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Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis
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Sovietai Pasipiktinę Francijos 
Lakūnų Pasielgimu

MASKVA.— Sovietų val
džia labai pasipiktinus 
Francijos lakūnų D. Coste 
ir Bellonte pasielgimu. Jie 
gavo leidimą lėkti virš So
vietų teritorijos su ta sąly
ga, kad nelėks per Irkutską 
ir nelėks virš militarinės zo
nos tarp Čitos ir Chinijos 
rubežiaus. Jie ne tik lėkė 
virš tos zonos, bet atlėkę į 
Mandžuriją, į miestą Tsit- 
sihar, kaip sako pranešimas, 
jie pardavė savo orlaivį 
Chinijos militaristams.

Sovietų Civilės Aviacijos 
Komiteto prezidentas Bara
novas sako, kad Francijos 
lakūnai tuo • būdu bjauriai 
pasielgė ir sulaužė tarptau
tinį įstatymą. “Mes tatai 
atsiminsime ateity, kuomet 
Francijos lakūnai prašys 
leidimą lėkti per Sovietų te
ritoriją,” pareiškė Barano
vas. Toliaus jis pareiškė: 
“Parduoti orlaivį Chinijos 
valdininkams tuo laiku, ka
da tarp tos šalies ir Sovietų 
yra įtempti santikiai, mes 
skaitome nedraugišku pasi
elgimu, kas padaro lakūną 
Coste kaltu apgavystėj ir 
šmugelystėj.”

Sovietą Lakūnai Jau Seattle j
Trys Bepročiai Pabėgo iš 

Ligoninės

Sovietų Naujas Kalendorius 
Įeis Galion Sausio 1 d.

BEACON, N. Y.— Vėlai 
šeštadienio naktį čia iš val
stijos bepročių ligoninės 
Matteawan pabėgo trys be
pročiai kriminalistai. Pabė
gusieji yra Joseph Perenni, 
žmogžudys, 28 metų, iš 
New Yorko; William Rice, 
33 metų, plėšikas, iš Brook- 
lyno, ir William Murphy, 31 
metų, iš Bronx. Policija 
ir 30 apsiginklavusių kalė
jimo sargų sukruto jų j ieš
koti, kuomet tapo sužinota, 
kad jie pabėgo.

Skaitlinga Tekstiliečiy Konferencija Pie- 
tuose; Pradės Platy Organizavimo Vajy

MASKVA.— Su 1 d. sau
sio sekančiais metais įeis 
galion Sovietų naujas kalen
dorius, sulig kurio panaiki
nama nedėldieniai.

Metai susidės iš dvylikos 
mėnesių; mėnuo susidės iš 
šešių savaičių; savaitė iš 
penkių dienų. Visi darbi
ninkai gaus vieną dieną po
ilsio į savaitę arba šešias 
dienas į mėnesį. Vienas 
penktadalis darbininkų il
sėsis kiekvieną dieną.

Naujas kalendorius 
tik dalinai pritaikytas
kančiais metais, bet tikima
si, kad pilnai bus pritaiky
tas 1931 metais.

Penki Darbininkai Sulaikyti 
Po $37,000 Kaucijos

bus
sc-

Rado Kaltu Tragedijoj ir 
Nuteisė Kalėjiman

Vladimiras, Sovietų Są
junga.— Pereitą kovo mėne
sį, miestely Igolkino, netoli 
nuo čia, judžių teatre užsi
degus filmai kilo gaisras ir 
žuvo 114 asmenų. Ivan Ba
zarovas, judžių mašinos 
operuotojas, tapo surastas 
kaltu del tragedijos; teis
me tapo įrodyta, kad jis bu
vo girtas laike mašinos ope- 
ravimo. Už tai jis liko nu
teistas trims metams kalė
jimo. P. Chlebnikovas ir S.

CHICAGO. — Pereitą 
penktadienį penki kovojan
tieji suknių siuvėjai dalino 
lapelius tos pramonės dar
bininkams ir geltonųjų uni
jos vadų mušeikos juos už
puolė ir bandė sumušti, bet 
jie išpylė kailį užpuolikam. 
Dabar reakcinė klika iš In
ternational Ladies Garment 
Unijos deda pastangas, kad 
tuos penkis kairiuosius dar
bininkus pasiųsti kalėji
man.

Reakcinis teisėjas sulai
kė tuos darbininkus po 
$37,000 kaucijos. Kauciją 
užstatė Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ir Ada
tos 
ja.
rėš

CHARLOTTE, N. C. — 
Šeštadienį ir sekmadienį čia 
atsibuvo pietinių valstijų 
tekstilės darbininkų konfe
rencija. Dalyvavo 300 dele
gatų iš penkių pietinių val
stijų. Atstovavo 65 teksti
lės centrus. Taipgi tuo pa
čiu laiku įvyko Darbo Uni
jų Vienybės Lygos pietinių 
valstijų konvencija, kur da
lyvavo atstovai iš įvairių 
pramonių.

Tekstilės darbininkų kon
ferencija išleido manifestą, 
išdėstant darbininku kova 
pietinėse valstijose. Jame 
nurodoma, kad darbininkų 
padėtis pietinėse valstijose 
yra blogesnė, negu kitose 
Amerikos dalyse.

“Vienatinis palyginimas 
galima surasti tik Indijoj ir 
Chinijoj,” sako manifestas. 
Vidutinė darbininkų alga 
yra $12.91 už 55 ar 60 va
landų savaitę. O tuo pačiu 
sykiu neapsakomai darbi
ninkai verčiami skubiai 
dirbti.

Konferencija pasibrėžė 
organizuoti tekstilės darbi
ninkus į Nacionalę Teksti
lės Dąrbininkų Uniją.

Unijos kovos programa 
yra: panaikinti nepaprastą 
skubihimo sistemą; kovoti 
už aštuonių valandų darbo 
dieną suaugusiems darbi
ninkams ir šešių valandų 
darbę dieną jauniesiems 
darbininkams; panaikini
mas (naktinio darbo; panai- 
kininįas vaikų darbo; lygi 
mokestis už lygų darbą; 
pripažinimas Nacionalės 
Tekstiliečių Unijos; dvide
šimts dolerių į savaitę 
minimum alga. Apart eko
nominių reikalavimų iš
statoma politiniai rekalavi- 
mai: nuginkluoti teroristų 
gaujas ir b^sus; teisė dar
bininkams1 apsiginti; teisė 
organizuotis ir apsiginkluo
ti apsigynimui; teisė orga
nizuotis, streikuoti ir pikie- 
tuotil; teisė laisvės žodžio ir 
susirinkimų.

Virš 10,000 Darbininku

Amatų Pramoninė Uni- 
Darbininkus teis džiū- 
teismas.

Federacijos Vadai Išleidžia 
Tūkstančius Dolerių

TORONTO, Kanada. — 
Amerikos Darbo Federaci- 

Biriačkovas, buvę viršinin-' jos geltonieji ’_________
kai to miestelio apšvietos 
departmento, gavo po v vis 
mėnesius kalėjimo.

i M. Plepys Išmestas iš 
Komunistų Partijos

užmokėti $60,000 
nę Royal York 

iie laiko

Amerikos Kom. Partijos 
Lietuvių Centro Biuras 
gavo informacijų, kad 
Bostone Komunistų Par
tijos Distrikto Komitetas 
išmetė iš Komunistų Par
tijos M. M. Plepį už atsi
sakymą pildyti komunis
tinių pareigų, už neveiki
mą Partijoj, už buvimą 
konstabeliu (valstijos po- 
licistu) ir už varymą vi
sokių šmugeliškų biznių.

Šiuomi mes informuo
jame lietuvius darbinin
kus, kad M. Plepys nieko 
bendro neturi su mūsų 
komunistiniu judėjimu.

Centro Biuras.

ją. Apar 
sprendė pasiimti dvi 
vakacijų ir pąbaliavoti. Čia 
irgi bus nemažai pinigų 
praleista.

Penktadienį konvencijoj 
kalbėjo darbo ministeris 
Davis. Jis papasakojo de
legatams juokų ir užtikri
no, kad bedarbės klausimas 
bus “išrištas”.

Davis jiems nepasakojo, 
kad bedarbė didėja, kad su 
įvedimu naujų mašinų tūks
tančiai darbininkų išmeta-, 
ma iš darbo; nieko jis ne
prisiminė apie “speed-up” 
(skubinimo) sistemą. Jis 
tik jiems sakė: “Mūsų šaly 
viešpatauja pasitenkinimas. 
Darbininkas ir darbdavis 
yra susijungę geradarystė
je, kurios nei vienas nenori 
sunaikinti.”

Chimjftį Plečiasi
IVlilitaristii Civilis Karas Demonstravo Vengrijoj

PEKINAS. — Chinijoj 
plečiasi sukilimas prieš 
Nankingo valdžią. Genero
las Feng Yu-hsiang ir kiti 
militaristai, kurie nesutin
ka su Chiang Kai-sheko po
litika, mobilizuoja savo spė
kas nuvertimui Nankingo 
valdžios.

Sakoma, kad 400,000 su
kilėlių armijos sumobilizuo-

• ' v J •vadai turės ta maršavimui ant Hanko- 
už svetai- 
viešbutyj, 
konvenci-
atai nu-

as

wo.
Fengo armija vadinasi 

Kuominchun arba “Liau
dies Armija”. Tos armijos 
komandieriai nesenai išlei
do pareiškimą, kuriame jie 
pasmerkia Chiang Kai-she- 
kąpsako, kad jis praturtėjo 
grobdamas valstybės pini
gus; kad Chiangas kas mė
nuo ima po $1,000,000 iš 
valstybės iždo asmeniniams 
reikalams.

Pranešimas sako , kad 
prieš Nankingo valdžią su
kilėlių armijos mobilizuoja
ma septyniose provincijose: 
Shantung, Anhui, Honan, 
Shensi Kansu, Hunan ir 
Kwangsi.

BUDAPEST, Vengrija.— 
Sekmadienį Tattersall ark
lių parodos svetainėj įvyko 
masinis darbininkų susirin
kimas. Suvirš 10.000 dar
bininkų dalyvavo. Daugiau
sia buvo bedarbiai.

Po susirinkimo darbinin
kai demonstravo gatvėmis, 
reikalaudami, kad valdžia 
duotu duonos arba darbo. 
Policija demonstrantus už- 
nuolė ir keliolika darbinin
kų -sužeidė. Didelis ' skai
čius1 demonstrantų tapo su
areštuota.

Čįa dar pirma tokia dar
bininkų demonstracija nuo 
to laiko, kain tapo sukriu- 
šinta Vengrijos proletarinė 
revoliucija.

Vengrijos darbininku ir 
biednujų valstiečių padėtis 
blogėja.

Sovietai Užgyre Sutartį Su 
Anglija

New York. — Anglijos 
premjeras ų MacDonaldas 
pirmadienio rytą išvyko į 
Kanadą.

LONDONAS.— Anglijos 
valdžia gavo pranešimą, 
kad Sovietų valdžia užgiria 
sąlygas' sutarties, kurią pa
darė Londone Sovietu at- 
stovas Dovgalevskis ir 
Henderson, Anglijos užsie
nio reikalų! ministeris del 
atnaujinimo diplomatinių 
santikių tarp abiejų šalių.

Išbandė Didžiausią Dirižab
lį Pasauly

LONDONAS. — Pirma
dienį Anglijoj buvo daroma 
bandymas su didžiausiu pa
sauly dirižabliu, R-100, ku
ris nesenai tapo pabudavo- 
tas. Apie 1:30 vai. dieną 
skrido virš Londono. Jis 
yra 730 pėdų ilgumo ir 
132 pėdų diametriškai 
(skersai). Vidutinis grei
tumas 70 mylių į valandą. 
Vienu išlėkimu gali skristi 
5,000 mylių. Gali gabenti 
100 pasažierių.

New Orleans Gatvekariy 
Kompanija Palaikys Skebus

NEW ORLEANS, La. — 
Šeštadienį New Orleans 
gatvekarių - kompanija pra
nešė, kad nors streikuojan
ti gatvekariečiai nubalsavo 
794 balsais prieš 39 grįžti 
darban, tik 150 jų bus pri
imta darban tuojaus ir tik 
apie 600 viso bus priimta, ir 
kiekvienam atsitikime kom
panija pasirinks darbinin
kus. Kompanija taipgi ža
da palaikyti visus skebus.

Amerikos Darbo Federa-
lionės, vyriausias
Šestakovas papasakojo, jog

ei jos prezidentas Green ir 
gatvekariečių unijos gelto
nieji vadai slaptai padare 
sutartį su darbdaviais New 
Yorke, tarpininkaujant ka

PO SUNKIOS KELIONES LAKŪNAI
KALBA APIE LĖKIMĄ ATLANT1KU

10 Valandų Lėkė iš Waterfall, Alaskos; nuo Fordo Gavo 
Pakvietimą Apsil ankyti Dearborn

SEATTLE, Wash.—Sovie
tų keturi lakūnai, kurie le
kia iš Maskvos į New Yor- 
ką orlaiviu “Šalis Sovietų,”

lakūnai planuoja atgal leisti 
į Maskvą per Atlantiką. 
Jeigu jie perlėks į Maskvą 
per Atlantiką, tai bus ap- 

atskrido čia iš Waterfall, j lėkę aplink pasaulį.
Alaskos, sekmadienį 5:301 
vai. dieną Pacifiko laiku.' 
Iš Waterfall išlėkė 7:20 vai.Į 
ryte Pacifiko laiku.

Kelionės ruožtas buvo į j 
vakarus nuo Vancouver• 
salos, o paskui linkui Juan 
de Fuca jūrų susmaugos; 
kelionė buvo apie 1000 my-; 
lių. Oras blogas. Sunku I 
buvo lėkti.

Lakūnai čia prabus tris 
ar keturiaus dienas, kol or
laivis bus pertaisytas nusi
leidimui ant sausžemio: bus 
nuimti pontonai ir pritaisy
ta nusileidimo ratai. Po to 
lakūnai lėks į San Francis
co. Iš ten per Chicagą į 
New Yorką.

Pasilsėjus po sunkios ke- 
lakūnas

Navigatorius Boris Ster- 
lingovas sako, kad iš Wa
terfall kelionė užėmė 10 
valandų ir 10 minutų..

Iš priežasties didelės mi- 
i glos ir didelių vėjų orlaivis 
lėkė apie 15 pėdų virš van
dens. Augščiausias iškili* 

įmas nesiekė tūkstančio pė
dų. Visą kelionę lėkė nere
guliariu jūrų pakraščiu, 
tuo būdu veik du kartus pa
sidarė kelionė ilgesnė iš 
Waterfall į Seattle.

