1 ir 
kuriuos streikieriai kaltino 

' šaudyme, teisėjas paliuosa- 
vo. Jis nusprendė, kad nė
ra užtektinai įrodymų pa
vesti juos grand džiurei del 
išnešimo apkaltinimo. Pa- 
liuosavo ir šerifą Adkins. 
Streikieriai sako, kad Ad
kins davė įsakymą šadyti į 
streikierius ir pats šaudė, 
šeši streikieriai žuvo ir su-
virš dvidešimts tapo sužeis
ta.

Aštuoni šerifai, kuriuos 
teisėjas nusprendė atiduoti 
teismui, prisipažino, kad 
šaudė į streikierius, bet sa
kė, kad streikieriai pirma 
pradėję į juos šaudyti. Bet 
streikieriai įrodė, kad šeri
fai pradėjo pirma šaudyti, 
kad nei vienas iš streikierių 
neturėjo revolverio.

Apie 60 streikierių suareš
tuota. Jie bus teisiami 
augštesniam teisme. Darb
daviai ir valdžia juos kalti
na sukilime prieš valstiją, 
kėlime riaušių ir pasiprieši
nime policijai.

Gubernatorius Young Svarsto 
Mooney Paliuosavimą

SAN FRANCISCO, Cal. 
— Californijos gubernato
rius Young svarsto Mooney 
ir Billings paliuosavimą iš 
kalėjimo.

Liepos 22 d., 1916 metais, 
laike prisirengimo Amerikos 
prie karo demonstracijos, 
provokatoriai išsprogdino 
bombą ant kampo Stewart 
ir Market gatvių. Dešimts 
asmenų žuvo ir keli desėt- 
kai tapo sužeista.

Kapitalistai toj eksplozijoj 
apkaltino darbininkų vadus, 
Tom Mooney ir Warren K. 
Billipgs. Teisme nebuvo 
įrodyta, kad jie kalti. Val
džios pusės liudininkai me
lavo. Tačiaus Mooney tapo 
nuteistas nužudymui, o Bil
lings kalėj iman ant viso 
amžiaus. Bet gubernato
rius Stephens pakeitė Moo
ney mirties bausmę amžinu 
kalėjimu.

Kuomet vėliaus iškilo į 
viršų faktai, kad prieš 
Mooney ir Billings buvo pa
darytas kapitalistu suokal
bis juos sunaikinti kaipo ra
dikalus, kuomet paaiškėjo,
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Ir užrištomis akimis Amerikos kapitalistų teisybė žino, kurion pusėn nusverti teisdarystės 
svarstykles, kuomet prisieina rišti klasių kovos ginčą tarp darbininkų ir kapitalistų.

Surado 60,000,000 Mėty 
Senumo Krokodiliaus Kaulus

TRENTONTn? J.— New 
Jersey valstijos geologai 
surado kaulus krokodilių, 
kurie šliaužiojo toj valstijoj 
60,000,000 metų atgal. Kau
lai tapo atrasti Birming
ham, Burlington apskrity. 
Esą minkšti; manoma, kad 
tai del senumo, ir del to at
sargiai buvo gabenami į 
muzėjų, kad išlaikyti juos 
čielybėj.

MacDonaldas Deklamuoja 
Apie Pasaulinę “Taiką”

NEW YORK.— Penkta- 
dienio vakarą, Ritz-Carlton 
viešbuty, New Yorke, kalbė
jo per radio Anglijos prem
jeras Ramsay MacDonald. 
Jis apeliavo į “visą pasau
lį,” prašydamas remti jo ir 
prezidento * Hooyerio sie
kius pravesti “taiką” visam 
pasauly.

MacDonald taipgi pareiš
kė, kad jo pasikalbėjime su 
prezidentu Hooveriu nebu
vo kilus jokia mintis delei 
išimtino (atskiro) susitari
mo tarp Anglijos ir Jungti
nių Valstijų.

Melbourne, Australija. — 
šeštadienį Australijoj įvy
ko visuotini rinkimai.

kad svarbiausi valdžios liu
dininkai, jų tarpe Frank 
C. Oxman iš Durkee, Ore., 
melavo laike teismo, tai net 
teisėjas Franklin A. Griffin, 
kuris posėdžiavo toj byloj, 
“susimylėjo” ant pasmerk
tųjų ir pradėjo reikalauti, 
kad jie būtų paliuosuoti.

Mooney ir Billings yra 
pasiuntę gubernatoriui 
Young apeliaciją, kad juos 
paliuosuotų iš kalėjimo.

> I

I Prisipažino Nužudę
Mikėną Vaiką

BRIDGEPORT, Conn. — 
John Mulligan, 8 metų am
žiaus, ir jo brolis James, 7 
metų amžiaus, penktadienį 
prisipažino, kad jie nužudė 
A. Mikėnuką, 3 metų am
žiaus.

Mikėnuko lavonas tapo at
rastas pelkėse netoli Silver 
Beach, Milforde, rugpjūčio 
11 d. Vaikutis buvo dingęs 
nuo liepos 29 d., kuomet jo 
motina K. Mikėnienė, iš 
Ansonijos, buvo nusigabe
nus jį i piknikan į Silver 
Beach.

Vaikai papasakojo, kad 
jie nusiviliojo Mikėnuką į 
pelkes, ten jį nurengė ir 
atakavo, o kuomet vaikutis 
pradėjo rėkti, tai jie ran
komis uždengė jam burną 
ir laikė užėmę, kol vaikutis 
nebejudėjo.

Jų tėvas buvo beprotna
my, motina gavus nuo jo di- 
vorsą, kadangi jis perdaug 
girtuokliavęs. Vaikai buvo 
atiduoti| į prieglaudos na
mus. Gegužės 3 d. jie bu
vo išduoti poniai Elizabeth 
Schread iš Milford dirbti 
ant farihos. Jie pas ją buvo 
iki liepos 30 d. Vaikai dingo 
pasivogę pinigų. Per naktį 
kur tai kitur buvo. Kuomet 
jie sugrįžo, ji vėl atidavė 
juos prieglaudon, kur vie
nas jų prasitarė apie Mikė
nuko nužudymą. Tatai iš
girdo nursė. Jiedu tapo at
gabenti pas Milford polici
jos sarįžentą Gallbronner, 
kuriam jie papasakojo apie 
Mikėnuko nužudymą.

Roma.— Amanullah, bu
vęs Afganistano karalius, 
kuris dabar čia gyvena, ti
kisi, kad jis vėl galės atgau
ti sostą, nuvertus bandito
Bacho Sakao valdžią.

Japonija Priešinga
Sumažinimui Submarinu

TOKIO, Japonija.—Ang
lija ir Amerika sutinka, kad 
būtų pakeltas klausimas 
laivynų konferencijoj, kuri 
įvyks ateinantį sausio mė
nesį Londone, apie submari
nų sumažinimą. Japonija 
priešinga submarinų suma
žinimui. Penktadienį vie
nas Japonijos laivyno virši
ninkų pareiškė, kad Japoni
ja reikalaus toj konferenci
joj, kad jai būtu leista ma
žiausia turėti 70,000 tonų 
submarinų spėką, kaipo rei- 
kali n gą “apsigy n i m ui. ”

Amerikos-Andi ios 
Priešingumai Neišrišti, 
Sako Sovietą Spauda

MASKVA.— Ketvirtadie
nį ir penktadienį Sovietų 
snauda plačiai rašė apie 
Hooverio-MacDonaldo pasi
tarimą. Sovietų laikraščiai 
nurodo, kad del to tarp An
glijos ir Amerikos santikiai 
nepašvelnėjo ir kad pacifis
tine kalba nedavė jokių tik
rų rezultatų.

“Izviestija,” Sovietų val
džios organas, po antgalviu 
“Anglijos-Amerikos Priešin
gumai Palieka Galioj,” 
penktadienį išspausdino ilgą 
pranešimą iš Washingtono, 
kurio užbaigoj pasakoma:

“Nepaisant ceremoniško 
šauksmo del MacDonaldo ir 
nepaisant galybės pacifisti
niu frazių spaudoj, galima 
aiškiai pasakyti, kad prie
šingumai tarp Anglijos ir 
Amerikos tęsiasi ir kad no
nas Hooveris ir ponas Macj 
Donaldas savo pasitarime 
nepriėjo arčiau prie jų išri
šimo.

CHARLOTTE, N. C. — 
Penktadienį teisėjas Barn
hill Gastonijos septynių 
streiko vadų byloj išnešė 
nuosprendį, kad nebūtų ke
liami klausimai apie politi
nius bei religinius kaltina
mųjų nusistatymus, kad 
paskui tuos jų nusistaty
mus naudoti prieš juos. Tei
sėjas pareiškė, kad neturi 
būt keliami klausimai apie 
komunizmą ir apie skelbia
mą lygybę negrams.

Laike tardymo valdžios 
advokatai vėl bandė kelti 
klausimus apie komunizmą, 
kad diskredituoti kaltina
mųjų liudininkus.

Teisėjas Barnhill, naudo
damas gudrią strategiją 
naudai kapitalistų, kad pa
rodyti, jog teismas vedamas 
“bešališkai,” pareiškė pro
kuratūros advokatams, jog 
“Komunistų Partija čia ne
daugiau yra teisiama, kaip 
Republikonų Partija.”

Valdžios advokatas E. T. 
Cansler iškėlė negrų klausi
mą.' Paprašė, kad džiurė 
išeitų į kitą kambarį ir rei
kalavo, kad teisėjas išklau
sytų jo argumentus tuo 
klausimu.

Tuo tarpu liudininkų kė
dėj buvo Dewey Martin, 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų' Unijos organizato- i 
rius.

“Mes norime parodyti, i 
kad tas liudininkas kalbėjo 
ant tos pačios platformos 
su negru vardu Otto Hali, 
kur buvo agituojama už so- 
cialę lygybę tarp juodųjų ir 
baltųjų rasių,” sakė advoka
tas Cansler. “Sakoma, kad 
vienas iš unijos tikslų buvo, 
tai skelbti socialę lygybę.”

“Tas priklausytų nuo to, 
koks tikslas buvo,” pareiškė 
teisėjas Barnhill.

“Aš manau, kad tos pra
kalbos buvo ‘sakomos tikslu 
suorganizuoti klasę prieš 
klasę ir delei specifiško tik
slo nuversti valdžią,” pa
reiškė Newell, kitas val
džios advokatas, atėjęs į 
pagelbą advokatui Cansler. 
“Aš argumentuoju, kad kai
po dalis konspiracijos toj 
byloj jie (streikieriai) skel
bė ir vedė judėjimą ne tik 
su tikslu sukelti streikus 
Gastonijoj, bet su tikslu su
organizuoti juodveidžius 
darbininkus ant farmų, kad 
jie galėtų sukelti riaušes 
šioj šaly.”
Streikierių advokatas Tom 

J. Jimison tam pasipriešino, 
nurodydamas, kad tie klau
simai nieko bendro neturi 
su padarytais kaltinimais 
prieš teisiamuosius. Jis nu-

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulj!

'rodė, kad apkaltinimo 
I streikieriai kaltinami tik 
Į žmogžudystėj ir užpuolime 
■ mušti, o kitų kaltinimų 
prieš juos nėra. Teisėjas | 

I pritarė Jimisono protestui.
“Jeigu skelbimas socialės 

lygybės tarp negrų ir bal
tųjų negali būt įrodymu, 
kad liudininkas negali būt 

| teisingas, tai aš nežinau, kas 
' gali įrodyti,” pareiškė advo
katas Cansler.

Liudininkas Martin ir ki
ti streikierių liudininkai įro
dinėjo, kad policistai buvo 
girti tą vakarą (birželio 7 
d.), kada užpuolė ant strei
kierių kolonijos. Ypatingai 
nurodė, kad policistas Gil
bert buvo girta.

Pripažįsta, Kad Streikieriai 
Buvo Apsiginklavę

j B

Russell Night, vienas iš 
devynių kaltinamųjų strei- 

ikierių, kurie tapo paliuosuo
ti pradžioj bylos, kaipo liu
dininkas pasakojo, kad 
streikieriai apsiginklavo po . 
to, kaip gauja apsimaska- 
vusių mušeikų užpuolė ir iš
daužė jų įstaigas; jie apsi
ginklavo su tikslu apsiginti 
nuo mušeikų atakos. Jis 
pareiškė, kad laike policijos 

'užpuolimo ant streikierių 
kolonijos jis gulėjo lovoj ir 
nedalyvavo kovoje, kurioj 
žuvo policijos viršininkas 
Aderholt. Penktadienį, 
pirma susišaudymo, sakė 
Knight, policistas Gilbert 
atėjo girtas į unijos įstaigą 
ir grąsino nušauti jį ir ki
tus du streiko vadus.

“Kurią naktį aš ateisiu ir 
nužudysiu jus visus,” pa
reiškė jam policistas Gil
bert.

Atmušė Valdžios Liudinin
kų Melagystę

Valdžios liudininkai pasa
kojo, būk unijistai buvo pra
dūrę skyles unijos name, 
kad galėjus per jas šaudyti. 
Bet tą jų melagystę atmušė 
streikierių liudininkas R. H. 
Howell, kuris paliudijo, kad 
jis matė, kaip Ed Kelly ir 
Tom Carver, nariai darbda
vių šnipinėjimo komiteto, ir 
policistai pradūrė sienoj tas 
skyles birželio 8 d., ant ry
tojaus po susišaudymo strei
kierių kolonijoj.

Clyde Macabe, pašalinis, 
kuriam pasitaikė eiti pro 
šalį, kuomet prasidėjo susi
šaudymas, pasakojo, kad jis 
girdėjo, kaip policistas Gil
bert sakė policijos viršinin
kui Aderholt: “Eikime ant 
unijos loto (žemės ploto) ir 
išvaikykime juos arba iš- 
šaudykime.”
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Žiopli Argumentai ivisos eilgs ki ;iJ
1 '' . !. . IjU,” kurias ji

Susmukę moraliai ir orga-; nizavo, begėd 
tūkstančius

Dar Apie Rietenas Lietuvos Fašistų Tarpe
k Kauniškis klerikalų “Rytas,” ant rytojaus po susidarymo Tu- 

4 belio valdžios, rašė, kad “visuomenė palankiai pasitiko naują 
.^valdžią.” Naujoji valdžia yra senoji valdžia tik be Voldemaro. 
^Matomai, krikščionys laukia koncesijų. Anglijos liberalų “Man- 

Chester Guardian” praneša iš Berlyno, jog tenykštės spaudos ži- 
, niomis dalis fašistų jau susiprato su krikščionimis. Kuo tat 
j išaiškint i, kad Tūbelio ministerijoje nėra nei vieno klerikalo? 
Vįtik Vienas naujas žmogus įėjo valdžion—tai Vileišis, tautininkų 
4, (fašistų) partijos pirmininkas. Matomai, pačių fašistų tarpe 

‘ 'dar nesusidarė galutina nuomonė, su kuo jiems reikia eiti iš- 
j .vien.

Pusėtinai gerai painformuotas Maskvos “Izviestijų” korespon- 
,«(lentas Viktor spėja, kad fašistai gali labiau manevruoti su liau- 
•• dinihkais, negu su krikščionimis todėl, kad pastaruoju laiku iš 
? liaudininkų jie gavo žymesnės talkos, negu iš krikščionių.

Tačiaus, visų užsienio laikraščių nuomone, nėra pamato lauk
ti pakitėjimo politiniame kurse. Viešpataus ta pati juodašim- 

iZtiių gauja, bet favoritais bus ne voldemariniai, o smetoniniai..
Nbrs oficiozas “L. Aidas” ir rašo, kad nieko tokio neįvyko, 

■<bet, kaip matyt iš pasikalbėjimo p. Voldemaro su “Lietuvos ži
nių” korespondentu, tai mažasis Mussoliniukas gatavas persi- 

. plėšti iš piktumo. Fašistinių obskurantų ir nemokšų tarpe jisai 
jautėsi kone genijum, o čia jį ėmė ir paspyrė. Fašistų spauda 

^’aiškina įvykusį krizį tam tikromis Voldemaro būdo ypatybėmis. 
'■ Del būdo tai jis rakališkas pas juos visus. Tai buvo susiniovi- 
mas dviejų fašistinių klikų del prestižo, del to, kas diktuos ir 
v&ldys. Šiaip ar taip kalbant, dar Voldemaras nepasitraukė iš 

^politikos galutinai. Dar yra labai galimas jo sugrįžimas. Ga
lutinai Voldemarą atstatyti gali tiktai geležinė pakilusio revoliu
cinio judėjimo šluota. Bet tai būtų sūdnoji ne tik jam, o visai 
tai gaujai.

