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Darbininkių Susivienijimas
leidžia knygą “Lietuvos Darbi
ninkės ir Poniulės”, drg. Kap
suko parašytą. Už savaitės ki
tos knyga bus gatava. Darbi
ninkių Susivienijimo narės tą 
svarbią knygą gaus veltui. Ta- 
čiaus draugės artimiausiame 
savo kuopos susirinkime dary
kit planus, rinkite, komitetus, 
kad kuo plačiausia ją pasklei- 
dus tarpe Amerikos lietuvių 
darbininkių ir darbininkų ypa
tingai katalikių tarpe. Tarkit, 
kiek galėsit išplatint savo kolo
nijoj ir duokit užsakymus Cen
tro sekretorei drg. E. N. Jeske- 
vičiutei.

57 kuopos draugės (Carne
gie, Pa.) turi greitai išmesti iš 
kuopos E. Šurmaitienę (Jei iki 
šiol neprašalinta.) Ji nuėjo į 
priešo eiles ir kovoja prieš mus. 
Išdavikams neturi būt vietos 
darbininkiškose organizacijose. 
Draugės carnegietės turite dar 
su didesne energija dirbti Dar
bininkių Susivienijimo kuopoj, 
apsivalydamos su negeistinais 
elementais; pastatykit kuopti 
ant tvirtų kojų. Jūsų darbe tu
rėtų pagelbėt dr. M. žaldokas, 
kuris pastaruoju laiku darbuo
jasi Pittsburgh© apielinkėj.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 162 
kp. (Toronto, Kanadoj) užsi
brėžė svarbų darbą per žiemos 
sezoną: rengti prakalbas, pa
skaitas, diskusijas įvairiais 
klausimais. Apart kitų klausi
mų turi į dienotvarkį įdėję ir 
darbininkių moterų klausimą. 
Draugai torontiečiai, turėtų ne
atbūtinai pasirūpinti sutverti 
Darbininkių Susivienijimo kuo
pą, Torontoj. Darbininkių rei
kalai nesiskiria nuo visos dar
bininkų klasės reikalų, tik dar
bininkės yra dvejopai išnau
dojamos. Didžiausias pasaulio 
mokslininkas ir vadas visos 
darbininkų klasės, drg. Leni
nas, yra pasakęs, kad darbinin
kų klasė proletarinės revoliuci
jos tol nelaimės, kol nebus 
įtrauktos darbininkės moterys 
į politiką, į visą darbininkų ju
dėjimą.

Mūsų tarpe retkarčiais yra 
rengiama religijos klausime 
prakalbos ir kalbėtojai statoma 
tokie, kaip kunigas Mockus, ku
rie neišdėsto dalyko pamatiniai, 
darbininkiškai. Religijos klau
sime prakalbas, paskaitas, dis
kusijas, reikalinga rengti kuo- 
tankiausiai ir kalbėtojus reikia 
statyti tokius, kurie religijos 
klausimą aiškintu pamatiniai, 
marksistiniai; o kad pamatiniai 
minėtą klausimą gvildenti, tai 
reikia prakalbas rengti drau
gams Taurui, Pruseikai, A. 
Bimbai, V. Andriuliui, K. Va- 
lioniui ir R. Mizarai. Į minė
tų kalbėtojų prakalbas atsilan
kę katalikai bus užinteresuoti 
ir jie prakalbas lankys toliau.
Tik taip dirbant mes pasekmes 
turėsime.

Savitarpinio lavinimosi klau
simas apleistas už vis labiau
sia. Atsargiai temijant darbi
ninkišką spaudą niekur nesima
to, kad Literatūros Draugijos 
arba šiaip simpatizuojančios 
darbininkų judėjimo draugijos 
diskusuotų steigimą marksisti- 
nių-leninistinių mokyklėlių. O 
tai yra negeistina yda mūs tar
pe įsigyvenus. Literatūros 
Draugija yra claug ir labai 
daug išleidus gerų knygų. Pa- 
galiaus “Laisvė”, “Vilnis”, 
Darbininkių Susivienijimas, iš
leido puikios literatūros. Va
jaus laiku draugai važinėja po
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SOVIETU LAKŪNAI TIKISI APLEISTI 
SEATTLE KETVIRTADIENĮ

SEATTLE, WASH.— So-| 
vietų lakūnai tikisi iš čia iš
lėkti į San Francisco rytoj, | 
bet mechanikai, kurie per
žiūri jų orlaivį ir pertaiso : 
iš vandeninio į sausžeminį 
orlaivį, nuimant pontonus 
ir pridedant nusileidimo ra

itus, sako, kad orlaivis vei
kiausia nebus prirengtas 
kelionei anksčiau kaip se
kantį šeštadienį.

Organizacija vardu Sovie
tų Sąjungos Draugai šian- 

• dien rengia lakūnams iškil- 
! mingas priimtuves. Tiki
masi, kad daug publikos da
lyvaus.

Vakar vakarą lakūnams 
neformališkai surengė po-1 
kilį Seattle Prekybos Buto : 
aviacijos komitetas.

Lakūnai jau gavo daug 
pakvietimų apsistoti įvai
riuose miestuose, bet jie 
mano laikytis savo užbrėž
tos kelionės—kad pribūti į 
New Yorką kaip greičiau-

L. Prūseikos Prakalbos!
TROY, N. Y.— Prakal

bos įvyks šią pėtnyčią, 18 
d. spalių (October). Jos at
sibus Baciaus svetainėje, 
260—4th Ave., Watervliet. 
Pradžia 7:30 vakare.

Troy ir Watervliet lietu
viai malonėkite atsilankyti.

SCHENECTADY, N. Y — 
Prakalbos įvyks subatoj, 19 
d. spalių vakare, visiem ži- 

l nomoj vietoj.
, AMSTERDAM, N. Y. d. 
L. Pruseika kalbės nedėl- 
dienį, 20 spalių, vakare, Mo
hican svetainėje, 117 East 
Main st. Pradžia 7 vai. va
kare

MECHANICSVILLE, N. 
Y., prakalbos įvyks panedė- 
ly, 21 d. spalių, vakare. A- 
pie svetainę sužinosite iš 
plakatų.

UTICA, N. Y.— Prakal
bos atsibus seredoje, 23 d. 
spalių, Labor Lyceum, 131 
Washington st. Pradžia 
7:30 vakare.

WORCESTER, MASS. d. 
L. Pruseika kalbės nedėl- 
dienį, 27 spalių, vakare.

įvairias kolonijas su prakalbo
mis. Tai tik ir. proga mažom 
kolonijom pasinaudoti, nes 
draugai Pruseika, A. Bimba, 
Senas Vincas ir kiti duotų pa
tarimus, kaip mokyklėles tvar- 
kytJr-'alavintis. Draugai, ne
praleiskite progos. Lavintis 
reikia kiekvienam; neužtenka 
tik laikraštį peržiūrėti, bet 
reikia ir knygas studijuoti. 
Reikia neatbūtinai susipažinti 
su Markso ir Lenino mokslu. 
O tai galima atsiekti tik la
vinantis savitarpinėse mokyk
lėlėse. Reikalinga darbininkų 
judėjimui naujų spėkų, o tų 
spėkų galima išvystyti tik iš 
savitarpinio lavinimosi.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Spalių (October) 16, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c

šia galima ir užbaigti savo 
12,000 mylių kelionę. New 
Yorke organizacija Sovietų 
Sąjungos Draugai rengia 
masinę demonstraciją pasi- 
tikimui lakūnu, c

Sovietų Lakūnas Čuchnovskis 
Atrado Naujas Salas

MASKVA.— Boris Čuch- 
novskis, Sovietų lakūnas, 
kuris pereitais metais did
vyriškai pasižymėjo suradi
me šiaurės leduose Italijos 
dirižablio ekspedicijos na
rių, tik ką pranešė, kad jis 
surado šiaurės krašte su- 
virš 100 salų, kurios iki šiol 
niekam nebuvo žinomos.

Tyrinėdamas šiaurės van
denius, su Point Dickson 
kaipo apsistojimo vieta, 
Čuchpovskis užtiko daug 
salų, kuriose yra labai daug 
stirnų, briedžių ir kitokių 
žvėrių.

Čuchnovskis darbuojasi 
sąryšy su Sovietų Mokslo 
Akademijos vedamu tyri
nėjimu šiaurės krašto.

Rusai Baltagvardiečiai Pra
šo Tautų Lygos Pagelbos

TOKIO, Japonija.— Sek
madienį čia gauta praneši
mas iš Charbino, Mandžu- 
rijos, kad minia rusų balta
gvardiečių surengė demon
straciją prie Vokietijos 
konsulato ir reikalavo, kad 
Tautų Lyga būtų oficialiai 
informuota apie tai, kad So
vietų spėkos užmušė 200 
baltagvardiečių prie Sibiro 
rubežiaus. Baltagvardiečiai 
šaukiasi Tautų Lygos pa- 
gelbos prieš Sovietus.

Raudonarmiečiai nemažai 
nužudė baltagvardiečių, ku
rie veržėsi Sovietų teritori- 
jon su Chinijos militaristų 
pagelba.

Amanullah Brolis Užėmė 
Sostą

CALCUTTA, Indija. — 
Asadullah Khan, buvusio 
Afganistano karaliaus ■ A- 
manullah jaunesnis brolis, 
laikinai užėmė karaliaus 
sostą, nuvertus bandito Ba
chą Sakao valdžią, kurią 
buvo sudarę Anglijos impe
rialistai.

Tokio, Japonija.— Polici
ja užpuolė praplėstą kai
riųjų darbo uniju pildančio
jo komiteto posėdį ir sua
reštavo 16 nariu, c.

Asansol, Bengal, Indija. 
—Sekmadienį del religinių 
apeigų kilo riaušės tarp in- 
dusų ir mahometonų. Vie
nas asmuo žuvo, vienuolika
tapo sužeista.

Baltagvardiečiai Apiplėšė
Sovietų Konsulatą 

Chinijoj
MASKVA.— Pirmadienį 

Įgauta pranešimas iš Tien- 
I tsin, Chinijos, kad ten pen- 
' ki ginkluoti baltagvąrdie- 
i čiai įsiveržė į Sovietų kon- 
i sulatą ir išplėšė dvi blieni- 
j nes šėpas.

Sakoma, du iš plėšikų ta- 
, po suabeštuoti; pas juos 
I rasta paimtų daiktų iš kon
sulato. Vokietijos konsulas 
apžiūrėjo namą ir Rengia 

j raportą apie baltagvardie
čių užpuolimą.

i -----------------------------

Chinijoj Plečiasi Sukilimas
SHANGHAJUS, Chinija. 

Į—Visoj Chinijoj plečiasi 
■ sukilimas prieš Nankingo 
1 valdžią. Militariniai pata
rėjai pataria prezidentui 
Chiang Kai-shekui sukon
centruoti savo militarines 
spėkas į svarbesnius punk
tus, išsižadėti net Hanko- 
wo, kad atsilaikyti prieš su
kilusius milituristus kituose 
punktuose.

Smarkiai Eina Ūkią Kolekty
vizavimas Sovietą Sąjungoj
Maskva.— Sovietų Są

jungoj smarkiai eina jungi
mas ūkių į didelius kolekty
viškai (bendrai) apdirba
mus ūkius. Taipgi Į eina 
smarkiai steigimas valsty
binių ūkių.

Šiais metais buvo 55 di- 
j deli valstybiniai ūkiai, ku- 
i rie apima 2,500,000 hektarų 
į (6,175,000 akrų). Sekan- 
Į čiais metais tokių ūkių bus 
1120, apims 6,000,000 hekta- 
i rų (14.820,000 akrų).

Kolektyvių ūkių šiais me
tais bus viso suvirs 100,000, 
apimant 15,000,000 hektarų 
(37,050,000 akrų), kas su
darys 65 nuošimčius visų 
kolektyviu ūkių, numatomų 
sulig penkių metų plano. 
Kolektyviu Ūkių Centralinė 
Organizacija mano, kad su 
pagelba penkių metų plano 
ne vienas ketvirtadalis, 
kaip suplanuota, bet. pusė 
visų ūkių Sovietų Sąjungoj 
bus subendrinta — sociali- 
zuota.

Ragina Remti Amerikbs 
Legiono Karinius Planus

Majoras C. L. Bodenha- 
mer, kuris nesenai tapo iš
rinktas Amerikos Legiono 
komandierium, kalbėdamas 
Federacijos konvencijoj ra
gino delegatus bendrai ves
ti kampaniją su Legionu, 
kad Amerikoj būtu išleistas 
visuotinas įstatymas del 
draftavimo (verstino ėmi
mo) karo tarnybon darbi
ninku ištikus karui. Jis 
priminė, kad ir įvairios pra
monės taipgi turėtų paeiti
po tuo įstatymu.

šališkas” teisėjas Gastoni- 
jos streikierių byloj, M. V. 
Barnhill, prokuratūrai vėl 
pareikalavus kelti klausi
mus apie komunizmą, pa
reiškė :

“Aš tikiu, kad žmogus, 
kuris skelbia komunizmą ir 
nuvertimą valdžios per spė
ka, būtu skaitomas netei- c-z C

singu liudininku bile kurioj 
šios šalies daly.”

Tuo būdu jis leido proku
ratūrai kelti kalusimus apie 
komunizmą, klausinėti kal
tinamųjų darbininkų apie 
jų pažiūras, kad prokura
tūra galėtų įtikinti džiurę, 
jog teisiamieji yra labai 
“blogi žmonės”, nes jie yra 
komunistinių pažiūrų,' ir 
kaipo tokiems “negalima ti
kėti.”

Teisėjas dar pasakė:
“Džiurei reikalinga žino

ti, kokio būdo yra kaltina
mieji, kuomet jie būna pa
šaukti į liudininkų kėdę, 
kad žinoti, ar tikėti jiems 
ar ne.”

Tuo būdu teisėjas patvar
ko, kad komunistams pati
kėti negalima, kuomet ne
komunistinių pažiūrų žmo
nėms greičiau galima būtų 
patikėti. Taipgi negalima 
tikėti tiems žmonėms, ku
rie skelbia rasių lygybę.

Taigi, teismas atvirai išė
jo prieš teisiamus darbinin
kus, kad juos pasiųsti į ka
lėjimą.

Kuomet Fred Beal, unijos 
organizatorius, vienas iš 
teisiamųjų, buvo pašauktas 
į liudininkų kėdę, teisėjas 
pareiškė: “Jeigu jis yra 
komunistas, jis neturi rei
kalauti, kad jis būtu teisia
mas taip, kaip ištikimas 
Jungtiniu Valstijų pilietis.”

Tokis teisėjo pareiškimas 
pilniausia leidžia prokura
tūrai iškraipyti faktus apie 
teisiamųjų pažiūras ir per
statyti juos blogiausiais 
žmonėmis džiūrės akyse.