Lakūnai aplaikė specialį 
pakvietimą nuo Henry For
do, kad apsilankytų Dear
born, Mich.

Nuo to laiko, kaip išlėkė 
iš Maskvos, lakūnai išbuvo 
ore apie 100 valandų; pa
darė apie 10,000 mylių.

Gyvačių Ekspertas Žuvo nuo 
Gyvatės Įkandimo

Australijoj Darbo Partija 
Laimėjo Rinkimus

tartis yra bjauri, pardavi- 
kiška. Kuomet ji buvo pa
siūlyta streikieriams užgir- 
ti, tai streikieriai ją atmetė 
1,000 balsų prieš 80. 
geltonieji vadai dėjo 
stangas, kad įtikinti strei- 
kierius ją priimti. Šiomis 
dienomis vėl įvyko balsavi
mas, ir streikieriai nubalsa
vo grįžti darban, bet tuo 
pačiu sykiu reikalavo, kad 
nekurie tos sutarties punk
tai būtų aiškiau išdėstyti, 
ypatingai punktas kas lie
čia darbininkų priėmimą 
darban. Kompanija pareiš
kė, kad ji toliaus nesitars 
del pakeitimo sutarties 
punktų; jai ta sutartis ge
ra. Dabar sulig to-s sutar
ties kompanija gali pasi
rinkti iš streikierių tarpo 
tuos darbininkus, kurie jai 
geriau patinka.

MELBOURNE, Australi
ja.— Australijos Darbo 
Partija laimėjo visuotinuo
se rinkimuose, kurie įvyko 
šeštadienį. Nors galutinų 
skaitlinių nėra, tačiaus at
rodo, kad Darbo Partija 
laimėjo 44 vietas iš 75 vie
tų parlamente.

MORGANTOWN, W. Va.
Pulkininkas Charles Wil

liam Cramer, 53 metų am- 
Bet žiaus, pasižymėjęs krimina- 
pa_ilinių bylų advokatas, žuvo 

nuo gyvatės įkandimo.
Jis buvo gyvačių eksper

tas. Jis buvo užsiinteresa
vęs studijavimu nuodingų 
gyvačių ir turėjo įvairių 
rūšių gyvačių ant savo far- 
mos Cheat Mountains. 
Taipgi jis dažnai laikydavo 
gyvates klėtkose savo advo
katūros ofise.

Šeštadienį po pietų, kuo
met jis kėlė gyvates iš vie
nos klėtkos į kitą, viena gy- įvv^0 sprogimas,

Sprogo šovinys

Rugs. 23 d. Pandėlio vals., 
Žvirblių k., prie nusausini
mo Apačios upės, bedirbant, 
darbininkai iškasė nuo karo 
laikų užsilikusį šovinį. Nors 

, tačiaus 
niekam nekliuvo.

Sustoja Vilniaus Lentpjūves

Vilnius.— Spauda prane
ša, kad visose Vilniaus lent
pjūvėse sulaikomi darbai, 
nes stinga užsakymų. Ir 
šiais metais Vilniuje dides
nių statybos darbų nebuvo, 
o mažesni, besiartinan žie
mai, sustabdomi. Laukiama, 
kad bedarbių skaičius dėlto 
žymiai padidėsiąs.

vate paspruko ant grindų. 
Bandant ją sugauti, gyvatė 
įkirto jam į delną. = .

Jis tuojaus britva per-1 Wilkes-Barre Draugams ir 
pjovė žaizdą įkirstoj vietoj, į 
iščiulpė kraują ir uždėjo 
vaistų. Tuojaus nuvažiavo 
pas daktarą, kuris įleido į 
jo kūną vaistų užmušimui 
gyvatės nuodų. Bet tas nie
ko negelbėjo, ir Cramer nu
mirė už dvylikos valandų 
vėliau.

“Laisvės” Skaitytojams

Kūdikis Dėžėj

Kaunas.— Rugs. 25 d. 
Prezidento g. 17 Nr. namo 
sąšlavų dėžėj rastas mote- 
inškos lyties kūdikis.

šį vakarą, spalių 15 d., 7 
vai. vakare, po No. 206 So. 
Main St, yra šaukiami visi 
draugai ir “Laisvės” skai
tytojai į draugišką pasikal
bėjimą. s

Visi draugai ir draugės 
malonėkite dalyvauti, nes 
tai yra būtinas reikalas su 
jumis, draugai, pasikalbėti 

apleisiant šią apielin-pines 
kę.

Draugiškai, 
Senas Vincas.
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lamai
“Pas

Tai ištikrb buvo skaudus 
antausis!

Bė to, randasi visa

Jųdviejų tarpsavinė kova del rinkų

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

nusiginklavimo” 
. įvyko, būtent, 

Pastaroji Ženevos kon- 
del Anglijos ir Amerikos neatlai-

Smetonos švogeris, ku- 
pilniausiai pasiduos

s kapitalistines vergi- 
Čia rasite penkinę.

B. K. iždininkas,
P. Šlekaitis

propagandai skaudus

namų susivienijimas”.

MacDonaldo misija Amerikoj tlirėjo so^ 
paleist kuo didžiausią debesį dūrriiį

rnsau-jsnapus 
nepasidalina-

kol kas naudotis 
darbininkiška li- 

kuria turime:

Tunelis 6,600 pėdų pa kalnu
St. Gothardo tunelis Šveica

rijoj randasi 6,600 pėdų žemiau 
augščiausios to kalno viršūnės, 
vadinamos Kastelhorn.

o mąstantieji darbininkai žino, jog tai yra 
Tele- 

prisimena ir apie Anglijos vaidus su Amerika del karo 
kontribucijų iš Vokietijos, 

Times

Mylima “Laisvute”!
Tu gynei ir mainierių rei

kalus, todėl mes, mainieriai 
sveikinam tave dešimtmeti- 
nem sukaktuvėm ir trokš-

Published ,by „
LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBUSįltNG SOCIETY, J 

Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street^ Brooklyn, N

Silpnėja skaičiavime 
studentai

Mokyklose dabartiniais lai
kais yra mokinama daugiau 
dalykų, negu desėtkas kitas me
tų atgal; bėt pripažįstama, jog 
pirmiau mažesnį skaičių daly- > 
kų mokiniai ir studentai tvir
čiau išmokdavo, nekaip dabar. 
Pavyzdžiui imkime, kad ir A- 
merikos karo akademiją West 
Pointe, N. Y. Tarp 1890 ir 
1914 metų pusmetinius egzami
nus iš matematikos (geometri
jos, algebros, trigonometrijos) 
neišlaikydavo 7 studentai iš 
šimto; o tarp 1915 ir 1927 me
tų per kvotimus matematikoje 
suklupdavo 12 ir pusė nuošim
čių studentų. Padidėjęs buržu
jų vaikelių ištvirkimas taipo 
pat atima jiems protinės ener
gijos.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at
♦ Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 18^9

Ore., per Draugą 
M. Šatą

aip. Voldemaras nore 
pats daugiau viską vai- 
i, o Kruvinajam Smeto- 
ir jo pačiai tai nepatikę 
ei Voldemaras buvo iš-

United States, per year, $6.00 
Brooklyn,. N. Y„ per year, $3.00 
Foreign countries, per year, $8.00 
Oaimda and Brazil, per year, $6.00

savo konferencijoj svarstė 
klausimą apie auklėjimą 
darbininkiško jaunimo. De
legatai surado,, kad jaunimo 
auklėjimui būtinai reikalin
ga darbininkiškos anglų 
kalba literatūros, kurios ne
sama, todėl nutaria:

Kadangi amerikoniškos dar
bininkiškos organizacijos dar 
negaila stiprios tą pareigą at
likti, o lietuvių jaunimas A- 
mei'ikoj lengviau skaito ang
lišką literatūrą,— ' . 1

Todėl IX Apskritys nutarė, 
kad ,1930 metais A.L.D.L.D. 
centras vieną ( trečdalį įeigų 
paskirtų išleidimui, angliškoj 

"■kalbojLi darbininkiškoj Masi
nėj sąmonėj, -del jaunimo pri
taikintų knygų. ,

Draugai klysta, manyda
mi, kad jų nutarimas būtų 
galima įkūnyti gyveniman. 
Pagaminti angliškos darbi
ninkiškos literatūros nėra 
taip lengva, kaip įsivaiz
duojama: sunkiau, kaip lie
tuviškos. O net lietuvių 
kalba atatinkamų jaunimui 
veikalų, raštų, kol kas mes 
neturime žmonių, kurie pa
gamintų.

Tenka 
angliška 
teratūra 
Jack Londono, Upton Sinc- 
lairio, Gorkio ir dabar jau
nesnių Sovietų Sąjungos ra
šytojų raštų jau; nemažai 
randasi anglų , kalba. O t, 
jie ir reikia siūlyti jauni
mui 
eilė mąrkšizimą gvildenau

vėl tinkamą .jaunimui lite 
ratūra.,Reikia akstinti jau 
nimą skaityti “Young Won 
ker”, “Labor Sport” žurna 
lūs, ir tt.

Be to, sekantieji sveina:
J. Ragauskas, Shelton 

Conn., $2.00;

su Amerika pc 
tokios jau prie 
karo.

Andai Chicagoj 
prakalbos [‘Vilniaus vadavi
mui”, kuriose kalbėjo fašis
tai su social-patriotais. Pa
sak “Vilnies” koresponden
to, mitinge kalbėjęs ir Liet, 
konsulas p. Kalvaitis, ku
ris, tarpe kitko, priminęs 
negrus. Tik ne ta prasme, 
kuria Bridgeporto 
savininkų 
Korespondentas sako:

Verta pažymėti, kad “ponas 
• konsulas” užbėrė ledų ant nu
garų kai kuriems įsikarščia
vusiems 
tams, 
buvo atsilankęs negras, 
rašo knygą 
informacijų apie Vilniaus už
griebimą. Jis simpatizuoja 
Lietuvai Italpo skriaudž 
tautąi 
manę, 
sukėlė štai kokį t samprotavi
mą: Kodėl jus negaletųte pa
sidarbuoti savo tautai, kaip 
negras darbuojas?’1

Tūli dešrininkai ir kitį“vei- 
teriai”, kurie dabai* varo pik
tą propagandą prieš negrus, 
piktai susiraukė. Jiems tai 
blogas komplimentas, o jų va
romai 
antausis

Pa., $1.00;
M. Sellers, Pittsfield, 

Mass., $1.00;
P. Lideikis, Great Neck, 

N. Y., $2.50;
A.L.D.L.D. 6 Apskritis, 

per A. Jatužienę $5.00;
A.L.D.L.D. 172 kuopa, 

Yonkers, N. Y., $10.00;
A. L. Ogent, Easton, 

Pa., $2.00;
A.L.D.L.D. 88 kuopa, Chi

cago Heights, Ill., $5.00.

Kur automobiliai turi būt 
apšviesti iš vidaus

Sulig Japonijos įstatymų, 
kaip tik saulė nusileidžia, visi 
važiuojantieji automobiliai tu
ri turėti šviesas ne tik iš lau
ko pusės, bet ir viduje.

Dar sekančios organizaci
jos ir draugai prisiuntė 
“Laisvės” dienraščio de- 
šimtmetinėm sukaktuvėm 
pasveikinimus:

Mes, Scrantono Progresy
vių Draugijų Bendras Ko
mitetas, sveikinam “Lais
vės” dienraštį su 10 metų 
sukaktuvėm ir linkim kuo- 
geriausių pasekmių varyti 
ir ant toliau darbą už pa- 
liuosavimą darbininkų kla
sės

< Konsulas sako 
gerbiamieji, tas negras

dėšriniams patrio- 
Jis sakė, kad pas jį 

kuris 
nori daugiau

reikalų, kurie susiduria ir gali su- 
Jodvi turi labai žymių skirtu

mų. Dar tik keletas trumpų mėnesių atgal buvo rimtai-viso 
pasaulio užsienio ministerijose svarstoma galimybė Anglijos ka- 
io su .Afrierika,”

Paskutinėse konferencijose taip vadinamo “ 
bei “ginklų apribojimo” didžiausi susirėmimai 
tarp Amerikos ir Anglijos imperialistų 
fęrencija pakriko vyriausiai 
.durno kas link šarvuotlaivių

Visame pasaulyje kertasi Amerikos kapitalo reikalai su Ang
luos dėlei rinki/. Eina įnirtusios tarp jųdviejų varžytinės del 
žibalo (naftos) šaltinių Persijoj, Mažojoj Azijoj, Centralinėj 
Amerikoj ir Meksikoj 
angliai, geležies ir plieno produktams, audimams ir kitiems ta- 
vorams pasiekia tolimiausius Azijos ir Afrikos kampelius, ne
kalbant jau apie Europą ir Pietų Ameriką, kur po pasaulinio 
karo Jungtinių Valstijų kapitalas yra žymia dalim išstūmęs lau
kan Anglijos kapitalą ir užkariavęs sau pelningiausias rinkas.

Vis kaitryn eina ir (kol kas “ramios”) imtynės tarp Ameri
kos ir Anglijos kapitalo įvesdinimo‘kdlbhijose ir pūsiaū koloni
jose, kur tas kapitalas galėtų nešt jo savininkams gausiausių 
viršpelnių. •:

Todėl ir aklas turėtų matyt, jog negali būt jokios amžinos 
santaikos tarp tųdviejų galingiausių ir plėšriausių pasaulio im
perializmų; jog, nežiūrint dabartinio “bandymo” ramiai sugul
dyti greta Anglijos ir Amerikos imperializmo žvėris, jųdviejų 
tulžis verda, ir jiedu susipjaus greičiau, negu dauguma tikisi.

Tokie skirtumai kapitalistiniame pasaulyje nėra panaikinami 
jokiomis maldingomis MacDonaldų ir Hooverių frazėmis.

Truputį atsargesni buržuazijos laikraščiai, kaip kąd - Nbvv 
Yorko “Telegram” (spalių 11 d.) ir tai nemato ženatvės gali
mybių tarp Amerikos ir Anglijos imperialistų, nors MacDonal
das su Hooverių ir šoka vedybų valcą. Kad negalį būt nei min
ties apie karą Amerikos su Anglija, tą pareiškimą “Telegram” 
vadina neteisingu 
sužiniai melagingas pareiškimas.—Be kitų skirtumų 
gram 
skolų mokėjimo ir

Stambiai-kapitalistinis New Yorko “Times”, po visų isteriš
kų deklamacijų apie Anglijos brolybę su Amerika irgi pradeda 
ataušti ir spalių 14 d. jau pažymi: taip, nėra dar padaryta nei 
sutarties delei Amerikos ir Anglijos karo laivynų.