Žinoma, labai įdomu, kaip žiūri į permainas kauniškėje Lie
tuvoje Lenkijos spauda, štai ištraukos iš vyriausio valdžios 
oficiozo “Glos Pravdy”: “Mes neturime iliuzijų, kad naujoji 
valdžia tuojaus pakeis nusistatymą link Lenkijos. Ten perdaug

Z 'cjąr vyrauja vokiečių ir sovietų įtaka. Bet vis tik tas, kas įvy- 
*1 (kO, yra geistina mūsų atžvilgiu. Lenkų baubas jau liovėsi bu- 
į vęs įrankiu vidujinėje kovoje.” Iliuzijų nėra, bet vis tik pusėti

nas žingsnis artyn prie Lenkijos, t Bendrai imant, didelė dalis 
Lenkų spaudos labai palankiai pasitiko Tūbelio valdžią, nes ži- 
no,. kad dabar manevruoti galima bus lengviau. Kol kas Lenki- 
jos valdžia, veikiausia, laikysis laukiamosios politikos. Didelio 

“ agresyvumo ji ir negali rodyti, nes šalies viduje tikras ekonomi- 
*riis krizis ir neužbaigtos rietenos tarpe vadinamosios pilsudski- 
nių pulkininkų valdžios ir seimo.

v; Tūbelio pareiškimas spaudos atstovams niekuo nesiskiria nuo 
ii panašių pareiškimų Voldemaro, žada seimą “gal būt vieną ru- 
« denį, gal būt kitą,” žada kelti ūkį, kas fašistinėse sąlygose reiš- 
£ kia dvarų atsteigimą ir žada žudyti vidujinius priešus nepras- 
J čiau kaip tai buvo prie Voldemaro. Ta pati bieso reakcija—o 
’’ Lietuvos liaudžiai ta pati kova prieš nevydonus ir parazitus, 
‘ ■“tikriausia to žodžio prasme lakančius žmonių kraują.

V r-

<5 ’*«’ JUMS ĮDOMU
.'Pasak Inžinierių, Visiem
i Užtektų Dirbt 5 Valandas 

Kiek Amerikoj yra darbinin
kų ir jeigu jie visi dirbtų -tik- 

po 5 valandas į dieną, tai 
dabartinėmis mašinomis pri- 

’ ,dirbtų tiek reikmenų, kad pil
onai užtektų ir visiems šios ša- 
rtiies gyventojams ir dar liktų 

*5 stambus perviršis delei išveži- 
.lijnO’ į užsienius.

Taip apskaitliuoja ne koks 
Jdrthupistas, bet jau McGraw

-Hill kompanijos inžinierius R. 
A. Balzari tarptautiniame inži- 

...nierių suvažiavime, Swamp- 
’’seott, Mass., spalių 1 d. Sve- 
“tainėje sėdėjo 400 žymiausių 
•• inžinierių ir nei vienas neban- 
* dė sukritikuot to apskaitliavi- 
-.mo.

Tačiaus Amerikos kapitalis
tai kovoja net'prieš 8 valandų 
darbo dieną ir kiek galėdami 
vis ilgina darbo laiką. O 

-darbių milionai.
J Jeigu darbo laikas būtų
J trumpinta iki 5 vai. į dieną, tai 
) tuo tarpu visi autų darbo.

mažas tas jų žinojimas, kada 
palygina su baisia galybe daly
kų, kurių jie nežino.

Vokietijos mokslinčius Ein
šteinas yra skaitomas didžiau
siu šios gadynės žinovu augštų- 
jų matematiškų apskaitliavimų; 
jis yra padaręs pasauliniai 
svarbių fizikinių atradimų as-

mzacimai, musų priešai 
jieško išeities vaginime ko
munistų. Paskiausias jų 
“ginklas” prieš mus, tai 
“komunistai renka aukas ir 
jas išeikvoja.” Pirmiausiai 
panašios rūšies kvailybes 
paskelbia jų ekspertas, p. 
Grigaitis. Tuomet jį Izarto- 

i ja visi fašistiniai ir klerika
liniai elementai. Pastarasis 
jų argumentas (labai kvai
las, kaip paprastai), tai , “L 
SS. pinigai.” Istorija susi
daro štai kokia, kaip jų pa
duoda fašistų “Vienybe”:

Pasiremdamos senu Lietu
vių Socialistų sąjungos seimo 
protokolu, “Naujienos” spren
džia, jog musų komunistai yra 
išaikvoję $70,000 socialistų su
dėtų pinigų.
Matot, kokia graži pasa

ka! Socialistai sutaupė, o 
komunistai juos paėmė ir 
išeikvojo! Tikrumoj juk tai 
tie patys: socialistai ir ko
munistai. Jeigu panašia 
suma .ir būtų išeikvoję, tai 
ne keno kito, kaip tik savo. 
Nes būdami socialistais jie 
sudėjo, o būdami komunis
tais—išleido. Bet, kaip sa
kome, nieko panašaus nebu
vo. Socialistai tokios su
mos pinigų niekuomet nėra 
turėję ir todėl jos jią nega-1 
Įėjo išleisti.

Ir toliau:
Sako, Namo 

buvo $24,570.93, 
ra jų nei' skudučioJ

LSS. apsigynimo ir kalinių 
šelpimo fonde .buvę $8,285.05. 
Ir tuos pinigus prašvilpė.

Pasirodo, kad jMizara ne 
pirmutinis komunistas, atėmęs 
iš Lietuvos baduolių pinigus. 
Jis turėjo pirmtakuną. Lietu
vos šelpimo fondan socialistai 
buvo surinkę $3,480.07, bet tų 
pinigų Lietuvos baduoliai nei 
cento negavo. Komunistai juos 
patys sunaudojo.

Kasgi namo b-vės fondą 
eikvojo? Ogi Grigaičio sėb
rai — Hermanai-Purviai ir 
kiti. Jie užvedė bylą prieš 
šį fondą, su jais komunis
tams del savo pinigų reikė
jo bylinėtis po teismus. Ir 
jie, pagaliaus, dalį tų pini
gų gavo, nors veikiausiai į 
fondą nebuvo aukoję nė 
cento!

Apsigynimo fonde pinigai 
buvo rinkti ne tam, kad jie

b-vės fonde 
o šiandie nė-

tronomijos srityje; be kitko, procentus neštų, bet kad 
Einšteinas yra įrodęs, kad spin- jais ginti nuo kapitalistinių 
dūliai nuo saulės bei žvaigždžių žabangų mūs draugus, 
neina tiesiomis linijomis; jų li-

Jie

be-

sti-

s Didžiausio Mokslinčiaus
Nuoširdumas ir Paprastumas

Tikrieji mokslininkai yra 
žmonės nepasipūtę. Nors jie, 
palyginant su kitais, ir daug ži
no, tačiaus m pranta, koks yra

mi
Veikiausiai ji 
ateityje!

“korporaci- 
e patys orga- 
tškai apvogda-

| brolio-žųiogžudžip bylosi Va
žiuojant man pro Pakravo kai
mą, šalę manęs sėdintis mano 
sandraugas mokytojas, parodė 
vieno ūkininko trobas ir pa
klausė, ar aš pažįstu ūkininką 
Mikailą, 
užklausė, 
žmogžudį 
sakymą,

Atsakius, kad ne, jis 
ar esu girdėjęs apie 
Mikailą? Gavęs at- 
kad neatmenu, gal• | <7 v z z O

žmonių, i kartais ir teko matyt ką apie'
e padarys tai jį laikraščiuose, bet užmiršau, 

papasakojo sekantį

“Laisvėje
Mikailos vyriau- 

išėjo į kunigus, o 
žmogžudžiu, jis nu- 
ledu pakišo savo 

Isto-

Kaslink Lavinimosi
i nas. 1

Yra. didžiausia klaida ma
nyt, jog parašysi taip, kaip 
žodžiai išsitaria ir bus gerai. 
Tai dar jeigu tokis “neprigul- 
mingas” raštininkas pasitaikys 
iš Nemuno pakrantės, tai ačiū 
tau, Jupiteri, bet jei iš šušvies 
ar Nevėžio paupių, tai, redak
toriau, sveiks dingęs su jo raš
tais.

Lietuva visai mažytė šalis, 
vienok jos piliečių kalba pana
ši į vėtros sutaršytą žąsį. Ji 
skirstosi apie į pusantro tuzino 
tarmių, kaip tai: 
klaipėdiškiai,

Abu dienraščiai, kaip 
Vilnis” man 

i tymu i.

“Ląis- 
tinkave,” taip 

ir malonūs, ska
Nekalbant apie . žinias-prane- 

šimus, redakcii 
dienos klausimuose 
dienraščiuose yra vienodo nusi
statymo, tik skirtingoj 
ko j.

Skirtingumo turinyj “Laisvė
je” man tinka 
straipsneliai ir 
kilpai tūlais klausimais, 
gi mėgstu “Kri 
norėčiau, kad “ 
kristų savo vietoje dienraštyje 
“Laisvėj.”

Dienraštyje ‘ 
d. Valonio “Kasdien,” kas ko
munistų priešams yra lyg tra
tantis kulkasvĮaidis, 
tiesiog jiems. 
Maksimo 
Nors aš nuo

uiai straipsniai
abiejuose

išraiš-

įvairesni ilgesni 
draugų išsireiš- 

Taip- 
slų” kampą ir 
Krislai” kasdien

‘Vilnyj” mėgstu

Moti- 
uslas iš praei- 

vaizduojartis darbo liaudį

Kvailas juokas mane sma
giai pakratė, perskaičius “Lai
svėje” už rugsėjo 30 d. raši
nėlį “Kritika ir Kritikai,” kur 
yra įdėta kelios eilutės netai
syto, bet tik taip, kaip kores
pondentas prisiuntė, rašto.

Aš visada turiu gerus lai
kus, tai yra, smagaus juoko iš 
draugo Seno Vinco dzūkiškos 
kalbos, kuomet jis prisiunčia 
korespondencijas nuo Krosnos 
Cilto, bet viršminėto kores
pondento rašinėlis ne tai dzū
kiškas, ne tai kapsiškas, o bet
gi juokingai skamba.

Na, gana bus juoktis.

telšiškiai, 
mozūrai, zana

vykai, dzūkai ir visa eilė ten 
jų.

Jeigu vieną gražią dieną re
daktoriai išleistų laikraštį ne
taisytą, bet tik taip atspaus
dintą, kaip visokių tarmių lie- 
tuviai kad rašo, tai būtų šim- 

farytum teriopų juokų iš to viso krati
nio.

Kad 
niškiau 
sykliškai, man išrodo, kad vie- 

sako: “Lavinkimės, lavinsimės, jnas geriausių būdų, tai rei- 
Ir ko išsilavi-8'aut mokytoją ne privati- 

Kaip toli nužengėm,;nb bet viešą, kuris tuom rei-

—jis man 
dalyką.

Ūkininko 
sias sūnus 
antras tapo 
žudė ir po
tarnaitę, jauną merginą, 
rija šito kruvino darbo yra še- į Na, gana bus juoktis. Tik- 
kanti. Kunigas Mikaila turėjo i renybėje, tai čia visai ne juo- 
vietą kaipo klebonas kur tai I 
lenkų pusėj. Vieną kartą (ro
dos, apie 5 metai atgal) jis at
siuntė savo tėviškėn iš lenkų 
pusės tarnaitę—gražią mergai- 
gaitę. Betarnaujant jai pas 
Mikailas, jaunesnis kunigo bro
lis pradėjo tą mergaitę viliot ir 
kalbint apsivest. Jis ją taip 
prisiviliojo, kad toji, matyt, pa-, 
tikėjo jam ir pasidavė visiem ' lavinamės. 
jo noram. Pajutęs kunigo bro- nom ? — ------- v .. v. .
lis, kad jis greit gali tapt tėvu, tai parodo nuolatinis rędakto- užsiimtų panašiai, kaip 
o vest biedną tarnaitę jis visai rių nusiskundimas, kad jie esa';anbrbI y— y
nemanėj sumislijo kokiu nors negali suskaityt bei suprast,* eil^e ^chool......................

' karos, bet rimtam susirūpini
mui vieta.

žodis “lavinimasis” pas mus 
yra labai dažnai vartojamas, 
vienok jo reikšmė, 1 
riešutas apkerėtas, tūno savo 
kevale ir neišeina į realų gyve
nimą.

Lengva pasakyt, tai visi ir

išmokt šiek tiek žmo- 
rašyt, jau nesakau tai-

kad yra Correspond-

nija įsilenkia bei vingiuojąs!. 
Nes spindulys irgi yra medžia
ginis dalykas, ir todėl spindu
lio kelionėje per erdvę jį linkui 
savęs daugiau ar mažiau pa
traukia įvairios žvaigždės, pla
netos. Einšteinas išvedė teori
ją, kad nėra tokio dalyko, kaip 
visiškai tiesi linija pasaulyje. 
Jis išvystė relatyvumo teoriją 
ir daug ko naujo įnešė į moks
linį supratimą apie astronomiją, 
fiziką ir į pasaulėžiūros filoso
fiją.

Bet jis yra žmogus be pasi
didžiavimo. Jis sako: “Kiek 
būtų padaryta patikrinimų ma
no skelbiamų atradimų, vis vie
na negalės būt galutinai įrody
ta, kad tai mano tiesa, 
vienas 
rodyt,

Bet 
koks ištyrimas gali pa- 
kad aš abelnai klydau.” 

Vt.*

Viena 
Viena 
160 sykių j minutę.

tvaksi 60 sykių, 
tvarksi 60 sykių,

o
o

kita 
kitži

Dauguma paukščių per die
ną su lesa daugiau kaip pustre
čio sykio tiek, kiek jie patys 
sveria išviso.

..„A Tokis mokytojas kad ir iš
Ištikro, tie mūsų redak-l^os Pačios gramatikos lekcijas 

■ duotų, tai vis tik mokiniams 
būtų daug didesnes naudos, 

i negu be mokytojo. Jis pra
skintų, patvarkytų, klaidas 
nurodytų ir pamokintų.

o kitur jų perdaug pridėjęs, i Kad ir po $10.00 ar $25.00 
Arba net ir sintaksė kreivuo- reikėtų užsimokėt už, sakysim, 
ja, it girtas šaligatviu. kursą, o nėra abejonių, kad

Kas daryt, kad lavinamės, mokinių atsirastų. Tą liudija 
lavinamės ir neišsilavinam? ’kad ir tas faktas, jog pradžio- 

Nekurie draugai tuoj pasa-'je šito rašinėlio minėtas kores- 
ko: “Pirk lietuvių kalbos gra-1 pondentas nusipirko rašomąją 
matiką ir išsimokink.” i mašinėlę vien tuo tikslu, kad

žinoma, gramatika yra ge-; redaktoriai geriau suprastų jo 
ras dalykas.. Bet kame prie-! raštą. Tik deja, negelbsti nei 
žastis, kad žmonės iš jos neiš-: mašina, jei žmogus nežino, iš 
moksta? ‘kiek ir kokių raidžių susideda

Kam teko lankyt mokyklą, i žodžiai.
tąs pasinaudojo tinkamiau ir Kiek laiko atgal, aidėjo 
taja gramatika, bet savimoks- ■ klausimas korespondentų sti
liam iš gramatikos mokintis I važiavimo. Ką tas suvažiavi- 
yra nelengva. Tatai yra pa-juas gelbės, jei nebus imta 
tyrus ir šiuos žodžius rašanti, atatinkamų priemonių lavini- 

Gramatiką studijuojant, bū-i mosi?

j būdu atsikratyt nuo tos bėdos, ką korespondentas nori Pasa'i 
Ir štai žiemos laiku, sakoma, kyt. Ištikro, t:? ,
pasitarus su tėvu, jis išsivedė toriai turi būt labai gudrūs,) 
kam tai tarnaitę kluonai!, iš Į kad atspėt ir suprast, kas no-: 
kur ji daugiau jau negrįžo. rima Pasakyt, kuomet rašėjas 
Nors tarnaitė dingo, bot nie- saY° rašinyje yra apvogęs žo- 
kam nebuvo nei galvoj apie t džius ant dviejų, trijų raidžių, 
tai; buvo manoma, kad išva
žiavo ten, iš kur atvažiavo,— 
taip sakydavo Mikailų šeimyna.