Beal Pasakojimas
Advokatų klausinėjamas, 

Beal pasakojo apie vadova
vimą įvairių streikų. Jis 
sakė, kad pradėjo dirbti 
tekstilės dirbtuvėse Law
rence, ,Mass., vos ’sulaukęs 
14 metu amžiaus. Sakė, 
kad Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Uniia tapo su
organizuota del to, kad 
United Textile Workers 
Unija patapo reakcinė, pra
dėjo mėtyti lauk progresy-

GASTONIEČIU BYLOJ TEISĖJAS BARN
HILL PAREIŠKĖ, KAD KOMUNIZMO 

SKELBĖJAM NEGALIMA TIKĖTI
Komunistinią Pažiūrą Darbininkai Diskredituojami; Ban

doma Įrodyti, Būk Kom unistai Neteisingi Žmonės
CHARLOTTE, N. C. —|vius, kurie tiki, kad reikia

Kapitalistų tarnas, tas “be- vesti karingesnę kovą už
pagerinimą sąlygų teksti
lės darbininkams.

Beal sakė, kad Nacionalė
Tekstiliečių Unija gruodžio 
mėnesį pasiute jį į pietines 
•valstijas organizuoti labai 
išnaudojamus darbininkus.

Kovo mėnesį Loray dirb
tuvės darbininkai, Gastoni- 
joj, paprašė, kad jis pagel
bėtu organizuoti uniją.

Kuomet Gastonijoj pra
sidėjo streikas, Beal pasa
kojo, policija brutališkai 
užpuldinėjo pikietuotojus, 
maskuoti. darbdavių mušei
kos užpuolė ir išdaužė uni
jos įstaigas, ir del to strei- 
kieriai buvo priversti suor
ganizuoti savo sargybą, kad 
apginti naują įstaigą.

Toliaus Beal buvo klausi
nėjamas apie jo prakalbą, 
pasakytą streikieriams bir
želio 7 d. Valdžios liudi
ninkai pasakojo, būk jis lie
pęs streikieriams nėr spė
ką veržtis i dirbtuvę ir 
šaudyti j policiją. Beal sa
kė, kad jis savo prakalboj 
liepė streikieriams neata
kuoti policijos, nes policija 
tik to ir pageidauja, kad 
gauti priekabi, sugrūsti 
streiko vadus j kalėiima ir 
streiką sulaužyti. Jis sakė, 
kad nepatarė streikieriams 
šauti, bet sakė, kad jie turi 
teisę apsiginti, kuomet bū
na užpulti.

“Bosai visada pasiunčia 
savo šninus ir provokato
rius pradėti sumišimą, o 
naskui už tai kaltina strei- 
kierius,” pareiškė Beal.
Nedalyvavo Susišaudyme
Beal pasakojo, kad kuo

met policija užpuolė strei
kierių koloniją, birželio 7 d. 

, ir pradėjo šaudyti, jis ir 
Clarence Miller su žmona 
ir kiti streiko vadai buvo 
unijos ofise. Iš pikietavi- 
mo sugrįžo Amy Schechter 
ir Vera Bush, ir jos pasa
kojo, kaip policija brutališ
kai užpuolė piiketuotojus. 
Urnai pasigirdo šūvis. Ofi
se būdami jie manė, kad 
Manville-Jenckes kompani
jos “Vieno Šimto Komite
tas” (mušeikos) užpuolė 
streikierių koloniją. Lai
ke šaudymo jie sugulė ant 
grindų, kad apsisaugojus 
nuo peršovimo. Name nebu
vo šautuvo ir niekas nešo
vė iš namo. Paskui Beal 
nuvyko į savo stubą ir rado 
ten atvykusius Loray dirb
tuvės mušeikas. Beal tuo- 
jaus išvyko į Charlotte pa-

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

Ir Darbo Federacija Nubalsa
vo už “Pensiją” Seniems I 

Darbininkams
TORONTO, Kanada.—Po j' 

karštų diskusijų Amerikos 
Darbo Federacijos konvenci
ja pirmadienį nubalsavo, ,į 

I kad ji pritaria mokėjimui 
pensijos mažiausia $300 į 
metus seniems darbiniu-, 

Į kams, virš 65 metų am- 
I žiaus. Nusprendė vesti 
kampaniją, kad kiekvienoj 
valstijoj būtų išleistas įsta
tymas del mokėjimo tokios 
pensijos.

A J. Cook Atakuoja į 
MacDonaldo Valdžią

LONDONAS.— Pirma- 
'dieni A. J. Cook, Anglijos 
Į mainierių federacijos sek- 
■ rotorius, kalbėdamas Ken- 
i ton, Middlesex, smarkiai L 
atakavo MacDonaldo vai- f 
džią del nesirūpinimo page
rinti mainerių padėtį ir del 
atėmimo pašelpos bedar
biams.

“Elgimasis su bedarbiais S 
sulig apdraudos akto tie
siog yra skandalingas,” | 
sakė Cook. .

Cook priminė, kad Bala- A 
wino valdžia tūkstančiams 
bedarbiu atsisakė mokėti 
pašelpą. Bet MacDonaldo 
valdžia dar daugiau bedar
bių išbraukė iš pašelpos ga- j| 
vimo surašo. Jis sako, kad 
šiais metais prie MacDonal
do valdžios pašelpos neteko 
20,000 bedarbių.

Kanada Sumažins Imigra
ciją ant 25 Nuošimčių.

OTTAWA, Kanada.—Ka
nada rengiasi sumažinti 
imigrantų skaičių ant 25 
nuošimčių. Imigrantų skai
čius bus sumažintas iš ne
pageidaujamų Europos ša
lių. Valdžia mano, kad Ka
nada šiuo tarpu negali dau
giau sunaudoti svetimšalių.

Londonas.-Tik nuo Jung
tinių Valstijų gauta atsa
kymas į pakvietimą daly
vauti laivyno konferencijoj, 
sausio mėnesį, Londone. 
Pakvietimą išsiuntinėjo 
Anglijos valdžia, susitarus 
su Amerika.

sitarti su Tom Jimison, 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatu. Ji
mison patarė vykti pas 
draugą į Spartanburg, iki 
jis jį pašauks. Beal toliaus 
pasakojo, kai]) jis buvo su
areštuotas Spartanburge ir 
tano nugabentas į Monroe 
miestelį į kalėjimą.

Beal nurodė, kad jis nieko 
bendro neturėjo su peršo- 
vimu policijos viršininko 
AderholL
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Kį RAS SUGRĮŽĘS ANGL1JON? TIKRI IR NETIKRI VAISTAI
’ ' . I '

Argi bent kuri valdžia gali skolų klausimą iki po santikiu

■ ,

Trečiadienis, Spalių 1(

tą skaitytoją. Tik Cleve- 
landas iš viso' davė ligi šiol 
pęnkius skaitytojus.
Pavieniai Dirba Neblogai

Po vieną skaitytoją pri
siuntė šie draūgai ir drau
gės:

S. Petkiene, Great Neck, N. 
Gendrėnas, Rochester, 

A. Warnas, Grand Ra- 
, Wil- 

O. Kučiauskaitė, 
, F. Klishis, Bal-

DARBINI
kaso DI

341 Walnut Street

bu r-linti “vaistų,” kurie tiktai 
ną išdegina. Tūli dantim valy
ti pastos (košės) pramoninin
kai skelbia, būk jų produktas 1 c 
išgydo dėsnas nuo įdegimo ir L 
piorejos. Kiti skelbiasi, būk jų j 
pasta nubaltina kad ir juodžiau-! 
sius dantis tik kartą nuvalius Y., S 
juos su peršama pasta. Kad to-i N. Y., 
kioj pastoj randasi kenksmin- ■ pids, Mich., J. Piontka, 
gų dantim chemikalų, tai skel-i merding, Pa., 
bime apie tai nieko nesakoma. Baltimore, Md.
Kas tinkasi su tokia pasta va- timore, Md., M. Stakionis, Law- 
lomais dantim—taip pat niekojrence, Mass 
nesakoma.

Dentisterijos profesija 
gyvena' lyg ir renesanco t 
dą: pradedama žiūrėti daugiau t Mich.,

Dr. A. Petriką
Vaistai vaidina nepavaduoja

mą vaidmenį ligų gydyme, šį 
mokslo pripažintą 'faktą gali 
ginčyti tiktai tas, kas nieko ne
žino ir nieko nenori žinoti. Bet 
ne visa, ką tiktai pagamina pa
tentuotų gyduolių trustas ar at
skiri vertelgos, galima vadinti 
vaistais. Tūli tokių dirbinių 
yra gana kenksmingi, o tūli yra 
tiktai taip sau produktai, nieko 
nekenkianti ir nieko gero ne
duodanti. Vienoki ar kitoki, 
betgi jie pridaro daug nepatai
somos žalos ligoniui, nes užsen- 
dina jo ligą, jeigu aktualiai jį 
ir neužnuodija.

Prieš šios tai rūšies “vais
tus” ir veda kovą medicinos bei 
dentisterijos profesijos. Amer
ican Medical Association turi 
paskyrus tari< tikrą pastovią 
komisiją, pavadintą “Council 
on Pharmacy and Chemistry,” 
kuri moksliniai išanalizuoja 
kiekvieną pasirodžiusią paten
tuotą gyduolę, kuri tiktai nėra 
įrašyta į “Pharmacopeia” ar 

mašinų j “National Formulary,” ir pa- 
i skelbia tokios analyzes pasėkas. 
Jeigu surandama tokią gyduo- ■ į 
lę naudinga, atitinkančia pra-į" 
monininko skelbimui, fai ją įra- -j 
šoma į tam tikrą kūrinį, kurį I 
kiekvienas gydytojas turi po j 
ranka ir reikalui kilus gali juo 
pasinaudoti. Gi jeigu pasiro
džiusi gyduole neturi jokios ( 
vertės, kaip jų daugelis suran- 

formos dangtis, kuris uždengia j dama, kalbamoji komisija pa-1 
lempos šviesą nuo akių, o visą! skelbia savo oficialiame žurna-; 
ją kreipia žemyn, ant vadina
mų raidinių guzikų bei ant ma
šinoj įdėtos popieros. įkempa 
paprasta apausta viela gali būt 
prijungiama prie bile kokio 
elektrinės jogos šaltinio.

Sakoma, šitoji lempa, apsau-jdoma

atnaujinim'o; bet nuo pačių 
skolų anaiptol neatsisako.

Taigi kaip šičia, taip ir visuo
se kituose MacDonaldo politikos 
darbuose kyšo imperialistinė no
sis. Anglijos gi darbininkų reika 
lavimai apskritai kabinami ant 
sausos kapitalistų šakos. Bet 
jie tenai nesutiks taip ilgai ka
boti, kaip kad tikisi. MacDo- 
naldas. Visi daviniai rodo vėl 
kylantį Anglijos darbininkų 
kovingumą ir jų masinį kairė- 

atsiųst būrius 
į Anglų Komu- 
eiles, josios aiš-

iš sykio išpildyt visus savo pri
žadus?” Taip atsakinėja Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
ris Hendersonas, “irgi socialis
tas”, kuomet darbininkai skun
džiasi, jog Darbo Partijos val
džia su MacDonaldu priešakyje 
visai pamiršo jų reikalus. Bet 
tokie Angių Darbo Partijos šu
lų pasiteisinimai nelabai įtiki
na darbininkus, matančius, jog 
jau nebe pirmą sykį taip šun- 
vuodegiaujama.

MacDonaldo partija jau tu
rėjo išbandymą penketas metų 
atgal, kad pirmu kartu paėmė 
valdžios vadžias į savo rankas. 
Nieko tuomet “socialistaiv ne
padarė darbininkams, o kapita
listams gana pasitarnavo. Da
bartinėje gi savo antroje tarny
boje juo atviriau MacDonaldai 
su Hendersonais persimetė į ka
pitalo pusę: jie sulaužė strei
ką pusės miliono medvilnės au
dėjų, užgyrė stambiųjų anglies 

i kapitalistų sąjungą prieš mai- 
nierius; išanksto daro prisi
rengimus prigaut vilnonių au
dyklų darbininkus, gelžkelie- 
čius ir tt. Bedarbiams, kurių 
yra apie pusantro miliono, ne
padarė pagerinimų nei per 
plauko storumą; pėda pedon 

įžygiuoja su kapitalistais, įve- 
dinėjančiais racionalizaciją fa
brikuose ir kasyklose, su vis di
dėjančiu išnaudojimu, ir tt., ir 
tt.
Blofo balzamas ant prole

tariato žaizdų
MacDonaldas tikėjosi dalinai 

pataisyti socialistų kozyrę dar
bininkuose su savo “nusigink
lavimo ir santaikos” kelione į 
Amerika, didelio blofo meškos 
balzamu užpilti proletariato 
žaizdas. Bet jis veikiausia An
glijos darbininkus sugrįžęs rąs 
ne kiek geresniame ūpe, kaip 
kad juos paliko, išvažiuodamas 
į Ameriką. Tatai supranta ir 
New Yorko “Times” (spalių 
14 d.), kuris rašo:

“Ponas MacDonaldas greitai 
turės susidurti su naminiais vi
dujiniais klausimais, kurie dar 
sunkesni, negu tie, kuriems jis 
buvo pasišventęs užsienio dir
voje.”
žygiai imperialistų naudai i

O kad jis užsienio dirvoje 
veikė n’audai savo imperialistų, 
tatai liudija pirm jo buvęs An
glų ministeris pirmininkas, At
viras reakcionierius BaldwinAs. 
Karštai jį Baldwinas sveikina 
už narsų apgynimą Anglijos 
“vardo ir galios” tarptautinė
se, valstybių konferencijose 
Haagoje ir Ženevoje, kur taip 
stropiai “socialistų” pasiunti
niai Snowdenai ir Hendersonai 
gynė savo imperializmo pirme
nybę. [

Bet juk vis didesnis skaičius 
darbininkų supranta, kad tie 
žygiai buvo padaryta ne jų 
naudai, bet jų klasinių priešų 
sustiprinimui.

Sutartis su Sovietais
Amerikiniai MacDonaldo pa

kalikai sakys, o vis dėlto Ang
lijos socialistų vyriausybė at
naujina diplomatinius ir preky
bos ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Taip, bet MacDonaldus su Hen
dersonais prie to privertė šili
niai Darbo Partijos nariai ir 
šiaip darbininkai; Mr socialistų 
valdžia darymą patarties su So
vietais tęsė taip ilgai, kaip i tik 
galėjo. ’’ O kuomet; galų ga)e, 
pasijuto prie to prispirti, tai ve 
kokias sąlygas Į pastatė: At
naujiname su Sovietais sapti- 
kius, bet po to dar turės tbūt 
tarp mūsų ir jūsų valdžių iš
spręsta klausimas, kaip jūs at
siteisite Anglijos piliečiams, 
kurie buvo įdėję Rusijoj sAvo 
kapitalo į pramones bei skoli
nę jūsų šaliai pinigų (prie ca
ro ir Kerenskio) ; taipgi netu
rite vesti komunistinės savo 
propagandos nei Anglijoj, nei 
jos kolonijose.