Iš visų informacijų šaltinių matome, kad, “belyginant” Ame- 
Hkos laivyną su Anglijos, ir vienos ir kitos šalies karo ‘IdTVų 
skaičius dar bus didinamas. Anglija yra pasiryžus baigti savo 
7 naujų šarvuotlaivių statymo programą, o Amerika statydinasi 
15 naujų šarvuotlaivių.

Užsimerkdamas prieš visą tą tikrenybę, tačiaus, “Daily He
rald”, Anglijos “socialistų” organas, drožia (spalįy 10 d.) : 
, “Be jokio perdėjimo, galima sakyt, kad pasaulio ateitis pri
klauso nuo to, ar kitos šalys paseks tuo keliu, kurį jiedu (Hoo- 
Vęris ir MacDonaldas) nurodo”. ..Susitarimas Anglijos su Ame- 
.rjka, girdi, buvo nelengvas dalykas, bet “jis padarytas”, pos
muoja “Daily Herald”, meluodamas net begėdiškiau, nekaip at- 
vlrai-kapitalistinė spauda.

Dabartinio vadinamo “susitarimo” pamatan padėta Kelloggo 
“riekariavimo”-sutartis; jinai bus ašis ir naujos “nusiginklavi
mo” konferencijos, kuri šaukiama Londone l§30 m. sausio mė
nesį,. Bet pati Kelloggo sutartis palieka tęjsę, galų gale, kiek
vienai šaliai vesti “apsigynimo karą”. O juk imperialistai, pra
dėdami skerdynę, visuomet aiškinasi, kad jie turį gintis nuo 
Užpuolančių jų. Todėl padarytasai 1928 metais Kelloggo “pak
tas” visai nieko neatmaino. Nieko neatmainys nei Londono 
konferencija.^

MacDonaldo atsilankymas Amerikoj buvo, iš vienos pusės, 
niąnevrds uždėti nekaltos mosties ant perštimų AhglijOS-Ame- 
YJkOs saųtikių, ^almėti daugiau laiko. Nes Anglijoj vyrauja 
.ekonominis krizls, .ir Ameriką dabartiniu momeiitu yra geriau 
’.ptįsirengusi karui, negu Anglija?"'Vardan lukterėjimo Anglija 
gali padaryt ir kokių laikinų nesvarbių, dėšimtaęįlių nusilcidi- 
imų. s JBet esminiai jodvi žiūri viena į kitą, kaip į vyriSusius tie
sioginius priešininkus, tarp kurių yra neišvengiamas karas, 
*pHo klirid, dantis sukąsdamos ir ruošiasi.

Ii antros gi pusės 
cial-imperialistinį tikslą 
kr d pridengti planus imperialistų, kurie organizuojasi; Visų pir

Ausys vysta,, beklausant, ir akys rausta, bežiūrint į 
tuos bęgaįinius. begėdiškus hlofus, kuriais prapliupo apie 
iiusi^inklavimą ir pasaulinę santaiką buržuazijos politį- 
ĮtieHai. ir laikraščiai, atvažiavus MacDonaldui, socialis- 
taujan-ęįam Anglijos mihisteriui pirmininkui pas prezi
dentą Hooverį.

MacDonaldas su Hooverių bendrame pareiškime bažijasi, kad 
katas tarp Amerikos ir Anglijos esąs visiškai negalimas; “nei 
įsivaizduot negalima”, kad įvyktų karas tarp tųdviejų šalių.

. ?Kas -pasidarė? Nejaugi du didžiaūst~^pasąulio imperialisti
niai vahagai staiga iš geros valios patys nušilau 
ir nagus? Nejaugi jie atsisako nuo peštynių 
mą auką?

Nieko panašaus tikrenybėje nėra. Anglija 
MacDonaldo atsilankymo pasilieka pamatiniai 
šininkės, kaip kad buvo visą laiką po didžiojo

Ligšiolinius Anglijos ir Amerikos imperializmų prieštaravi 
mus pripažįsta ir paties MacDonaldo partijos “Daily Herald’ 
(spalių 10 d.), rašydamas:

“Amerika ir Anglija turi 
sikirst visame žemės kamuoly

n ai 
To c 
ėstas ir jo vieton pastaty

Iš Chicago, III., per Draugą 
A. M. Šatą

A. Simonančius 
J. V. Miller
A. Griną
B. Badžius 
L. Wežialis 
L. J. Bajorinas 
D. Rymsa
J. Peruškevičius .< 
A. H. Menas 
A. Binkienė
U. Daržinskienė
O. Remeikienė
K. Matukaitis 
A. Yakienė 
A. Siderančia 
Y. Gaucius 
A. Petrokas
P. Deveikis
V. V. Vasys
K. Valantanavičius
V. Rudaitis 
A. šešelgis 
A. K. Butko 
A. Kilkus
W. J. Martuza • 
J. C. Miller 
J. Baltūsis
L. S. Palsuckis 
A. M. Šatas 
J. Sharkiunas 
F. Alvikis 
A. Dainis 
A. Srebalis 
A. Pauliukaitis
L. žvįngilas 
J. Druskis 
J. Kalvelis
J. Elmanas 
S. Veshys
K. Zix 
K. Mickewes 
A. Sabas 
V. Adomaitis 
J. Mockus 
S. Zalpis 
Y. Stankus
M. Bacevičius 
J. K. Stalioraitis 
J. Augaitis 
J. Gasiūnas 
S. Strazdas 
S. Chilytko 
A. Miller 
J. Julius
J. Stočkus 
M. Baltulioniūtė
K. Dumbrauskas
A. Kaukas 
K. Tarų lis 
R. šhiukas
B. Ęetraučius 
P. Remeikis

9|New Yorko telefonų vielos 
pasiektų mėnulį 35 kartus 

Jeigu ištiestum visas telefo
nų vielas, naudojamas New 
Yorko mieste^ ir sudurtom ją
sias galais, tai pasidarytų to
kio ilgio viela, kad jos užtektų 
35 sykius nuvesti nuo žemės 
iki mėnulio, tai yra 17 sykių 
į mėnulį ir atgal, ir liktų dar 
vienas lyčnas sykis nuo žemės 
į mėnulį.

Spalių 15 d.: Į

—Gimė liaudies poetas Kol 
1809.

—Gimė poetas Lermonto
50 vas, 1814.
50 —Mirė T. Kosciuška, 1817.
50 —Įsikūrė Valstiečių Inter
50 nacioiialas, 1923.

ma karui delei Sovietų Sąjungos sukriušinimo,
mi Šarvubjasi, kad paskui per ginklų kovą vėl spręst klausimą, 
katrįem turi" priklausyt viešpatavima s pasaulyj.

Atsižiįįrint, todėl, į MacDonaldo-H- 
dai-bihinkai jhd stropiau turi, yadov

Nepamirškite 18 d. Spalių
Vietos ir apielinkių lietuviai 

darbininkai neprivalo užmiršti 
sekąnčio penktadienio 
spa

ris
Smįtonos klikai

A. Vidzės 
V. Petrokaš 
A. Kavaliauskas 
J. černauskas 
F. Walaitis . 
A. Peters 
A. Dobroski 
A. Miller 
P. Yakučionis 
F. Danikauskas 
J. M. Kaminskas 
J. Rubis 
P. Petkevičius 
J. Griškenas 
F. G. Rimkus 
P. Mikolenas
D, Yankus 
J. Adačkųs 
P. Burdulis 
P. Matu n as 
Y. Yvanaitis 
M. Aržalaitė
J. Matelis 
A. Mažilauskas 
P. J. Podžiunas
K. K airis 
A. Shilaika 
A. Dausa
J. Gužauskas 
P. Grigaliūnas 
M. Simonaučius
O. Garšinskienė 
F. Stasukelis
K. Post
P. Kaziliūnas 
P. Yanuska 
A. Balčiūnas 
A. Deneikis 
J. Bendokaitis 
J. Kaupas 
A. Staskus 
J. Ambros 
J. Praniuškas 
V. Kavalauskas 
A. Grigas
Y. Gudžiiiskas
E. Aleksendra 
V. Razutis 
J. Miller 
A. Klejūnas
A. Baniulis
B. Geliežinienė 
P. Bartkus
Z. Wasilkas
S. Šlažas 
J. Danikauskas 
Y. Stolgaįtis 
P. Krakaifis 
J, Pakaušis 
J. Undžius
L. Valančius 
J. Tarnas
T. E. G. 
A. žebraitis 
P. Šeduikis*
C. Cook
Iš Detroit, Mich., per 

A. M. Šatą
V. Maita 
J. Bliss 
A. Shadis
Iš Dayton, Ohio, per 

A. M. Šatą
Y. Gudaitis
Iš Waukegan, Ill., per Draugą 

A. M. Šatą
R. Ginet 
E. Barrisa 
Y. Masiliūnas 
J. Paulauskas
A. Morkum
B. J. Masiliūnas
Iš Kenosha,’ Wis., per

A. M. Šatą

SUBSCRIPTION RATESj
Uni'tęd,. Stątes, į months, $3.00 
Brooklyn, N. y., six months, $4.,Q0 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

svai
apicj Lietuvą visokių pasakų
Kur

Jącl 
vakare 
iš Brooklyno 
skite šią 
*atsil 
tuos, 
to ir 
neži
L. Į). 5-tos kuopos nariai bū 
kite

per Draugą 
K. Aksamitauską

V. Spetila 
P. Dauderis 
A. Delkaitė 
Y. Greviškis 
K. Aksamitauskas 
M. K. Antanaitis 
J. Yuknis 
P. J. Burdulis 
J. Mačenskas 
J. Yukelis
J. Žilinskas 
A. Yuris
S. Veshys 
A. Puišis
A. Zabukienė 
F. Sakalauskas
B. Kacicewics 
A. B. Petronis
K. Kreiza 
D. Petravičius
Iš Roseland, Ill., per 

Z. Kliubienę
K. Klibis 
Alfons 
A. Kirlis 
P. Puishis 
K. Blazaika
T. P. Lapinskas 
K. Požėla

aplanko Lietuvą, tai at- 
visąip pasakoja: vieni 

sakė, kad Lietuva ilgai nega- 
gyvuoti, kiti sako, kad vis- 
ten kuo puikiausią, Lietuva 

pučias^ kaip tešlas ant 
dų. Todėl čia-ir: 6ū^ skait
inis išdėstyta vida . Lietu- 
padėtisHr* klausytojai‘ma- 
kaip ji kyla ar puola, o 

paskui jau galės savo išvadas 
padaryti. ( .

Paskaita įvyks svetainęj 79 
son St.; pradžia 7 :30 vai.

Skaitys V. Paukštys 
Todėl nepralei- 

progą, visi ir visos 
ankykite ir atsiveskite 
, kurie “Laisvės” neskai- 

apie paskaitos rengimą 
no. Taipgi visi A. L. D.

ooverio “santaikos” blofus 
ąujant ikcmlilnistams, mobi

lizuotis įroietąriniam karui prieš imperialistinį karą.

APŽVALGA
Jrt.L-*. Z l>.t .1 *■ ■ • Miry ... A -1. .... .1 -f . Į

Naujasis, Smetonienės pa
skirtas, Lietuvos fašistų 
mįnisterių pirm. Tūbelis tu
rėjo pasikalbėjimą su spau
dos atstovais, kuriame kaip 
paduoda “L. Aidas”, jis pa
reiškęs:

išeinant iš tos padėties, ku
ri susidarė 1926 m. po gruo
džio mėn., Valstybės Prezi
dentas yra viso mūsų veikimo 
centras. Jo padėtis- dar yra 
ypač svarbi ir tuo, kad ne
sant seimo,; jis -atstoja tą įs
taigą. Valstybės Prezidento 
asmuo yra seniai žihomas vi
sam kraštui. Kai reikdavo 
stoti darban, jis imdavosi dar- 

1 bo atsidėjęs, kai reikdavo pa
sitraukti- jis mokėdavo pasi
traukti. Jo asmuo ' daug da
bai1 • sveria. Ta kryptis, ] 
buvo jo vedama ligšiol, bus 
vedama ir toliau. Iš to, kas 
ligšiol buvo daroma duoda pa
grindo spręsti apie jo toles
nį veikimą. Ir vyriausybės 
sudarymą tą patvirtina.
Taigi jokios atmainos su 

pasikeitimu ministerių pir- 
inkų Lietuvoj nebūsią, 

fašistai viešpataus. 
Smetona Kruvinasis su sa- 

boba ir toliau žudys ir 
sekios- kiekvieną darb. 
ijudinimą, kaip darė iki 

Jis naudojasi galia, 
ia savo laiku naudojosi 
caras Mikė Antrasis.
'odei pasitraukė Volde- 
*as? Tūbelio nuomone

kuri tam mus nepamiršti. Pa- 
sveikintojų vardai: A. Pe
truškevičius, Geo. Ančiukai- 
tis ir P. Šlikaitis—po $2, M. 
Janulaitis ir S. Linkevičius 
—po $1.

18 d. 
nes A.L.D.L.D. 5 kuo- 

rengia paskaitą svarbiu 
kladsimu—“Lietuvos ūkis ir 
jo padėtis.” Šis klausimas 

bus tuo, kad mes girdime

1.00
.50 icovas

^ati svarbioji prof. Volde- 
ro kabineto atsistatydinimo 

priežastis yra nuomonių skir
tumo pasireiškimas, tkrp 
nisterių kabineto narių, 
riems pritarė Valstybės 
zidęntas, iš ,-vienos - pusės 
prof. Voldemaro iš kitos, 
nuomonių, skirtumas daugiaų- 

pasireiškė pačiame darbo 
tode:-. ar , kabinetas turi 

koncentruotis į vieną asmenį, 
ar atskiros žinybos turi dirb
ti savarankiškai.

' per- Drg 
Iškauską 

J. Šihkatiskas 
j D. Šinkauskas

50 p. Lapie 
50jW. Dilus 
50, Kandratas 
501 v. Kandratas 
50-M. Dilus 
50! t. Prapiestus 
50!