Atėjus pavasariui ir nušilus 
ledui nuo upelės Alšios, netoli 
Mikailų namų žmonės atrado 
vandeny moters lavoną. Tuo
jau visose pakampėse moterė
lės pradėjo šnabždėt, kad tai 

; dingusios Mikailų tarnaitės la- 
Pribuvo policija ir gy- 

Ilgai nelaukus tapo

Ir štai žiemos

. X
taikantis 

I Labai pamėgau 
Gorkio “Motiną.” 

apysakų tankiai 
apsilenkiu, ka po nuo nieko
naujo negaunamo pasilaikyt at- 
mintyj, o tikrenybės ir moksliš
kų faktų jieškau, betgi 
na”—lyg pavei 
ties
senojoj Rusijoj

“V.” Petro ii 
įbėjimai irgi 
anų kalboje n i 
bet kaip tik pįT į “ 
ir I Jurgio nupieštą tikrai lietu- I dytojas. 
višką typišką f‘ vaizdą, tai net areštuoti kunigo brolis ir tėvas.

Jurgio pasikal- 
nč pro šalį, nors 

3ko man naujo, 
įžvelgiu į Petro * vonas.

Daktaras pareiškė, kad mergi-■ijuokiu, lyg gy-
stovint East St. na neužilgo būtų tapus motina, 
ardu. Liudininkų tarpe buvo paimtas
ūtų pageidauja- j Mikailų piemenukas, kuris žie- 

į tautie-'m°S laiku daugiausiai stuboj 
patriotiškomis pažval- j būdavo. Beklausinėjant, pie-

•t • 1 v t -r 1 n Ir n n lAnonlrŽi Irnrl \ymnn

vienas sau nūs 
vu^> matydamas 
Louis prie stol<j

Man rodos, I 
ma ir darytų lįtakos į 
čiųs su ;
gomis Amerikoje, o ypač Kana- menukas pasakė, kad vieną va- 

į” būtų retkar- karą jaunasis Mikaila išsivedė 
pasikalbėjimas- 1

doje, jei “Laisv 
čiais panašus

K. S. Lietuvaite.tinai turi kas nors iš šalies pa-| 
gelbėt; kitais žodžiais, moki
nys turi turėt mokytoją. Gi 
pats vienas, įsikalsi galvon ką 
nors iš gramatikos ir mėginsi 
pritaikyt rašliavoj, tai tik žiū
rėk, ir netinka, ir taisyta iri 
kitaip redaktoriaus padaryta, rengia didelį balių su koncer- 
Galų gale paaiški, kad grama- tu, kuris įvyks 2 d. lapkričio, 
tikoj esančios lekcijos buvo, Koncertinę programą išpildys 
klaidingai suprastos. O kas'Lyros Choras iš Shenandoah, 
užtikrins, kad antru kart jas i Bus solistų, duetų ir kvartetų, 
studijuojant vėl tą ar kitą už- Dainuos ir choras. Viskas į- 
davinį ne paimsi klaidingai? įvyks White Eagle Hall. Pra-

Darbininkai ir darbininkės, I džia 7 vai. vakare. Visi vie- 
būdami pavargę ir mažai lai-į tos ir apielinkių lietuviai įsi- 
ko turėdami, godžiai griebia j tėmykite vietą ir dieną ir at- 
mokintis iš gramatikos ir, pa-;šliaukykite f mūsų rengiamas 
jutę painiavą, tuoj nusivilia ir iškilmes. Rengėjas,
padeda gramatiką ant lenty-j ---------------------
uos, o korespondencijas rašo,' 
ne taip, kaip rašyt reikia, bet! 
taip, kaip jie moka.

Veik visi žino, kad anglų. Rūpinamasi “Laisvės” Vajum 
kalba nepatogi išmokt todėl,5 ---------
kad vienaip žodžius rašo, o ki-j Rugsėjo 22 d. Maple Par- 
taip ištaria. Vienok, daugelis, Į ke įvyko Lawrence’o apielin- 
net ir prasilavinusių bei politi-Į kės A. L. D. L. D. kuopų atsto- 
koje šiek tiek dalyvauja!!- yų posėdis pasitarimui del 
čių žmonių, nežino, kad pana-; “Laisvės” ir A. L. 
šiai yra ir su lietuvių kalba, i vajaus darbuotėse

Nesenai patyriau štai ką:jpenkj lawrencieciai, 
Rašant laišką pajutau, kad ne- ...... .
žinau, kaip be klaidos para-1Jotis. 2“ ’
šyt tūlą žodį. Stuboj buvo ke-j Apie vaju kalbėta gana pla- 
turi žmonės. Garsiai jų pa-'čiai. Nutarta, kad A. L. D. 
klausiau, kaip rašyt tą žodį?į^ D> VII Apskričio suvažiavi- 
Iškart jie manė, kad aš juos ine išrinktieji draugai perva- 
ant juoko laikau, nes, anot jų, ^iuotų per šios apielinkės kuc- 
aš esu ilgų metų laikraščių ■ pas jr ^ar plačiau pasitartų, 
bendradarbė. Pamatę, kadjkaip pasekmingiau šio vajaus 
aš be atlaidos jieškau žodyne. varyti.

McADOO, PA.tarnaitę kam tai į kluoną; pas- 
. Po kiek 

laiko jie abu sugrįžo, o tarnai
tė po to jau daugiau nepasiro
dė. Piemenukui taipgi buvo 
pasakyta, kad tarnaite pametė 
tarnystą ir nuvažiavo savo tė
viškėn.
buvo keletas svarbių 
kų:

Teisman atlapsėjo 
žudžio brolis kunigas, 
prieš teismo prasidėjimą kalbė
josi su advokatais ir pačiu tei
sėju. Laike teismo “dvasiškas 
tėvelis” daugiausiai žiūrėjo į 
akis teisėjui ir prokurorui, 
žmogžudys gi sėdėjo ramiai ir 
tankiausiai žiūrėjo broliui ku
nigui į akis. Kadangi jauna
sis Mikaila prisiėmė ant savęs 
visą bedą, tai tėvas tapo pa- 
liuosuotas.

Teismas išnešė nusprendi — 
žmogžudis Mikaila nuteistas iki 
gyvos galvos kalėjimai!. Išgir
dęs nusprendį žmogžudis nuba
lo ir susmuko, susikūprino kė
dėj. Tuoj policija uždėjo ge
ležinius pančius ant rankų ir 
išvedė.

Čia minėtas mokytojas už
baigė trumpais bruožais apipa
sakotą nuotikį.

Ir štai mum bevažiuojant, 
netoli Jiezno pavijom pora ar
klių važiuojant du vyru, šalę 
manęs sėdintis kalbamas moky
tojas kumštelėjo man į šoną ir 
sako: “žiūrėk, tai tie abu Mi
kailai važiuoja—tėvas su sū
num žmogžudžiu.”

“Tai kaip gi čia yra,” sakau 
aš, “nuteistas iki gyvos galvos, 
o jis čia važiuoja?”

“Taip ir yra,” sako jis, “da
bar kunigai Lietuvoj yra galin
gi, tai ir jų broliai, kad ir už 
žmogžudystę, gali lengvai išsi
sukt ne tik nuo sušaudymo, 
bet ir nuo kalėjimo. Kunigui 
gerai pasirūpinus, žmogžudžiui 

; tapo pritaikyta kelios “amnes-
> “susimylėji- Ir tokiem 

mas” ir kiti galai,—ir žmogžu-;kių amnestijų arba susimylėji- 
tai dys tik kyšt iš kalėjimo ir ulia- 

savo(voja sau po senovei.”

vieno peiiiciouo pcvoi iycvikjvj ii i lgo, ~ —---------- -----

bet ne apie tikėjimą ir kunigus, Įkui j U J1’ tėvas išėjo.
o ąpie politinius nusistatymus 
ir nuotikius, pąv., pasikalbėji
mas Bolševiko su Fašistberniu, 
statant argumentus, kas daro
ma Sov. Rusijoje ir kas fašis
tinėje Lietuvoje! ir kitur. ..

žinoma, svar ju, 
kas tinkamai sudėstytų tokį pa
sikalbėjimą, pritaikant argu
mentus prie įvykių dienos klau
simais, o tafpg 
atatinkamo ty 
vaizduojant bolševiką ir fašistą, 
taip kad patrauktų skaitytojo

rastųsi

i nepamirštant 
pams piešinio,

J. K. Dečkus.PAKRAVO KUNIGAI
Įspūdžiai iš Lietuvos

tam ir buvo išleisti.
Grigaitis su Širvyduku 

komunistams primeta ir, 
“Lietuvos ’ŠeližSo , Fondo'’ 
aukas — $3,480.07. Mes ne
žinome, kaip su tąis pini
gais padąrytaį bet Mienį ŽP 
nome, kad jie niekifdmet ko-? 
munistų rankose nėra buvę 
ir jų pastarieji nėmatę. Juos 
laikė p. Šidlauskas, socialis
tų-tautininkų žmogus, kaipo 
to fondo iždininkas. Bet fa
šistiniai žiopleliai su social- 
fašistais bando primesti ko
munistams !

Jie, pagaliaus, mums pri
meta išeikvojime pinigų ir 
“Komiteto Šelpimo Lietuvos 
Baduolių,” kuomet jie ati
duoti ' gastoniečiams ir ko
vai su fašizmu ir atskaitos 
tilpo laikraščiuose.

Stebėtina, kad fašistai ir 
I social-fašistai dar nekaltina 
! komunistų sųbankrūtavimė 
: Lietuvos Atstatymo Ben-pRitas kunigą 
drovės, KūjOlo-Bingolo, 

■

Važiuojant busu iš Stakliš
kių Kaunan, kelyje tarpe mies
telių Stakliškių ir Jiezno (Aly
taus apskr.), tenka pervažiuot 
per nedidelį k? imą, vardu Pa- 
kravą. Kaimas kaipo kaimas, 
nieko1 tokio, bep jis yra pagar
sėjęs- kunigais, 
‘nitutavp” du 
p’agarsėjęfe 'sac 
ninkas Pėribkij
V Y -

Mikaila. . Birmaė kunigas, _ 
yra ’Purickis, -Amerikos lietu
viam gėkai žinomas, peš apie 
jį savo laiku buvo gailį plačiai 
rašoma. Jis kadaise, pokari
niais laikais, pč priedanga grū
dų, siuntė vagonai! prikrovęs 
sacharina Rusijon. Nors tai 
buvo kunigo-valdininko šmuge
lis, ir kaipo tokios asabos 'šmu
gelis, neturėjo išeit aikštėn, 
bet, tur-būt per kokią klaidą, 
tas šmugelis buvo . atidengtas. 
Gi šmugelninkąs kunigas' Pu
rickis buvo rastas kaltu ■įr nu
baustas. Bet ar jis atliko savo 
bausmę, tai kitaš* klausimas.—

pėsf ;iš jo “išsi- 
Į^migaį: vienas 
labino ■ šmugel- 
, o kitas, kaipo 

mogžudjžįo t JHbliš — kunigas 
''tai

L. D. L. I). 120 kuopa

Be šio piemenuko dar 
liūdinin-

ir žmog-
kuris dar

LAWRENCE, MASS.

D. L. D. 
Dalyvavo 
trys ha- 

(verhilliečiai ir vienas nashua- 
___ Iš Lowell io nepribuvo.

to žodžio, ėmė man pasakoti, į 
kad esą, “Moki kalbą, tai jau 
ir viskas, rašyk taip, kaip žo-j 
džiai išsitaria ir visi supras.”; REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
Tada visi keturi man turėjo, 
parašyt tą žodį, ir kas išėjo?

Koresp. Biuras.

Lšiandien tas šmugelninkas Lie- tijos”, prezidento 
? tuvoj turi valdišką ‘‘ciną;

i ' Kitas kunigąi-MVlikaila
JIN pusėtinai pagailėjo 1 dėl

parašyt tą zoių, n nas išėjo: j. gunk Bur]ington> N. J.__ 
Du paraše vienodai, du savaip, žinuts neaiški;li parašyta, ne-

; jį'cI 1 i m c s u Į) Iv <1S tel J) o su**
Ot, tau ir “laisvos” Lietuvos • žeistas ir nupiirė. 

kunigų režimas! Jeigu koks I 
jaunuolis praeitą Pirmą Gegu
žės išdrįso gatvėj gaTsiau pa-! 
sakyt, kad šią dieną darbiniu-! 
kai turi švęst, tai greit tapo i 
sučiuptas ir įkištas sunkių dar-' 
bų kalėjimai! nuo 4 iki 8 metų, 

prasikaltėliam” jo-

mų nėra.
Užuguosčio Petras

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Spalių 14 d.:

—Priimta “Erfurto Progra
ma” Vokiečių soc. suvažiavi
mo, 1891.
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

(341 Walnut Street, Newark, N. J

“Padlica.” Šoną Skauda

G. daktare. Mes didžiai į- 
vertiname jūsų patarimus mū
sų laikraščiuose ir iš jų daug! 
pasimokiname. Prašysiu 
aiškinti šiuodu klausimu.

daugelį metų 
rudi plėtmukai 
nugaros, 
nesmagumo 

šilta. Kuomet 
numazgojo,

ir
ir 

kai 
muilu

Puslapis Trečias

BINGHAMTON, N. Y
Jonas Cinikas—“Daktaro” Ko- 

! Pija

žmogus, vadinamas “dakta- 
!ru,” užsimanė pagarsėti. Per 
“Tėvynę” jis pradėjo niekinti 

i sau nepatinkamos sriovės žmo- 
susidaro dujų. Du- nes, ypač jis pradėjo priekabių 
veržti, išpučia tūlą 1 j ieškoti prie S.

dalį; ten ir daigo,' silionis jo priekabes atmušė; 
dursto, varsto. 1 per tą pačią “Tėvynę” jam 

gerai atsakė. Ką “daktarui” 
Ot, gera mintis, pla-

I daugiau
! jos ima
'žarnos
: skauda,
! Kad daržovių ir vaisių var-

)c tojate, tai gerai, bet ir juos f daryti?
■ vartojant visaip esti. Matot, į nas—rasti kitą asmenį, pagel-

yra| nereikia vienu kartu, tuo pa- bininką 
__  ant tini valgymu vartoti rūkščių į 
Kartais vaisių bei uogų ir skrobylo val-

daro, Igių. Nelabai gerai tinka mai-l

Jasilionic. Ja-

mų duoti, nes tie Ciniko pri
metami triukšmai, tai tik ban
domas pūsti burbulas tiems 
žmonėms, kurie! nelanko kuopos 
susirinkimų, 
pos
kad nė Jasilionis, nė kiti Ci
niko kolegų išmislyti “komisa
rai

Kas lanko kuo- 
susirinkinlus, tas mato,

jokių triukšmų nekelia.
Delei aplikantų reikalavimo 

atgrąžinti visus jų įmokėtus 
pinigus, 
k altinti. 
kolegos- 
kaltinti, 
kaltinti

ne Jasilionį reikia
Jei jau Cinikas ir jo 

nori būtinai ką nors 
tai teisingiausia bus 

tik S. L. A. konstitu-
Ir rado. . . Rado Jo-jciją, nes joje Visų pinigų grą- 

j na Ciniką, kuris sutiko būti! 
tikra “daktaro” kopija.

“Tėvynės” num. 39 Jonas 
šie-!syti ir rūkštis su saldumynais. Cinikas jau akėja Jasilionį. 
tai I Valgykite ir kiaušinių, pieniš-j Akėja, žinoma, ne faktais, bet 
bet|kų.

Pastaruoju laiku darbai pas 
mys truputį pagerėjo, ypač 
karpetų išdirbystėje. čia ran
dasi didelė karpetų dirbtuvė, 
Alexander Smith and Sons. 
Kuomet pilnai dirba, tai 
apie 8,000 darbininkų, 
nuo pereiti! metų sausio 
nėšio dirbo tik po 3 ir 4
n as į savaitę, o dabai* pradėjo! 
pilną laiką dirbti i 
skyriuje dirba net 
vieną valandą, 
darbą 
gauti, 
petus išdirba, • būtent: Tapes
try ir Ax minster, 
šmotų. Uždarbiai, 
ėmus, nuo 28 iki 35 dolerių

yra 
Bet 
me- 
die-

‘GERAI P AT AIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 

'kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
Į CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
i lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
Inos už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 

Įmyli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
! tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

ir audimo! 
viršlaikio j 

Kurie moka tą 
tai dabar gali darbo 
Čia dviejų rūšių kar- M. J. J. Urbszo, 

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvu 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

Darbas nuo 
abelnai pa-žinimas yra aiškiai pasakytas. 