Na, tai ką? Jeigu Sovietai 
būtų apsiėmę atmokėti tas ęa- 

■ lines Anglų kapitalistams sko- 
: las, tai veikiausia ir reakcio
nierius St. Baldwinas būtų su- 
.tikęs atnaujint diplomatijos ir 

mokyklos prekybos ryšius *su Sovietąis. 
Sovietų rankas, Skirtumėlis tik tame, kad Mąc- 

Dopaldas keikiasi palikt, sdnųjų ’ • r , ■ ■ ■ v? ;■ ♦ | . • ■ <■

United States, $ months, 83.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

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

Lietuvių Darbininkių Susivienijimas 
Amerikoje

Jeigu surokuot, kiek didelių darbų atliko mūsiškis Darbinin
kių Susivienijimas, tai susidarytų labai didelis pliusų skaičius 
kultūros darbe ir politikoje, šiuo tarpu Susivienijimas turi 

, ’virŠ 80 kuopų, kuriose yra daugiau, negu 1,700 narių. Susivie- 
i nijimo organas “Darbininkių Balsas” turi iš viso apie 3,000 
' skaitytojų. Tiktai kairioji moterų sriovė yra taip gerai susi
organizavusi. Ji senai pralenkė tautininkes, kurios savo orga-

* nizaęijos visiškai neturi ir kurių judėjimas yra tiktai tam tik- 
*xas/‘state of mind”. Klerikalės savo organizuotumu taip pat 
'silpnesnės, nors jų neorganizuotas parapijinis sentimentas, be

“abejonės, yra stiprus.
»”■ Jau nuo 1916 metų, labiausia ačiū d. Mickevičiaus Ka|Buko 
*<įtakai, Susivienijimas pakrypo į kairiąją pusę. Jo liniją tuo

met aiškiai palaikė dd. Benesevičiūtė, Petrikienė ir Karosienė.
* 1917-19 metais Susivienijime prasidėjo diferenciacija, atsisky-
* rimas kviečių nuo kūkalių. Poniutės—Hermanienė, Puišiutė, 
. Grinienė ir kompanija—išskrido, pagaliaus, iš Susivienijimo ir 
'’tas jam išėjo ant sveikatos. Susivienijimas, jo vadovės ir mil- 
. žiniška narių didžiuma, pasisakė už komunistinę liniją. Nuo 
l'Jto laiko jau dešimtmetis suėjo. Kiek naujų energiškų veikėjų

davė mūsų bendram judėjimui Darbininkių Susivienijimas! 
Kokiu šviesos prožektorium jisai nušvietė tūkstančių moterų 

'gyvenimą. Įėjusios per Susivienijimo duris į platesnį visuome- 
' ninį darbą, jos įgijo drąsos, savim pasitikėjimo, ko pirmiaus 

bebuvo. Kur tik sukuriavo klesų kova, ten Susivienijimo narės 
ėjo pagelbon. Būtų labai naudinga, jeigu kas apskaitytų, kiek 
tūkstančių dolerių davė Lietuvos darbininkams LDSA. centras 

M ir kuopos, kiek jos davė parėmimui Amerikos darbininkų kovų, 
j. pradėjus nuo Paseikio streiko. Mainieriai streikuoja—mūsų 
į* Susivienijimo narės dirba, Gastoniečiams reikia talkos—jos taip 
JJ pat dirba. Sovietų lakūnai atlekia—jos jau reiškia jiems akty- 
i vę simpatiją, kaip savo laiku reiškė Rusijos baduoliams. Visa 
•’ eilė Susivienijimo narių jau veikliai dalyvauja Amerikos komu- 
" nistiniam judėjime. Ryšiai su tarptautiniu judėjimu darosi 
«' tampresni, nors bendrai imant tasai judėjimas dar silpnas. 
('YfĄ Kuo pasidžiaugti! Rodosi, atskiros kuopos judėjimas nedi- 
I dąlis, bet per visą Ameriką žiūrėkit koks debesys susidaro.
L Bet mūsų organizacijos niekuomet nėra apsaugotos nuo pa- 
' vojaus. Dešimts metų tam atgal buržuazinės sufragistes buvo 

įsigeidusios viešpatauti Susivienijime. Per šį desėtką metų 
L' Darbininkių Susivienijime vėl susikuopė negeistinų tendencijų. 
!! Tiesa, dabar didžiuma negeistinų elementų pačios, ir neragina- 
įt plos, bėga iš organizacijos. Jų vieton stoja naujos veikėjos. 

■ Tūlose kuopose pasireiškia nusivylimas, apatija, kaip kur pasi- 
reiškia beprincipiai kivirčai, kuriuos, prie gero takto, visuomet 
galima būtų žmoniškai užbaigti. Kaip kur po priedanga “mes 
nieko nepadarysim”. pasireiškia ne kas kitas, kaip susnudimas 
ir noras bėgti iš platesnio visuomeninio gyvenimo į savo pasto
gę. Dideliu atsargumu, rodant gerą taktą ir supratimą,, bet ne- 
atlaidžiai ir sistemačiai reikia kovoti su tomis apatijos ir nusi- 

teorijomis. Reikia traukti į Susivienijimą kuo daugau- 
čia augusių merginų, nes jos ne tiktai priduos daugiau jau- 
energijos, bet bus ta jungė, kuri drūčiausia suriš Susivie- 

su platesniu tarptautiniu judėjimu. Keli šimtai jaunuo- 
jau dirba Susivienijime ir ten, kur jos dirba, tuoj matyt ge- 
pasekmių. >

nesenai teko dalyvauti Darb. Susivienijimo Pildančiojo 
praplėstame susirinkime, kuriame galėjo dalyvauti 

penkiolikos draugių. Supratlyvai ir energiškai jos kalbėjo 
savo organizacijos reikalus, apie jos trūkumus, apie jauni- 

kurio auklėjimas turi būti pastatytas ne tautiškai, bet tarp- 
ir apie visą eilę kitų reikalų.

Lai tokia jau energija dirbti visuomenės darbą pasireiškia vi- 
Lai bus daugiau pasitikėjimo savo spėkomis!

L, Pruseika.
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Sovietų Oriai 
’■ Kad ir m 
talistų spat 
didelius nuo 
Sovietų” 
kurie atlėkė 
greitu laiku 
Yorkan. k

'World

kūnai

jimą, žadantį 
naujų rekrutų 
nistų Partijos 
kioj vadovybėj mūšių darbinin
kų klasės prieš kapitalistų kla-

Nauja Lempa prie 
Rašomos Mašinos

Viena rašomųjų 
(taipraiterių) gaminimo kom- i 
pan i ja pastaruoju laiku įtaisė 
naujos rūšies lempą, labai pa
rankią vartojimui prie rašo
mos mašinos. Paprasta elek
trinė lemputė ant tinkamo ilgio 
stiebo tam pritaikyta rankena 
pridrūtinama dešinėje mašinos 
šalyje, augščiau raidžių. Svar
bi lempos dalis yra gaubtos

godama akis nuo skaidrios 
šviesos, labai palengvina nakti
nį darbą rašoma mašinėle.

Tunelį Kasant

Filipinų Salose nesenai, tapo 
užbaigtas tunelis, kuris pats sa
vo iškasimą apmokėjo.
tunelį privedimui vandens Ma
nijos miestui, kasėjai užtiko 
9,000 pėdų ilgumo “gyslą” auk
sines rūdos. Iš tos rūdos gau
ta aukso vertės 20 milionų do
lerių. Esą patirta, jog Mani- 
los miesto apielinkėse, ne to
liau 30 mylių nuo miesto, ran
dasi keliolika vietų, kur žemėje 
yra auksinės rūdos su mažesniu 
bei didesniu turiniu aukso.

Spauda Apie 
Orlaivmnikus
ir nenoromis, kapi- 
spauda pripažįsta 
nuopelnus “šalies 

oriai vininkams, 
į Seattle ir 

laiku ‘ pribus New 
Komentuodamas 

New Yorko 
(už 15 d. spalių) 

ame savo straips-
rašo:

ri karžygiški rusų la- 
šestakovas, Bolotovas, 

ir Fufajevas, iš- 
iš Maskvos oru į New 

pasiekė Seattlę, kur 
padės savo pontonus ir iš

gavo dideliu lakstytuvu, 
Sovietų, užbaigti likusią 

Jie turėjo nepapras- 
Likusis kelias tu- 

lengvesnis. Jie užsi- 
rjrdingo priėmimo.

>., Ch. Bolis, Hart- 
[ford, Conn., M. Degulienė, Mas- 

dabar peth, N. Y., S. Puidokas, Rum- 
perio-Įford, Me., j?, žemaitis, Detroit, 

, J. Machul, Montreal, 
saugojamosios gydymo puses, j Canada , M. Dobinis, Newark, 
ne vien tik taisomosios. Pati i N. J., A. Stripeika, Elizabeth, 
publika, kįlant bendrai apšvie-: N. J., K. Bukaveckas, Cliffside, 
tai, pradeda įžiūrėti gydomąją: N. J., L. Kazlauskas, Freehold, 
dentisterijos pusę (ir ta kryp- ’ N. J., J. Siaučiulis, Montreal, 
lieka tokią jau gydomąją prie- į Cąnąda, J. Yaskevich, May- 
tim įvertinti dantų gydytojus), i nard, Mass., A. Bimba, J. Vasi- 
ne vien tik mechaniškąją. Tai j'liauskas, Detroit, Mich., J. Gu- 
labai drąsinantis atbudimas, į staitis, So. Boston, Mass. A. 
žadąs labai daug ateičiai. Jei | Balčiauskas, Niagara Falls, N. 
dar yra šiandie žmonių, atsili-!Y., K. Levišauskas, Los Ange- 
kusiuose sluogsniuose, kurie ne-i les, Cal., 
mato, kad dantų gydytojas at- ton, Pa., 
volę, kaip ir medicinos gydyto
jas—tai ateity jų nebus.

j • '
lieka tokią jau gydomąją prie- j Cąnąda

le pozityvius faktus apie ją. 
Tada jau tokių “vaistų” dirbė
jam užsidaro kelias prieiti su 
.savo produktu prie profesijos ir 
jie turi eiti “prie žmonių, per 
daktarų galvas.” Tada užpil- 

kelbimais laikraščių bei
žurnalų puslapiai, ateivių spau
da itin, išstatoma labai patrau
kiančiose spalvose tokie “vais
tai” aptiekose-vaistinėse ir de- 
partamentinėse krautuvėse, 
i’ių savininkai tik žiūri, kad ge
ro pelno pasidarius, nors ir iš 
beverčių vaistų pardavojimo,— 
ir taip varoma biznis visais ga-

Kasant •rais‘

Tos pačios dienos laidoje 
New Yorko Times redakci
niam straipsny  j taipjau 
smarkiai išgiria Šalies So
vietų lakūnų užpelnytus 
darbus; jų sunkią kelionę. 
Ir straipsnį užbaigia:

Jie atliko didelį darbą
New Yorkas turėtų juos drau
giškai priimti.
Jeigu kapitalistų spauda 

atiduoda tokį kreditą So
vietų lakūnams, tai darbi
ninkai—jų organizacijos ir 
įstaigos—turi / daug sykių 
geresnį ir draugiškesnį pa
sitikimą suteikti. Ir tai jie 
padarys.

DARBININKŲ

KALENDORIUS
\

Spalių 16 d.:

—Visos Rusijos 
paimtos 
1918.

Vaiko Tonzilia
Drauge daktare, daug 

duodate geru patarimų, < 
jų ir nesusilaukiau. Ka 
rysi. Todėl aš dabar c 
tą noriu klausti.. Tai y 
mano kūdiki 1 metų a 
Vietinis gydytojas sake 
jam reikia išimti tonzili 
tonziliai esą žmogui visa 
kalingi, kaip ir apendik 
jis patarė da kiek palau 
vaikas esąs per jaunas, i: 
liai esą galėtų ir vėl g 
augti.

Taigi, daktare, ar tie 
tie tonziliai, kuriuos 
yra gavęs nuo gamtos, j 
nereikalingi? Ir ar tie 
žmogus, turįs tonzilius, j 
pagauna kitą ligą? 
man atsakymą nors šį l

Atsakymas.—
Drauge, Jums teko 

laukti iš manęs atsakj 
tos priežasties, jog siti 
simu—apie tonzilius bm 
kartų rašyta mūsų sj 
Nesinori nuolat tie pat; 
kai kartoti. Ne Jums,

P. Yesulaitis, Scran- 
Gco. Urban, Brad

dock, Pa., A. Baltrušaitis, Cle
veland, Ohio, B. *• Zmitraitė, 

i Johnson City, N. Y., Z. Kli- 
ibienė, Chicago, Ill., A. Walley, 
| E. Norwalk, Conn., K. Aleksy- 
I nas, Brooklyn, N. Y., Rainienė, 
.Brooklyn, N. Y., J. Juodeikis, 
Yonkers, N. Y., A. Zakarienė, V 
Detroit, Mich., J. Dulkis, Pa
terson, N. J., F. Kazakevičie
nė, Jamaica, N. Y., H. Bogu- 
žienė, Avalon, Pa., C. Menci- 
nskas, St. Louis, Mo.

Nekurie iš šių draugų jau 
pirmiau prisiuntė po vieną 

į skaitytoją. Jiem jau visai 
____ į vajininkų 

L surašą—kaip Klibienei, Kli- 
i šiui ir Duobiniui. Newar- 
kas ligi šiol jau davė šešius 
skaitytojus. Jeigu šio mie
sto draugai susiburtų į vie
ną centrą, tai jie galėtų nu
stebinti Ameriką.

Wilkes-Barre, Šenadorio 
ir Bittsburgho ajiielinkė vis 
dar tyli. Worcester y vei- 

J. "sinkauskas‘V(Pater-1 kial?.a 1"ažaL1 Connecticut 
Pruseika lva stlvia stovi *abai silpnai.

Vajininkams mes primin- 
už atnaujinimą

PHILADELPHIA PIRMOJ 
VIETOJ

Suėjo puse mėnesio, kaip 
“Laisvės” vajus.prasidėjo

Pasekmėmis mes dar. nega- į 
lime pasigirti, bet išrodo 
kad vajininkai jau išsijudi 
pa. Philadelphia stovi pir-i 
jmoj vietoj, nes draugas M. 

ku. jau prisiuntė 18 naujų skai-

Ar dyvai tad, kad pilnos len
tynos vaistinėse prikrauta “vai
stų” nuo dusulio, reumatizmo, 
vėžio, džiovos, “hay-fever,” vi-j 
durių nemalimo, lytinio nejė- 
gumo, galvos skaudėjimo, nutu
kimo, sukūdimo, plaukų slinki
mo ir tt. ir tt. Kol tik bus 
lengvatikių, kurie tokius nie
kam vertus “vaistus” pirks ir 
jais save nuodinsis, tol jų bus 

tiki valiai. Daugiausiai šia kryp
tim nusideda ateiviai, nes jie 
greičiau patiki kokio šundakta
rio, ar aptiekoriaus rekomenda- 
cijak negu daktaro. Amerikos 
Medikalė Draugija išleido du 
tomu “Nostrums and Quacke
ry,” J 
kių “vaistų” ir “stebuklingų 
gydytojų,” kurie tokiais vais- 

Yra kalbamam

tytojų. Ig. Aleksiejus, taip; 
pat iš Phila., prisiuntė' tris 
skaitytojus.. Taip; pat pirm 
to buvo atėję : keli j pavie
niai skaitytojai. Kiti vaji- 
ninkai eina sekančioje eilė
je: <

.son) — 4į,
(New York)—4. G. Šimai-
tis (Montello)—3, J. Mažei- sime> kad

jyj į senų- skaitytojų mes neduo
dame kreditą, nes seni skai- 

Namikas, naujinasi per visus 
jau pradeda dirbti, ^aiP Pąt tie drau-

Po du skaity-: £al’ kurle Prisiunčia pus
ei. Šiupailienč I metini skaitytoją, dai......