! Iš Los Angeles, Cal. 
50' ^* Zlatkų
.50'V. Sidaras 
50 S. F. Smith 
50 A. Zlatkus
50 Gastonijos Streikieriams
50 i Drg. Zlatkų
50 s. Alask 
50 j j. žilvis 
•50 f v. Sidaras 
50!
50 Iš Worcester, Mass., 
50 į J. M. Lucas
50'A. Vilčiauskas 
50 J. M. Lucas 
50 i V. Jencius 
50 ‘ J. Kižius 
50: V* Motiejaitis 
50 Ig. Šupienas 
50! K. Kosulis 
50 K. Dirvelis 
50 j A. Valatka 
;50'J. Kiela 
5o! P- Butkevicius 
*50'N. J. Kudarauskas 
50 M. Kudarauskienė 
50 A. Rutkauskas 
50; V. Tumanis 

*50 i V. Žitkus
50 s J- Strakauskas iš Hav- 

*50 i erhill, Mass.
•50 Ch. Strauss, City įlos-/
• 50 pital, Elkins, W. Va. 
•50 s. Slavinskas, Tower
• 50 city, Mich.
•50: j. Karčiauskas, Kearny, 
•50 N.J.
•501 p. Narbut, Brooklyn,

Iš Paterson

< '• '• -1 ’' ■.< i s ■'.'*« '■*> t / • ' ■ ■' • * b’. '■ .* ■. m * ■ *'"■■• . č ' » j < '
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vus mokyklų žemes. šio$ mo
kyklų; žemės yta Sūv. Valstijų 
žemės Kongreso Aktais duotos 
Valstybės viešo mokslo naudai. 

! Nekurtuose atsitikimuose vals- 
itybės paskiria žemes mokyk
loms taipgi. Išskyrus Naująją 
Angliją ir keletą kitų vąlsty- 

. . . _ bių, kur civile i valdžia ii- mo-
apačioje arba jos viduje. Jūsų valdžia yra ant miesto 
rai išsiplauti šiltu borinės rūkš- i ^'ialĮuri'užlaikyti “rtsas to- 
ties skiedimu, kai mėnesinės I ^jas mokyklas. Jei Valstybė 
baigiasi. Geių pasėkų duoda. pagelbsti pinigais, tuomet ly- 

j ir ąžuolo, luobos bei žievės ar- ;gios mokslo pi’ogos duodamos 
i batą. Ąžuolo kainos pusiplėšę, > vįsoje valstybėje. Kuomet vie- 
pavirinkite su vandeniu ir tąja;j.jn£ vienutė pasiekia augščiau- 
arbata plaukitės, darykitės sį taksavimo laipsnį ir dar ne- 

dušas keletą dienų po mėnesi-. jgsiga]į užlaikyti mokyklų, Val- 
' 'stybė pagelbsti ir parūpina rei-

Gah kartais būti, kad Jums i](a]aujamus pinigus. Yra dvi 
pusę; gimtuvės apačia perstandžiai i SVarbios priežastys kodėl Vals- 
savo' už^ispaudusi, užbiinkusi. Kar-į^^g |aĮp ciarOt Kiekvienoje 

i valstybėje dabartiniu laiku vai- 
! kams daroma didelė skriauda 
dėlto, kad nėra; užtektinai moks
lo progų. Iš, priežasties ;aplin- L. AJ kuopų.

i kybių, ir daug kitų priežasčių, 
[turtas nėra lygiai paskirstomas.
I Nekurtos apielinkės mokyklas 
'gali užlaikyti labai mažais tak
sais, dėlto kad ten randasi labai 
daug taksuojamų nuosavybių, o 
kitos apielinkės gaunančios la
bai didelius taksus negali mo
kyklų užlaikyti.

1922 metais 76.6 nuošimtis 
mokyklų iškaščių Suv. Valstijo
se buvo pakeltas vietiniais tak
sais ir paskyrimais, 14.6 nuo
šimtis Valstybės taksais ir pa
skyrimais, 1.5 nuošimtis iš. kitų 
šaltinių. Nuošimčių paskirsty
mas valstybėse labai skiriasi. 
Pa v., Delaware valstybė sukėlė 
tik 5.5 nuošimčius mokykloms 
pinigų vietiniais taksais ir pa
skyrimais ir 92.8 nuošimčius 
Valstybės taksais ir paskyri
mais. Kansas valstybė gavo 
97.8 nuošimčius mokykloms pi
nigų iš vietinių taksų ir pasky
rimų. ir tik .07 nuošimčius nuo 
valstybės taksų ir paskyrimų. 
Wyoming valstybe užmokėjo 
14.7 nuošimčius visų mokyklos 
iškaščių iŠ nuolatinių fondų ir 
mokyklų žemių išnuomavimo, o 
New Yorkas, Pennsylvanija ir 
keletas kitų valstybių tokių 
gų neturi.

Mokyklų 
Sulig Suv. 

Suv. Valstijų 
5 ir 17 metų 

] metais buvo 30,000,000. 21,-
000,000 vaikų lankė viešas mo
kyklas, o 2,143,000 vaikų lankė 
privačias mokyklas. 3,758,000 
viešas ir 296,000 privačias aug- 
štesnes mokyklas ir 267,000 ko- 
merciališkas mokyklas.

Studentų Amerikos universi
tetuose ir kolegijose 1925-1926 
metais buvo 821,000. 78,000 
studentų slaugių mokyklose; 
284,000 mokytoju kolegijose ir 
apie 1,000,000 vakarinėse mo
kyklose visokių rūšių: 200,000 
industriališkose mokyklose. Mo
kytojų įvairiose mokyklose yra 
apie 1,000.000. Užlaikyti ir ves
ti tas mokyklas kaštuoja apie 
$2,745.000.000 ir mokyklų 
tas dasiekė $8,125,000,000 į 
tus. “

Visos valstybės dabar 
įstatymus, kurie rišasi su 
kyklų lankymo problema, ir pa
rūpina priverstina mokyklų lan
kymą vaikams tarp paskirtų 
amžių. Priverstino mokyklų 
lankymo įstatymai taip pat tu
ri turėti ’ tam tikrus parūpini- 
mus jų išpildymui, ši atsako
mybė uždedama valstybių vir
šininkams, anskričiams ir vie
tiniams viršininkams įvairiose 
valstybėse.

Priverstinas mokyklų lanky
mas labai skiriasi valstybėse. 
14-koj valstybių vaikai turi 
lankyti mokyklas tarp 7 ir 16 
metų amžiaus, 11-koj valstybių 
tarp 7 ir 14 metų amžiaus, 4- 
se valstybėse tarp 8 ir 14 metu 
amžiaus. Laikas, kuriame vai
kai turi lankyti mokyklas per 
metus taipgi skiriasi valstybėse. 
Nekurtose valstybėse tereikalau
jama tik 16 savaičių. Kitose 
mokyklose turi lankyti visą pil
na ^rokyklos laiką ir tol, kol 
užbaigiami visi 8 pradinės mo
kyklos skyriai. Kartais amžių 
apribuoja valstybė. Geriausi 
įstatymai yra tie, kuriuos vals
tybe ir pavietu viršininkai pri
verčia klausyti, o ne tie, ku
riuos vietinių apskričių viršinin
kai sudaro, išskyrus miestus; 
įstatymai turi reikalauti nuola-

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street Newark, N. J Iš Centro Raštinės

Moters Nevaisingumas
Drauge gydytojau!

norėčiau paklausti jūsų vieno 
dalyko. Aš norėčiau susilaukti 
da vieno kūdikio, bet va negaliu 
ir nežinau, kodėl.

Esu 37 m. amžiaus, turiu 15- 
kos metų mergaitę. Gal 14 me
tų tam atgal turėjau vieną per
sileidimą ir vos išlikau gyva:

Labai baltosioms palengvinti yra ge- |ap3Į<ričių vienutes pamato,

taip sunkiai sirgau po persilei- 111 V- 
dimo, labai daug kraujo iš ma-1 ’ 
nęs išbėgo. Bet beveik į 
metų aš ir vėl atgavau ___ .
sveikatą ir jaučiasi taip, kaip ; ^ais gal gimtuvės kaklas^ yra su 
ir pirmiau,

Ir nuo to laiko beveik 
rimta liga nesu sirgus. ' 
karčiais pagaunu šaltį.

j linkęs. Tokią mechanišką kliū- 
ik jokia 'U vietinis gydytojas galėtų ati- 
Tik ret-įtaisyti tam tyčia prietakomis.

.... ....... __ Mene-j
sinėmis irgi sergu labai leng- Jums tik kartais nebūtų apsilpę 

■ ■ ■ -5 dienas. svarai. Ovarai, Drauge, c

Yra pamato manyti, kad

vai ir reguliariai, apie 5 --------
Aš spėju, kad tik nebūtų man 

ta kliūtim baltosios. <, __ ----

O varai, Drauge, o ne | 
gimtuvė visų dažniausia esti da- 

Kad ovarus kiek_____  _______ Jos man į^o pamate.
atsirado jaunose dienose kartu išjudinus ir paraginus vikriau 
su mėnesinėmis. Baltosios pa
sirodo tuoj .po mėnesinių i. 
prieš pat mėnesines, bet jos jo
kio nesmagumo nepadaro; nė 
jokio skausmo ar silpnumo nie
kur nejaučiu. Niekuomet ne
buvau ant jokios operacijos. 
Todėl negaliu suprasti priežas-. 
ties mano nevaisingumo.

p Malonėkite . paaiškinti per 
“Laisvę.” Pavardės neminėki-

. veikti, liaukų preparatai galėtų 
jr daug gera padaryti: džiovintos 

ovarinės liaukos, sąjungoj su 
tiroidinės liaukos hormonais 
(išskyromis, syvais). Vaistinė
se yra tokių preparatų—“thyro- 
ovarian tablets” ir kitais var
dais. Vis dėlto geriau būtų 
pasitarti su vietiniu gydytoju.' 
Yra taipgi labai galingų vaistų 
—liaukų preparato, skystimo 
pavidale, vardu estrin arba ple- 
strin. Tie vaistai išjudina visą 
moters lytinių organų mecha
nizmą. Nuo tų preparatų mo
teriai net ir patys tie organai 
geriau išauga, išsirutulioja, jei 
kartais jie buvo menki ir ne
veiklūs. Visas tik keblumas 
tame, kad tų preparatų vienai 
pacientei, be gydytojo tarpinin
kavimo vartoti negalima. Mat, 
tie vaistai leidžiama po oda su 
“adata.”

Beje, da mažmožėlis. Kar
tais moteris greičiau apsiveisia, 
jei turi susinešimų laike pačių

Atsakymas.—
Sunku, Drauge, tikrai nusta

tyti priežastis. Kai Jums teko 
sunkiai persirgti po to persilei
dimo ir netekti daug kraujo, tai 
tas kraujoplūdis bent dalinai 
galėjo būti priežasčia,—priežas- 
čia apsilpimo viso ko, ypač 
liauku.

Kai del tų baltųjų, tai matyt 
Jos Jums daug, bloga nedaro ir 
neesti nuolatai. Prieš mėnesi
nes ir porą dienų po mėnesi
nių baltųjų esti daugumai mo- „ __ ____ _c ____
terų ir nesmagumo nedaro. Jei mėnesinių, vadinasi, mėnesinė-f 
kartais tų baltųjų esti nuolat, mis tebesergant, 
tai jau kas kita.

Suprantama, 
Tada daž- vyro lytinis gabumas daug nu

mausią ošti kokia sloga • arba sveria. Neretai už moters ne- 
bakterinis apsikrėtimas gimdos 'apsiveisimą kaltas yra vyras.

AMERIKOS MOKYKLOS
Kiekviena iš visų keturiasde-,kaip didelių organizacijų direk- 

šimts astuonių valstijų turi sa- torių komisija renka savo ekze-
vo atskirą sistemą mokslui. Fe- kutyvius komitetus.
deralė valdžia * neturi jokios j Suv. Valstijose randasi labai 
kontrolės ant viešų šios šalies idaug mažai apgyventų vietų, 
mokyklų. Taigi mokslas yra!kur randasi tik mažos mokyk- 
kiekvienos valstijos atsakomy- šioj saly yra 180,000 nio
bėj. Kiekvienos valstijos legis- kyklų, kiekviena iš kurių turi 
latūros turi rūpintis priduoti tik vieną mokytoją. Vienok to- 
sistemą mokinimui visų tos kiu mokyklų skaičius nuolat ma- 
valstijos vaikų.Paprastai, yra.žėja; 8,500 jų buvo uždarytos 

■ 1920-22 metais. Jos pradeda 
augti į didesnes mokyklas ar
ba esti sujungiamos su kitomis 
mokyklomis. Dabartiniu laiku 
randasi apie 12,500 sujungtų 
mokyklų, kurios susidaro iš ke
liu mažesnių mokyklų. 1921- 
22 metais buvo suformuota 1,- 
628 tokių mokyklų. Tokios su
jungtos mokyklos yra daug pa- 
sekmingesnės, negu tos, kurios 
turėdavo tik vieną mokytoją. 
Nekurtos valstijos parūpina vie
ną ar daugiau augštesnių mo
kyklų. kurios veikia atskirai 
nuo žemesniu mokyklų ir 
užlaikomos visos valstybės 
kesčiais.

Mokyklų Užlaikymas 
Pinigus mokykloms parūpina

i Valstybės pavietai, miesto ap
skričiai ir mokyklų apskričiai. 
Visose valstybėse visų iškaščių 
dalį valstybė turi panešti. Vie
nok didžiausią dalį turi parū
pinti vietinių mokyklų vienutė. 
Nekurtose valstybėse šiuos pi
nigus sudaro pavieto mokes
čiai ; o kitose prie pavieto mo
kesčių reikia dar 
specialius mokyklų 
mokesčius.

Valstybė suima mokykloms 
pinigus iš įvairių šaltinių. Yra 
tam nuolatiniai fondai. Vals
tybės mokyklų taksai, pinigai, 
kuriuos Valstybė paskiria mo
kykloms ir keletas kitų šaltinių, 
kaip korporacijų taksai, įeigų 
taksai ir aliejaus taksai. Nuo
latinis fondas įgyjamas parda-

Valstybės Mokslo Komisija ir 
Valstybės Mokslo Departmen- 
tas. Komisija kontroliuoja val
stybės mokslo pragramą, kaip 
pažymėta jos konstitucijoj ir 
įstatymuos. Jos visi žygiai yra 
legislatyvi. Vienok, Valstybės 
Mokslo Departmentas yra Ko
misijos dirbantis kūnas, ir jo 
viršininkas. Valstybės Mokyk
lų viršiausias oficieriųs turi iš
pildyti visus Valstybes Mokslo 
Komisijos nutarimus^ Valsty
bės Mokslo Komisija susideda 
nuo penkių iki devynių narių, 
kurie renkami nuo penkių iki 
septynių* metu.