Be to, ir tas aplikantų reika
lavimas būtų sunykęs ir nebū
tų Cinikui reikėję sielotis, jei 
susirinkime pirmininkaujantis 
“daktaras” būtų davęs P. Ma
čiukui balsą. Mačiukas būtų 
pasakęs, kad to dolerio, kuris 
sumokėtas už daktaro egzami-

Senas Parapijonas.
GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
ATSKAITAGalima po truputį kar-'išmislytais įtarimais, melais. 

• mėsos šviežios paragau- Jis sako, kad Jasilionis, kaipo 
Už- S. L. A. 50 kuopos organiza- 

valgių, į toris, griebėsi prirašinėti
jkuopon, kas tik papuola, 

mažiau.jtokis pasakymas reiškia?

1. Per 
man tokie 
pečių 
niežti 
ypač 
riniu
tuosyk lyg ir pranyksta, 
paskiau ir vėl atsiranda, 
ko tai būtų ir kuo galima bū-jti, nekeptos riebaluose, 
tų prašalinti? j tat miltinių, javinių

abelnai skrobylo valgių (krak-■ kuopon, kas tik papuola. Ką navimą, jis nebereikalaus; jis 
, molinių) vartokite mažiau. > tokis pasakymas reiškia? įinorėjo kuopą palikti ramybė- 

. J i Tai mažiau Jums bus vidų- “kas tik papuola” skyrių juklje, b “ ---- - - —....J~J-’
gaie pi vo, apie jemenj. j r,uose ir rūgimo, dujų, ma-į gali būti įskaitoma ne tik žmo- pasakyti.

žiau bus tų dieglių. Kartais j nes, bet ir kiti sutvėrimai.
yra nebloga paimti šaukštas-i ką gi Jasilionis prirašė, ar ne | “daktaro 
kitas magnezijos pieno (“milk 
of magnesia”), šiltu vandeniu 
užgeriant.
šaukštukas valgomosios sodės, 
ištarpinus 
dens.
vaistinėje 
(“powder

i pitated

du mėnesiu,2. Jau 
man skauda kairės pusės šo
nas, 
Naktimis negaliu ant jo gulė
ti. Jeigu iš netyčių atsigulu, 
tai pabudusi turiu keltis ir pa- 
simankštyti, kad tą skaudėji
mą nuvarius. Valgau dau
giausia daržoves ir vaisius'; vi
durius plaunu ir mankštinuos, 
bet skausmo nenuvaro. \ Kas 
daryt, kad tą skausmą praša
linus? Skaudėjimas užeina 
priepuolamai, daugiausia nak
timis. 7“ 
kinti per dienraštį 
už ką širdingai ačiū.
Atsakymai.—

1. Iš Jūsų aprašymo matyt, 
kad Jums tos rudos dėmės yra 
taip vadinama “padlica;” ki
tur vadina “geltlige.” Tai yra 
limpama odos liga. Paeina 
nuo tam tikrų grybelių-parazi- 
tų, kurie įsiveisia viršutiniuo
se odos sluogsniuose. Moks
liškai ligos vardas yra “pity
riasis versicoloris.” Lietuviš-

bet negavo progos tatai

AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANI
ZACIJŲ PRIEŠFAŠISTINIO SU

SIVIENIJIMO CENTRO KOMI
TETO ĮPLAUKŲ IR IŠLAI

DU UŽ LIEPOS, RUGPJŪ
ČIO IR RUGSĖJO MĖ

NESIUS. 1929 METŲ

Arba arbatinis

žmones, ar ne lietuvius? Juk 
ir S. L. A. konstitucija nuro
do prirašinėti lietuvius be skir
tumo jų tikejiiniškų ir politiš
kų pažiūrų. Ar gi šiame darbe 
Jasilionis prasižengė? Ne!

stiklan šilto van- 
Da geriau būtų gauti

kreidos miltelių! Jis prirašė žmones, turinčius 
chalk” arba preci-

A . .v ljr..... — chalk”) ir imti po
Malonėkite tai paais-, su vandeniu, kai

į aisvę, į ]aŲjau suremia tie gazai. Mat, 
! kreida, kaip ir sode bei mag
nezijos pienas, yra šarmai, o 
šarmai chemiškai permuša ir 
neitralizuoja viduriuose susida
riusias rūkštis.

Maistą gerai kramtykite. Pa- 
silankstykite, pasirangykite per 
liemenj keletą kartų kas diena. 
Ant pilvo apačios gerai esti dė
ti karšti kompresai arba karš
to vandens bonkos, ypač atsigu
lus ant nakties. Gerai ir pa- 

pamasažuoti, pamai
gyti tos vietos, kad mechaniš
kai paraginus vidurių judėjimą 
ir tuo išvarinėjus dujas.

šarmai
numalšinti

kai geriau tiktų vadinti rudo- 
mis dedervinėmis, nes kaip ir 
paprastos dedervinės (“ring 
worm”), taip ir toji padlica 
yra vienodo paėjimo, nuo tam 
tikrų grybelių (“fungi”), tik 
skirtingos šeimos. Anot kai
miečių šnektos, žmogui grybų 
priauga ant kūno. Ir tokių 
“grybų” priauga ant krūtinės, 
ant nugaros, ausyse ir kitur.

Kai pasimazgojate sieriniu 
muilu, tai Jums bent tam kar
tui pranyksta tos dėmės. Yra 
tai todėl, kad siera naikina to
kius parazitus. __ ____
muilu apsimuiliję, nenusiplau- 
tumėt, bet leistumėt jo putoms

Jei viršminėti 
dieglių neįstengtų 
tai galite vartoti ir devyndre- 
kio geriausia “pieno” pavidale 
(“milk of asafetida”). Gautu
mėt jo vaistinėje aštuonetą un
cijų. Imti galite po šaukštuką 
ar po du, su šiltu vandeniu.

Beje, Draugute, žinot ką? 
Atsiverskite kulio keletą kartų 
kas diena. Tokie kulvirčiai

tų

Jei Jūs /tuo kuo naudingi visai mūsų

nudžiūti, tai pasėkos būtų da ! ^’au rangysis.

veikia 
mostis

Jąja 
vietas 
Pirma 
karštu

mašinerijai. Ir dujų bus ma
žiau viduriuose, žarnos spar- 

' . Be jokių cere
monijų, Drauge, nesididžiuoda- 
ma, ot imkite—vertėkšt, ver- 
tėkšt, pasivartykite kulio kele
tą kartų, o matysite, kaip ge
riau Jums jausis,—jaunesnė 
būsite!

įvairias pažvalgas, nedaryda
mas išėmimų, ar kuris yra Ro
mos ar Rusijos pasekėjas; ar 
Smetonos, ar Lenino, ar Mus- 
solinio, ar Pilsudskio garbinto
jas. Kuopos susirinkimai Ja- 
silionio prirašytus narius priė
mė, viešai nesipriešino nei ci
nikas, nei “daktaras,” nei ki
ti. Prieš kai kurių narių pri
ėmimą kai kas pasipriešino tik 
slaptos diplomatijos keliu— 
skundais S. L. A. Centrui. To
kiu būdu penki Jasilionio pri
rašyti nariai, daktaro egzami
navimu padėti pirmon kleson, 
tapo Centro atmesti. Apie to
kios slaptos diplomatijos kelią 
yra išsiplepėjęs ne tik Bučins
kas, bet ir “daktaras,” pasa
kydamas, jog nežiūrint, kad 
kuopos susirinkimas aplikantą 
priims, bet jei vienas Centrui 
žinomas žmogus patars apli- 
kanto nepriimti, Centras ne
priims. M. Urbas vienam žmo
gui irgi išsireiškė, kad “gal 
politinės pažiūros buvo mūsų 
kuopos aplikantų nepriėmimo 
priežastimi...”

Jei ką kaltinti už netaisyk
lingą narių prirašinėjimą, tai 
kaltinti reikia ne Jasilionį, bet 
Bučinską, nes Bučinskas dau
gelio savo prirašytų narių vi
sai neperstato kuopos susirin
kimuose. Bet “gerasis” ir

ne

Taigi, Jonas Cinikas—tai tik 
kopija. Jis nė ne

bando dalykų aiškinti taip, 
kaip jie yra buvę, bet tik vis
ką drumsti ir drumsti, kaip 
kad ir “daktaras” iki šiol da
rė. Kas tik skaitė Ciniko pa
sirašytą korespondenciją “Tė
vynėje,” ir kas bent kiek ar
čiau Ciniką pažįsta, kožnas 
sako, jog Cinikas po korespon
dencija tik pasirašė, pasirašė 
gal nė neperskaitęs. . .

Kritikaitis.

Bet “gerasis 
Cinikas to

mato” ir “nežino.”
Apie susirinkimuose kelia

mas revoliucijas ir triukšmus 
nėra reikalo platesnių aiškini-

Įplaukos už Liepos Menes} 
Detroit, Mich., per

Terzicnę
18 d., Parnassus, 

Yesadavičių
I 18 <1., Carnegie, 

Gatavecką
20 <1., Brooklyn, 

C. Milen
24 d., Hudson, Mass., per F. 

Grybą
30 <1., Rockville, Conn., per A. 

Cheką

Viso $97.87
Įplaukos už Rugpjūčio Menes} 

d., Hudson, Mass., per F.
Grybą $10.00

Great Neck, N. Y., per 
Určiną
Worcester, Mass., per 
Karaziją
Rochester, N. Y., per

Švedą
d., Hudson, Mass., per 

Grybą
11 d., Chicago, Ill., per V. 

Vasį
13 d., N. Lethridge, Canada, 

per A. Kunigiški
17 d., Elizabeth, N. J., per S. 

J. Liutkų

Viso $77.75
Įplaukos už Rugsėjo Menesį 
d., Rochester, N. Y., per

Sasną $30.00
12 d., Elizabeth, N. J., per >S.

J. Liutkų
17 d., Stoughton, Mass., per J.

Lavą
26 d., Southbury, Conn., per 

J. Pakushą
26 d., Haverhill, Mass., per 

I. Zelionj

Viso $63.85
Viso įplaukė per tris mėn. $239.47

Liepos mėnesį išlaidų nebuvo.
Išlaidos Rugpjūčio Mėnesį

26 d., “Daily Worker” auka $100.00
26 d., Priešfašistinei Federaci

jai 300.00
27 d., V. Jakščiui kelionės lė

šos iš Gibbstown į Brookly-
ną ir atgal 8.00

Viso $408.00
Išlaidos Rugsėjo Mėnesį

., Gastonijos streikieriams $15.00
Viso išlaidų per tris mėn. $423.00

Sutrauka
Kaip matome, daug nutar- Viso įplaukė per tris 

Balansas nuo birželio

YONKERS, N. Y
Spalių 2 d. įvyko A. L. D. L. 

D. 172 kuopos susirinkimas, į 
kurį atsilankė tik tie nariai, 
kurie visuomet į susirinkimus 
lankosi. Iš komisijų raportų 
pasirodė, kad surengtas išva
žiavimas buvo pasekmingas ir 
kuopai liko pelno. Todėl nu
tarta paskirti $10 “Laisvei” ir 
$10 Gastonijos streikieriams. 
Nutarta surengti koncertą 
prieš kalėdas ir tam darbui iš
rinkta komisija. Skaitytas laiš
kas nuo kunigo Mockaus kas 
link prakalbų. Po trumpų dis
kusijų, šis klausimas atidėtas 
tolimesniam laikui. Nutarta, 
kad visi kuopos nariai steng-j 
tusi gauti naujų narių į kuopą! 
ir “Laisvei” skaitytojų. Jei
gu tik kiekvienas narys gau
tų nors po vieną, tuomet mūsų 
organizacija žymiai pakiltų ir 
“Laisve” turėtų daug daugiau 
skaitytojų, negu dabar turi. 
Nutarta mokintis kokį nors 
veikalą ir tam darbui išrinkta 
komisija, kuri suras tinkamą 
veikalą, kad galima būtų sce-
non pastatyti. Pageidauta, kad 117 
perstatymas ir balius būtų su
rengta po kalėdų.

1

6

6

7

1

Pa., per

K.
$39.75 

J.
12.50

Pa., per

N.

J.

per
10.00

20.00

4.00

p
K

12

J.

F.

1.00

2.75

20.00

25.00

3.00

1.00

15.00

7.50

5.00

5.00

16.35

vaistai susigeria ir savai- 
išdžiūsta. Ant nakties 
gi gerai apsitepti ta bal- 
gyvsidabrio mosčia. Kai,

geresnės.
Greičiau ir pastoviau 

į tokias dėmes sieros 
(“sulphur ointment”), 
galite teplioti dėmėtas 
porą kartų kas diena, 
to gerai yra tos vietos
vandeniu su šepetuku jiuvaly- 
ti, nubrūžyti.

Bet da geriau jos pasiseka 
šitaip nugydyti. Vaistinėje 
gaukite formalino skiedinio 
(“formaldehyde solution 3% 
—8 ozs.”) ir baltųjų nuosėdų 
mosties (“white precipitate 
ointment” arba “ammoniated 
mercury ointment.” Rytas-- 
vakaras vilgykite tuo formali
no skiediniu dėmėtas vietas ir 
duokite nudžiūti, nešluostę: te
gul 
me 
dar 
tojo
taip gydant, už poros savaičių 
dėmės išnyks, tai nenustokite 
gydę, bet taipo pat gydykite 
da kokias dvi savaites, kad 
tuo būdu išnaikinus tų grybe
lių perus (“sporus”).

Šita liga gali ir kitam prilip
ti, ypač įšilus, iškaitus ir arti
mai susiglaudžiant, dažnai su
sieinant. Reikia žinoti, kad vi
sos dedervinių rūšys yra ap
krečiamos.

Beje, dedervinės (rudosios 
taipgi) galima gydyti ir tep- 
liojant iodo tinktūra ir d a ki
tais smarkesniais antisepti
kais.

2. Apie tą Jūsų skaudėjimą 
kairėj pilvo apačios dalyj, tai 
veikiausia tai bus nuo rūgimo 
viduriuose, nuo dujų. Jums 
todėl naktimis labiau ir skau
da, kad tuomet, žmogui nesi
judinant, tingiau juda-vingiuo- 
jasi ir žarnos. Tada jose

Mylimajam
Mėnulis pilnas ramiai kaip švietė,
Cyprisai žali gluodnjai lingavo,

Erdvių žvaigždynai mojavo, kvietė 
Eit prie aukuro, nešt donį savo.

Dangaus pašvaistėj šmorai auksiniai
Plaukianti vėjų slapti garsai,

Dienos pranašai, blankstant aušrinei, 
Ankstybų paukščių švelnūs balsai.

Jaunas berželis saulės bučiuotas
Džiaugsmu alsavo, linguodams šakas,

Pilkas balandis, jausmo pamyluotas, 
Burkuodams nešė prie Mildos aukas.

Kaktuso žiedas, karklas ir žilvitis
Šnibždėjo maldą visatos tvėrėjai,

Raudona rožė ir aržuolaitis
Rasos perlus klojo gyvybės nešėjai.

Kelionėj priilsus ūksmio pavadinta
Prie gražaus cypriso bailingai klaupiaus,

Atilsį pajutus ilgesio varginta,
Prie aukuro meilės ir aš taip mel

džiaus.

Sielos troškimus džiaugsmą ir ašaras
Sykiu su gėlėmis į vainiką pinsiu

Grože tu mano, o kvietke parinktas, 
Prie tavo kojų aš jįjį padėsiu.

K. S. Lietuvaitė.
Rugsėjo 8, 1929.

ta, tik dabar reikia visiems 
dirbti, kad tie mūsų nutarimai 
būtų gyveniman įvykdyti. La- Išlaidų viso 
biausia turime pasidarbuoti, Į r- . 
kad per agitacijos mėnesį gau- buvo 
tume naujų narių ir mūsų or-, 
ganui “Laisvei” skaitytojų.

Sykiu.

30 d. rūgs., 1929

VARTOKI

ft y v

m.

i

men. 
mėn.

$239.47
826.28

$1,065.75
423.00

m., ižde
$642.75

J. WEISS, Sekr.
J. ALEKŠIS, Ižd.

y

t M

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

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

9^1 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993 
'HlllllllllllllllllllllCllllllllllllilllllllllllllllllllllll^ I

Į LIETUVIS GRABORIUS ; | 
ji ge- I : 
patar-; Į 
ir už' I 

kainą, 

o va-i 

šauki-
I

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
I 162 BROADWAY 

Residencija:
i 13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel., So. Boston 0304-W.