PART!
DELEI IŠMETIMO

PLEPIO Iš PAR'

Kięk Laiko Keliauja šviesa
Nuo Saules iki žemes
Reikalinga 8 minutės ir 8 se

kundos laiko, kol saulės šviesa 
pasiekia žemę. Taigi kuomet 
saulė vos tik parodo savo pil
ną veidą, tai ištikro jinai būna 
užtekėjus jau pirm 8 minučių tais naudojasi. Yra kalbamam 
ir 8 sekundų, tik mes jos nema- veikale jr fotografuotų pavyz- 
tėme.

ka (Cleveland)—3 ir 
Žaldokas (Pittsburgh)—3.

Waterburietis 
kuris 
prisiuntė 2į. 
tojus davė:
(Port Carbon, Pa.), F. Ger- 
dauskas (New Britain), Ž. 
Stasiulis (Elizabeth) J. Ši
mutis (Nashua), J. Gry- 

kur surašyta daugybė to- j pas—pusantro skaitytojo.

e drau-

ne-
gauna kreditą už pilną 
skaitytoją.
Vajuj ligi šiol dalyvauja ir 

I darbais pasirodė apie 125 
j draugai.

džių iš lietuvių laikraščių, ku- 
i riuose telpa skelbimai visokių 
“vaistų” bei “stebuklingų gy
dytojų.”

Dentisterijos srity irgi deda
si tas pats, kaip ir medicinos, 
tik gal kiek mažesniam masšta- 
be. čia taip pat vaistų pramo
nė gana didelė. Pramonininkai 
skverbiasi su saVo tavom prie 
profesionalų-dantų gydytojų ir 
publikės. Yra, žinoma, gerų 
preparatų, bet yra labai daug 
ir beverčių dirbinių. Moksli
nei įvairių vaistų analyzei Ame
rikos Dentištinė Draugija savo 
1927 m.' Konvencijoj įsteigė 
Chemijos Biurą, kuris veiks ta 
pat kryptim, kaip ir medikalės 
draugijos tolygi įstaiga. Per 
porą metų savo darbuotės kal- 
bamasai biuras jau numaskavo 
daugelį patentuotų preparatų, 
kurie pirmiau platinosi 
profesijos narių. Dabar
jie išėjo “į publiką,” ir išnaudo
ja ją tokiais pat būdais, kaip 
kad numaskuotieji “vaistai” 
medicinos komisijos: 
departamentinės 
laikraščiai ir tt.

Rusija buvo pirma šalis pa
saulyje, kad pradėjo medžiais 
grįsti gatves.
“Tankai” Daro po 40 Mylių 

į Valandą
Naujausi Amerikos kariški 

“tankai”, tam -tikri didžiuliai 
šarvuoti ir ginkluoti važiai, pa
daro po 40 mylių ir daugiau į 
valandą. Norima išrast dar 
greitesnius, kurie galėtų pleš
kėti tokiu smarkumu, kaip eks
presiniai traukiniai. “Tankas”, 
ginkluotas kanuolėmis ir kulko
svaidžiais, lieka vienu iš mir- 
tingiausių karo įrankių.
Vulkanai Pagamina Der

lingas Dirvas
Hawaii salų ugniakalniai 

(vulkanai) išsiverždami ne tik 
sėdavo mirtį ir sunaikinimą, 
bet ir tręšdavb dirvas ateičiai. 
Dabar mokslininkai atranda, 
jog derlingiausios cukraus nen
drėms ir ir kitiems „augalams 
dirvos tai tos, kur buvo už
plaukusi verdanti lava iš ug- 
niakalųio arba kurios buvo 
Apneštos ugniąkalnių išsiverži 
my( pelenais. Nepatogumas tik nes piorejos 
tame, kad praėina ] 
motų, kol vulkanu pelenai bei vertos. Kiek vaistinėse 
lavą pasidaro derlinga žeme, j krautą visokių dantgėlai

Rochesteris ir Bostonas 
Stos Darban

I

Draugė Sasnauskienė, 
varde Darbininkių Susivie
nijimo 26 kuopos iš Roches- 
terio, N. Y., rašo: “Mūsų 
kuopa pasižadėjo dirbti šia
me vajuj. Kad įrodyti rim
tumą mūsų pasižadėjimo, 
štai jums trys ir pusė skai
tytojo. Beje, tie pirmuti-___
niai sakitytojai įrgi mote- atgauti, 
rys. Daugelis draugių pa-Į L. D. L

LOS ANGELES, CAL.
Numirė Adomas Sliesoriūnas

Vakar dienos “La: 
buvo pranešta apie 
mą iš Komunistų I 
M. M. Plepio, gyvi 
So. Bostone. Jis bu 
šalintas iš komunisti 
lių už neveiklumą, 
konstabeliu ir ėmim; 
tokio biznio, kuris 
nesuderinamas su re 
niu judėjimu.

So. Bostono draug 
čiaus, negerai padari 
skelbdami viešai Pit 
metimo tuomet, kaj 
buvo padalyta. Nu 
mas komunistu, Plej 
Įėjo nuvykti vienur į 
ir, pasinaudodamas 
prigauti tūlus draul 
jis iš Partijos pa! 
jau senokai, virš ti 
nėšiai tam 4tgal, ka 
patys sobostoniečiai.

Kuomet iš Partii 
prašalinamas asmuo] 
met reikia turėti 
sekantis: kokią vie] 
užima organizacijosd 
kį darbą jis dirba. Jo 
yra fabriko darbi 
tuomet pašalinus jį 
tijos, nėra svarbu I 
laikraštyje, nes jis j 
ko nepadarys; jis g J 
likti mūs pritarėju; I 
prastas darbininkas.! 
kuomet iš Partijos ei 
šalinamas tokis, kai 
pys, kuris pretel 
“veikėju” (ir keli ml 
gal jis tokiu buvo), I 
jis pašalinamas del I 
su šmugeliškais r| 
darbų; del neveiklurl 
met būtinai reikaliil 
skelbti spaudoje, kJ 
darbininkų visuoineil 
tų. I

Plepio išmetimas i 
jos tai yra pasėka I 
leidimo, girtuokliavi 
bandymo kad čia I 
kaip pralobti. Jau! 
metai, kaip tasai I 
bandė pralobti, bari 
tapti biznierium, <1 
mas Partijos darbą! 
mūs judėjimą, šiai! 
gali matyti, kur tai 
vedė. I

Gavome žinią, kad spalių 13 
d. numirė Adomas Sliesoriū
nas. Savo laikais jis buvo ke

liaujančiu agentu Bridgewater 
'Workers Co-operative Ass’n., 
i kuri išdirba čeverykus. Susir- 
igęs džiova, išvažiavo į Califor- 
niją, nes tikėjosi ten sveikatą 

. Jis priklausė prie A. 
j. D. L. D., tai vietos kuopos 

sižadėjo dirbti, tai tikimės! draugai rūpinosi jo sušGphnu. 
gerų pasekmių. Vajininkų ____

sąstatą prisiųsiu vėliaus.” 
Jei visi rochesteriečiai siųs 
pinigui per vieną centrą, 
tai visa Amerika sužinos i 
apie Rochester}, kaipo apiel 
vajaus centrą. .

A. Taraška šiomis dieno 
mis buvo New Yorke. Ji 
sai užtikrino mus, kad Bos 
tonas duos apie save žinoti. Jackson St.; 

reikia veikti vakare.

NEWARK, N. J.
Ar Jau Prisirengėte?

Ar jau visi “Laisvės” skai
tytojai prisirengėte būti svar
biose paskaitose, kurias ren
gia A. L. D. L. D. 5-fa kuopa? 
Paskaitos įvyks svetainėje 79 

; pradžia 7 :30 vai.
Skaitys V. Paukštys 

temoje “Lietuvos Ūkis ir Jo 
Padėtis.” Klausimas labai 

'svarbus, nes kiekvienas mūsų 
i turi susipažinti su Lietuvos pa- 

j Iš, Detroito, Cievelando irjdečia. Todėl kurie jau prisi- 
įGj’and Rapids, tor susior- I rengėte būti, tai dabar pasi- 

uj’unĮiis UA neo p.vxvjvo ivuxxwoj . dlrioli va ii n i n k! i < darbuokite, kad kū'o daugiau-keli šimtai .žinomos profesijai, kaip niekam !^n.lz?v° < aiaeii vajimnkų oiai sukviesti pa§aiings publi- 
priMį būriai, mes kaip ir nieko (koSi 

paša-! negavome, išėmus, vieną L i-i

tarp 
jau

Bet Bostone 
iektyviai. 

ganuzuoti geras
vaistinės, kolektyviai.

krautuvės, 
Kiekvienas 

juk mato skelbimų, kuriais re-1 
Įdainuojama būk tai alveolari- • 

gyduolės, kurios I

suor-

■M9

Narys.
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skaitytoją. Tik Cleve- 
ūias iš viso davė ligi šiol i' 
nkius skaitytojus. T
avieniai Dirba Neblogai
Po vieną skaitytoją p ri
nite šie draugai ir drau-

S. Petkiene, Great Neck, N.
S. Gendrėnas, Rochester, 

Y., A. Warnas, Grand Ra
is. Mich., J. Piontka, Wil- 
rding, Pa., O. Kučiauskaitė, 
Itinwre, Md., F. Klishis, Bal- 
lore, Md., M. Stakionis, Law
ice, Mass., Ch. Bolis, Hart- 
•d, Conn., M. Degutienė, Mąs
li, N. Y., S. Puidokas, Runi- 

•d, Me., P. Žemaitis, Detroit, 
ch., J. Machul, Montreal, 
nada , M. Dobin is, Newark, 
J., A. Stiipeika, Elizabeth, 
J., K. Bukaveckas, Cliffside, 
J., L. Kazlauskas, Freehold, 
J., J. Siaučiulis, Montreal, 

nada, J. Yaskevich, May- 
rd, Mass., A. Bimba, J. Vasi- 
uskas, Detroit, Mich., J. Gu
ltis, So. Boston, Mass. A. 
Ičiauskas, Niagara Falls, N.

•\. Levišauskas, Los Ange- 
, t ai., P. Yesulaitis, Scran- 
i, Pa., Geo. Urban, Brad- 
:k Pa., A. Baltrušaitis, Cle- 
ai Ohio, B. Zmitraitė, 
u son City, N. Y., Z. Kli
nt-, Chicago, Ill., A. Walley, 
Norwalk, Conn., K. Aleksy- 

g Brooklyn, N. Y., Rainienė, 
ooklyn, N. Y., J. Juodeikis, 
nl trs, N. Y., A. Zakarienė, 
tro’t, Mich., J. Dulkis, Pa- 
son, N. J., F. Kazakevičie- 

Jamaica, N. Y., II. Bogu-
nė, Avalon, Pa., C. Menci-
Gis, St. Louis, Mo.
Ne kurie iš siti draugų jau 
muau prisiuntė po vieną 
aitytoją. Jiem jau visai 
sunku stoti į vajininkti 
rašą—kaip Klibienei, Kli- 
u ir Duobiniui. Newar- 
s ligi šiol jau davė šešius 
aitytojus. Jeigu šio mie- 
) draugai susiburtų į vie- 
centrą, tai jie galėtų nu- 

jbinti Ameriką.
Wilkes-Barre, Šenadorio 
Pittsburgho apielinkė vis 
r tyli. Worcestery vei- 
ima mažai. Connecticut 
Istija stovi labai silpnai. 
Vajininkams mes primin- 
ne, kad už atnaujinimą 
nr skaitytojų mes neduo- 
me kreditą, nes seni skai
to j ai naujinusi per visus 
Mus. Taip pat tie drau- 
i, kurie prisiunčia pus
ėtini skaitytoją, dar ne
ima kreditą už pilną 
aitytoją.
rajuj ligi šiol dalyvauja ir 
rbais pasirodė apie 125 
augai.

LOS ANGELES, CAL. 4
;mire Adomas Sliesoriūnas

Gavome žinią, kad spalių 13 
numirė Adomas Sliesoriū- 

s. Savo laikais jis buvo ke- 
u'ančių agentu Bridge water 
orkers Co-operative Ass’n., 
ri išdirba čeverykus. Susir- 
s džiova, išvažiavo į Califor- 
ia, res tikėjosi ten sveikatą 
Kauti. Jis priklausė prie A.

D. L. D., tai vietos kuopos 
augai rūpinosi j o^ su šelpimu.

Red. >

NEWARK, N. J.
Ar Jau Prisirengėte?

Ar jau visi “Laisvės” skai- 
tojai prisirengėte būti svar- 
:>se paskaitose, kurias ren- 
i A. L. D. L. D. 5-ta kuopa? 
.skaitos įvyKs svetainėje 79 
ekson St.; pradžia 7:30 vai. 
kare. Skaitys V. Paukštys ’ 
moję “Lietuvos ūkis ir Jo 
dėtis.” Klausimas labai 
ubus, nes kiekvienas mūsų 
i susipažinti su Lietuvos pa

čia. Todėl kurie jau prisl
ėgėte būti, tai dabar pasi-
rbuokite, kad kuo daugiau- 
i sukviesti pašalinės publi- '

* Ji Narys. (J

z / Puslapis TreKas
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

341 Walnut Street Newark, N. J.
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A. L D. L D. III Apskrity je ir L. D. S. A. 
VIII Rajone Nekokie Dalykai

LAWRENCE, MASS,
t ______
Subankrūtino Rusų Nezalež-

W ninku Parapija

Vaiko Tonziliai
Drauge daktare, daug 

duodate gerų patarimų, o 
jų ir nesusilaukiau. Ką 
'pysi. Todėl aš dabar da 
tą noriu klausti, lai yra apie.fmOgUi neįsodino tonzilių, apen- 
mano kūdikį 4 metų amžiaus. Į dikų ir kitokių organų. Tonzi- 
Vietinis gydytojas sako, kad;]jaj, kaįp įr apendikai, yra žmo- 
jam reikia išimti tonziliai, nes gUj reį]cuiin{ji. 
tonziliai esą žmogui visai nerei- kinti bakterijas 
kalingi, kaip ir apendikas. Tik J - --- • -
jis patarė da kiek palaukti, nesi 
vaikas esąs perjaunas, ir tonzi-' 
liai esą galėtų ir vėl greit at-1 
augti. . i

Taigi, daktare, ar tiesa, jog užkiši.

kam 
I 

va aš 
pada- 

kar-

vienam, bet ir labai daugeliui 
draugų priseina neatsakyti del 

i tos pačios priežasties.
Drauge, žmogaus kūne nieko, 

o nieko nėra nereikalingo. Gam- 
tikslo

NARIUOSE PERDIDELIS 
APSILEIDIMAS

ta klaidų nedaro ir be

Jie padeda nai- 
Netiesą, būk 

su tonziliais žmogus greičiau li- 
įgą pagauna. Atvirkščiai. Be 
i tonzilių, kaip ir be apendiko, 
, pasidaro žmogui didoka spraga, 
i ir tos spragos jau paskui nebe-

tie tonziliai, kuriuos žmogus | Jei tonziliai gerai išimti, jie 
yra gavęs nuo gamtos, yra jam! neatauga, nors ir vaikui juos 
nereikalingi? Ir ar tiesa, būkįišimtum. Bet imti jų nereikia 
žmogus, turįs tonzilius, greičiau j be svarbios priežasties. Jei ton- 
pagauna kitą ligą? 
man atsakymą nors šį

Atsakymas.—
Drauge, Jums teko

Duokite j žiliai taip tik sau didoki, bet 
kartą. ; neligoti, jie galima gražiai su- 

■ gydyti vaistais arba ir elektra 
|—diatermzja. Amerikos “bu- 

nesusi- ceriai” perdaug greiti su peiliu! 
laukti iš manęs atsakymo del Jei tonziliai tikrai nesveiki, rei- 
tos priežasties, jog šituo klau- kia jie gydyti arba vaistais, ar
simu—apie tonzilius buvo daug Į ba diatermzja. Šu diatermija
kartų rašyta mūsų spaudoje. 
Nesinori nuolat tie patys daly
kai kartoti. Ne Jums, Drauge,

per keletą kartų tonziliai gali
ma ir visai išnaikinti, be krau
jo lašo, be pavojaus.