Valstybių Mokslo Departmen
tal, kiekvienas atskirai išsivys
tė, paraleliai su Valstybių Mok
slo Komisijom.

Kaip pirmiau sakyta, kiekvie
na valstybė, kaipo visa, yra le
gale vienutė moksle, bet admi
nistracijos reikalais kiekviena 
valstybė paskirsto nekurias at
sakomybes atskiroms vienu
tėms. Vietinė vienutė turi pa
laikyti mokyklas, sutinkant su 
Valstybės Mokslo Department© 
nurodymais, ir tikra vertė mo
kyklos, kuria ji prižiūri pasiro
dys iš vietinių aplinkybių, inte
resų ir darbų. Beveik visose 
valstybėse inkorporuoti miestai 
yra nepriklausomos mokyklų 
vienutės. Miestai neberenka 
mokyklų viršininkų balsavimu. 
Patyrimas pamokino, kad toks 
viršininkas turi būti atsakomos 
mokslo komisijos renkamas,

yra
mo

priskaityti 
apskričių

įei-

Lankymas
Valstijų cenzo, 
gyventojų tarpe 
amžiaus 1925-26

tur- 
me-

turi
mo-

Draugės ir draugai, delei; 
stojos laiko tūlas laikas aš 
nepįisidalinau su jumis savo 
žodžiais ir mintimis per mūsų 
orgąną, dėlto stengsiuos dabar 
nors trumpai parašyti, 'kokių 
žinučių yra A. P. L. A. centre.

Draugai, svarbiausias daly
kas įir didžiausias darbas šia
me laike visų mūsų narių, tai 
VAJUS A. P. L. A. draugijos, 
šiame A. P. L. A. vajuje, aš 
esu tikras, kad mes, padirbė
ję sįnagiai ir energingai, su
rekrutuosime. mūsų brangiai 
draugijai daug, daug 
narių ir išplėšime jos 
Suvienytose Valstijose, 
ganižuodami daug naujų

naujų 
ribas
suor-

Brangios draugės ir

su verbuotais naujokais,

drau
gai, mūsų užbrėžto tikslo dar 
tik pradžia ir rašant šiuos žo
džius dar negalėjo pasiekti A. 
P. L. A. centrą vajininkai su 
savo
bet vįajininkų išsitarimai, jųjų 
pasižadėjimai jau senai A. P. 
L. A. centrą pasiekė. Nera
šysiu ir neminėsiu visų gautų 
laiškų ir pasižadėjimų atski
rai, nes reikėtų užimti visą 
laikraštį. Bet mūsų A. P. L. 
A. kuopų ir jų darbuotojų 
tikslą galiu pranešti drąsiai ir 
viešai, kad pas mus visus yra 
tikslas šiame vajuje, tai tūks
tantis naujų narių j A. P. L. 
A. draugiją, ir esu tikras, kad 
mes tą atsieksime. Kaipo pa
vyzdį ąš tik paimsiu 47 kuopą, 
Detroil^, Mich. Tai dar visai 
jauna jA. P. L. A. kuopa, bet 
ji turi Isavo tarpe J. Vaitkevi
čių, kuriam tik vienam pra
eitame Centro Komiteto susi
rinkime atlyginome už 26 nau
jus nacius, prirašytus prie 47 
kuopos; viso $13. Dabar gavau 
laišką ! nuo drg. E. Šepučio, 
kad Detroitas jau nepasiten
kina vienu J. Vaitkevičium, 
šiame vajuje jau išrinko pen
kis organizatorius, štai jie: 
J. Vaitkevičius, E. Šeputis, M. 
L. Balčiūnas, J. Samulionis ir 
J. Smalstys. Prie pabaigos 
drg. Šeputis sako, kad jų tiks
las yra padaryti 47 kuopą iš 
500 narių. Aš draugo Šepučio 
pasakymui pilnai tikiu, nes y- 
patiškai pažįstu draugus Šepu
tį. M. L. Balčiūną ir J. Vaitke
vičių ; jie yra gabūs ir patyrę 
veikėjai. J. Samulionis.
nau, irgi bus neprastesnis 
kėias už minėtus draugus, 
o k a jau apie P. Smalstį 
bėti? Juk tą žmogų jau 
visa Amerika.
geriausių
vių draugijose visoj Amerikoj. 
Ai’ jūs, draugai, manot, kad 
tik vienas Detroitas taip pasi
ryžęs ? Ne, draugai, tas pats 
yra ir Chicagos A. P. L. A. 
kuopose ir kitose kolonijose, 
nes veik iš visu A. P. L. A. 
kuopų gaunu laiškučius, kaip

viršminėtas E. Šepučio, ir tik j 
delei stokos laiko šiuo kartu! 
jų neminėsiu.

Dar turiu priminti, kad She
nandoah Laisvės Draugija, 
kuri turėjo 56 narius, perėjo 
į A. P. L. A. draugiją ir su
sivienijo su A. P. L. A. 4 kuo
pa. Baltimore, Md., draugai 
organizuoja A. P. L. A. kuo
pą ir tame darbe daugiausia 
darbuojasi draugas F. S. Kli
šis; jo antrašas—-655 W. Lom
bard St., Baltimore, Md. Drau
gai baltimoriečiai, norėdami 
prisirašyt įA.P.L.A., susisiekite 
su minėtu draugu ir kuo grei
čiausiai subudavokite Baltimo- 
rėj tvirtą A. P. L. A. kuopą.

Scranton, Pa., organizuoja 
naują A. P. L. Ą. kuopą drau
gas V. Stošius; jo antrašas— 
1051 Riverside Drive, Scranton, 
Pa. Draugai scrantoniečiai, 
pagelbekite jam darbuotis de
lei labo A. P. L. A. ir patys 
prisirašykite prie šios draugi
jos.

Draugė H. M. Strautmantie- 
nė pasižadėjo suorganizuot A. 
P. L. A. kuopą Kenosha, Wis.

Kaip matote, draugai, pra
džia A. P. L. A. vajaus yra la
bai gera, tik nenustokime vei
kę, o tikslas bus atsiektas ir 
su ateinančiais naujais metais 
džiaugsimės nauju tūkstančiu 
A. P. L. A. narių.

J. Miliauskas,
A.P.L.A. Centro Raštininkas.
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‘GERAI PATAIKO!

BINGHAMTON, N. Y
Senas Vincas Atvažiuoja

Jis yra senas 
klasės i veikėjas; 

gyvenimo vaizdų rašy- 
feljetonistas; .satyros, 

pasakotojas; eilių rašy- 
kalbėtojas. Anądien 

Kovos”

Jau jis 
nebe

mūsų 
proga

GEORGE NOBILETTI 
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993
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LIETUVIS GRABORIUS Į
Norintieji ge-I 
riausio 
navhno

patar- j 
ir už •

žemą kainą,

nuliūdlmo va- 
landoje šauki- 
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residėncija:

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

lai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

ma- 
vei- 
Na, 
kal- 
žino

Tai vienas iš 
organizatorių lietu-

tinj mokyklų lankymą per pilną 
mokslo mėtą; ir jie turi reika
lauti užbaigimo pradinės mo
kyklos, nežiūrint koks būtų am
žius. Yra palinkimas reikalau
ti pilno laiko lankymo visų vai
kų, kol jie sulaukia 16 metų 
amžiaus ir tik dalinai lankyti 
mokyklą, kol pasiekia 18 metų.

Taigi, Senas Vincas bus mū
sų mieste Penktadienį; jis sa
kys prakalbą Lietuvių Svetai
nėje, 318-17 Clinton St.

Daugelis įdomauja žinoti, 
kas gi yra tas Senas Vincas? 
Taip, reikia bent dalinai pasa
kyti kas jis yra. 
darbininkų 
gražių 
toj as; 
juokų 
tojas;
pavarčiau 1911 metų 
kompletą, ir ten radau gražių 
Seno Vinco vaizdelių.
ir anais metais buvo 
naujokas rašytojas.

Penktadienio vakare 
miesto lietuviams bus
savomis akimis pamatyti Seną 
Vincą gyvą; bus proga girdė
ti jo gyvą žodį, ^odį, sakomą 
iš širdies, be veidmainiavimų. 
Tame pat vakare, be Seno Vin
co prakalbos, bus ir daugiau 
svarbių dalykų : Aušros choras 
sudainuos kelias dainas; dai
nuos duetas; žymus smuiko- 
rius gražiai pavirkdys ir pa
juokiąs smuiką; kelios dekla- 
matorės sakys Seno Vinco 
parašytas eiles, o vienos eilės 
bus pasakytos Seno Vinco svei
kinimui.

Taip, vakaro programa bus 
įvairi ir idomi. O įėjimas dy
kai. Todėl reikia, kad visi vie
tos lietuviai į šias prakalbas 
atsilankytų. Tie, kurie skaito 
“Laisvę,” be abejonės, atsilan
kys. Bet mes visi turime lai
kyti už pareigą, kad šią žinią, 
šią progą pasakyti ir tiems, 
kurie “Laišvės” neskaito. Pa
sakykime visiems, kuriuos tik 
teks susieiti. J.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIE1JA USK AS)

UNDERTAKER

Ky/jb Dienos Per Vandenyną
•W —PER CHERBOURG’Ą
K 6 DIENOS—PER BREMENĄV Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

BREMEN
Laivas EUROPA dabai- budavojamas ir 
veikt pradės nuo kovo men., 1930 m.

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 
šalimi. Reguliariai išplaukimai kožną savaitę 

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų informacijų 

atsiklauskit savo vietinio agento arba

NCKTU ©ERMAN 
lLLOYD^ 
^^^57 BROADWAY, NEW YORK vHSr

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Taip sako pilietis Ant. Tacilaoskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI K OT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 

I CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
i lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
1 nes už penkių blokų nuo mano biznio 
į kostumeriai ateina ir saujomis po 
i penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

. M- J- J- Urbszo, 
EEMMPvrXwffil 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką Šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.John Naujokas 

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOltN’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., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro* 
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigosę, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtąis vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 

; ra, kuris visiems patinka, ir rūky- 
Į damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
■ rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
I ant pareikalavimo visur į kitus mies- 
tus biznieriams ir privatiškiems -žmo- 

1 nėms, dautr ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $1.56

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

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

Argentina

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

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

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

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

LU VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stndljn atdara kiekvieną dieną ir nediUo- 
Mia nuo 9:80 iki I vai. po platų

MARGARETA VALINČHJS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC 8QUAR1 
WILKES-BARRE, PA.
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SLIAKERIS
MIKAS RASODA

NASHUA, N. H.
Tiems, Kurie Aukojote 

vos Baduoliams
Lietu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(Tąsa)
Turint tokią gamtos dovaną, neįstabu, 
.2 L Vilkas, didelio gaspadoriaus

vai. vakare. Patartina -lietuviams 
dalyvauti ir pamatyti tą puikų vei
kalą ir pasižiūrėti, kaip kitų tautų 
draugai lošia. Minėtą veikalą ren
gia Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo jugo-slavų kuopa. 
Pelnas

CASTON ROPSEVICH
PHILADELPHIA, PA.

Didelis masinis1 mitingas bus 
redoj, 16 spalių, Boslover Hali, 
Pine St. Kalbės W. Z. Foster ir 
W. Upshaw. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Visi lietuviai darbininkai da
lyvauki! tame mitinge, nes išgirsite 
labai svarbių dalykų. Įžanga dykai.

Kviečia Rengėjai.

se-
701 Įžanga 50c.

eis Gastonijos streikieriams.
Rengėjai.

(245-246)Kada buvo paskelbta, kad 
Amerikoj susitvėrė komitetas 
šelpimui Lietuvoj bad uolių, tai 
mes čia ilgą laiką nieko nevei
kėme. Pagaliaus, aš pradė
jau tą darbą—leidausi per 
stubas rinkti aukų. Darbas 
buvo pradėtas vėlai, tai ir už
baigtas daug vėliau. Surin
kus aukų, jau buvo pranešta, 
kad Lietuvos valdžia neleidžia 
mūsų komitetui savystoviai ba- 
duolių klausimu darbuotis, to
dėl ir komitetas likviduoja
mas. Tuo tarpu surinktos au
kos dar nebuvo baduolių šel
pimo komitetui pasiųstos. Ašį 
pradėjau gaudyti aukotojus ir 
aiškinti, kad sutiktų tas aukas 
perduoti Gastonijos streiko by
los vedimui. Kuriuos pavyko 
matyti, tie sutiko, bet kai ku
rių negalėjau matyti. Vienok 
matydamas, kad Gastonijos 
streikierių bylos vedimas labai! 
svarbus dalykas, tai surinktus 
pinigus pasiunčiau j Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą ir 
gavau pakvitavimą, kad aukos; 
priimtos. Bet jeigu kurie au-| 
kojote Lietuvos baduoliams ir, 
dabar esate priešingi, kad aš: 
pasiunčiau jūsų ; 
nijos streikieriams, tai kreip-Į 
kites pas mane šiuo antrašu: 
34 <4 High St. Mane galite | 
rasti namie vakarais 5 :30 vai. I 
ir tiems as is savo kiseniaus i 
grąžinsiu pinigus. Laiką ski-1 
riu 30 dienų nuo pasirodymo ||| 
šio mano pranešimo. Praslin
kus nurodytam laikui, skaity
siu, kad šis Įklausimas jau už
baigtas.

čia talpinu ir pavardes tų, 
kurie aukojo Lietuvos baduo
liams.

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

suotinas narių ir pritarėjų susirinki
mas bus pėtnyčioj, 18 spalių, po 
num. 79 Jackson St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi draugai ir draugės 
prašomi atsilankyti į šj svarbų su
sirinkimą, nes turime aptarti, kaip 
geriau bendromis spėkomis dirbti 
gavimui skaitytojų “Laisvei” ir 
“Vilniai.” Antras dalykas, tai tu
rime pakelti kuopos narių skaičių 
iki šimto. Taipgi bus labai svarbi 
paskaita, temoj “Lietuvos ūkis.” 
Skaitys V. Paukštys. Tat“ visi at
eikite ir draugus bei pažįstamus at- Į 
siveskite. Išgirsit įdomių dalykų 
apie Lietuvą. Komitetas. 244-6 |

kad ir Petrasi 
sūnus, pamylėjo Tofilę, paprastą tarnaitę, 
kuri nieko daugiau neturėjo, apart dailu
mo ir sugabu

Tačiaus šia 
abejoja. Koc 
įsipainioti į ju 
negalėtum ats 
Vilku, pačiu kaltininku.