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.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves ir lai- 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175—— 
177 Park St., Hartford, Conn.,, puo 
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, n.e tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystžs 
draugi; 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 i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems '-žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

j Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai įleidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eili&r 
raščių ir beletristikos; iliustrpotĮBUB 
ii* ant gražios popieros spausdhta- 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

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

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

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

Argentina

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien $1,000 Tik už 60 Centų
Juos išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St- 

Philadelphia, Pa.

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

— M —— UR M ——> IM — IMJ — Ml — — M —— ■

i MATTHEW P. BALLAS į
Į (BIELIAUSKAS) !
j UNDERTAKER i

Į NOTARY

1 PUBLIC

j
| Telefonas:
I
Į Stagg

! 6043

GRABORIUS Į 
i 

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

734 Grand Street I■
BROOKLYN, N. Y. j

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiii 
stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
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 Ugų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi, lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA* 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nediUo* 
all nuo 0:80 ik! S vai. po platq

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas
T

SLIAKERIS
--------- ------------------MIKAS RASODA —

vargamistra, pusiau šventu žmogum. Bū
davo, nakties metu nueisim į sodną, prasi- 
plėšim kunigo rūsio langą, įkišim lazdą, 
ant kurios galo yra įkalta vinis, tik capt, 
capt, ir imam sau obuolius...

—Ar tai gražu vogimu girtis—atsargiai, 
pašiepiančiai įsikišo Tofilė.—Matai, pats 
vogei, o dabar užpuoli Petrą!

—B a Petras yra bedievis. Kada aš pa
vogdavau obuolių, tai' nueidavau, išsispa- 
viedodavau ir man dievas atleisdavo, o ta
vo Petras nei į bažnyčią neina; penktadie
niais mėsą ėda, kai vilkas,—piktai atkirto 
Rudis, kam didžiuma pritarė, palinguodami 
galvomis.

Tofilė susiraukė, nuleido galvą ir kažin 
ką mąstė, kuomet iš jos akių riedėjo aša
ros.

Pokilis baigėsi. j '
Apie 9 vai. vakaro, karšto ir gražaus va

karo, svečiai išrėplojo kas sau, nes, nors 
visi buvo gerokai išsigėrę, puikiai suprato,

EAIS:r»

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Įdomus šių Dienų 

Dokumentas

riai turi išgarsinti šias paskai
tas, kad į jas sutraukus kuo 
daugiausiai publikos.

Paskaita įvyks svetainėj 79 
Jackson St.; pradžia 7:30 vai. 
vakare. Skaitys V. Paukštys.

Komitetas.

Pirmadienis, Spalių 14, 1929

kričio (November), nes L. D. S. A. gg 
54 kuopa rengia tą dieną vakarienę.
Komisija. 243-44 CASTON ROPSEV1CH

(Tąsa)
Lapkus buvo gerai apsišvietęs žmogus. 

Studijavęs Plechanovą, Marksą, Engelsą. 
Labai mėgo skaityti Goetę, Zolą, Hugo, 
Gorkį, Turgenevą. Gyvendamas Rygoj, jis 
su kitais social-demokratais, buvo bolševikų 
palaikytojais, nors tuomet tasai judėjimas, 
palyginus su šių dienų, buvo nepopuliariš- 
kas. Amerikoj laukė tik progos įkurti so
cialistų kuopą tarpe lietuvių. Nepatiko 
jam Keršis ir jo taktika. Pastarasis elgė
si panašiai, kaip patarė Gudeliams: buvo

, nuolaidus ir pataikaująs darbdaviams.'
Visi tik ir šnekėjo,I kad Keršis gaunąs di
delę algą ir turįs gerą fabrike darbą, kad 

; leidžia savo žmonai susidėti su bosais.
Jeigu teisybė labai karti, tai priminimas 
Keršiui jo žmonos ir nuolankavimo bo
sams pastarąjį baisiai supykdė ir todėl jis 

į išsigėręs norėjo Lapkų mušti.
n.

Keršis ir kiti svečiai biskelį ataušo. Kal
ba buvo nukreipta į kitą pusę. Jonas Ru-.kad rytoj apie 5 vai. ryto reikės kel- 
dis pradėjo girti Gudelienę, tardamas: |tis ir eiti dirbti. Dirbti 64 valandas į sa- 

—Mūs gaspadinė jau moka angliškai vaitę; dirbti sunkiai ir įtemptinai.
kalbėti.

—Taip greit?!—atsiliepė net keli balsai, patenkinta, tai josios sesutė kažin ką kie-
—Jū bečiu. i tai mąstė. Atsigulusi šalę savo draugės

Onutės, ji nerimastavo, blaškėsi, dažnai gi
liai dūsaudama.-

SKYRIUS IV.

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

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

Žemiau telpantis laiškas 
gana vaizdžiai nupiešia at- 
sinešimą vidutinio Lietuvos 
piliečio į Ameriką ir joje 
gyvenančius lietuvius, bent 
tai tiesa kalbant medžiagi- 
ne-ekonpmine kryptim. Į 
Ameriką, neabejotinai, žiū
rima, kaip į gerą, turtingą 
dėdę, galintį sušelpti 
vieną gavo “anūką, 
tiktai į jį kreipiasi, 
kas rašytas, matomai, sava
mokslės mergaitės, kuri 
an trasuodama užrašė ant eikite ir draugus bei pažįstamus at- 
voko nė tik mano vardą bei 
antrašą), bet net telefono 
numerį 
(antrašas paimta iš laikraš
tinio skelbimo). Laiškas 
įdomesnis už kitus tuo, kad 
jame, be nupiešimo jos skur
džios būklės, atsispindi pil
nas kaimietės mergaitės, so
fizmu nesugadintas, atviru
mas ir [nuoširdumas 
rai re 
Laiška, 4.-7 

pinu žpdis žodin:
“Ture 

prašyti 
gelbos. 
tė n uos i 
pono, k: 
prašymą 
nęs šį .1

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

n
kiek- 
kuris 
Laiš-

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 kuopos ekstra vi

suotinas narių ir pritarėjų susirinki
mas bus petnyčioj, 18 spalių, po 
num. 79 Jackson St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi draugai ir draugės 
prašomi atsilankyti j šį svarbų su
sirinkimų, nes turime aptarti, kaip 
geriau bendromis spėkomis dirbti 
gavimui skaitytojų “Laisvei” ir 
“Vilniai.” Antras dalykas, tai tu
rime pakelti_ kuopos narių 

!iki šimto.

bendromis 
skaitytojų 

” Antras <

mergaites,
skaičių 

Taipgi bus labai svarbi 
temoj “Lietuvos ūkis.” 

Skaitys V. Paukštys.
“Lietuvos

Tat visi at-
Isiveskite. Išgirsit įdomių 

Lietuvą. Komitetas.

ir ofiso valandas

apie
dalykų

244-6

SCRANTON, PA.
Pranešame visoms vietos ir ; , ‘ 

linkės progresyvėms draugijoms, kad’ 
nieko nerengtumėte ant 28 d.

apie-r
lap-

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU kambario su šiluma; pus- i servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

ryčius ir vakarienę kad būt gali-I K08, • ? ' ....' 7.' .
ma gauti namie. .įieško inteligen-• gerais smuikininkais, kreųikites į 
tas, mechanikas. Gali būti J' 
Yorke arba Brooklyne. 1 
laišku. John Eremin, c-o Mrs. F. ' 
Goodman, 154 Dewey Ave., Great j 
Kills, Staten Island, N. Y. 242-7 (

! Baigęs Philadelphijos muzikos kon-

Norintieji. kad jūsų vaikai bū- 
. . _ ‘ ................ ' J ’ ‘ i

-j New niane, o gausite tikrai profesionalę 
PraneškitI Pagelbą. Kreipkite^ šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

MADOS

ką tik-B RUSIŠKAJeigu Gudelienė su savo šeima ėjo gulti Bel) Phone, Poplar 754S

3

f

R

■ii pinigėlių? Ak, bran-
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kitų, |g

Ei

—Petrai, Petrai, ką darai!—šaukė verk- smegenis, bet ir kaulus.

SPRINGFIELD, III.viena girtų būryj. Rudis, padedamas Gu-I^B ir kitokių būtinai reikiamų pirkti daik-

D. L. D. 7 kuopos

I

te

fe

E

Newark, n. j. L

(Tąsa bus)

a bus tuo svarbi, kad 
skaitlinėmis bus nuro-

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

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

dalyku 
Kp.

I 
gi

MOTERIMS:
Pancdeliais ir 

Utarninkais

ra
B? ■
|

■
i

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

fe

nigų.
t i nga ii 
vienas
manęs

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Svarbi Paskaita
Penktadienį, 18 d. spalių,
L. D. L. D. 5 kuopa rengias 

paskaitas, temoj:!

Tofilė stovėjo kryžkelyj.
Ji buvo pilna auksinių svajonių, geros 

nuotaikos ir džiaugsmo, pakol atvyko Pet
ras ir N. mieste apsigyveno. Dabar prasi
dėjo jos krimtimasis ir abejojimai; jai pri-

g
reik prašyti? g

;wiimiiiiiioiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniįiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiifliiiiiiiiim
M

manęs, 
(padarykite tą 

paprašykite

sena, nieko negali už

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

dama Tofilė, eidama paskui laukan.—Pet
rai, ar tu ištikro bedievis? Tai ne tiesa!

—Nusiramink, brangioji,—tildė Petras, 
kuris užsidėjo kepurę ant galvos ir išėjo 
laukan Lapkaus keliais. Tofilė pasiliko

šiame susirinkime,1! 
nes turįme labai daug svarbių B 

aptarti.
Sekr. A. Gudauskas.

w

tai galima 
ištaisęs rašybą, t

i dalyvauti šiame susi-
, j nes, viena kad bus 
paskaita, o antra, tai 
lūkimas. Taipgi na- I^imimmimiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim ^

me-
s'usirinkimas įvyks 20

0 vai. dieną, La-(g 
ant 6-tos ir B 

svetainės |

! tis ir eiti dirbti.

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

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

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Vclour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- d 4
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- jį Į S O 
hair’u M 1
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d* $ A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį t*

I 
a 
1 3I I

liesi n is
d. spalių, 1
bor Temple name, 
Washington gatvių; 
num. 4. '

Draugai ir draugės, visi da 
lyvauki

Aš esu jauna, no- i
•(aš gyventi, kaip jau-g

Aš neturiu vienos Į
vargas ir i

Todėl | 
ponuli g

—Jū bečiu.
—Nagi, nagi, misiuke, pakalbėk, pama

tysime.
Gudelienei patiko žodis “misiuke” arba 

Mrs., kuomet jai buvo paaiškinta, kad lie
tuvių kalboj tas reiškia “ponia”.

'—Gudael,—biskelį paraudonavusi, atšo
vė moteriškė.

—Cha, cha, cha!—pasileido juokais sve
čiai.

—Kaip greit išmoko! _ . . _
Pažiūrėjęs į palei stalą stovintį Juozu-1siejo statyti klausimas: “Su katruo: Petru 

ką, tas pats Rudis tarė: i ar Jonu?” Pasirinkti amžinas gyvenimo
—Jau ir Džiovukas kalba angliškai. draugas—-vyras—tai nėra kojines užsimo-
—Ir Džiovukas!—visi atsikreipė į vaika. > vimas. Tofilė buvo mažai temokyta, bet 
—Sakyk, Džiovuk, sakyk! (suprato, kad, be viso kito, šeimyniškame
—Ju> gadem!—suvepleno vaikiščias. ; gyvenime būtinai reikia dviejų sąlygų, no-
Vėl visi raivėsi kvatodami. Tik vienas | pbnt jį turėti taikesniu ir žmoniškesnių, bu- 

sėdįs prie Tofilės Petras nesijuokė, bet (tent: ekonominio ir dvasinio sutartinumo. 
nervavosi ir, pagaliaus, neiškentęs, tarė: i Taip jai yra sakęs ne vienas, taip jai da- 

—Šitaip mokyti vaikus ir pačią gaspadi-jkar sakyte sako, kas tik ją pažįsta, su kuo 
nę negražu! (tik susiduria. Gražumas, geras būdas ir

—O kas tau galvoj? !—supykusiai sugrie- hiti vyro požymiai—antraeiliai dalykai.
I Kad aiškiau ir pamatingiau supratus 
esamąją Tofilės padėtį, būtinai turime pa
kreipti akis į jos praeitį ir išauklėjimą. Tas 
padės nušviest prasmę kriziė. Tofilė buvo 
karštai dievota mergaitė iš pat mažens 

negu tokiu, Pradėjus tarnauti piemenaite svetimiems
I buožėms, jinai ne tik neapleido savo tiky
bos, bet, priešingai, juo labiau buvo prie 
jos rišama, nes gaspadorius buvo kunigo 
tėvas. Paaugėjus, įstojo į parapijinį cho
rą ir jame kiekvieną sekmadienį pamaldų 
laike giedodavo šventas giesmes ir mišių 
dalis.

Kunigai įrašė Tofilę į net kelias “brost- 
v /’ priverčiant kiekvieną mėnesį, ne re-

Pastarasis išėjo iš užstalės. Kuomet Jonas (čiau, eiti išpažinties, dažnai pasninkauti, ir 
griebėsi svyruojančiai už jo krūtinės, Pet- kitas religines ceremonijas-atlikinėti. Vis- 
ras stūmė jį ant grindų ir ans išsitiesė. i kas tas giliai įsisunkė ne tik į merginos 

. Nebuvo tų atlai
dų, kuriuose Tofilė nedalyvautų; nebuvo 
tos bažnytinės rinkliavos, kuriai Tofilė ne
būtų paaukojusi savo sunkiai uždirbto ska
tiko. Nepaisė ji savęs, nesirūpino drabu- į 
žiais, papuošalais; apart skėpetaičių, batu- '1 • 1 • J 1* 1 “• J • • ■ * 1 • • 1 J • 1 • 1
tų, kitą viską Tofilė dėvėdavo pagamintą 
savo rankomis. Ji buvo gabi mergina. Tu- 

parody- r^-į0 lanksčius pirštus. Neginčijamai, tas 
prisidėjo prie patraukimo Petro akies.

Be tų gerų ar blogų ypatybių, Lučinskai- 
tė buvo daugiau negu vidutinio dailumo 
mergina. Tai pripažino kiekvienas ją ma
tęs. Vidutinio ūgio—virš penkių pėdų; 
veido pailgo ir neperplataus; juosvų akių, 
kurių nebūtų galima priskaityti prie juodų, 
nei rudų. Plaukai ir antakiai tamsūs— 
brunetiniai. Ypatingai gražu buvo žiūrėti 
į josios kaktą ir akis: pirmoji ne aukšta, 
vidutinio platumo, bet tarsi skulptoriaus 
nudailinta ir papuošta siaurais, lyg išėju
sios ant scenos artistės,- juosvais antakiais. 
O po jais spindėjo dvi akys, visuomet links
mos, įdomios ir savesptraukiančios, į ku
rias žvilgterėjęs, žmogus norėtum niekuo
met nenuleisti savo žiūros. Nosis buvo tar
si pritaikinta tam gražiam veidui: neilga 
ir daugiau paplaska. Dantis turėjo siau
rus ir baltus. Kiekvienu nusišypsojimu jie 
žiūrėtojui puolė į akis.

Be tų visų ypatybių, Tofilė buvo savinin
kė gražaus liemens; krūtys nedidukės, bet 
taip gražiai puošė josios krūtinę, kad nei 
vienas ją matęs negalėjo pirmiausiai nepa
stebėti to.

žė dantimis Rudis,
—Tas pats, kas tau.
—Tu esi Lapkaus sėbras!
—Tuomi didžiuojuosi!
—Cincilikas!
.—Geriau būti “cinciliku,”

kurį visi kerpa.
—Bedievis!...
—Kas iš tavęs, kad tu esi sudievis?
—Ne veltui tave tėvai iškeikė ir išsiža

dėjo.
—Jie negalėjo mane iškeikti, nes aš jau 

senai nebetikiu burtam, kuriem jie tiki.
Kilo triukšmas. Pasigėręs Jonas Rudis,

daug žiauriau už Keršį puolė ant Petro. ( vas,

delio ir kitų, atsikėlė susiseilėjęs, purvinu 
veidu, keikė Petrą: “Aš tam gyvatei, aš 
tam rupūžei^ niekšui cincilikui ;
siu. .Aš jį pafiksysiu...”