PARTIJOS KAMPELIS
DELEI IŠMETIMO M. M. 

PLEPIO Iš PARTIJOS

Vakar dienos “Laisvėje” 
buvo pranešta apie išmeti
mą iš Komunistų Partijos 
M. M. Plepio, gyvenančio 
So. Bostone. Jis buvo pa
šalintas iš komunistinių ei
lių už neveiklumą, buvimą 
konstabeliu ir čmimąsi už 
tokio biznio, kuris niekaip 
nesuderinamas su revoliuci

ne niu judėjimu.
h So. Bostono draugai, ta- 

čiaus, negerai padarė nepa
skelbdami viešai Plepio iš
metimo tuomet, kada tai 
buvo padaryta. Nuduoda
mas komunistu, Plepys ga
lėjo nuvykti vienur ir kitur 
ir, pasinaudodamas proga, 
prigauti tūlus draugus. O 
jis iš Partijos pašalintas 
jau senokai, virš trys mė
nesiai tam atgal, 'kaip sako 
patys sobostoniečiai.

Kuomet iš Partijos esti 
prašalinamas asmuo, visuo
met reikia turėti omenyj 

* sekantis: kokią vietą jis 
užima organizacijose ir ko
kį darbą jis dirba. Jei narys 
yra fabriko darbininkas, 
tuomet pašalinus jį iš Par
tijos, nėra (svarbu skelbti 
laikraštyje, nes jis juk nie
ko nepadarys; jis gali pasi
likti mūs pritarėju; jis pa
prastas darbininkas. Bet 
kuomet iš Partijos eilių pa
šalinamas tokis, kaip Ple
pys, kuris pretendavosi 

4 “veikėju” (ir keli metai at
gal jis tokiu buvo), kuomet 
jis pašalinamas del surištų 
su šmugeliškais reikalais 
darbų; del neveiklumo, tuo
met būtinai reikalinga pa
skelbti spaudoje, kad plati 
darbininkų visuomenė žino
tų.

Plepio išmetimas iš Parti
jos tai yra pasėka to apsi
leidimo, girtuokliavimo, ( ir 
bandymo kad čia dar ir 
kaip pralobti. Jau kelinti 
metai, kaip * tasai žmogus 
bandė pralobti, bandė pa
tapti biznierium, apleisda
mas Partijos darbą ir visą 
mūs judėjimą. Šiandien jis 

1 gali matyti, kur tas jį nu
vedė.

’ Tai pamoka kiekvienam!
Komunistų Partijoj ne 

vieta apsileidėliams ir lat- 
ruotojams! Ne vieta ir 
įvairaus plauko šmugeiiško 
biznio palaikytojams. Nor
kums, Hermanams, Zabu- 
lioniams vieta visuomet bu
vo ir bus pas mūs priešus!

Jei Plepys trokš sugrįžti 
Komunistų Partijos eilėsna, 
jis turės išlyginti visas tas 
šmugeliškas duobes, kurias 
padarė! Jis turės atsiteisti 
su kiekvienu, kuriam yra 
vienaip ar kitaip prasikal
tęs! Jis turės padirbėti — 
sunkiai padirbėti—kad pa
rodžius, jog jis yra vertas 
švaraus darbininko vardo. 
Jam, vadinasi, dabar ir pa
silieka du keliai: vienas— 
taisytis ir grįsti kelią atgal 
į darbininkų judėjimą, ar
ba, antras: eiti paskui Za- 
bulionį—pas mūs priešus.

Matysime, kurį jis pasi
rinks.

Meksikos Komunistų Parti
ja Užgiria Išmetimą 

Lovestone
Meksikos Komunistų Par

tija nesenai laikė savo Ple
numą, kuriame buvo svars
tyta ir iš Jungt. Valstijų 
Komunistų Partijos išmeti
mas renegato Lovestone- 
Peperio klikos. Plenumas 
užgyrė J. V. Partijos žy
gius, pasisakydamas už 
griežtą vedimą kovos su vi
sokiais dešiniaisiais nukry
pėliais.

Sugrįžta į Partiją
Jaunųjų Komunistų Ly

gos narys, Harry Eisenman, 
kuris, per suklaidinimą, bu
vo patekęs Lovestone-Gitlo- 
wo garde, dabar padarė 
vješą pareiškimą, išsižadė
damas jų ir pasisakydamas 
už Partiją ir Komunistų 
Internacionalą. Veikiausiai, 
jis greit bus priimtas atgal 
į Jaunų Komunistų Lygą.

Keletas panašių Eisenma- 
nų jau yra padarę tokius 
pareiškimus.

Negalima išvengti nepasa
kius karčios teisybes tiems 
draugams, kurie yra bent ko
kį svarbesnį darbą apsiėmę 
d arb i n i n k iš k ose orga n i z ac i j o- 
se, o neatlieka. Man rodos, 
būtų gėda, jeigu aš ką svar
besnio būčiau apsiėmęs ir tai 
neatlikčiau. Bet pas mūsų 
kai kuriuos draugus jau per
daug prasideda apsireikšti ap
sileidimas, o to niekas užgin- 
čyt negalės. Ne personai man 
teko matytis su drg. L. Prūsei-, 

ika, kuris net nusistebėjo, kuo- 
Į met apipasakojau apie mūsų 
! neveiklumą Connecticut valsti- I *•
j joj. Delei draugų apsileidimo 
i mūsų organizacijom ištikrųjų 
’prisieina daug negero perkęs- 
ti; nustojame organizacijose 
narių, nebeįtraukiame naujų į 
pasitraukusių vietas, nebūna 
tokie pasekmingi parengimai, 
kokie turėtų būti, ir nebegau- 
name darbininkiškiem laikraš
čiam naujų skaitytojų. Yra ir 
daugiau blogybių delei to mū
sų apsileidimo, bet pakaks ir 
to, kas minėta. Klausimas, 
kodėl jau taip dedasi pas 
mus? Kodėl jau taip mūsų 
kaip kurie draugai ir drauges 
pradėjo atšalti nuo veikimo? 
Kodėl pradėta rokuot menk
niekius svarbesniais už darbi
ninkiškus reikalus? Nejaugi 
kaip kurie iš jų mano, kad jų 
gyvenimas viskuom aprūpin
tas, visko pilnai turi, tik rei
kia linksmintis ir tuomi laiką 
leisti? Kas taip mano, tai 
juos kada nors gyvenimas iš
mokins būti kitokiais. Kapi
talistinėj sistemoj galima su
silaukti visko, nes kol mes pir
miau papuolame kapitalistam 
parsiduoti, tai dar mūs laimė, 
bet kaip greitai mes jiem bū
sim nereikalingi, taip greit mū
sų gyvenimas, pakitęs.

Štai, kad ir 6* d. spalių : su
sirinko New Britaine A. L. D. 
L. D. III Apskričio ir L. D. 
S. A. VIII Rajono valdy
bos nariai ir narės pasi
tarti apie ateinantį sezono vei
kimą, apie A. L. D. L. D. va
jų, apie “Laisvės” vajų. Bet 
kame dalykas, kodėl taip ma
žai narių susirinko į tą mūsų 
bendrą posėdį? Tai pirmas 
tokis menkas buvo posėdis. 
Kodėl negalėjo pribūti sekanti 
draugai ir draugės: K. Juke- 
liūtė, M. Pilkauskienė, O. Gi- 
raitienč ir J. Gerdauskas? šis 

I posėdis ir taip jau vis buvo 
vilkinamas ir laukiama, kada 
bus liuosesnio laiko nuo visų 
organizacijų parengimų. To
kiam posėdžiui, kaip šis, reikė
jo būti daug pirmiau, tai bū
tų buvę galima geriau prisi
rengti prie mūsų rudeninio va
jaus. būtų geriau buvęs su
tvarkytas prakalbų maršrutas 
ir tuomi būtų buvę galima 
daugiau gauti naujų narių į 
A. L. D. L. D. ir laikraščiam 
skaitytojų.

Bet ir nutaikymas tinkamos j 
dienos ne ką reiškė. Ne visi! 
susirinko ir, taip sakant, posė
dis nebuvo tokis našus tari
mais del ateities veikimo, ko
kis turėjo būti.

. Nors ir ne visi susirinko, ta- 
čiaus nutarta rengti prakalbų 
maršrutą greitoj ateityj ir tą 
maršrutą manoma tęsti ilgai, 
jeigu tik bus galima gauti kal
bėtoją iki visos kuopos, ypa
tingai 'mažesnėse kolonijose, 
bus aprūpintos su prakalbo
mis.

Suteikta $50 del Komunistų 
Partijos 15 Distrikto, nes kai 
kurie Partijos nariai už ak- 
tyvį veikimą, ypač Ludlow, 
Mass., už vedimą tenais strei
ko, likosi areštuoti. Tiem 
draugam neišvengiamai reika
linga pagelba. Partijai ir 
šiaip reikia centų, del vedimo 
agitacijoj už darbininkų Rei
kalus, reikia išleisti taip va
dinami “shop bulletinai” ir tt. 
Kaip kuriem draugam išrodė, 
kad perdaug mes manėme 
skirti del Partijos, bet, rodos, 
mes dar permažai skyrėme. 
Kažin ar tik mes nesame per
daug skūpūs del tokių reika

lų ? O gal ir ne, nes valdybų 
nariai ir negalėjo perdaug 
skirti pinigų.

Moterys sutiko, kad L. D. 
S. A. VIII Rajono konferenci
ja įvyktų 15 d. gruodžio, o 
A. L. D. L. D. III Apskričio 
konferencija, kaip ir visada, 
nuskirta pirmą sekmadienį po 
naujų metų, t. y., 5 d. sausio, 
1930 m.

Iš apskričių bendrų pikni
kų, rengtų pereitos vasaros 
laike, priduoti pinigai į iždus. 
Pasirodė, kad Waterbury, nors 
policija pikniką trukdė turėti 
sėkmingą, tačiaus pelno liko 
suvirš $300. New Havene ir
gi uždirbta suvirš $160. Da
bartinis A.L.D.L.D. III Apskri
čio iždo stovis suvirš $300. 
Darbininkių Moterų Rajone 
kiek mažiau, nes jos geroką 
dali pereitoj savo konferenci
joj išaukojo.

Žodis A. L. D. L. D. Apskričio 
ir L. D. S. A. Rajono Kuo

pų Nariams
Draugai ir draugės, nors per 

apskričių valdybų apsileidimą 
nebuvo tinkami planai išdirb
ti kuopom del prigelbėjimo 
vajaus laiku gauti naujų narių 
į kuopas ir laikraščiam naujų 
skaitytojų, be to, net yra nu
matoma galimybių sutvert Li
teratūros Draugijos naujas 
kuopas, bet neatlikta. Nors tas 
viskas tęsėsi ir nebuvo tinka
mai tuomi rūpintasi, tačiaus, 
apskričių valdybos nedaug te
reikėtų, jeigu visi kiti kuopų 
nariai stengtųsi atlikti naudin
gų organizacijom darbų.

Todėl, draugai ir draugės, 
meskimės šiame vajaus laike 
į aktyviškesnį veikimą del ga
vimo naujų jėgų, naujų narių 
į A. L. D. L. D. kuopas, o ypa
tingai būtinai reikia gauti 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

Tik pažvelgkime į priešų, 
fašistų spaudą, o pamatysime, 
kaip melais atsiduoda, kaip 
nesusipratusių darbininkų pro
tą temdo. Mės 'šitos progos 
negalime praleisti ramiai sė
dėdami namuose, kuomet dar
bininkiškų laikraščių prenu
meratos vajaus laiku del nau
jų skaitytojų sumažintos. 
Kiekvienas turime pasišvęsti 
nors po trejetą, o gal ir dau
giau vakarų į savaitę del už- 
rašinėjimo “Laisvės.” Su dar
bininkiška spauda tik mes iš
trauksime tuos darbininkus iš 
tamsybės ir įtrauksime juos į 
aktyvę kovą del pagerinimo 
visu darbininku būvio.

Todėl, draugės ir draugai, į 
darbą! Lai tuomi mūs eilės 
tvirtėja! Vikutis.

Kaip kituose miestuose, taip 
ir čia kadaise buvo subrusta 
organizuot nepriklausomas pa
rapijas. Darė tatai lietuviai 
ir rusai. Pastarųjų nepriklau
soma parapija susitvėrė, ro-| 
dos, 1919 metais. Nuo to lai-į 
ko iki 1925 metų persivertė 
toj parapijoj apie tuzinas po
pų. Pamatę, kad parapija ei
na velniop, nezaležninkai vi
sai atleido popą ir tūlą laiką 
palaikę bažnytėlę tuščią suma
nė ją likviduot. Taip ir pa
darė. Ant tos pačios vietos 
pastatė puikią svetainę su 
krautuve apačioj. Krautuvę 
laikė pačių parapijonų koope
racija. Issykio svetainė laikė
si, rodos, gerai. Mat, para- 
pijonai buvo užsidegę dėt į ją 
savo pinigus. Dėjo jie po 
tūkstantį ir net po penkis tūk
stančius dolerių. Tūli sudėjo 
savo pinigus iki paskutiniam 
centui. Bet po 13 mėnesių 
namo apyvarta nupuolė taip, 
kad jau neįstengė užsimok et 
nei nuošimčių, nei taksų. Ir 
priėjo prie to, kad bankas pa
ėmė narna už pirmą paskolą, 
$25,000.

Namas nezaležninkams kai
navo $54.000. Antra paskola, 
apie $30,000, buvo sudaryta 
pačių parapijonų. Ir visi tie 
jų pinigėliai žlugo.