Petro tėvas 
žemės ir puik: 
ninkas, pilna 
mas tik vienį sūnų, jis troško palikti jį 
ant ūkio, išleidžiant ketu_l_„ 2 J 
vyrų su atatinkamais kraiT_2_. 22__  _ _
trukas esamą žemės sklypą padvigubins, 
sakydavo senis, pilnai tikėdamas, kad jo 
sūnus bus pasekmingesniu ūkininku už jį 
patį. Natural .i, kitokio troškimo senis Vil
kas ir negalėjo turėti, būdamas nemokytu, 
tamsiu, ilgus ijnetus gyvenusiu po carizmo 
letena. Ne v 
tampa realybe

Pabaigęs prįdinę mokyklą, Petras susi
domėjo laikraščiais ir knygomis. Penktų 
metų revoliucija, kuri Dzūkijį palietė, pa
lyginamai, labai nedaug, vis tik biskelį su
drebino ir atkrh4rkS 
Pagaliaus, Pet 
files ranką! Tai buvo už vis skaudžiausia 
tėvam žinia ir 
savo vaikui im 
regėjosi, tai būtų mirtina sarmata, kuri j ma mergina, bet tėvai uždraudė tik todėl, 
niekuomet neišdiltų nuo visos Vilkų gimi-įkad jai likimas lėmė būti neturtinga, varg- 
nės. Vilko sūnui, kurio namų niekuomet l še, nežiūrint jos darbštumo, sugabumo ir 
neaplenkia kunigas, j _ ” ” ‘ —i-- - ---i
apielinkėje važ 
ant pečių mai 
tai daugiau n 
dar kartą ne!” 
pareikšdavo seikis. 
arba išeik iš mhno namų ir elgetauk drau
ge su ja,” buvo galutinas tėvo žodis. Pet
ras kreipėsi paš patį kleboną, artimą tėvų 
ir jo biciuolį, kuris kitais žodžiais, švelniau, 
bet veik tą patį 
pritardamas, Viltis, vadinasi, Petrui buvo 
žuvusi. Ir pasiliko vienatinė išeitis Ame
rika, į kurią Petras ir atplūšino.

Atvykęs į Bostoną, pas savo pažįstamą 
Albertą, iškarto 
pamislyti trauktis į Ameriką Tofilę. Deja, 
draugas buvo sc 
ir kuomet Petras priminė savo planą, jis 
pilniausiai jį užgyrė. 
gavo glėbius Ii 
laikraščių,—kur: 
nejučiomis, p.asi

Petro galvoj 
darė ant syk, b^ niekur nieko, 
mas į Ameriką, 
kinčiu ir dievo bijančiu vaikinu. Atsisvei
kinant, su tėvą: 
šymu buvo: “Sr 
tai Petras atsak 
buvęs į Bosto 
dienių vakarus 
sekmadienių rytmečiais eidavo į bažnyčią 
melstis. Tik artimiau susipažinęs su Al
bertu, pradėjo tai vieną, tai du pagrečiui 
sekmadieniu aphisti bažnyčią. Vieną sek
madienio rytą, pradėjus šnekėtis, Albertas 
nukreipė kalbą 
ir atsargiai tarč:

—Tu būtum, Petrai, labai naudingas vy
ras, jei pasiste.rgt

—Naudingas? 
klausė Petras.—1
'—Niekas. Ta 

bai žalia medžią,
' —Nesuprantu
—Matau...Tu mėgi skaityti laikraščius 

ir knygas, bet neprotauji; nebandai siste- 
matiškai imtis į 
neperleidi kritiš 
laidas, neturi ai 
šiaip sau gyvur

Petras del tokios pastabos, be abejojimo, 
užsigavo. Jis biskelį paraudo ir susiner
vavo piktumu.

• —Palaidas?!, 
vis?...

—Ak, ne, ne! 
klaidingai! Ne 
savo protavime 
riąs mums, soc:

mų.
ndien Tofilė abejoja, labai 
ei? Kas nepaprasto galėjo 
odviejų tarpą? To klausimo 
akyti, nesusipažinę su Petru

•valdė tris valakus derlingos 
us triobėsius. Tai buvo ūki- 
to žodžio prasme. Turėda-

džiant keturias dukteris už 
raičiais. “Mano Pe-

nuleido galvą ir valandėlę mąs-

visi žmones lygus...
visi lygus, bet tu ne visiem.

lankai saliūnus, bažnyčią, neši kunigui pi
nigus. Tai niekaip nesuderinamas darbas. 
Visiem bandai geru būti, bet...

—Tai kuo, po paralių, tu nori mane pa
daryti?—įsikarščiavusiai suriko Petras.

—Socialistu—leisdamas cigarete dūmus 
per nosį, ramiai atsakė Albertas.

—Hm...
—Ne hm, bet sakau tiesą. Mums labai 

reikia tokių jaunų ir energingų vyrų, kai 
tu.

Petras
tė.

—Man
—Tau
—Aš?!
—Aišku! Kad nori, susilygink su savo 

fabriko savininku! Pakalbink jo dukterį, 
kuri tau, sakei, patinka, apsivesti. Tave į 
nesveikapročių namą patalpintų, manyda
mi, kad sukvailiojęs. Arba pabandyk su
silyginti su gubernatorium, miesto majo
ru, bei savo klebonu.

—Jie bagoti, o aš biednas...
—Tai kuo tu' kaltas, kad biednas. 

dirbi daugiau ir už juos.
—Jie fabrikus turi, pinigingi.
—Kas jiems tai davė?
Abu valandėlę mąstė. Pagaliaus Alber

tas vėl buvo pirmuoju, kuris prabilo:
—Juk tu man pats sakeisi apie savo pra- 

ti ‘elgetos dukterį,’ seniui j eitį: norėjai apsivesti su gražia, tau tinka-

suomet, deja, svajones pa-

sipė ypačiai jaunimo domesį, 
’as pradėjo svajoti apie To-

jie įpuolė rūpestin. “Leisti i

Tu

j, nežiūrint jos darbštumo, sugabumo ir 
igas, jei jam pasitaiko toje!kitokių tinkamumų.
uoti, vestis su tarnaite, tiki šis priminimas Petrą smarkiai užgavo, 
škinius i

ogu kriminališka.
atvirai ir nesvyruojančiai , tanti jį.

Arba Tofilę pamiršk,!tęsė:
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DETROIT, MICH.
D. D. Oi Sąrišis rengia šokius su

batoj, 19 d. spalių, naujoj Draugijų 
svetainėj, 4637 W. Vernon Highway, 

vai. vakare. Kviečia- 
, visus atsilankyti ir pasilinksmin- 
prie geros muzikos. Įžanga 35c. 

Kviečia Rengėjai.
245-246

Pradžia 7:30 
mc;
Ii

ROCHESTER, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 62-ros kuopos susirinkimas bus 
ketverge, 17 spalių, Gedemino 
tainėj, 575 Joseph Ave., 7:30 
vakare. Visi nariai malonėkit 
lankyti, yra svarbių reikalu.

B.
(245-246)

sve- 
val. 

atši

lt. PAJIEŠKOJIMAI

M C KEES ROCKS, PA.
Sukatoj, 19 spalių, Ruthenian sve

tainėj, kampas Munson Ave. ii- Ella 
St., draugai jugo-slavai suloš “Emi- 
na Drama” 4 aktų. Taipgi bus dai
nų ir deklamstcijų. Pradžia 7:30

JIEŠKAU kambario su šiluma; pus 
ryčius ir vakarienę kad būt gali- 1 

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

’ll
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1 Baigęs Philadelphijos muzikos kotv. 
■ servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikui bū- 

Jicško inteligen- tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
rnane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lOth St., Camocn, N. J.

aukas Gasto-jg maI‘Ą II ,

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

F’V'FO A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ .LAIKA ir miegojimas per visą naktj ant JJ 
trečių lubų, oringam kambaryj_

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

prūdas su sūruin vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

a

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

u?

Bell Phone, Poplar 7545

p**

Graborius-Undertaker
MOTERIMS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais iŠ

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Ui Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir feį 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba- || 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. g?

ĮjĮ 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. fg
Fff Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
N- Telefonas: Pulaski 1090
IttUlllllllllllllHBIIIIIIIIIIB

teturinčia mergše, Jis susijaudino taip giliai, kad rodėsi po 
Tinkliška. “Ne, ir i jo kūną vaikšto elektros stipri pajėga, kra- 

\ Albertas tai pastebėjo ir skubiai
_ - - * v i • i...
—Aš tave, drauge, užtikrinu, kad jei tu 

net dabar, gyvendamas Amerikoj, pasiim
tum Tofilę į šitą šalį ir su ja apsivestom, 
tai seniai tave iškeiktų, kaip niekšą.

—Iškeiktų, tai iškeiktų, bet kam čia 
jungti socializmą?

—Paaiškinsiu, tik paklausyk. Dabarti
nėj gadynėj pinigas vaidina svarbiausią 
rolę. Būk žmogus durniausias, jei tik tur
tingas, tave visi myli ir gerbia. Mergina, 
sakysim, bus prasčiausios išžiūros, neti- 
kiausia, paprasta sustumtinė, drimbla, bet 
jei tik jinai turės gerą kraitį, tai žiūrėk 
vyrų, kaip musių aplink medaus šmotą. 
Tas pats su vaikinais. Turtingiem atda
ros mokyklos, atdaras pasaulis, o vargdie
niam—tas pats vargas visur. Socialistai 
mano priešingai. Jie. sako, kad visi žmo
nės užgimė lygiais, todėl ir privalo lygiai 
gyventi. Bet kaip tą pasiekti? Reikalin
ga įvesti ekonominė lygybė: iš turčių, ku
riem turtus sukrovė darbininkai, jie rei
kia atimti ir valdyti bendrai, drauge vi
siem dirbant. Tuomet žmonija tikrai pro
gresuotų, nes kiekvienas sugabesnis, o ne 
tas, kuris turi turto, galėtų savo gabumus 
išvystyti ir panaudoti pirmynžangai, nau
dai visų. Prie to mes siekiamės.

—Ką tas turi bendro su bažnyčia, saliū- 
nais ir kitais galais, kuriuos tu suminėjai? 
—klausė susidomėjęs Petras.

Albertas atsikėlė nuo kėdės, vaikščioda
mas po kambarėlį, dar energiškiau ir 
draugiškiau atsakė:

—Ką tas turi bendro? Pamąstyk, bro
lyti. Tu eini į saliūnus, leidi sunkiai už
dirbtus pinigus, pirkdamas protui nuodus, 
pavydale alaus arba degtinės. Ar gi ne
geriau būtų, jei tuos pinigus ir laiką su
naudotum pirkimui ir skaitymui gerų kny
gų, bei lįikraščių? Ažuot krovus saliū- 
ninkui kapitalą, tu sukrautum čia—rody
damas pirštu į galvą tęsė Albertas.—Tu 
pataptum daug naudingesnių. Tu eini į 
bažnyčią, nešdamas kunigui dešimtukus ir 
dolerines—remi dabartinės tvarkos palai
kytojus. Kas yra kunigija? Kapitalistų 
ir dvarponių ramstis. Kur tik darbinin
kai sustreikuoja—kunigai pirmutiniai sto
ja kapitalistam pagelbon, ragindami para
pijomis eiti dirbti, laužyti streiką. Jei dar 
nepatyrei, tai pagyvenęs patyrsi.

Šis pasikalbėjimas į Petrą padarė dide
lio įspūdžio. Jis pradėjo giliai mąstyti ir 
daryti savotiškas išvadas. Jam, aišku, 
pirmiausiai krito į galvą atsitikimai, ku
rių jis pats buvo liudininku; vaikystės die
nos. Atsiminė Petras tarnavusį pas jo tė
vą gabų ir sumanų piemenuką, Janką.

(Tąsa bus)

pasakė, tėvo minčiai pilnai

Petras abejojo, nedrįso net

cialistinių pažiūrų žmogus

Be to, ten Petras 
teratūros—gerų knygų ir 
uos beskaitydamas pats, 
<eite.
evoliucija, tačiaus, nepasi- 

Važiuoda- 
jis dar vis buvo labai ti-

s, motinos vyriausiu pra- 
neli, nepamiršk dievo”. Į 

:|e: “Niekados, motin!” Pri- 
ną, kokį pusmetį šešta- 
praleisdavo saliunuose, o

į sau pageidaujamą pusę

um.
! — nusistebėjęs ironiškai 
O kas esu dabar?
vyje tik medžiaga, bet 
ga, dar nė netašyta.

la-

į savo galvą to, ką skaitai; 
tai visų skaitymų. Esi pa
ikios linijos. Blaškaisi lyg 
ėlis.

Aš palaidas... paleistu-

drauge! Nesuprask manęs 
paleistuvis, ale palaidas 
Matai, tu sakaisi prita- 

ąlistam, bet tuo pat sykiu

Tamulevičius, J. Lazinskas, A 
Paltanavičius, D. Valentukevi- 
čius, M. Kasparas, J.
šauskas ir A. Tatarskis po 50 
centu; J. Rastenas, A. Paulau- 
skiene, M. žiedelis, Simanskas, 
F. Valentuke 
kas, V. Alų;
L. Vaikšnis, 
lentukeyįčius
Kurie įukojp po mažiau, tų 
pavardžių ne 
rinkta $8.60.

Varde Gastonijos streikierių 
tariu visiems širdingai ačiū.

Dama-

vičius, B. Mataus- 
conis, S. Simutis,

po 25 centus

garsinu. Viso su-1

j Į
K'-1 a buvo, renkamos aukosi 

specialiai Gastonijos streikie- Į 
riams dėžutėmis, aš irgi lei- g 
dausi po stubas rinkti. Reikia g 
pasakyti, kaą iš lietuvių nie-1 
kas neapsiėmė eiti ir rinkti g 
po stubas. Tai labai prastas j 
dalykas. Gastonijos streikie- g 
riai kovoja už visų darbiniu- g 
kų reikalus, l<ai kurie jų nesi
gaili nei savo gyvasčių, tuo 
tarpu mes nbpašvenčiame nei 
poros vakaru, kad pasidarba
vus del jų, parinkus aukų by- 
los vedimui.) Tik vieną va-j 
karą pagelbėjo rinkti aukas g 
drg. J. Virbickas. Bet kuri 
buvo kiti draugai? Nejaugi g 
jie neatjaučia tiems kovoto-J 
jams, kuriems gręsia kalėj i-g 
mas, o gal irj mirties bausmė? §

!l
Auku dėžutėmis surinkta B c r •

$34, kurie pasiųsti į Tarptau-lte 
tini Darbininkų Apsigynimą ii’|| 
pakvitavimas gautas. Pavar-|B 
džių neskelbiu, nes metant į p 
dėžutę neuzrašinėjau, kiek g 
kas aukojo, išskiriant J. Simu- g 
tį, kuris davė $1.