Svečiai įsipynė j naujas kalbas.
Kadangi čia buvo susirinkę daugiausiai! 

tos vietos imigrantai, iš kur paėjo Gude
liai, tai didžiumoj kalbos ir sukosi apie Pa- 
ciekos dvarą, agie tą aršųjį ekonomą, pa
rapijos kleboną, ir kitus visiems žinomes- 
nius asmenis.

—Kaip gyvena kunigėlis Slepavieius?— 
klausė Gudelienės viena, diktoka, plataus 
veido moteriškė.

—Sveikas ir gyvas!
—O zakristijonas Velička?
—Taip pat.
—O tas didpilvis vargamistra?
—Tu, misiuk, jau perdaug nori žinoti,— 

įsikišo Keršis, kuris iki šiam laikui, po su
sikibimo su Lapkum, nebuvo sakęs nei žo
džio.

—Kūma, perdaug žinosi, greit nusensi,— 
juokėsi viena išputusiom akim sėdinti šalę 
klausė jos bobelka.

—Su tuo pilvočium vargamistra aš eida
vau kunigo obuolių vogti,—kvatodamas ir 
tankiai berdamas žodžius, kalbėjo Rudis.

—Būta kuo pasigirti,—kažin kas įsikišo.
—Būta kuo pasigirti!—Bet aš vogiau su

dama progą, sumaniau 
pas gerbiamą poną pa- 
Aš nelaiminga mergai- 
rdžiai prašau gerbiamo 
id išklausytumėt mano 
. Kaip gausit nuo ma
gišką, padarykit tą ge

rą, parinkit del manęs biskį pi- 
Jųsų Amerika, yra tur- 

l paliks turtinga. Nei 
neatsisakys nedavęs del 
nors mažiausiai. Jeigu 

ponas neapsiimi tai padaryti, 
kieno tad man 
Parašykit man, kaip aš galėčiau 
susirink 
gus ponuĮli, kaip aš esu nelai- J 
minga Lietuvoje! 
na yra 
dirbti, • 6 j aš esu jauna 17-kosj 
metų mergaite. Tarnauju die
na iš dienos; algos gaunu 10 li
tų į mėnesį, 
rėčiau ir 
nos gyvena.
valandos (laimingos, 
skurdas kankina mane.

’ ! pasigailėkite 
brangus 
del -.nęs, 
kad padėtų tomistai rinkliavą i 

tomistai už tai J 
Jūsų Amerika i 

ibiednesnė. Išklausyk 
Atrašyk laiš- 

> galėčiau pasiekti 
Neužmiršk man at- 

Mano tikras adresas: 
. .  “*a- 

;vė. (Seka parašas.)
i Gal kas norėtų mane 

i į Ameriką, aš galė- 
siųsti savo fotografiją.” 
uis laiškas, ar ne?

Dr. A. Petriką.

parinkti; i Aš 
būsiu dėkinga, 
nepalik 
mano prašymo, 
ką, kaip j aš 
tos laimės, i 
rašyt.
Rietavas, Telšių apskrities, P

■upių garv“ novoje 1
“P. S 

ištraukt 
čiau pri

Į do m

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
r’V'TSl /I Antroj klasėj lašais išsimaudymas£1X1 K A. ir miegojimas per visą naktj ant jį į, CntCll 

trecių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūruin vandeniu.
LAPUOTOS 1ŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI Graborius-Under taker

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

g

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

reikalingų rakandų.

svarbias
“Lietuvps ūkis ir jo padėtis.”! 
Paskait 
faktais,
dyta visai Lietuvos padėtis iri 
susirinkusieji, išklausę paskai
tą, patys galės spręsti, kokia 
Lietuvos padėtis ir kas ją lau
kia. Visi kuopos nariai būti
nai turi 
rinkime 
svarbi 
ir susi r

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis

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

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



Pirmininkas, 15 Union Square. New York City

Puslapis Penktas'

L. PRŪSEIKA,
IG. BACHES, S4kr.. 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, , N. J.
J. BONDZI, Ižd - --uinke, 46 Ten Ėyck Street, Brooklyn, N. Y,

VI Apskričio Juvažiavrao
Protokolas

JWZAS IGW ARLAUSKAS
ir šelpimas nuo fašistų smurto 
nukentėjusių ir atsidūrusių ka
lėjimuose kankinių.

Pasižadame patys aukoti ir 
rinkti aukas, kad sušelpti nuo 
fašistų teroro i.„l__
kovotojus, Lietuvos politiškus ■ noriai 
kalinius.

3. Remiame ir pasižadame 
remti ateityje darbininkų kla
sės reikalus ginančius laikraš
čius—“Laisvę,” “Vilnį,” “Dar
bininkių Balsą” ir “Daily 
Worker” Amerikoj ir 
jų,” “Komunistą” ir <r 
—užsieniuose.

Užgiriame viršminėtų laik
raščių poziciją, pilnai pasitiki
me jais, pasižadame skleisti 
juos tarp darbininkų minių ir 
teikti jiems savo paramą kri
zių valandose bei priešams 
juos užpuolus.

4. Siunčiame giliausią už
uojautą Gąstonijos strėikie- 
riams, smerkiame kapitalistų 
puolimus ir pasižadame remti 
proletarų kovos frontą, kaip 
ekonominėse, taip ir politinėse 
kovose.

Rezoliucijų Komisija:
A A. Jatužiene,

J. Stripeika,

ūkės, kur vasarą 
Jų vieta savo 

didmiesčių 
už kuriuos 

i moka po $50 arba ir 
Kliubiečiai nėra gri- 

daugelis iš jų pažįsta 
labai gvėrai Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimą, jie buvę 
didmiesčiuose ir priklausę įvai
riose draugijose.

29 d 
surengė

sukevičįaus 
laiko piknikus.
gražumu pralenkia 
vadinamus parkus, 
lietuvia 

nukentėjusius: daugiau.

dalyvaus ir bus specialiai pri
sirengęs. Kadangi Aidas mo
kinosi ir augo tame name per 
visą 10 metų, tai dabar jis ir 
pasirodys. Iškilmingumo delei, 
komitetas rūpestingai darbuo
jasi pagražinime svetainių 
prieš koncertą. Bus įtaisyta 
naujos elektros šviesos didžio
joj svetainėj. Koridoriai ir vi
sa žemutine svetainė bus per
inai iavota. Antras pianas jau 
įstatyta. Reiškia, laike įvai
rių parengimų nebereikės kel
ti pianas ant estrados ir- at
gal.

šį nepaprastą koncertą ko
mitetas ir direktoriai yra nu
tarę gausiai garsinti per “Lai
svę” ir kitus laikraščius, kad 
galėtų žmonės sužinoti ir su
važiuoti iš apielinkių. Vincas 
Motiejaitis su žmona tikrino 
išanksto šimtą tikietų parduo
sią. Kiti darbuojasi platinime 
tikietų taipgi.

Reikia pabrėžti ir štai kas: 
akivaizdoje suminėtų faktų 
apie Lietuvių Svetainės bujo- 
jimą, šmeižikai niekina viso
kiais būdais fašistiniuose laik
raščiuose tą įstaigą; “Tėvy
nės” num. 40 ir “Vienybėj” 
net ant pirmo puslapio šlykš
čiausių melų prirašyta ir tas 
pats abiejuose laikraščiuose. 
Aišku, kad tai to paties šmei
žiko darbas,
dievas perkūnas, 
ant bolševikiškų 
Lenino, Stalino 
trenkęs, padarydamas 
kinimą namo ir paveikslų. Jau
jei ir užsirūstintų tas lietuviš
kas dievas, tai tik ne ant bol
ševikų paveikslų, kadangi iš 
viršpaminčtų nei vieno nėra vi
same name, o kaip sykis vie
šame knygyne paveikslai: did. 
kunigaikščio Vytauto, istoriko 
Daukanto, kitur yra Algirdas 
ir Smelstorius; tai išeina, su- 
lyg fašistų recepto, lietuviškas 
dievas perkūnas trenkė ne į 
bolševikų paveikslus, bet į sa- 
vųjų-

Vienas iš Direktorių.

LIETUVIS GRABORIUS
IK BALZAM iJOTOJAB

Užtikrinu, kad manu patarnavimas 
bus atatinkandausias ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
Lreiptiu prie manęs.

i ja A. Ii. D. L. D. narius kitose or- 
1 ganizacijose, kad jie to liautųsi. Jei- 
' gu nesiliaus, braukti tokius laukan 
be jokio pasigailėjimo.

Amerikos darbininkų judėjimo rei- 
i kalų klausimu referavo drg. J. Bim- 
i ha. Lietuvos darbininkų išeivių įvai
rių kraštu—Kanados, Argentinos,
Jungtinių Valstijų—referavo drg. J. 
Bender. Kovos prieš fašizmą Lietu
voj ir 
drg. Senas Vincas, 
ta, konvencijos 
reikšta bendroj 
šiais klausimais.

A. L. D. L. D. 
simu ir abelnais 
referavo drg. D. 
dnngi šis klausimas pamatinis Drau
gijos klausimas ir kadangi dabartiniu 
laiku daromi Įvairūs pasiūlymai, tai 
kalba nėt J6 draugu šiuo klausimu.

Nutarta 37 balsais prieš 1 atmes
ti drg. V. Andriulio pasiūlymą, kad 

į leisti mažiau knygų, o užlaikyti ke- 
; liaujantį organizatorių, ir užgirti A. 
! L. D. L. D. Centro Komiteto pozici- 
1 ją šiuo klausimu.
■ Nutarta, kad C. K. parūpintų kuo 
i daugiausiai prelckcijų.
i Nutarta, kad knygų leidimas būtų 
I paįvairintas, kas metai išleisti vie- 
i na knygą, pamatiniai aiškinančią 
I darbininkių klasės reikalus; antrą 
; lengvesnių raštų ir už likusius pi
nigus leisti brošiūrų, kurių turinys 
būtų ne vien klasinis, bet įvairus, 
dėstantis gamtos bei technikos, ko
munikacijos ir abelno mokslo reika-.

Knygos turi būti išleidžiamos 
greičiau, pirmoji knyga turi būti ga
tava apie pradžią kovo, paskutines 

i nariai turi gauti pabaigoje metų.
Duoklių pasimokejimo vajus neturi 

apsistoti, pasibaigus 1929 metų pa- 
simokčjimui. Nariai turi pradėti mo
kėti duokles už būsimus metus, kad 
centre nestokuotų pinigų pirmos kny
gos išleidimui. Reikia narius pra
tinti ir agitaciją vesti už tai.

Suvažiavimas pripažįsta, kad iki 
šiol mažai yra per spaudą aprašo
mos, populiarizuojamos naujai išlei
džiamos A. L. D. L. D. knygos. Pir
moj vietoj Centro Komitetas ir ant
roj visi bendradarbiai,1 žinanti kny
gos turinį, turi ją gerai populiarizuo- 
ti, kad gavus daugiau naujų narių 
Į Draugiją.

Steigti lavinimosi kursus. Po ' 
kiekvieno kuopos susirinkimo bent 
vieną valandą pašvęsti paskaitai, 
prelekcijai, skaitymui knygos ir mo
kinimui narių, kaip reikia skaityti. 
Kur nėra veiklesnių narių kuopoj, ten 
turi būti apskričio komiteto narys, 
arba per apskričio komitetą pasiųstas 
iš artimiausios kuopos narys.

Prakalbų klausime rūpintis ne 
tuom, kad jų būtų kuo daugiausiai, 
bet tuom, kad jos neštu kuo dau
giausiai naudos: gerai įšgarsintį ir 
tt.

Centro Komitetas turi išleisti spe
cialius lapelius, kuriuose turėtų iš- 
dėstyt A. L. D. L. D. rolę ir jos 
svarbą , darbininkų klasei.. Lapeliuose 
turėtų būti apačioj tuščios vietos pa
rašymui, kur vietinės kuopos susirin
kimai būna. Tokie lapeliai turi būti 
tinkami ne vien agitacijos mėnesiui, 

j bet per visus metus.
Daugiau traukti A. L. D. L. D. 

kuopas prie klasių kovos veikimo, 
kaip tai: rinkimo aukų streikuojan
tiems darbininkams ii’ tt.

Centro Komitetas turi geriau su
tvarkyti angliškų knygų klausimą. 
Nes daugelis kuopų nusiskundė, jog 
baisfai vilkinama angliškų knygų 
prisiuntimas.,

A. L. D. L. D. 25 kuopa davė su
manymą, kad VI Apskritys išleistų 
laimėjimus. Sumanymas priimtas 
vienbalsiai. Darbas pavestas komi
tetui.

142 kuopa davė sumanymą, kad 
apskritys apmokėtų delegatų' kelio
nės lėšas j konferenciją. Sumany
mas atmestas, kaipo negalimas ir,

A. L. I). L. D. VI Apskr. 
metinis suvažiavimhs Įvyko 
Pa., 29 d. rugsėjo, 1929 m., Lietuvių 
Tautiškoj Svetainėj.

Suvažiavimą su prakalbote atidarė 
Apskr. pirmininkas drg. Senas Vin
cas 10:30 vai. ryte.

Mandatų peržiūrėjimui paskyrė 
komisiją iš šių draugų: J. Bimba, 
A. Laurinavičius ir M. švegždienė. 
Kol mand. komisija dirbo, pakviesta 
šie draugai pakalbėti: J. Liaudans- 
kas, A. šimanskas, A. G. Jatužiene, 
P. švelnikas. A. Ramanauskas, A. 
Bulauka ir D. M. šolomskas. Kal
bėjo A. L. D. L. D. ir kitais darb. 
reikalais.

Mandatų komisija raportavo, kad 
dalyvauja sekamos kuopos suvažia
vime: nuo 10 kp.—J. Bender, P. 
Plungys, J. Jatužis, A. Galkus, J. 
Deveikis, J. Vaitkus, P. Puodis, A. 
Bakšys, W. Šapranauskas, A. ši
manskas ir J. Mikitas; nuo 13 kp.—- | 
M. švegždienė, J. Bimba, J. šlapi- j 
kas, P. švelnikas ir D. M. šoloms
kas; nuo 15 kp.—V. Jakštis (Senas 
Vincas); nuo 25 kp— W. Rogers, K. 
ir M. Makusai ir J. Andriošiūnas; 
nuo 30 kp.—J. Liaudanskas ir J. Va- 
liukonis; nuo 47 kp.—P. Zaleckas ir 
A. Bulauka; ?U0..Ai’.5.!1p:.tax k““',...u. nnavičius, V. Laurinavičiene, O. Phe-, įus 
tenė ir J. Šidlauskas; nuo 133 kp.— 
A. J. Pranaitis ir K. Bakšas; nuo 
141 kp.—J. Baranauskas, J. Lauri
naitis ir J. Rutkus; nuo 142 kp.— 
J. Akinskas, A. Strapeika ir A. Ur
bonas; nuo 149 kp.—A. Papiliuška ir 
A. Ramanauskas. Nedalyvavo se
kamos kuopos: 93 iš Burlington, N. 
J., 96—Bethlehem, Pa., ir 143—Read
ing, Pa. Viso dalyvavo 38 delega
tai, nuo 11 kuopų.

Rinkta prezidiumas. Suvažiavimo 
pirmininku išrinkta drg. J. Bimba, 
pagelbininku A. Šimanskas; sekre
torium palikta vienbalsiai sus. sekr. 
D. M. šolomskas.

Išrinkta rezoliucijų ir sumanymų 
komisija iš sekamų draugų: Senas 
Vincas, A. Strepeika ir A. G. Jatu- 
žienė.

Nutarta suteikti sprendžiamąjį bal
są tiems komiteto nariams, kurie 
nėra delegatais.

bįjtarta, kad kiekvienu kartu dis- 
kusantas nekalbėtų daugiau, kaip 5i 
minutas, referatus daranti draugai 
po 10 minutų.

Skaityta pasveikinimas ir kaip ku
rios rekomendacijos nuo A. L. D. 
L. D. centro pirmininko drg. L. 
Prūseikos ir priimtas entuziastiškai.

Skaitytas dienotvarkis, patiektas 
apskričio komiteto, ir priimtą# kaip 
parašytas.

Skaitytas VI Apskričio 11 suva
žiavimo protokolas, priimtas vienbal
siai.