Krautuvė buvo verta $4,000. 
Išsykio ji gyvavo neblogai, 
bet vėliau ir jos biznis pra
dėjo pult, ir ji jau likviduoja
ma: jau baigiama išparduot 
visi jos rakandai.

Del likvidavimo krautuvės 
nuostolių turėjo ir kai kurie 
lietuviai biznieriai, kurie bu
vo davę tavoro.

Anot patarlės, “nekask duo
bės kitam, nes pats jon įpul- 
si.” Taip atsitiko ir su ru
sais nezaležninkais. Kada 
progresyviai rusai nusipirko 
sklypą žemės ir pasistatė apie 
$19,000 vertės svetainėlę, tai 
nezaležninkai sakė: Palaukit, 
jie pasistatė svetainę, bet ne
ilgai ją laikys; kaip tik mes 
pastatysime savo svetainę, tai 
jie (progresyviai) tuoj suban- 
krūtys. Tačiaus išėjo priešin
gai. Nezaležninkai subankrū
tino, o progresyviai, kaip gir
dėt, turi išmokėt jau tik vieną 
tūkstantį dolerių antrosios pa
skolos. Namukas nedidelis, 
bet dailus.

Koresp. Biuras.
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GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

‘GERAI PATAIKO!’
« J

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN'S 

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

M. J. J. Urbszo, 
187 O ak Street, 
Lawrence, hlass., 
į savo krautuvų 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

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 G631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993
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LIETUVIS GRABORIUS |!
Į į 

Norintieji ge-1 | 
riausio
navimo

patar-, 
ir už •

kainą,z e m ą
I 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

I

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

DETROIT, MICH.
| A. L. D. L. D. 52-ros Kuopos 

Narius

Vajus jau prasidėjo gavi
mui į A. L. D. L. D. narių, 
“Laisvei” ir “Vilniai” naujų 
skaitytojų. Susiorganizavo 
būrys draugių ir draugų, ku
rie per vajų darbuosis. Bet

susirinkimą ir atsiimkite kny
gas. Kurie dar nesate užsi
mokėję už šiuos metus, ateiki
te, užsimokėkite ir vėl būkite 
mūsų Draugijos nariais.

Pas mus yra truputį apsilei
dimo, nerangumo. Bet nors 
per šį vajaus mėnesį pasidar
buokime ir atitaisykime tas 
klaidas, tą neveiklumą, kurį 
esame padarę praeityje.

A. L. D. L. D. 52 kp. org.
Z. Gobis.

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
nėjamo, kaipo užsakymus 
(orderius).

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, ,214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, (%nn., puo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

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 gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
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------ $1.5t

Pinigus siųskite American Express 
monev orderiais, juos išrašyų^ml 
ant "RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

$1,000 Tik už 60 Centų

to neužtenka. Aš noriu at
kreipti visų draugų ir draugių 
domę. Draugės ir draugai, 
mūsų visų pareiga stoti į dar
bą ir pasistengti gauti naujų 
narių x į mūsų organizaciją ir 
skaitytojų mūsų laikraščiams. 
Rodosi, kiekvienas gali po vie
ną narį gauti ir užrašyti vieną 
iš mūsų darbininkiškų laikraš
čių. Ir tą nesunku atlikti, nes 
per vajų “Laisvę” ir “Vilnį” 
galima užrašyti po $5; į A. L. 
D. L. D. prirašyti žmogų irgi 
nesunku, nes įstojimas tik 50 
centų, metinių $1.50, tuo tar
pu kas metai nariai gauna 
knygų vertės viršaus $4.

Visi ir visos įsitėmykite, kad 
A. L. D. L. D. 52-ros kuopos 
susirinkimas įvyks 20 d. spalių, 
10-tą vai. ryte, naujoj draugi
jų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway. Šioj vietoj visuo
met bus mūsų kuopos susirin
kimai, todėl turite, gerai įsitė- 
myti vietą, šis susirinkimas 
bus labai svarbus, todėl steng- 
kitės visi ir visos dalyvauti.

Kurie dar esate neatsiėmę 
knygų, tai būtinai ateikite į šį

PLATINKIT “LAISVĘ?’ 
SKAITYKIT IR

Nedėlios Vakare

DEL
AMERIKOS 

DARBININKŲ 
DELEGACIJOS

Į SOVIETŲ RUSIJĄ
STAR CASINO 

107th St. ir Park Ave.

ATSISVEIKINIMO 
MITINGAS IR 
KONCERTAS

Spalių 20,7:30 v. vak.
Įžanga 50c

MUZIKA — SOLISTAI 
ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Tikietai parduodami :
FRIENDS OF 

SOVIET UNION 
175 5th Ave., Room 511 

New York
Algonquin 2745
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MATTHEW P. BALLAS
i

(BIELIAUSKAS) Į
UNDERTAKER j

_  I
NOTARY 1

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

K043 ’■ 
I t
I ■ 

GRABORIUS | 
’atamauju visiems be skirtumo | 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del j 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-| 
aras dieną ir naktį. Darbą at-« 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas I 
oane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street I ■
BROOKLYN, N. Y. j

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertes tūkstančin 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtus 
kokios nors ligos bei vidurių < suge
dimo Toks žmogus yra susirįtukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 

I greit reikalauk mūsų vai.stžolių nuo 
j 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 Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA* 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
mIi nue 9:80 iki I vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg„ 

PUBLIC SQUAJUI 
WILKES-BARRE, PA.
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ROCHES

Trečiadienis, Spalių 16, 1929
Trečiadienis, Spalių 16,

Ar AtliksiiCASTON ROPSEVICHDyi^ucjr.ūaikoma naujoj vietoj, būtent Liet. ■ draugai lošia, izzaaug lrn»v>Ki>viuneo 11Q F. I H;) Tarntautn

vai. vakarė. Patartina liėtuviams 
dalyvauti ir pamatyti tą puikų vei
kalą ir pasižiūrėti, kaip kitų tautų 

Minėtą veikalą ren-

MC AŪOO, PA.
A. L. D. L. D. 120-tos kuopos na

riai įsitėmykit, kad susirinkimai bus
Fašistiškos “Vienybes 

smai ir Vėlesni Vietinio Fa
šistu Čebatlaižio Verksmai

(Tąsa)
Kaip labai jis mėgdavęs mokytis, skaityti, 
bet tėvas neduodavęs progos. Žiemos me
tu, kuomet Petras lankydavęs mokyklą, 
tas vaikiščias, nemažiau norįs pramokti, 
turėdavęs plunksnas plėšyti, vilną kedenti, 
arba kitokius darbus dirbti. Vasaros me
tu—prie bandos visuomet pririštas. Net į 
bažnyčią negalėdavęs nei sykio per vasa
rą* nueiti. Prisiminę kaip būdavo Petro 
motina jam, nieko nedirbančiam, duodavu
si valgyti, ko tik jis trokštąs: sūrio, mėsos, 
sviesto ir kitokių skanėsių, o Jankai, kuris 
sunkiai dirba, sausagrūdė duona; tik ret
karčiais tegaudavęs lašinių spirgutį; tik 
trupinius nuo Petro stalo. “Kuo Janka 
buvo skirtingesnis už mane?” dabar statė 
sau klausimą Petras. Tik tuo, kad jam 
lemta buvo užgimti iš biedniokų. “Aš,” 
kalbėjo Petras, “dabar esu Amerikoj; aš 
pramokytas, o Janka, vargdienėlis, paim
tas į caro kariuomenę. Ten ištarnavus, jį 
caras paleis ir jis vėl turės eiti tarnauti 
svetimiem. Aš veik nieko nedirbau, vi
suomet pinigų turėjau ir dabar galiu su
grįžti pas tėvus ir vėl valdyti ūkį, būti 
gaspadorium, o Janka, kuris taip ilgai pas 
mus tarnavo—pirmiau už piemenį, o vėliau 
už pusbernį ir berną—jokios teisės prie 
mano ūkio neturi. Jis privalės tarnauti, 
tarnauti ir tarnauti kitiem; būti visų uja
mu, užvalgomu, pajuokiamu, išnaudojamu. 
Kuomet jo spėkos išsisems—kur jis dėsis? 
Turės eiti elgetauti... Teisybę Albertas 
sakė: šis pasaulis nėra gerai sutvarkytas. 
Reikia kas nors daryti...”

Petras buvo augalotas—šešių pėdų vy-j 
ras. Petingas, tiesus, nors palyginamai 
liesas. Jis buvo šviesiabruvis, mėlinų, ne- į 
didelių akių, siauros, žemyn lenktos, no-1 
sies. Jo ypatingas, baritono balsas turė
jo tokią vibraciją, kad kalbant, jautėsi būk 
jis plaukia iš kokio lavinto artisto burnos; 
įtikinantis ir malonus klausytis balsas.

Nuo to laiko Petras visai kitokį gyve-!

ką sakyti. Vis tik įsidrąsinus ji tarė:
—Petruti, aš tave myliu.. .Bet ar tu... 

ar tu.. .visuomet būsi tokis?
—Ar manai, kad man kada nors ragai 

kaktoje išaugs?...
—Ne tą...Ar tu vis būsi bedievis?... 

Tu neini į bažnyčią.. .Nekalbi poterių... 
Penktadieniais mėsą valgai...

Nesuprasdamas, ar ji ištikrųjų tai kal
ba rimtai, ar tik juokauja, Petras ją drau
giškai subarė:

—Nekalbėkim čia niekų, Tofilyte. Aš 
būsiu, kokis esu. Kaip gi galiu būti kito
kiu! Manau, nei tu netiki, kad į beždžionę 
pavirsiu.

Su tuo pasikalbėjimas ir nutrūko. Bet 
jis į Tofilės nerimavimo katilą įmetė dar 
daugiau abejojimų ir nepasitikėjimo.

Ji rūpinosi, mąstė, galvojo. Kiekvieną 
rytą ir vakarą, Tofilė pradėjo kalbėti dau
giau poterių, rožančių. Nueidavusi į baž
nyčią ir ten melsdavosi karščiau, negu ka
da nors, dažnai minėdama Petro vardą. 
Vieną sykį pati Gudelienė girdėjo, kaip To
filė, įmetusi į kolektoriaus dėžę du doleriu 
aukų, pusbalsiai, per ašaras kalbėjo: “Ak, 
dieve augščiausias, motina švenčiausia, Jė
zau Kristau ir dvasia šventoji, apšvieskit 
Petro Vilko protą; sugrąžink jam tikybą; 
padarykit jį, kokiu buvo Lietuvoj. Ak, die
ve, dieve, pasigailėkit manęs našlaitės ir 
vargdienės.”

Gudelienė suprato Tofilės tikslus ir jos 
rūpesčius, kuriais ir ji pati pradėjo sirgti. 
Nes jeigu Tofilei rūpėjo Petras, jo iškrypi
mas iš gero kelio, tai Gudelienei daug- 
kartų labiau rūpėjo josios tikrasis sūnus, 
Adomukas, kuris pradėjo sekti Lapkų ir 
Petrą: Pradėjo bedievėti.

Vieną vakarą Gudelienė ir sako Tofilei:
—Tu esi kvaila! Sekioji verkšlendama 

paskui Petrą, lyg višta, kuomet kitas daug 
geresnis ir bagotesnis galima gauti.

—Kitas?!

Ūkesų Kliubo ’ kambariuose, 119 E. I gia Tarptautinio Darbininkų Apsigy- 
Blaine St. Sekantis susirinkimas Į nimo jugo-slavų .kuopa, 
bus nedelioj, 20 spalių, 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai atsilanky
kit, yra svarbių reikalų. Taipgi tu
rime 
kuris

Pelnas

nimą pradėjo vesti. Nustojo lankęs saliū- 
nus ir bažnyčią. Šiokiais vakarais, po 
darbo, lankė vakarinę mokyklą, kur mo
kėsi anglų kalbos, matematikos ir kitokių 
mokslo šakų. Atliekamu laiku, jis skaitė 
laikraščius ir knygas. Sužinojęs kur so
cialistų prakalbas, eidavęs į jas ir ten jieš- 
kodavęs atsakymų į tuos klausimus, kurie 
negalėjo susivirškinti jo galvoj.

Pribuvęs į N. miestą, pas Tofilę, Petras 
net nustebo susitikęs Jokimą Lapkų—žmo
gų, kuris buvo labiau apsišvietęs už jo se
ną draugą Albertą. Gavęs audinyčioj dar
bą, Petras apsistojo pas Gudelius. Gyveno 
vienam kambaryj su Lapkum ir gulėjo toj 
pačioj lovoj. Čia jis buvo pasitenkinęs ir 
linksmas. Apart to, kad turi su kuo pasi
kalbėti visuomeniniais klausimais, Petras 
kasdien susieidavęs su savo Tofilyte.

II.
Ta radikališka Petre atmaina—ne linkui

—Nežinai! Ar gi jis ne vertesnis?
Tuo “kitu” buvo vienas iš Gudelienės 

įnamių—Jonas Rudis—kuris, ištikrųjų da
rė viską, kad įgyti pasitikėjimą ne tik To- 
filėj, bet ir Gudelienėj, puikiai žinodamas, 
jog su pastarosios pagelba galėsiąs laimėti 
ir pirmąją.

SKYRIUS V.♦
Ar kūdikis įgema savo tėvų ypatybes? 

Vieni psichologai tvirtina taip, o kiti prie
šingai. Priežodis sako: “Obuolys nuo obels 
netoli krinta.” Arba kitas: “Karvė neat
veš kumeliuko.” Mes čia nesiimsime to 
klausimo tirti pagrindiniai. Tik priminsi
me, kad kalbant apie gyvenimą Jono Ru
džio ir jo tėvo, kuris jau yra miręs, tai su
rasime labai didelį supuolimą ir todėl iš 
anksto pareiškiame, kad jis paremia tų 
psichologų tvirtinimo teisingumą, kurie 
būtent sako, jog gimdamas kūdikis įgema 
savo tėvų ypatybes.

Tofilės, bet linkui visuomeninių klausimų, 
kurie, be abejojimo, negalėjo nepadaryti 
tam tikro perversmo ir Petro asmeniškam 
■gyvenime—stebino ir kankino mergiščią. 
“Petras genda,” kelis sykius kalbėjo sau 
Tofilė. “Išsižada jis tikybos, dievo; pra
keiktas pačių tėvų.” Ar jis bus laimingas? 
Ar ji, Tofilė, ištekėjusi už Petro, bus lai
minga? Ar jųdviejų šeimyniškas gyveni
mas bus laimingas? Mergaitė jautė pri
sirišimą prie Petro. Jinai jam buvo dėkin
ga už ištraukimą iš tos peklos, amžinos 
tarnystės buožėm Lietuvoje, už pargabeni
mą į Ameriką. Jis jai patiko; jinai jį my
lėjo; mylėjo tik jį vieną. Bet apie tai šian
dien, kuomet Petras “sugedo,” ji nedrįso 
niekam net prasitarti, sarmatinosi. Jinai, 
pagalinus, nedrįso savo abejojimų sakytis! 
ir pačiam Petrui. Susitikdavo su juo kiek-' 
vieną dieną; drauge pareidavo iš fabriko 
namon; po vakarienei dažnai išeidavo po 
miestą pasivaikščioti; retkarčiais nueidavo 
pasižiūrėti judžių.