Reikia priminti, kad svetim
taučiai geriau aukojo, negu1 
lietuviai. Jeigu lietuvių kuris' 
įmetė dešimtį centų, tai jis jau; 
skaito atlikęs labai didelį dar-! 
bą. Bet kada reikia vakarais' 
bastytis stuba nuo stubos ir', 
svilti akis prašinėjant aukų irį 
dar klausant visokių išmetinė
jimų, tai jie to darbo neįver
tina, skaito menkniekiu.

Visiems aukotojams tariu 
širdingai ačiū.

V. Vilkauskas.

Per Žydy Šventes Atdara Vakarais

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Isisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuvės

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

g
I

Ą

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIA!
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- rf* | d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- g 8 vJf

$149
IR
i| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- 
I tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

Belgradas, Jugoslavija.— 
Mirko Būkovec, jaunas 
darbininkas, tapo pasmerk
tas dešimčiai metų sunkių
jų darbų kalėjimo už pri
klausymą prie Jaunųjų Ko
munistų Lygos.

M

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkėje

• Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Go

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

reikalingų rakandų.

Pusryčiu Setas t 
Visomis Spalvomis

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum

1
 198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y. Windsor styliaus krės-

Tel. Greenpoint 2372 labai specialė kaina
i Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50.
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Jllradienis, Spalių 15,1929
—T

LAWRENCE, MASS.
Gerina Maple Parką

!J

Puslapis Penktas

i»a&Bmi88K

Nebėra “Velnio įrankiu” Dabar!
<l>

PRAŠALINTASTAPO

© 1929 
The American 
Tobacco Co..

Mfrs.

strei- 
au te
ku rių 
jeigu

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

mobilių
i skaičius
jie išeitų į simpatijos streiką, 
prijausdami streikuojantiems 
žibalo išvažiotojams.

EATSVE

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

I

sr«iK6

VIETOS ŽINIOS
DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

Mieliau __—.

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

kad neprileist visuotino 
ko trekų šoferių ir kitų 

darbininkų, 
siektų 25,000,

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREEN POINT 1411

FRANK A. URBAN’S 
151 Metropolitan Avenue,

_______________  ORDER BLANK   
Eiundtmi plnijfUB »u »aro adresu, užrsftykitei \

AS, lewilau pasini?*, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj maloniklt man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su Tisais nurėdytais, 
kaip Tartotl.
Vardas

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders ?6“c°
x nuo savo amžino priešoI

Hrlm ? Tshc <26 centai už skrynutę) yra -tai kanuolš prie! 
UiuU LuA i<fWo kitą amžiną žmogaus • priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligą.

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

F. URBONAS

Kadaise “Lais 
syta, kad Maple 
rovė nutarė padi 
žaismių. šiam 
narių sudarė gr 
ją. 
nymas 
opozicijos laike 
bet šiame atsitik 
buvo vedama net patį darbą 
pradėjus, dirbantieji draugai 
gavo kandžiojirųų net darbo 

. laiku. Tokiu e 
ma gėrėtis. 
Galima priešin 
kuo griežčiausiai 
vedimo, bet kuo net didžiumai 
legalio susirinkimo balsų 
tampa priimtas, 
paprastas demok 
organizacijos lab 
kad net opozicin nkai rūpintų
si, kad nutarimo 
atsieitų kuo pigiausiai, 
čiaus šiame atsitikime 
Bendrovės nariai 
cinę taisyklę ignoravo, 
to niekam nėra nei naudos, nei! 
garbės.

Nežiūrint šios

įvėj” buvo ra- 
Parko Bend- 

dint pievą del 
darbui dalis 

iežtą opozici- 
Naturalu, jei koks suma- 

organizacijoj sutinka 
jo pravedimo, 
ime opozicija

. gėsiu negali-! 
Jis daro blėdį. į 

is - įnešimuii' 
laike jo pra-į

. jis j 
tai tuometį 

ratišk urnas iri 
as reikalauja,

Įvykdinimas

tūli
šia organiza-

O iš I

kliūties, gru
pelė draugų padiryžo šį dar- 

galo. Vienas 
draugas man rašo, kad orui 

io darbo pra- 
šio rudens 
nedėlią pa-

bą davest iki

atvėsus tęsimas š 
sidėjo. Pradžią 
darbui užpereitą 
darė draugai Stakionis, Več- 
kys, Kralikausk 
Gradauskas, Da 
Milius ir Pečiulk 
suminėtų yra dar 
gų, kurie tą dar 
eitą rudenį, pav 
kiaušiai, dar dirt 
ba ne vien šį darbą, už kurį 
jie balsavo, bet 
prakaituoja ir p 
bų ant parko. E 
už kokį atlyginimą, bet veltui. 
Tai yra geriausias įrodymas,! 
kad jiems rūpi 
labas.

Senoji 
pusantro 
prisieina 
liams. 
sta. 
pievai užima i 
Dalis šio skinimo ir vidurys se
nosios pievos’ yra ” klonis, iŠ 
kurios lietaus vanduo neturi 
ištakos. Jeigu ji bus tinka
mai nusausinta, tai pasidarys 
puikus, naudingas žemės skly
pas, kurin seniau nei šuo ko
jos neįkeldavo.

šio parko palaikymas ir tin
kama jo priežiūra turi gero 
pagrindo, nes Maple Parko 
Bendrovė, apart A. L. D. L. 
D. kuopos ir Liaudies Choro, 
yra svarbiu punktu, apie 
kristalizuojasi radikalis 
mentas.

is, šimkonis, 
vidonis, Bilą, 
a. Apart čia! 

• keletas drau-į 
ją dirbo per-1 

■ asarį ir, vei- į 
s. Ir jie d ir-į

nemažai pa- 
rie kitų dar-i 
irba gi jie ne;

organizacijos Į

pieva
akro.
užleist automobi- 

žaismėms vietos trūk- 
Naujai išskintas plotas 

irgi virš' akro. į

užima apie j 
Bet dalį jos

DENVER, COL

JUOZAS KAVALIAUSKAS

s.

kuri 
ele-

GeraiDenverio Darbininkai 
Remia Gastonijos Strei- 

kierių Bylą

SENOVĖS PRIETARAS
įvedinėjant mašinas, gyvoji žmogaus pajėga bijojo, kad būsianti visai laukan išstumta. AMERIKOS INTELI
GENTINGU MO spėka panaikino tą senovišką prietarą. Naujovinė mūsą "mašininė gadynė” neša laimę ir išteklių.

!gYMN*3IQM Ii
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(itą spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretu prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretu. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

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

ITS TOASTED

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAML’OTOJAB

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausfas ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TKLEFONAIi
Keystone —Main 8668
Bell— —Oregon 5136

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York

į

Tol * Grecnpoint HJS

New Yorko Žinios
Gyvenimas ir Mirtis

Kiekvienas žmogus gyvena 
ir žino, kad reikės mirti. Ta- 
čiaus kiekvieno gyvenimas 
skirtingas, taipgi ir mirtis skir
tinga.

šiame rašinyj tarsiu keltą 
žodžių apie taip vadinamus se
nus singelius, jų gyvenimą ir

Rugsėjo 29 d. d. Tarptauti- esu įsitikinęs, kad
nis Darbininkų Apsigynimas 
buvo surengęs vakarienę ir 
šiaip pasilinksminimo vakarą, 
žmonių atsilankė pusėtinai 
gerai. Del vedimo Gastonijos 
streikierių teismo aukų surink
ta $76.50; buvo tokių, kurie 
aukojo net po $10.’ Iš lietuvių 
dalyvavo tik du—drg. G. Ger- 
gen ir M. Petrulis ir-abu au
kojo. po, $1.25. .

tokių žmonių gyvenimas pa
našus ir kitose lietuvių kolo
nijose, kaip ir New Yorke. 
New Yorke per paskutinius 
trejetą metų rasta jau trys ne 
savo mirčia mirę viengungiai, 
kurių gyvenimas buvo darbas, 

r_............. ........... naminėlės gėrimas ir užsibai-
dalyvavo tik du—drg. G. Ger- Kė nelaiminga mirtim. Sakau, 
gen ir M. Petrulis ir-abu au- nelaiminga mirtim todėl, kad 
kojo po $1.25. Taipgi turiu niekas nežinojo per keletą die- 
pažymeti, kad įžanga buvo 50 kad jįe Jau niirę ir, tik, pa.-

asmenys. Jie moka į p.ašel pi
nes organizacijas, jeigu'kuris 
iš tų singelių priklauso. Bet 
bėda tame, kad sunku iš tokių 
gauti pinigų užsimokėt į pa- 
šelpinę organizaciją ir, kada 
miršta, tai todėl būna prara
dę pomirtinę per neužsįmokė- 
jimą. Jiems darbininkų judė
jimas ‘yra svetimas dalykas; 
d a 1 y va v i mas susirinki m u ose 
nesvarbus ir neįdomus. Savo 
liuoslaikj praleidžia prie stik
lelio ir mažai kada mato die
nos šviesą. \

atsitikimų, kad vedę I 
tokius “labai gerbia”1 
jie pinigų turi. Kada j 
pasibaigia, tai tie, pasi 
gyveno ir pinigus pra-!

Nanking, Chinija.—Nan
king!) valdžia -labai blogoj 
finansinėj padėty. Pareika
lavo Shanghajaus ir kitų 
miestų tuoj aus sukelti $5,- 
000,000.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ,...$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokinamo lietuvių ir anglų kal
boje, 
žymus 
rfus L 
9 vai. 
iki 12 vai.

Mokytojom yra lietuvis, 
auto ek>pertas-instrukto- 
Tikniavičius. Atdara iki 
vakare, nedėldieniais 10 

ryte.

METin KONTRAKTORIAl
BiMavojame budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moder ntški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mer : įsu langus už visai žemą kainą.

t>dinku* viršaus ir iš vidaus. Darbą 
n-si u ‘jukar.’i.

Tarkitės mumit del
Y paliukai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
#44 Driggs Avenue,

Skynu*: 25’:
7T/Z

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y 
()rove Si.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Berklis Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažamčs, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusimipę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų.,buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 

: silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spindu!iai, 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.
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“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Victims.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, Y.

Kampu Clermont Arenwe 
TELEPHONEi JUNIPER »7M

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

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

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

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis rotomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
>• 0BOADWAY, NEW TOBK

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS”
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

Idesose.

----- $203-----
Iš N. York į Kauną, ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

centų, tai kiek pelno liks nuo 
parengimo, kol kas, dar ne
patyriau. Spalių 3 d. įvyko 
T. D. A. mėnesinis mitingas, 
Johnson name, ant Lawrence 
St., room 313. Ten buvo iš
duota įvairių komisijų rapor
tai, iš kurių paaiškėjo, kad 
yra daug veikiama. Taipgi 
nutarė, kad panašūs viršminė- 
tam parengimai būtų rengiami 
kas mėnesis, kad surinkti dau
giau aukų Gaštonijos streiko 
vadų bylai. Taipgi stengtis 
kuo geriausiai išaiškinti vietos 
darbininkams Gastonijos dar
bininkų'teismo pobūdį. Taigi, 
draugai lietuviai, pas kuriuos 
dar randasi nors mažiausias 
darbininkiškas atjautimas, at
eityje turėtumėte dalyvauti ir 
kiek galima paremti Tarptau
tinį Įiarbininkų Apsigynimą 
jo parengimuose.

T. D. A. Narys.

Yra 
žmonės 
tol, kol 
pinigai 
kuriuos
leido,-nusigrįžta nuo bent ko
kių bėdų ir iškaščių, ir turi 
svetimi tuomi rūpintis. Ta- 
čiaus, . atrodo, tų viengungių 
niekas neišmokins; jie nieku 
nesidomi' ir pamiršta visus 
vargus naminelėje. Joje jie nu
plauna visus savo gyvenimo 
griekus, kaip jie patys sako.

Kas šiandieną dedasi New 
Yorke, esu įsitikinęs, tas pat 
ir kitur. Tai verti pasigailėji
mo žmogynai, žinoma jęra ir 
švariai užsilaikančių, bet to
kių mažai.

stebėjus jų nebuvimą, pasitei
ravus, surandama mirusius.

Paskdtinis taip rastas miru
siu, tai Boleslovas Vengras. 
Sakau, tai stebėtinas atsitiki
mas. Nedėlioję, kaip kaimy
nai pasakoja, buvo sveikas ir 
pusėtinai linksmas. Tame na
me gyvena lietuviai ir jisai pas 
lietuvius turėjo kambarį, bet 
niekas iki penktadienio nepa
stebėjo, kad jisai miręs. Ka
da sužinota, kad jis miręs, ir 
kuomet atidaryta durys, tai Gręsia 25,000 Šoferių 

-- ir policistas nuo ... h, h 
svyruoti pradėjo. dlOipSklJOS uhClkdS

sakoma, kad ir policistas nuo 
to dvoko i
Reikia priminti, kad ir svei
kųjų kambariai seni, be jokios 
ventiliacijos. )

Vienas dalykas, tai retas 
kuris, gyvas būdamas, tinka
mai apsirūpina, kad būtų iš 
ko jį palaidoti. Didžiumoje 
tokius viengungius turi '“ap
draudę” nežinomi (ar žinomi)

1,500 taxi-cab automobilių 
negali gaut gazolino ir riogso 
garažuose per tai, kad strei
kuoja 3,000 šoferių, kurie iš- 
važiodavo Standard Oil ir kitų 
penkių žibalo kompanijų ga
zoliną. Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai daro viską,

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

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

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

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

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

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Bfik neprigvlmingas. Išmok karų amatą ir pradik 
kelią j 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 užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINK1TI AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City
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VIETOS ŽINIOS A. L. D. L. D. 185 Kuopos Rusės Parapijonkos Popą 
Nariams ir Pašalinei Publikai Kiaušiniais Nuvijo nuo 

Altoriaus Long Islande

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Brooklyno ir New Yorko 
Lietuvių Darbininkų 
Organizacijoms

Konferencija Apgynimui 
j Teisiamų Častoniečių

Šiandien vakare, 7-tą vai., 
Irving Plaza svetainėje, New

Visi komunistai ir simpati- 
zatoriai savo organizacijų su
sirinkimuose per šį spalių mė- 
nesj būtinai turi pirmoj vietoj i Unijos, kliubai, r___ ,
pasvArstyt Komunistų I artijos kjįos darbininkų organizacijos į
rinkimų kampanijos klausimą. 
Turi būt plačiai išdiskusuota 
Partijos programa, o po tam 
balsuojama užgyrimas Komu
nistų Partijos kandidatų.