Raportai VI Apskričio komiteto. 
Pirmininkas Senas Vincas, sekr. Šo
lomskas, fin. sekr. E. JAckson, iž
dininkė A. G. 
paaiškėjo, kad 
lias prakalbas 
tos pastangos, kad sudrūtinus silp
nesnes kuopas; 
kad atsteigus seniau gyvavusia A. 
L. D. L. D. kuopą Trenton, N. J.; ten 
yra du pavieniai draugai. Pinigų 
ižde, atidarius konferenciją, buvo 
$478.38, bet buvo dar sąskaitų neiš-t 
mokėtų, taipgi kaip kurių kuopų na
rinės duoklės į apskritį nepamokėtos. 
Visi raportai priimta vienbalsiai.

Drg. J. Mlkitinas raportavo nuo 
10 kuopos komisijos, kad piknikas, 
kuris buvo rengtas apskričio naudai, 
davė pelno $253.78. Raportas priim
tas vienbalsiai.

IŠ kuopų raportų pasirodė, kad 
apskričio kuopos dalyvauja darbi
ninkų judėjime. Paaugo šiais me- 
tais šios kuopos: 105 ir 142. Kitos priešingas konstitucijai, 
gavo naujų narių, bet. tuom pačiu ' Įnešta, kad narius bausti finansi- 
kartu neteko senų, taip kad dar niai arba uždedant tam tikrą dar- 
nepralenkė pereitų metų skaitlinę, bą už nesilankymą į susirinkimus, 
bet dar yra trys mėnesiai laiko. Nutarta, kad VI Apskričio komi- 
Sumažėjo nariais 30, 93 ir 141 kuo- tetas surengtų 1930 metais apskričio 
pos. Draugai raportuodami atžymė
jo, kad yra narių Besiinteresuojan
čių knygų skaitymu, ypatingai sun
kesnio turinio; yra pageidaujama li
teratūros iš abelno mokslo, ne vien 
klasinio. Po plataus apdiskusavimo 
kiekvienos kuopos reikalų, raportai 
priimta. Apskritys 1928 metais tu
rėjo 415 narių, dabar iki šiol pasimo- 
kėjusių turi 393, reiškia, 22 nariu 
mažiau.

Agitacijos vajaus klausimu refe
ravo drg. A. šimanskas ir pasiūlė 
sumanymų. Nutarta, kad apskričio 
komitetas susitartų su Philadelphijos 
darbininkiškais teatrų lošėjais ir

12-tas 
Phila.,

sekr. E. JAckson
Jatužienė. Iš raportų 

apskritys turėjo kę
su pasisekimu. Dė-

dedamos pastangos.

rūgsejo ukėsų Kliubas 
viešą susirinkimą pasvtvo<£ ocioii i u n uiv jycio 

“Ryto- draugą. Jęsukevičių tikslu pa- 
Balsą Įkviesti dar nepriklausančius

T 439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Kovos prieš fašizmą.
Amerikoj reikalais referavo 

Referatai užgir- 
nusi statymas pa-
rczoliucijoj visais

knygų leidimo klau- 
Draugijos reikalais 
M. šolomskas. Ka-

Literatūras

savo

Kadangi, abelnai imant, A- 
merikos jaunimas klasįų kova 
nesiinteresuoja, ypatingai vai
kai tų tėvų, kurie visą 
gyvenimą kovojo už darbinin
kų reikalus, o jų sūnūs, dukte- 

i rys tos kovos nesupranta arba 
Į į priešų eiles pereina. Didžiau- 
i sias revoliucionierių geismas, 
j kad jaunimas eitų jų idettlo

konferencija, įvykus 15 d. Į 
j rugsėjo, 1929 metais, Maha- 
i noy City, Pa., apsvarsčius | 
priežastį, surado, kad Ameri-i 
kos jaunimas myli skaitymą ir! 
daug skaito, bet neturi ganėti-i 
nai tinkamos darbininkiškos! 
klasinės literatūros.

Kadąngi amerikoniškos dar-j 
■ bininkiškos organizacijos dari 
j negana stiprios tą pareigą at- į * 1 • Į J • ' 1 • J I • ♦ • Alikti,- 0 lietuvių jaunimas A-! 
merikoj lengviau skaito ang-: 
lišką literatūrą,—

Todėl IX Apskritys nutarė, 
kad 1930 metais A. L. D. L. 
D. centras vieną trečdalį jei
gu paskirtų išleidimui, angliš
koj kalboj, darbininkiškoj kla
sinė sąmonėj, del jaunimo pri
taikintų knygų.

Rezoliucijos Komisija:
i K. Arminas, 

M. Zoba, 
A. Ališauskas.

P. S. Drg. V. Andrulio su-1 
manyto plano, kad A. L. D. L. I 
D. dalį pinigų paskirtų keliau
jantiems organizatoriams, mū
sų manymu, (geriau tą dalį pa
skirti jaunimo literatūrai. ę

Kom.

FREEHOLD, N. J
Nutarta, kad VI Apskričio komi-

kad laike prakalbų teatrališki veika- 6:30 vai. vakare, 
liukai būtų sulošti, paįvairinimui agi
tacijos darbo. Nutarta, kad laike 
šio agitacijos mėnesio VI Apskričio 
kuopos priimtų naujus narius, pa- 
liuosuodamęs nuo įstojimo ir apskri- i 
<5io mokesčių. Kuopa savo dalį pri- , 
valo dovanoti, o į centrą 25c nuo 
nario pamokės apskritys.

Nutarta persergėti visus

naudai pikniką.
Nutarta paaukoti iš apskričio iž

do sekamiems tikslams: “Laisvei,” 
“Vilniai,” “Darbininkių Balsui” ir 
“Daily Workeriui” po $5; “Rytojui” 
$10; pasiųsti pasveikinimus S. S. R. 
S. orlaivininkams su $10; Gąstonijos 
streikuojantiems draugams $35; A. 
K. P. L. F. Agitacijos Fondui $50. 
Viso $125.

Skaityta bendra rezoliucija dienos 
klausimu. Po apdiskusavimo, priim- 

i ta vienbalsiai. .
Nutarta sekamą apskričio 

renciją laikyti Baltimore, Md.
Suvažiavimą uždarė pirmininkas

Išdirbys- 
vaisių 

gurno ir pielyčių 
bet mažos. Visa

konfe-

Suv. Pirm. J. BIMBA, 
Sekretorius D. M. ŠOLOMSKAS.

BENDRA REZOLIUCIJA 
DIENOS KLAUSIMAIS

prie kliubo (tuo tikslu ir mo
kestį įstojimo sumažino) ir po
draug sutverti' ALDLD. kuopą. 
Buvo p 
kitur, ' 
agituotų 

Susiu
susirinko gražus būrys žmonių. 
Svečiai 
tinis di 
kas, 
keletas
A. L. Ų. L. D. kuopa, rodos, iš 
20 nar: 
rinkta: 
tis, sol 
iždininkas

TKLEFONAli
Keystone-------- -----------Main
Bell-

9669
-Oregon 5136

įasikvietę porą draugų iš 
xad jiems pakalbėtų-pa-

inkįmas puikiai pavyko,

pakalbėjo. Vienas vie- 
augas—Leonas Kazlaus- 

padeklamavo. Prisirašė 
prie Kliubo ir susitvėrė

ų. j Laikina valdyba iš- 
organizatorius K. Shal- 
rotorius L. Kazlauskas, 

J. Baranauskas.
Vaikas.

WORCESTER, MASS.
Lietuva ų Svetaines 10 MetŲ Ju- 

biiėjaus Koncertas

Kaip jati buvo minėta 
kad praėjo 10 

etuVių suvienytos 
sigiijo svetainių 

Apvaikščio- 
metu sukaktu- 

įgidma nepaprastas iš-

s v ė. j,” 
kaip Ii

metų, 
d rau

nama,
29 Endicott gat.
jimui <Iešijntie 
viu
kilmingas I koncertas, lapkričio

prastas bu
... Jitu-dain

7 vai. vakare. Nepa- 
is tuom, kad artis- 

ininįkų bus iš Brooklyn, 
rusas Lebedef ir Men-

keliūniūtė, taipgi visa eilė vie- 
d ai n i n i n k ų i r m u z i k a n

Aido Choro dainavimas vi- 
visų mylimas; choras

kinių
tų
sur ir

Ro

TECHNIKOS MOKYKLA
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. M ‘chaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiJiaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Sprciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 

auto ekspertas-instrukto- 
Tikniavičius. Atdara iki 
vakare, nedėldieniais 10

žymus 
rius L.
9 vai.

Grcouyoint £6151
Esą, lietuviškas! 

užsirūstinęs I 
paveikslų 

ir Trockio, 
sunai-

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai:

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street

Kimball Bldg.
oni 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
G30 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiąu gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti

bus. Atminkite mūsų žodį.

utes.

EO.N TRAKTORIAI

B

Budavojame naujus' budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški. krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 

ku langus už visai žemą kainą.
midinkur iš-virkaus ir iš vidaus.. Darbą 
tinkama.

• cąibit
.t

Tarkite# su mumia de!
Ypatiška.i ar laiškais kreipkitės 

K. M. S.
644 Drigga Avenue,

Ridgewoodo Skyrių#: 258

kaiioo*.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.

Grove. St.

------ - -- —.. ——------- >

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS -
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPK1TES J DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Krante ir Ktervu Ligų. Kataro ir Chroniškų Skausmų, 
8 Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau

dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, 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- 
ripta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

namus labai pigiai ir tas neilgai
Atminkite mūsų žodį.

CITY POINT
Grdžus kampinis trijų šeimynų 

s po 5 kambarius, su visais 
Dviem 
Randų 

neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 j akeriai, 8 kambarių namas 

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

M ATLAPA N
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netolĮ skvero, nauji namai su vi
sais —1 -i-;   T>-“
siduo
J. Tuinilą.

narna 
modemiškais įtaisymais 
karar 
neša

i mūro garadžius. 
į metus $1,440.

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

. BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos kraus 

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

Kas yra žmogaus amžinas priedas?—šalti#. Jis ne tik sunkiausia# 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

įic plačią Ameriką pa garse) nsius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

TMm Inv (?-:) centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei
Ui MU LiUA 5 UL-3 amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIKrUVlŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

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

K«.tnpai Clermont Ar«nwi 
TELEPHONEi JUNIPER 97M

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENFO1NT 1411

šis miesčiukas guli apie 60 
mylių nuo New Yorko į piet
ryčius. Miesčiukas nedidelis, 
ąulyg 1920 m. surašo turėjęs 
gyventojų 4,768,—bet dabar jau 
veik pasidvigubino.
čių mažai: kjarpetaunė, 
kenavimo, 
dirbtuvės, 
apielinkė, tai ūkės su dideliais 
sodais. Iš šios apielinkės bene 
daugiatfsiai obuoliųz surenkama 
visoj valstijoj. Apielinkė labai 
graži—kalneliai mažiukai ir ak
menų visai nematyti. Sueina 
du gelžkeliai—Pennsylvania ir 
N. J. Central.

šiame miestelyje ir jo apie- 
linkėse gyvena nemažas būrys 
ir lietuvių, keletas turi savo 
ūkės, kiti gi pašaliais turi savo 
namus su sklypu žemės. Dalis 
jų dirba ant vietos yiršminėto- 
se dirbtuvėse, tai ant ūkių ne- 
kuriems prisieina ir toliaus pa
važiuoti. Jau antri metai, kaip 
Susitvėrė Lietuvių Piliečių Ne- 
prigulmingaš Kliubas ir jau tu
ri apie 50 narių. Pašelpos dar 
nemoka, nes nori subudavoti 
tvirtą iždą. Matomai jiems ne 
taip pašelpa rūpi, kiek palaiky
mas draugiškų ryšių tarpe sa
vęs. Ir tas draugiškumas pas 
juos kur kas didesnis, negu mū
sų didmiesčiuose. Jie įsitaisė 
platformą šokiams ant A. Jc-

noderniškais Įtaisymais. Par- 
la tik už $9,000. Matykite

3 a 
mas, 
das, 
kas 
to. 
kite

3

r

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

________________ ___ ORDER BLANK ---------------------------------  
Bių»diwr*i pinigui to #avo adrciu. uiratykites

At, ieaiiKU paalraSti, liunčiu juw<i VIENĄ DOLERI, ui kur| malonėkit KU 
prliiųiti URBAN’S COLO POWDERS ir URBOLA, iu viiaii nuxvdywKta, 
kaip vartoti.
▼ardai ------------ ——-------- --------—------------------------------------------------- --------

,8t. «rNe.

AVON, MASS.
kerių farma, 6 kambarių na- 
barnė, garadžius, gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų 
lyli gyventi toliau nuo mies- 
’arsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių,

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

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

A. L. D. L. D. VI Apskričio 
suvažiavę j savo 

29 d. 
rugsėjo, 1929 metais, 928 E. 
Moyamensing Ave., Philadel
phia, Pa., pareiškiame:

1. Mes sudedame savo iš
tikimybę Amerikos Komunistų 
Partijai, pasižadame remti ją 
savo jėgomis, užgiriame jos 
poziciją valymo Partijos klau
sime ir smerkiame Partijos 
disciplinos laužytojus. \

2. Pasižadame remti visais 
galimais būdais Tarptautinį 

i Priešfašistinį Susivienijimą po
Amerikos Komunistų Partijos 
vėliava, ,kurio svarbiausia už
duotis yrą, tai griežta kova su 
keliančiu savo galvą fašizmu

r___ o... ____ tubs A. delegatai,
Ii. D. L. D?narius, kurie pradeda iš- metinę konferenciją, 
kryj>ti iš darbininkiško kelio, broliuo- I 
jasi su darbininkų priešais ir atakuo-

881 Massachusetts Ave. 
(arti’ Central Square) 
Cambridge, Mass.

‘ Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

Nuo 2-4 po pie|ų ir 
Nuot’7-9 vai. vakare. 
Nekėliomis: 10-T2 vai. ryte.

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, vjsuom0fc/j>ąsitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas įr namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

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

Miestai —

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

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

įsteigta 25 metai. Būk neprigvlmingas. Išmok karų amatą ir pradik 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialia klasės moterims. Leidimas ir ažganėdinimas užtikrintas. 11a- 
sis dienomis ir vakarais.

PKRSITIKRINKITJ AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjima# iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street# 

New York City



Puslapis Šeštas LAISVE Pirmadienis, Spal 14, 1929

VIETOS ŽINIO
Už $300 Galima Nuvažiuot 
į Sovietus, Pabūt 10 Dienų 
ir Sugrįžt Amerikon

Naudingos Daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus Prakalbos

■3,000 Daržovių Išvežiotoji} 
Vėl Streikuosią, Negaunant

_ , . | Nei $5 Priedo į SavaitęSpalių 11 d. įvyko prakal-l Y e r
bos, kurias surengė A. L. D. L. j 
D. 185, L. D. S. A. 111 ir S. j 
L. A. 322 kuopos, Richmond 
Hill dalyje. Kadangi prakal
bos buvo rengtos naujoj vie
toj ir naujoj svetainėj, tail 
publikos atsilankė ne tiek ■ 
daug. Mat, mūsų žmonės la-l 
bai bijo jieškoti svetainių. Jei
gu tik nežino gerai vietos, tai 
jau ir nenori eiti. Tuo tarpu Į 
ta svetainė 1 
vietoj, arti Lefferts Ave. ele
veiterio Oxford stoties. Į pra
kalbas susirinko tik tie, ku
riuos galima matyti visur mū
sų parengimuose. Tik moterų 
buvo naujų, nepažįstamų.