Vieną vakarą, kuomet jiedu sėdėjo ju
džių teatre, Tofilė, paėmusi Petro dešinę 
ranką, spausdama ją kiek drūta, tyliai ta
rė:

—Petrai, ar tu mane dar vis tebemyli?
—Che, che, che,—atsargiai čiaųpydama- 

sis juokėsi Petras.—Ar tu nematai? Turė
tum tai jausti, jei nematai. Kodėl aš ži
nau, kad tu myli mane.

’—Bet.. .Petrai.. .kas bus iš mudviejų?
Lyg ir nustebęs, lyg susirūpinęs, pusjuo- 

kiai Petras atšovė:
—Bus vyras ir žmona.
Merginai vėl žado pritrūko. Nebežinojo,

Jonas Rudis buvo bajorų kilmės. Jis 
pats dar ir po šiai dienai vadinasi dvaria- 
ninu (bajoru). Originališka Rudžio pa
vardė, kaip rodo dokumentai, buvo Ruclzi- 
ševski. Tai sena ir garsi Lietuvos antra
eilių bajorų šeima, apie kurią nebus pro 
šalį pasakyti keli žodžiai.

Rudžio tėvukas, Henrikas Rudziševskis, 
buvo stambiu dvarponiu, kurio milžiniški 
plotai žemės, ir miško radosi rytinėj pusėj 
Nemuno, tarpe Druskininkų ir Alytaus. 
Rudziševskio žemę apdirbdavo šimtai bau
džiauninkų. Iš to jis sirpo, kai saulėtoj pa
vasario dienoj žemuogė.

Rudziševskis buvo sąmoningu bajoru ir 
kaipo tokiam labai nepatiko caro Aleksan
dro Il-rojo paskelbimas, panaikinąs bau
džiavą. Kuomet 1863 metais Lenkijoj ir 
Lietuvoj įvyko sukilimas, tai Rudziševs
kis jame pats aktyviai dalyvavo ir, sako
ma, . net buvo vadu vieno sukilėlių būrio, 
kuris kovėsi su caro pajėgomis aplink Aly
tų. Pralaimėjimas sukilimo Rudziševskiui 
neišėjęs' sveikaton ir daug lėšavo: caro 
valdžia, pasigavusi jį smarkiai primušė ir 
atėmė daug žemės ir miškų, paliekant tik 
30 valakų. Žmonės kalba, būk Rudziševs
kis buvo mušama akyvaizdoje Vilniaus ge- 
neral-gubernatoriaus, “koriku” vadinamo, 
Muravjovo. Patiestas ant žemės ir bude
liui įsakyta įlieti pasturgalin 50 bizūnų. 
Kuomet, savo darbą atlikęs, budelis paklau
sė Muravjovo, ar jau paleisti, į tai general
gubernatorius piktai atkirto: “Kvailį, ar 
nematai, kad jis dar gyvas!”

(Tąsa bus)

Įžanga 50c.
eis Gastonijos streikieriams.

Rengėjai.
(245-246)

Vietinis fašistų čebatlaižis 
ir liežuvninkų “Vienybės” ko
respondentas mylėdavo dantis 
rodyt ir pašiept tuos draugus, 
katrie dirbdavo Gedemino 
Draugijoje. JFJ UilUOJj .1 U <1. HčlUJUJ Ui. U ' v • j 14-** * l i
metiniame susirinkime draugi- 4O(137..W- X®™™ !£ri£aa '
jos nariai išrinko poną ir di
delį žmogų (kaip jis save my
li vadint) draugijos pirminin
ku, kad padirbėtų draugijai ir 
parodytų, ką tas didelis žmo
gus gali. Kaip tik spėta iš
rinkt ponas fašistas pirminin
ku, tuojaus fašistuojančioje 
“Vienybėje” pasirodė kores
pondencijos, kad paėmė Gede
mino Dr-jos vadovybę geras 
tėvynainis ir tinkamiausias 
žmogus pirmininko vietoje. O 
“Vienybė” net editorialą “iš
kepė,” kad Rochesterio di
džiausią draugiją užvaldė ge
ri tėvynainiai ir prie kožno 
vardo pridėjo “ponas” ir “po
nas” tas ir tt. Bet neilgas bu
vo fašistų džiaugsmas, nes vos! 
tik spėjo pasirodyt “Laisvėje”! 
korespondencija apie fašistiš
ko pirmininko tūpčiojimus, tai 
tuojaus pasigirdo to didelio 
patarioto balsas, kad “rezig
nuoju.” Mat, vargšas pone-i 
lis mislino pagąsdint draugi-1 
jos narius, bet apsiriko, nes! 
draugijos nariai visai ncnusi-Į 
gando, rezignaciją priėmė ir^ 
išrinko tinkamą žmogų į tą 
vietą. Tai tuomi ir pasibaigė ! 
visi fašistų džiaugsmai ir “lai-: 
mėjimai.”

Dabar tas fašistų čebatlai-1 
žis pradėjo prie Sūnų ir Duk
terų Draugijos kabintis, nors 
pats prie jos ir nepriklauso, j 
Tas fašistas per “Vienybę”! 
peckioja, kad minima draugi- j 
ja mirus ir nieko iš jos nėra.j 
O ant galo ima ir pasako, kad K 
S. ir D. Draugija ne lietuviš-® 
kus darbus dirba. Tai tau fa-j M 
šistuko ir protas! Miręs daik-'H 

ciJiua. i ne. juoKingas taSj 
mūsų fašistiškas didvyris?) '
Ant galo, i š gi ri a “Vienybę” iri ^lllUlllllllBllilllllllllllllllllllllllllllIllOlllllliliilllllllilllIlIlllIlliilliiiiiliililiiiilliilliliiiiliiiiiiiliiiiiliilinm 
sušunka, kad visi turi ją užsi
prenumeruoti. Tai matote,' 
draugai darbininkai, kiek pas 
tą žmogų yra sąžinės ii' proto.

Rochesterio Žvalga

pakalbėti apie rengiamą balių, 
bus 2 lapkričio-November.

Sekr. J. Stalgaitis.
(246-247)

DETROIT, MICH.
D. D. Oi Sąrišis rengia šokius su- 

Todel draugijos batoj, 19 d. spalių, naujoj Draugijų

Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia
me visus atsilankyti ir pasilinksmin
ti prie geros muzikos. Įžanga 35c. 

Kviečia Rengėjai.
245-246

ROCHESTER, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 62-ros kuopos ■ susirinkimas bus 
, 17 spaliu, Gedemino sve-ketverge, 17 spalių, Gedemino 

tainėj, 575 Joseph Ave., 7:30 
vakare. Visi nariai malonėkit 
lankyti, yra svarbiu reikalų.

B.
(245-246)

atsi-

K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

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
siveskite. Išgirsit įdomių dalykų 
apie Lietuvą. Komitetas. 244-6

PAJIEŠKOJIMAI

M C KEES ROCKS, PA.
Subatoj, 19 spalių, Ruthenian 

tainėj, kampas Munson Ave. ir 
St., draugai jųgo-slavai sulos “ 
na Drama” 4 aktų, 
nų ir deklamacijų.

sve-
Ella

Emi-
Taipgi bus dai-

Pradžia 7:30

  1 Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
JIEŠKAU kambario su šiluma; pus- Į servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

ryčius ir . vakarienę kad būt gali-į kos* Norintieji, kad jūsų vaikaii bu
rna gauti namie. Jieško inteligen-! Zcrais .smuikininkais, kreįpkites i
tas, mechanikas. Gali būti New rnanę, o gausJte tikrai profesionalę
Yorke arba Brooklyne. Praneškit 
laišku. John Eremin, c-o Mrs. F. 
Goodman, 154 Dewey Ave., Great 
Kills, Staten Island, N. Y. 242-7

pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street 

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10lh St., Camden, N. J.

NAUJAUSIOS MADOS

Bell Phone, Poplar 754li

Graborius-Under taker

ĮeS

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

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

Utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c
riVTD A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ .EaIKA ir miegojimas per visą naktį ant jį CCUltūl 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūruin vandeniu. BSl ■
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI BL

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

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

I

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

už žemą

Street
PA.

DETROIT, MICH.
A. I... D. L. D. 52-tos kuopos 

si rinkimas bus nedalioj, 
naujoj draugijų svetainėj, 
Vernon Highway. Pradžia 10-tą vai. 
ryte. Kiekvieno nario pareiga atsi
lankyti j šį susirinkimą, nes tai 
svarbiausias mėnuo, kuriame būtinai 
turime pasidarbuoti gavimui naujų 
narių, literatūros platinimu ir užra- 
šinėjimu laikraščių. Kiekvienas na
rys turėtų gauti bent vieną naują 
narį į mūsų kuopą ir bent po vieną 
skaitytoją “Laisvei” ir “Vilniai.” 

draugai, atlikit savo pareigą, g 
Sekr. V. J. Geraltauskas.

(246-248)

u-
20 spaliu,

4637 W.

Tat,

NEWARK, N. J.
Pranešame Sietyno Choro nariams 

kad gavome gabią mokytoją Šalinai- 
tę ir jau pradėsime praktikas ket-’p 
verge, 17 spalių, šy. Jurgio svetai- g 
tiėj, 180 New York Avė. Visi nariai g 
atsilankykit ir naujų atsiveskit. i|=

Komitetas, K
(24,6-247)

CLEVELAND, OHIO
Patikimu! Sovietų lakūnų rengia 

ma puikus vakaras subatoj, 19 spar-1 p 
lių, Grdina Hali, 6025 St. Clair Ave. įg 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus pui-jh 
ki tarptautinė programa ir gera mu- Įg 
zika. Kviečiame visus , atsilankyti. ig 
įžanga 50c. Rengėjai. |g

(246-247),g

PHILADELPHIA, PA.
I ES

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-•gį 
mo Lietuvių Sekcijos 9-ta kuopa ren-'g 
gia šaunų vakarėlį subatoj, 19 spa- g 
lių, Liaudies Name, 8 ir Fairmount į 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus g 
puiki muzika ir skanių valgių. Kvie-, | 
čiame

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

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepralciskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau 
nas

Visas būdingas pil- 
prikrautas visokių jums 
reikalingų rakandų.

visus atsilankyti.
' Rengėjai.

(246-247)

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PiKAl
Trijų Kavalkų .Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- 
niugįtas Jacquard Velour’u
Trrjų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze Jį

ii
I 
i

ROCHESTER, N. Y.
Penktadienį, 18 d. spalio 

8-tą vai. vakare, G. Dr-jos salėj, 
L. D. S. A. 26-ta kuopa ruošia gra
žią paskaitą Gyvenimas ir Darbai 

1 Rožės Luxemburg. Ši paskaita ne 
tik nušviečia žygius atliktus per šią 
didžiąją kovotoją, bet sykiu duoda 
ir malonaus įspūdžio, nes yra para-, 
syta švelnia, poetine kalba. Tai dar
bas jaunos mūsų darbuotojos J. T. ‘ 
Bimbienės. Skaitys viena iš kuopos 
nftirių. Įžanga veltui. Nesivėluokite. 
Atsilankykite visi ir visos.

Kviečia Rengėjos.

(Oct.)

Hl 
i i Veltui pristatome į Atdara kasdien nuo

namus New Yorke 8 ryto iki 9 vakare.
i Brooklyne ir artimoje Panedėliais ir subatomis

1 i
1 ■ ra 
, > g

apieimkeje iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis 

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

$18.50

Jau visa pusė mėnesio 
slinko, bet iš k ores pond e 
nesimato, kad mes tink 
pasidarbavome del A. L. 
I). Kurių kuopų buvo su 
kiniai, tai nutarta, kad 
vienas narys gautų po 
naują narį Į mūsų Dra 
ir po vieną naują skait 
mūsų organui “Laisvei.” 
tarimai geri, bet ar visi 
galės išpildyti? Drąsiai 
ma sakyti, kad ne visi ir 
Įima reikalauti, kad visi 
darytų. Vienok reikia de 
stangų, kad gavus naujų 
ir skaitytojų. Mes turim 
dviejų šimtų kuopų. Jei 
kiekviena kuopa, vidt 
gautų po penkius nauji 
rius, tai jau mes turėtuir 
tūkstančio narių. Tuo 
rodos, kiekvienai kuopa 
ti penkius naujus nari 
taip jau sunku. Tą pat 
ma pasakyti ir apie į. 
mūsų spaudai nauju sk 
jų. Juk kiekvienas arb 
kiekvienas turi savo c 
pažįstamų, kurie nepr 
prie A. L. D. L. D. ir n 
“Laisvės” arba “Vilnies 
gu tik tarpe jų kiekvici 
sidarbuotų. nėra abejon 
nemažą skaičių 
Į) risi rašyti 
užsisakyti, 
da tame, 
me tų žmonių kalbir 
sirašyti prie savo org< 
jų. Mes viską paliokai 
pu valdybom ir laukia 
da jos ką nors padai ys, 
kuopos valdyba ir s 
prakalbas arba paskai 
vėl viskas paliekama i 
jui arba prelegentui, 
lys nieko nedarome.

Taip toliau elgtis n J 
Prakalbos arba prelekl 
ri būti vien tik priemd 
nių sutraukimui. Kud 
eina daugiau žmonių,I 
kiekvieno nario pareid 
darban. Paimti savoj 
mus, taip sakant, nagi 
paleisti, kalbint’, kadi 
prisirašytų prie mūsJ 
zacijos. I

Ten, kur prakalbųl 
lekcijų neįvyksta, būti 
vienas narys turi nu J 
Čius tuo tikslu, kad 1 
ti savo pažįstamus 1 
ti prie mūsų draugi ic|

Reikėtų pagi 
naujas kolonijas 
nieko ncgirdčjm 
hold/N. J. P< 
vienas draugas 1 
damas kalbėtoje 
ūma būtų sut 
kliubą. Jo b‘.i 
man ir aš pasiūl 
apskritys gali 
surengimo prak;

prik 
arba ir 1 

Bet vi: 
kad mes

a
i ta

negavau.

jie turi šutve 
gia prakalba;

Jauja,

po ispih 
siuntėme 
sutverta

ko nežinom 
būtų labai 
mūsų kuop; 
tai nepasid.

no kito \

tomis k 
miau gy' 
mirties i

ten buvo

gyvavo.

norėjęs t 
Hum ir t

m

kad dabar 
kilti. Bet i> 
gi numirė, 
vieno veiki; 
būtų pasid: 
palaikymo, 
ir Hudson, 
kai kuriose 
žmonių, bet

■■■■

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina
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ON ROPSEVICH

už žemą

Streett. Vernon
PA.DELPHIA,

iiniprJ

sisteigimo
1

k>ja ir laidoja numirusius 
Lių kapinių. Norintieji 
patarnavimo ir už žemą 
iūdimo valandoje šauki- 
nane. Pas mane galite 
as ant visokių kapinių 
nose vietose ir

s

s

©

kur. W.-

Phone, Poplar

i
i 
s

muzikos kon- 
cijas ant smui- 

itioji kad jūsų vaikai bū- 
n .ūkininkais, kreipkitės į 

ąusite tikrai profesionalę 
Knipkitcs šiuo adresu:
5 N. 5th Street 
ADELPHIA, PA.

ir ketvergai; 
lOth St.. Camden.

rius-UnderUker

JAM VISOKIUS
AKANDUS Už

ž “CASH” MO 
ARBA ANT 
JKĖJIMO

ite šio Rakandų 
liginimo!

bar! Jūs pama
nau visko negu 
i bent kada pir
as būdingas pil
tas visokių jums 
igų rakandų.