Taipgi būtinai reikalinga fi
nansinė Partijai parama, sky
rimas iš iždų ir rinkimas au
kų tam tikslui.

Yra rengiamas masinis mi
tingas Williamsburghe penkta
dienio vakare, 25 d. šio mėne
sio,, kuriame lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės būtinai Į 
turi dalyvaut kuo skaitlingiau-j 
šia. A. L. D. L. D. ir L. D. S.! 
A. kuopų komitetai būtinai tu
rėtų paragint savo kuopų na
rius, kad jie dalyvautų tame 
mitinge. Reikalinga taipgi 
plačiai kalbėt »apie tai darba
vietėse, kad ir kitų tautų dar
bininkai ten dalyvautų.
Sovietų 12 Metų Sukaktuvių 

Minėjimas
Lapkričio 3 d., sekmadienį, 

bus milžiniška demonstracija 
Madison Square Gardehe, New 
Yorke. Ta demonstracija bus 
paminėjimui dvylikos metų 
sukaktuvių Rusijos Sovietinės 
Revoliucijos ir sykiu paskuti
nis mitingas New Yorko mie
sto rinkimų kampanijos reika
lais. Kom. Part. Distriktas 
rengiasi išleist priminklo (sou
venir) programą, kuri talpins 
savyje daug straipsnių, apipa- 
sakojimų, piešinių ir paveiks
lų, vaizduojančių budavojimą 
socializmo Sovietų Sąjungoj.

Visos lietuvių darbininkų or
ganizacijos, ypatingai A. L. D. 
L. D. ir L. D. S. A. kuopos, 
raginama siųst pasveikinimus 
į irtinimą programą, 
pasveikinimams bus 
ta vėliau.

Visų organizacijų 
frakcijų 
platint 
Square 
jos.

Kaina 
paskelb-

ir kom- 
raginami 
Madison

sekretoriai 
tikietus del 
Garden demonstraci-

J. Kraucevičius.

Sugrįžo iš Europos 
p. J. Kulis, Chicagietis

Šiomi£f diėnomis sugrįžo 
Europos chicagietis J. Kulis, 
kuris ten išbuvo apie 1.9-ką 
mėnesių. Lietuvoj buvo ilgo
ką laiką. Didžiuma Lietuvos 
žmonių gyvena baisiam skur
de. Kunigai juos išnaudoja ir 
mulkina, kaip tik nori, nors 
žmonės, apskritai, bedievėja. 
Vietoj steigti visuomeniškas į- 
staigas, prieglaudas našlai- 

«... čiam ir ubagam, kurių minios 
valkiojasi, jie steigia bažny
čias, kurių ir taip jau daug 
yra, sakė p. Kulis.

iš

Spalių 17 d., 8-tą vai. vaka
re, svetainėje 218 Van Sicklen 
Avė., įvyks A. L. D. L. D. 185 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų. 
Bus išduoti raportai apie mū
sų parengimą ir perkėlimą į 
naują svetainę. Reikės aptar- 

Iti. ir kitus bėgančius reikalus.
Yorke, įvyksta New Yorko chs-j rpaįpgį į)US jr paskaitėlė labai 
trikto konferencija Gastonijos i įdomiu klausimu, bet prelegen- 
teisiamųjų audėjų apgynimui, j ^as nenorį temą garsinti, tik 

i, pašelpinės n isakė, kad risis su Kaškiaučiaus 
j 2 į prakalba, pasakyta 11 d. spa-

Todel ne tik visi nariai 
dalyvaukite, bet ir pašalinių 
atsiveskite.

turi pasiųst savo atstovus į šiąljju
konferenciją.

2,000 Langy Valytojų 
Streikas New Yorke

Narys.
(245-7)

va-Streikuoja 2,000 langų 
lytojų, reikalaudami 40 valan- 

darbo savaitės, 5 vai. dar- 
dienos ir uždarbio pakėli- 
iki $25 ir $49 į savaitę, 
priklauso Langų Valytojų

Protective Unijai.

<Ių 
bo 

' mo 
i Jie

Būtlegeriai Nušovė Tėvą ir 
Sūnų Vienu Sykiu

Užsiregistravo Balsavimui 
1,555j 10 Piliečių

nežinomi vyrai nušovė 
Serocco, 52 metų am
ir jo sūnų Alfredą, 22 
bešnekant

Du 
Johną 
žiaus, 
metų,
ant šaligatvio ties 
mais po num. 
New' Yorke.

Trys parapijonkos kiauši
niais ir įvairiomis supuvusio
mis daržovėmis numušė nuo 
altoriaus savo stačiatikių 
(pravoslavų) rusų bažnyčios 
kleboną J. W. Zovoiškį, East 
Mead owe, Long Islande. Tai 
buvo tąsa kivirčų tarpi klebonų 
ir parapijonų. Jis norėjo ap
dėti parapijomis specialiais 
mokesčiais, iš kurių būtų baig
ta mokėti už cerkvę; o parapi- 
jonai spyrėsi, kad užį cerkvę 
būtų išmokėta iš reguliarių 
sekmadienio rinkliavų. Kle
bonas gi sake, kiek surenka
ma sekmadieniais, tai vos tik 
užtenka jam pačiam pragy
venti su moteria ir dviem duk
terim.

Mėčiusios kiaušinius ir pu
vėsius į Zovoiskį moterys bu
vo areštuotos ir nuteistos; bet 
teisėjas laikinai suspendavo 
bausmę, pagrūmodamas, kad 
jeigu jos ką nors panašaus 
bandys ateityj daryt, tai bus 
jau be jokio teismo sodinamos 
kalėjimam

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapertės 

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

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

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

Kaina žema todėl, kad greit turi
me narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK

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

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

(222-248)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” 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.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS plet; 2-8 po piet.
Ketvergai* ir subatoHi* iki C 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
•uiyg autartfe*.

Balsavimams rinkimuose Di
džiajame New Yorke užsire
gistravo 1,555,110 piliečių, tai 
yra 320,991 daugiau, nekaip 
1925 metais,-- Politikieriai ma“l Rer^jj0 
no, kad padidėjęs užsiregist-l ‘ 
ravimas neisiąs demokratams 
ant naudos.

jiemdviem 
savo na- 

23 Goerk St., 
Viena nuklydu

sia kulka buvo peršauta ran- 
Ika sėdėjusiai ties langu Beat
ričei Galio.

Anksčiau tą patį sekmadie
nio vakarą kur tai smuklėje 
Seroccai susipykę su būtlege- 
riais, kurie gal būt jiems ir at-

Jieško Pamišėlių Plėšikų,: 
Pabėgusių iš Ligoninės

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

Keturios bolių alleys.

Tel. Stagg 9938DR. MENDELOWITZ
Sudegė Nežinomas Darbo
Žmogus‘New Yorke

Gaisre po num. 284 Third 
Ave., New Yorke, sudegė nau
jas “burdingierius,” matomai, 
darbininkas apie 25 metų am- 
žiavus, kurio vardas dar nėra 
žinomas.

TEATRASDAINOSMUZIKA

“LAISVĖS SĖKLA”

Momart Teatre, Fulton St. ir 
Rockwell Place, Brooklyne

“Laisvės Sėkla” (Seeds of 
Freedom) yra Sovietuose pa
gamintas judis. Tai istorija 
jauno žydo, čeverykų dirbtu
vėlės darbininko, Iliršo Lek- 
kerto, kuris nuščvė Vilniaus 
gubernatorių Von Waaliu 25 
metai atgal, keršydamas jam 
už persekiojimą revoliucinių 
savo draugų, areštuotų laike 
Pirmosios 
ei jos.

žiaurus 
išveda jį

Gegužės demonstra-

to darbininko bosas 
iš kantrybės ir pa

skatina kovoh prieš buržuazi
ją abelnai ir prieš carizmo 
jungą. Jis organizuoja Pirmo
sios Gegužės demonstraciją. 
Cirke, kur lankosi gubernato
rius, skleidžiama revoliuciniai

Automobilis (be Šoferio 
Užmušė Merginą

pa-Automobilis be šoferio, 
sileidęs pakalnėn Amsterdam 
Ave., ties 134-tu St., užmušė 
Josephiną Schurer, 25 metų 
amžiaus merginą. Areštuotas 
šoferis Jack Riskinas, kuris pa
liko automobili tokioj pavojin
goj vietoj.

lapeliai, paslėpti gėlėse. Gu
bernatorius jieško “betvarkės”, 
kaltininko;' jis įpuola į pašėli
mą, matydamas bendrą darbi
ninkų frontą, ir paliepia nu
plakti visus vyrus ir moteris, 
nužiūrimus prisidėjime prie 
“miatežninkų.” Gubernato
rius nušaunamas; carinė vy-l 
riausybė baisiai keršija; įta
riamieji maištininkai inkvizito- 
riškai mėsinėjami; pats Lek- 
kertas nu gal ab ij am as.

Vis tai tikri istoriniai įvy
kiai ir atvaizdinami taip, lyg 
viskas tas šiandie tavo akyse

Garsusis L. M. Leonidovas, 
aktorius “Caro Jono Baisio
jo,” vaidina dvigubą rolę “Lai
svės Sėkloje.” Dailės ir turi
nio žvilgsniu šiam krutamajam 
paveikslui priklauso augšta 
vieta.

Toje pačioje programoje žy
mi rusų dainininkė Nina Tara
sova dainuoja eilę parinktinų 
rusišku liaudies dainų.

Rep.

Brooklyno ir New Yorko po
licija jieško trijų 
pamišėlių, kurie 
Mattea wan State 
išsipjaudami skylę lubose. Jie
jau pirmiau buvo sėdėję ka
lėjimuose už apiplėšimus.

kriminalių 
pabėgo iš 
Ligoninės,

KAINOS PRIEINAMOS. /
949-959 Willoughby Avenue

Tel.. Stagg 3842

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

rzggyg

’ MIRTYS-—LAIDOTUVES
Katarina Stoyan, 43i metų, 

55-06 Hamilton PI., Maspeth, 
N. Y,, mirė 10 d. spalio; 
palaidota 12 d. spalio Alyvų 
kalno kapuose. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi graborius

» Tel., Triangle 1450 |
; Lietuvis Fotografas;
' IR MALIORIUS i

SPORTAS
. ..... •

PARIST

d rūčiau- 
ketina šį

Į Darbą atlieku

I" Kreipkitės
JONAS STOKES

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir I^exington Avės. 

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮNufotografuoja ■ 

ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra j a y u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
Šiuo adresu:

475 Grand Street,

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.
KOMARAS TIKISI 
G. CALZĄ

Juozas Komaras, 
sias lietuvių ristikas,
vakarą paguldyt Geo. Calzą 
New Ridgewood Grove audito
rijoj, Brooklyne. Calza yra 
skaitomas pačiu kiečiausiu iš 
visų italų ristikų. Katras jų
dviejų laimės, tai, supranta
ma, dar nėra žinios. Bet lai
mėtoją ristikų suporuotojas 
Rudy Miller žada paskui su
vest persiimt su dabartiniu pa
saulio čampionu Schickatu.

Aną vakarą Philadelphijoj, 
prieš virš 10,000 publikos, Ko
maras ištisą valandą glėbiavo- 
si su pagarsėjusiu vokiečių 
drūtuoliu Steinke, ir išėjo ly
giomis, išsibaigus paskirtam 
laikui. Jeigu būtų toliau tęs
ta, tai gal Steinkei būtų ries
tai prisiėję, kaip kad mums 
praneša mačiusieji tąsias jų
dviejų imtynes.

Apart Komaro su Calza, 
šiandien vakare New Ridge
wood Grove grumšis dar Re
nato Gardini su Paul Harperiu, 
kurį įveikė Karolis Požėla; 
Steinke su Fr. Herrmannu iš 
Pennsylvanijos ir Paul Malia- 
ros, graikas, vidutiniai sunkaus 
svorio pasaulinis čampionas, 
su Tedu Radionovu iš Rusijos.

Tikietų kaina—nuo 75 cen
tų iki $2. Sprendžiant sulig 
išanksto išparduotų tikietų, 
būsią kupina svetainė publi
kos.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

A

papročio 
pagelbsti 
malimą.

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažystame Jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pari- 
matyti.

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

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

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

416

R. D.
ii.

Mokiname Barbenanti
Telephone: 0783 Stagg

mitingą

REIKALAVIMAI

242-7

lankėsi 
So. Bo- 
žmona,

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

Hirsch Lekkert-šiaučius (Ju. Untershlak) ir Miriama, ra
bino augintinė (G. Sinelnikova), vadovaujantieji aktoriai 
“Laisvės Sėkloje,” sovietinianje judyje, kuris dabar rodo
mas Momart Teatre, Fulton St. ir Rockwell Place, Brook
lyne. ,

REIKALINGA drūtas vyras prie 
sunkaus darbo. Atsišaukite: J.

Eisenberg, 55 Montrose Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., stagg 3456. 243-5

“Laisvės” įstaigoj 
drg. Taraška, mūsiškis 
stono veikėjas su savo 
ir Čiulada, drg. Taraškienės 
brolis.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Valgykla yra užvardinta

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

New York, N. Y. 241-7

Lankėsi d. Taraškai ir 
Čiulada iš Bostono

Darbininkių Masinis 
Mitingas Spalių 17 d.

Komunistų Partijos Moterų 
Departmentas šaukia masinį 
darbininkių moterų 
spalių 17 d., kad sūsiorgani- 
zuot delei sekmingesnio vary
mo Partijos rinkimų kampani
jos. Mitingas bus Irving Pla
za svetainėje. Visos lietuvės 
darbininkės privalo dalyvauti. 
Šiame mitinge bus įduota ir 
vėliava delegacijai Amerikos 
darbininkių, kurios tą vėliavą 
įteiks Sovietų Sąjungos darbi
ninkėms, kuomet nukeliaus į 
tą šalį.

REIKALINGAS pusininkas-partneris 
į kostumerską kriaučių biznį, mo

kantis dirbti ant prosijimo mašinos 
ir kitokį kriaučišką darbą. Del įne
šimo susitarsime pęr laiškus ir ypa- 
tiškai. Antanas Navalinskas, 342 
Main St., Forest City, Pa.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.