Kalbėjo daktaras J. Kaš- 
kiaučius sveikatos klausimu ir, 
reikia pasakyti, kad prakalba 
buvo labai svarbi, nes palietė, 
kaip jis sako, paprasčiausius 
dalykus, bet sykiu ir įkyriau
sius, tai taip vadinamus šal
čius. Čia jis nurodė, kad vė
sus oras, taip sakomas persi
šaldymas, “ciongas” ir kiti pa
našūs dalykai niekad žmogų 
nesusargdina. Visokie šalčiai 
yra bakterinė liga ir užkrečia
ma, todėl žmonės užsikrečia 
ja nuo kitų, sergančių žmonių, 
gatvekariuose, eleveiteriuose, 
traukiniuose, subvėse ir kitur. 
Todėl patarė saugotis sergan
čių šalčiais, kad nuo jų neuž- 
sikrėtus; o kurie jau serga, 
tie irgi turi saugotis, kad svei
kųjų neužkrėtus. Nurodė, 
kad pagavus slogą į nosį ir 
gerklę, reikia greičiausia kad 
ir sūrum vandeniu keletą sy
kių išplauti nosį ir gerklę, tai 
lengviausias būdas sulaikymui 
šalčio, 
gerklę 
druska 
vartoja 
nurodinėjo ir tas pasekmes, 
kaįp šaltis išsivysto, įsigauna 
į plaučius ir kokios paskui jau 
būna pasekmės. Gerokai už
važiavo tiems daktarams-bu- 
čeriams, kurie tuojaus griebia
si pjauti tonsilus, kuomet juos 
galima lengvai išgydyti. Čia 
irgi buvo patarta plauti kad 
ir viršuje nurodytu skiediniu, 
o jeigu jau tas negelbsti, tai 
paimti aptiekoje sidabrinio 
skiedinio 5 nuošimčių stipru
mo ir juomi ištepti tonsilus ke
letą sykių, žodžiu, labai da
vė daug gerų nurodymų, kaip 
reikia užsilaikyti ir kaip pasi
gydyti nuo tų nelabųjų šalčių. 
Patarė būti vėsiuose kamba
riuose, vakarais daugiau vaik
štinėti basiem ir jeigu galima, 
tai pabūti nuogiems, nes tas 
užgrūdina žmogaus kūną ir 
paskui jis nebijo tų šalčių. Pri
pažino labai naudinga vaikš
tinėti be kepurių, ypatingai 
kandidatams į plikius.

Užbaigus prakalbą, prasi
dėjo įvairūs klausimai, į ku
riuos daktaras atsakinėjo. Pra
kalbos užsibaigė jau po vie
nuoliktos naktį ir kurie buvo, 
pasiliko labai patenkinti. Tik 
gaila, kad mažai buvo publi
kos.

Richmond Hillo ir East New 
Yorko lietuviai dabar surado 
gerą svetainę ir joje bus daž
niau įvairūs parengimai. Da
bar tos kuopos rengiasi prie 
perstatymo didelės komedijos, 
“Nervai.” Bus perstatyta 8 
d, gruodžio. Vietos ir apie-

3,000 šoferių, tavoriniais au
tomobiliais išvežiojančių vai
sius ir daržoves po Didįjį New 

gal ir vėl turės strei- 
Po pirmo streiko jiemskuoti.

sutiko pridėt po $5 uždarbio 
į savaitę Sąjunga Trokų Savi
ninkų. Dabar gi savininkai 
sako negalėsią nieko pridėti, 
jeigu valdžia panaikins devin- 

- tą punktą jų sutarties su sam- 
labai parankioj I Rytojais. O tas punktas rei-

kalauja, kad atvežami vaisiai 
ir daržovės iš New Jersey', De
laware ir kitų valstijų būtų 
iškraunami ant West St., New 
Yorke, ir kad iš čia juos išve
žiotų po miestą minimų biznie
rių sąjungos trekai.

New Yorko valstijos žem
dirbystės ir rinkų komisionie- 
rius Pyrke suspendavo devin
tąjį punktą iki šio trečiadie
nio. Tuo tarpu ves derybas 
su trokų savininkais ir su šo
ferių unijos galvomis. New 
Jersey valstijos vaisių ir dar
žovių augintojai protestuoja 
savo gubernatoriui prieš tokį 
produktų perliodavimą New 
Yorke. N. J. gubernatorius 
Larsonas piktinasi tuo sutar
ties punktu ir reikalauja, kad 
iš New Jersey ir kitų valstijų 
būtų leidžiama vaisius ir dar-

. Darbininkų Tarptautinė Pa
gel ba rengia specialius važia
vimus į Sovietų Sąjungą. Ga
lės važiuoti tiktai darbininkai, 
Kelionės lėšos į ten ir atgal 
Į Ameriką tiktai $300. Iš to 
amerikiečiai svečiai Sovietuose 
gaus per 10 dienų ir valgį, ir 
kambarius, ir kelionę, ir pasi
linksminimus. Tie $300 taip
gi padengs ir iškeliavimo vi
zas.

Vienas laivas išplauks iš 
New Yorko taip, kad galėtų 
pasiekt Sovietus lapkričio 7 
d., o kitas—gegužės 1.

Svečiai iš Amerikos bus 
skaitomi svečiais Maskvos Dar
bininkų Tarptautinės Pagel- 
bos. Įvairiuose istoriniuose ap- 
vaikščiojimuose jiems bus duo
ta vieta ant platformos, Rau
donojoj Aikštėj’, Maskvoj.

Įdomu bus amerikiečiams 
pamatyt, kaip Sovietuose vyk
domas penkerių metų pramo
nės ir ūkio kėlimo planas; ap
lankyt visokias dirbtuves, val
džios įstaigas, teatrus, darbi
ninkų poilsio namus ir tt.

Kas neturi išsykio visų $300,i “lietuvių 
tai gali išmokėti dalimis. Jmo-jEet Paul Harperis irgi labai 
kėjimus turėtų pradėti dabar įkerai pasirodė tose imtynėse; 
tie, kurie rengiasi pasinaudoti 
ta proga. Delei platesnių in
formacijų galima asmeniškai 
užeiti arba laiškais kreiptis 
šiuo adresu: S. Rappaport, 
Workers International Relief, 
949 Broadway, 'Boom 512, 
New York City.

katras katram pečius! prispaus 
prie matraco.

Kadangi Komaras, išėjęs 
ristis, nedaro jokių baikų, o 
laužia sajvo oponentą, kaip 
geriausiai | išmano, todėl šali
ninkams tokio oponento nepa
tinka, kad jų žmogus yra taip 
be gailesčio čiupinėjamas; ir 
jie, neiškęsdami, tankiai pra
deda staugti prieš Komarą. 
Panašiai buvo, kuomet pereitą 
kartą Juozas “Bulius” tėškė 
žemyn ir priplojo prie mat-1 ra; 
raco vokiečiu galinčiu Jack<4os; ,v 

agnerj., j Bet New Ridge-,ninkas 
wood Grove ristikų suporuoto-, ton, N. J. 
jas Rudy Miller užtikrina,! 
kad Komaro pasižymėjimas tą i 
vakarą padarė gilaus įspūdžio

REIKALINGA moterų arba merginų 
prie išrankiojimo svederių skudurų.

Rubin Bros., ’ 113 Johnson Avė.,
Brooklyn, N. Y. 242-4

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA puiki farma, taipgi 

sutinku mainyti ant prapertės 
(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai žemes, žeme ge
ra; ganyklos geros, taipgi ir girios 
nemažas plotas; budinkai visi geri; 

i mašinerija del žemės apdirbimo ge
ra 11 karvių melžiamų, 6 tely- 
1 bulius, 4 arkliai, 4 kiaulės ir 

Parsiduoda pigiai. Savi- 
Staniulis, Box 14, Hamp- 

240-51
NAUDOKITĖS PROGA!

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

Į kitais parankamais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An- 

taip Calza tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma, 

j VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už čam-j $10.000.00.
Kaina žema todėl, kad greit turi-

Kaip Komaras, 
nori gaut progą susikibt su pa 
šaulio ristikų dabartiniu 
pionu Schickatu. Bet tai pri-l Kaina žema todėl, kad greit turi- 
klausys nuo to, katras katrą ^Ve^kkTYfuo antrašu: 
nugalės rytoj vakarą; tas iri JOHN VALEK
apturės ta pageidaujama pro-lKc(1 Brook Terrace, Great Neck, N.Y.

\ . j Biznio adresas:
j 139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y.

Utarninko vakare taipo pat; Tel. 2155 Great Neck 
risis Renato Gardini su Pauli (222-248)
1 larporiu, 
vyru, kurį pereitą

. __ ___ Pauli
Texas Universiteto 

u ta mink ą 
; nuveikė Karolis Požėla, kuris 
(tarp ristynių mėgėjų turi vardą 

ristikų žvaigždės.”
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BROOKLYN LABOR LYCEUM

Gerai plauti nosį ir 
padarius skiedinį su 
ir sode, kurią moterys 
prie kepimo. Toliaus

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium.u

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

417 Lorimer Street

J. MARČIUKIENĖ 
SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZI DENCI.IOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. 1.

Tel., Juniper 6776.

TELEPHONE, STACG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieA plet; 2-8 po piet. 
Ketvprtraii ir aubatoDiii iki C v»l. 
Penktadieniai! ir aekMadieniaii tik 
lulyg autartiea.

ko rinkas.
New Yorko gi Trokų Savi

ninkų Sąjunga sako, kad jei
gu iš kitur atvežami produktai 
nebus perkraunami į jų tro
lius, tai permažai jie turėsią 
pelno ir todėl negalėsią pridėt 
savo šoferiams po $5 į savai-i 
tę.

Išėję pirmą kartą streikan, 
šoferiai reikalavo įvest 8 va
landų darbo dieną vietoj lig
tolinių 10 valandų ir mokėt 
pusantro tiek už viršlaikio va
landas, kaip už reguliares dar
bo valandas. Darbo Federaci
jos viršininkai, jų unijos va
dai, atmetė 8 valandų reika
lavimą, pasirašė, kad šoferiai 
^vi^kio valandas Gaisre 2 Darbininkai Žuvo 
tebus mokama tiek, kaip ir 
už paprastas valandas.

O dabar, kaip matome, pa
vojuje randasi ir tas žadėtas 
$5 priedas.

Lodei Gardini turės su juom 
nelengvą laiką.

Hans Steinke imsis su phila- 
delphiečiu Fred Herrmannu, 
sveriančiu 230 svarų ; jųdviejų 
ristynės taipgi eis iki perga
les. Steinke esąs susirūpinęs.

Rusas Ted Radionovas risis 
su graiku Pauliu Maliarosu, 
pasauliniu vidutiniai ’.sunkaus 
svorio čampionu. Tai tas pats 
Maliavos, kuris yra viešai iš
šaukęs Karolį Požėlą su juom 
persiimti. Todėl kada nors, 

gal neužilgo, Požėla

Už Kiekvieno Komunisto 
Išvijimą iš Unijos Gavo 
Grafteriai po $500

Pastaruoju laiku buvo paša- matyt, 
linta keturi komunistai, tame i žada suteikt jam tą “laime, 
skaičiuje ir drg. Morris Cle- Ridžvudietis.
ron, iš Waiteriu (stalų patar-i 

jnautojų) Unijos 16 lokalo, 
New Yorke. Dabar sužinota, 
kad valdyba to lokalo, pri
klausančio Amerikos Darbo 
Federacijai, gavo po $500 iš 
valgyklų savininkų sąjungos 
už išvijimą kiekvieno komu
nisto arba komunistų pritarė- • • ✓ • •

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

D. S. A. 91 kuopos susirinki- 
bus panodelį, 14 spalių, pas drg. 

Kalakauskienę, 61-39 Perry Ave., 8 
vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbiu reikalu. Org. N. Greviškiū- 
tė.

L.

I jo iš unijos.

Šilkų Dažymo Eksplozijos

DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

■ Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas;

i IR MAUORIUS J
a

Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja Į 

&A visokius p a - | 
veikslus įvai- • 
ri orais spalvo- J 

'Wį mis. Atnau- | 
jina senus ir | 
kra javus iri 

S: ysudaro s u I 
amerikoniškais |

Darbą atlieku gerai Ir pigiai | 
Kreipkitės šiuo adresu: ?

JO1VAS STOKES
1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Tol. Stagg 9938

DR. MENDEL0W1TZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

DR. A. L. CEASĄR
DAKTARAS IR CHIRURGAS^ 

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

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

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

v *

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.

Plėšikai Nušovė “Gerąjį 
Samaritoną” Queense

Kuomet David Rubinroth, 
aptiekorius, Jackson Heights, 
ties Northern Boulevardu ir 
81st St., dėjo mostį ant vo
ties vienam žmogui, nemigu
siam del skausmo visą naktį, 
įėjo du plėšikai ir paliepė ap- 
tiekoriui iškelt rankas augš- 
tyn. Besiartinant plėšikam 
prie pinigų redžisterio, jis pa
leido porą bonkų į juosius. 
Plėšikai atsisuko ir nušovė ap- 
tiekorių; išsikraustė visus pi
nigus ir, susėdę į automobilių, 
pabėgo. Visi kaimynai gaili
si Rubinrotho, kurį Vadina 
“geruoju samaritonu”: jis 
jiems tankiausia uždyką žaiz
das apraišiodavo, krislus iš 
akių imdavo, dantų gėlimą gy
dydavo ir tt.

Fulton Street & Rockwell Place 
Brooklyn, N. Y.

Falšyvai Dėjo j Blankas 
Parašus, Kurių Reikėjo, kad

linkių lietuviai turės gerą pro-! Nominuot Enrightą
gą gardžiai pasijuokti.

Didelė Kerosino Eksplozija 
ties Kent Avė. ir No. 10 th St.

šeštadienį eksplodavo ir už
sidegė didžiulis Standard Oil 
Kompanijos kerosino kubilas, 
talpinantis 10,000 galionų, ties 
Kent Avė. ir No. 10th St., 
Brooklyne.

Negalint kitaip užgesinti, 
buvo pritaisyta didelė’ dūda 
(paipa) ties kubilo apačia ir 
per ją išpumpuota didžiuma 
kerosino į kitą panašų kubilą. 
O likusioji dalis vis dar degė 
per ištisą popietį.

dažymo dirbtuvėje užsi- 
namąs ant kampo 6th 
ir 1 Oth St., New Yorke, 
darbininkai sudegė, trys 

Kiti 150
dirbusių įvairiose

ir'3 Pavojingai Apdegė
Nuo chemikalų eksplozijos 

šilku 
degė 
Avė. 
Du

į pavojingai apdegė.
. darbininkų
to šešių lubų namo dirbtuvė
se, išsigelbėjo.

1,200 Studentų Lanko 
Darbininkų Mokyklą

Darbininkų Mokyklą (Work
ers School), Union Sq., New 
Yorke, lanko 1,200 darbinin
kų. Lietuviai tuo žvilgsniu 
labai atsilikę.

Prasideda Rytoj!
“LAISVĖS SĖKLA”

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

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

Matykite ii’ 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 Av'e. stot.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynu Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
is vaistas neužtraukia 
atliuosuoja. vidurius ir 

natural} vidurių 
virint,

MALONAUS PASIMATYMO

SPORTAS Mokiname Barberiauti

papročio 
pagelbsti 
malimą, 

su
ir 
sugrąžint 
Nereikia virint, o tik sumaišyt 
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.

UŽEIGA
Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmSsi. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

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

A
Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

JUOZAS “BULIUS”
KOMARAS LAMDYSIS SU 
ITALIJOS RISTIKŲ MEŠKA

Juozas “Bulius” Komaras, 
storiausio sprando ir didžiau
sios krūtinės lietuvių sunkia
svorių ristikų čampionas, bus 
stambiausia kazyrė ristynėse

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

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
10th Ave., cor. 44th St.

New York. N. Y. 241-7

FOR RENT

GRABORIUS
(Undertaker)

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.

Falšyvai buvo įrašyta įvai
rių žmonių vardai, be jų ži
nios, į blankas piliečių parašų, 
kuriuos rinko vadinama Square 
Deal Partija, norėdama pasta
tyt savo kandidatu į majorus 
Enrightą, buvusį policijos ko- 
misionierių.

Apart kitų netikrų parašų, 
suklastuota ir parašas New 
Yorko Miesto Kolegijos prezi
dento dr. Fr. B. Robinsono.

Tammany Hall demokratų 
valdininkai labai atydžiai tė- 
mi j o. savo oponento Enrighto 
parašus ir surado juose klas
tų. Bet kiek tūkstančių balsų 
jie patys savo naudai nuva
gia ir suklastuoja, tai tik jiems! 
težinoma. i

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

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

PASIRANDAVOJA fomišiuoti kam
bariai 5 ar 6 vyrams. Gali nau

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

REIKALAVIMAI

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
i

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KOMARAS
šio utarninko vakare New 
Ridgewood Grove auditorijoj, 
Brooklyne. Juozas susikibs su 
George Calza, “strošnuoju” ita
lu, ką tik sugrįžusiu iš saulė- 

j tosios Italijos, ir grumsis iki

REIKALINGA drūtas vyras prie 
sunkaus darbo. Atsišaukite: J.

Eisenberg, 55 Montrose Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., stagg 3456. 243-5
REIKALINGAS pu'sininkas-partneris 

į kostumerską kriaučių biznį, mo
kantis dirbti ant prosijįmo mašinos 
ir kitokį kriaučišką darbą. Del įne
šimo susitarsime per laiškus ir ypa- 
tiškai. Antanas Navalinskas, 342 
Main St., Forest City, Pa. 242-7

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET
Central Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
( Levandauskas )

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