čiy Setas
> Spalvomis
>alų įvairiai de- 
sryčių Setai, su 
is galais stalu
8.50

alų Pusryčių Se- 
elaniniu viršum

■ styliaus kres- 
jpeciale kaina
16.50

Trečiadienis, Spalių 16, 1929 Puslapis Penktas

Ar Atliksime Savo Užduotį?
naujos kuopos susitverti, o ku
riose kad ir sutveriamos, tat 
nepasilaiko. Kai kurie pasa
ko, kad tokių kuopų palaiky
mu turėtų rūpintis apskričių 
komitetai. Reikia atvirai pa
sakyti, kad jeigu ant .vietos 

mūsų Draugiją i nesiranda nei poros draugų, 
kurie rūpintųsi kuopos 'palai
kymu, tai apskričio komitetas 
jau nieko nepadarys. Jis ga-

Jau visa pusė mėnesio pra
slinko, bet iš korespondencijų 
nesimato, kad mes tinkamai 
pasidarbavome del A. L. D. L. 
D. Kurių kuopų buvo susirin
kimai, tai nutarta, kad kiek
vienas narys gautų po vienai 
naują narį į 
ir po vieną naują skaitytoją 
mūsų organui “Laisvei.” Nu
tarimai geri, bet ar visi juos 
galės išpildyti? Drąsiai gali
ma sakyti, kad ne visi ir nega
lima reikalauti, kad visi tą pa
darytų. Vienok reikia dėti pa
stangų, kad gavus naujų narių 
ir skaitytojų. Mes turime virš 
dviejų šimtų kuopų. Jeigu tik i draugų, kurioje 
kiekviena kuopa/ vidutiniai, | lesnių narių, palaikyti tokias 
gautų po penkius naujus na
rius, tai jau mes turėtume virš 
tūkstančio narių. Tuo tarpu, 
rodos, kiekvienai kuopai gau
ti penkius naujus narius ne 
taip jau sunku. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie gavimą 
mūsų spaudai naujų skaityto
jų. Juk kiekvienas arba veik 
kiekvienas turi savo draugų, 
pažįstamų, kurie nepriklauso 
prie A. L. D. L. D. ir neskaito 
“Laisvės” arba “Vilnies.” Jei
gu tik tarpe jų kiekvienas pa
sidarbuotų, nėra abejonės, kad 
nemažą skaičių prikalbintų 

laikraštį 
Bet visa 

kad mes 
kalbinti pri

sirašyti prie savo organizaci
jų. Mes viską paliekame kuo
pų valdybom ir laukiame, ka
da jos ką nors padarys. Jeigu 
kuopos valdyba ir surengia 
prakalbas arba paskaitas, tai 
vėl viskas paliekama kalbėto
jui arba prelegentui. Bet pa
tys nieko nedarome.

Taip toliau elgtis negalima. 
Prakalbos arba prelekcijos tu
ri būti vien tik priemone žmo
nių sutraukimui. Kuomet su-1 
eina daugiau žmonių, tuomet 
kiekvieno nario pareiga leistis 
darban. Paimti savo pažįsta
mus, taip sakant, nagan ir ne
paleisti, kalbinti, kad 
prisirašytų prie mūsų 
zacijos.

Ten, kur prakalbų 
lekcijų neįvyksta, būtinai kiek
vienas narys turi nueiti į sve
čius tuo tikslu, kad pakalbin
ti savo pažįstamus prisirašy
ti prie mūsų draugijos.

Reikėtų pagalvoti ir apie 
naujas kolonijas. Iki šiol mes 
nieko negirdėjome apie Free
hold, N. J. Pereitais metais 
vienas draugas kreipėsi jieško- 
damas kalbėtojo, kad ten ga
lima būtų sutverti lietuvių 
kliubą. Jo laiškas pakliuvo 
man ir aš pasiūliau, kad mūsų 
apskritys gali prisidėti prie 
surengimo prakalbų, jeigu ten 
galima bus sutverti A. L. D. 
L. D. kuopą. Jokio atsakymo 
negavau. Praslinko veik me
tai laiko, žiūriu, jau draugas 
Kazlauskas rašo laišką, kad 
jie turi sutverę kliubą ir ren
gia prakalbas, kad sutverti A. 
L. D. L. D. kuopą, tik reika- rengti koncertą del 
lauja, kad mes kalbėtoją pa- naudos lapkričio mėnesį ir tam 

Jų reikalavimas ta- darbui išrinkta komisija. Nė- 
nei mažiausios abejonės,

Bogužienė finansų sekrėto- 
rium, Urmonas iždininku, Bo- 
gdžas knygium, Simonaitis ko
respondentu. Tad visi North 
jbide darbininkai turite subrus- 
tL_ir pakelti veikimą, išauklė
ti A. L. D. L. D. kuopą. Nau
ja valdyba rūpinsis, kad vei
kimas augtų, bet tuo turi visi 
rūpintis.

Courtney, Pa., drg. D. Leka
vičius sako, kad negali nei vie
nas lietuvis darbininkas likti i 
be “Laisvės” ar “Vilnies.” Jis' 
sako aplankys visus mainierius'

TROY, N. Y

Ii tik retkarčiais pagelbeti pra- jr gelbės \įsigyti vieną iš dar
kalbas surengti, bet palaiky- bininkiškų laikraščių. C 
mu kuopos turi rūpintis vietos geiba drg. Lekavičiaus jau ke-

Su pa-

draugai. Jeigu nesiranda tin
kamų draugų toje kuopoje, tai 
pareiga

turi
. . I yraartimiausios kuopos | p-a]j 

randasi veik-

užsirašė “Laisvę.” Ten 
ir daugiau draugų, kurie 
veikti. Drg. Miltakiai ir 
pasidarbuos del mūsų

skaičių 
prisirašyti arba ir 
užsisakyti, 
da tame, 
me tų žmonių

bė- 
bijo-

būtinai 
organi-

ar pro

kuopas. Kitaip mes daugely
je kolonijų negalėsime savo 
kuopų palaikyti.

Apskričių valdybos dažnai 
būna labai taupios. Jos nori 
pasirodyti konferencijose, kad 
padarė pinigų, o konferencijos 
tuos pinigus išaukoja įvai
riems darbininkiškiems reika
lams. Tas gerai.
nereikia užmiršti ir silpnesnių ! i<us>
kuopų. Iš apskričių iždų rei
kia daugiau skirti tų kuopų 
palaikymui, jų sutvarkymui.

Taigi, visi bendrai dirbda
mi, galėsime pasidžiaugti šio 
vajaus pasekmėmis. Todėl vi
si nariai ir narės turi prisidėti 
prie darbo. Gaukime naujų 
narių ir stengkimės senus pa
laikyti. O kas svarbiausia, tai 
meskime asmeniškumus. Orga
nizacijoj negali būti asmeniš
kumų. V. Paukštys.

kiti 
spaudos.

Donora, Pa., B. Kižas pas
ižadėjo pasidarbuoti, kad ga
vus kuo daugiausia skaityto
jų del “Laisvės” ir “Vilnies”; 
taipgi jis darbuojasi, kad at
gaivinus A. L. D. L. D. kuo-j 
pelę. Tikiu, kad ji ten bus 
atgaivinta. Juk kuopa būtinai 

.reikalinga, nes plieno magna- 
Bet sykiuĮtai baisiai išnaudoja darbinin-

Darbininkai verčiami v 
dirbti- ilgas valandas ir už 
menką atlyginimą. O darbi
ninkų judėjimas apleistas. Bū
tinai reikia klibinti, kelti. Ne
toli nuo Donora miestelis Mo
nessen; ten irgi yra lietuvių, 
kurie dar neskaito “Laisvės” 
nei “Vilnies”; juos būtinai rei
kia atlankyti. Pasitikiu, kad 
drg. Kižas pasirūpins tuo klau
simu.

Troy New York o valstijoj 
skaitomas seniausiu miestu. 
Bet čia ne tame dalykas, visa 
svarba tame, kad čia rengia
mos lietuviams prakalbos, ku
rios įvyks 18 d. spalių, Baciaus 
svetainėj, 260—4th Ave., Wa
tervliet, N. Y. Prasidės 7 :30 
vai. vakare. Kalbės drg. L. 
Prūseika, vienas geriausių lie
tuvių darbininkų kalbėtojų. 
Ypatingai dabartiniu laiku, 
kuomet tiek daug įvairių svar
bių klausimų stovi priešais dar
bininkus, svarbu kiekvienam 
išgirsti drp;. L. Prūseikos kal
bą, nes jis tuos klausimus pa
lies.

Todėl visi vietos ir apielin- 
kių “Laisvės” skaitytojai ne 
tik patys būkite, bet ir atsi
veskite tuos, kurie “Laisvės” 
neskaito ir apie rengiamas 
prakalbas nieko nežino.

V. Kcrčulis.

Giskrnafciiaiis Vardui

Sudegė Ponaitis, Atsigulęs 
Su Cigaretu Dantyse

Pasigėręs ponaitis Charles 
Randolph, 25 metų amžiaus, 
lietely j Belmont, New Yorke, 
užsidegė cigaretą ir su juom 
dantyse atsigulė į lovą. Už
snūdus, cigareta s iškrito, ir 
užsidegė lova. Ponaitis taip 
pavojingai apdegė, kad į ket
virtą dieną mirė, nepaisant 
goriausių gydytojų patarnavi
mu.

Drauga?, Isitemykite!

21 d.Sekantį pirmadienį, 
spalių “Laisvės” svetainėje, į- 
vyks viso Brooklyno ir artimos 
apielinkės draugų susirinkimas 
apsvarstymui mūsų veikimo. 
Referuos draugai R. Mizara ir 
V. Tauras.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė turi dalyvauti šia
me susirinkime, pasisakyti, ką! 

į mato taisytino mūsų darbinin- 
j kiškame judėjime ir duoti su- 
į manymų, kaip taisyti. Kiek- 
i vienas “Laisvės” skaitytojas 
arba narys by kurios darbiniu-1 
kiškos organizacijos šiame su-j

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LI ETŲ VIS G RA BORIUS

1H BALZAMUOTOJAM
Gfrtikrinu, kad mana patarnavimas 
hus utatinkamiau«ias ir už prieinamą 
k*iną, Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1-139 South 2»d Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI t
Keystone —Main
Bell-

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

Išmokinamo pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
SpecialiŠkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje.

A'xJ JUIY J. J.Vx'-A7

į t Gnsenwint 96*2

9
iki 12 vai. ryte.

9669
— Oregon 5136

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

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKE
Kas Darbuosis del

“Laisvės” ir “Vilnies”?

del

McKees Rocks, Pa., laiky
tame “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų susirinkime 
draugai pasiryžo dirbti 
“Laisvės” ir jie pasiskyrė teri
torijas: J. Mažeika, G. Par- 
čiauskas paėmė West Park te
ritoriją. Mažeika ir Parčiaus- 
kas pareiškė, kad jie turi gau
ti ne mažiau, kaip 25 skaity
tojus, nežiūrint, kas atsitiktų. 
Ir nėra nei mažiausios abejo
nės, kad jie ir gaus, išpildys 
savo žodį. Parčiauskas sakė, 
jei jis neišpildys savo žodį, tai 
jis apleis ir šią koloniją; tą 
patį pasakė ir Mažeika. J. 
Purtikas ii’ Miliauskienė—
Sherden teritoriją. Ten daug 
lietuvių gyvena, bet mažai dar 
“Laisvę” skaito. St. Pikšrys 
—Penni Avenue; ten irgi gy
vena daug lietuvių, bet mažai 
skaito “Laisvę.” Vadinas, Mc
Kees Rocks nusistatė šiais me
tais aplankyti kiekvieną lietu
vio darbininko stubelę ir ten 
užrašyti darbininkišką laikraš
tį, “Laisvę” ar “Vilnį.”

Nutarė mckeesrockiečiai su- 
Laisvės”

siųstume, 
po išpildytas, kalbėtoją pa- ra 
si.untėme ir 29 d. rugsėjo tapo i kad mckeesrockiečiai surengs 
sutverta kuopa iš 19 narių. r

Na, o kiek dar yra tokių/' 
kolonijų, apie kurias mes nie-|kytame A. L. D. L. D. 87 
ko nežinome ir kuriose galima ; pos susirinkime nutarta, 
būtų labai lengvai sutverti i visi draugai darbuotųsi 
mūsų kuopas? Bet niekas apie'spaudos ir narių gavimo, 
tai nepasidarbuoja tol, kol ne
atsiranda tose kolonijose vie
no kito veiklesnio darbininko.

Reikėtų ką nors daryti ir su 
tomis kuopomis, kurios pir
miau gyvavo, o dabar jau ant! 
mirties patalo. Paimkime Am
sterdam, N. Y. Savo laiku 
ten buvo nemaža kuopa, o da
bar pakrikus. Kada kuopa 
gyvavo, tai buvo ir savitarpi
nė kova. Kai kurie kaltino 
nabasnirfką Kaspariūną, kuris 
norėjęs tapti kuopos diktato
rium ir todėl kuopa neaugan
ti. Bet visgi kuopa gyvavo. 
Kaspariūnas numirė. Maniau, 
kad dabar kuopa jau pradės 
kilti. Bet išėjo atbulai—ji ir
gi numirė. Ten neatsirado nei 
vieno veiklaus draugo, kuris 
būtų pasidarbavęs del kuopos 
palaikymo. Toks pat likimas 
ir Hudson, N. Y. Vadinasi, 
kai kuriose kolonijose yra 
žmonių, bet nėra žmogaus ir 
del nebuvimo žmogaus negalimontas nutarimų sekretorium,

l šaunų koncertą.
North Side Pittsburghe lai

ku o- 
kad 
del 
Ir 

visi nariai pasižadėjo dalyvau
ti, gauti nors po vieną 
vei” skaitytoją

Lais- 
ir narį į A. 

sekančiam su-
sirinkimui.

Northsidiečiai
kad pas juos buvo didelis ap
snūdimas, nieko nebuvo veikia
ma, bet taip toliaus negali bū
ti,—kalbėjo Daimontas ir ki
ti. A. L. D. L. D. 87 kuopos 
turi būti reguliariai susirinki
mai; narių turime gauti dau
giau ir yra dirva del organi
zacijos gana plati. Darbinin
kų padėtis kas dieną eina blo
gyn, algas visur mažina, o vei
kimas gana žymiai buvo ap
snūdęs. Labai gerai, kuomet 
draugai pamato klaidas ir pra
deda rūpintis veikimu. Ir nie
kas kitas negali rūpintis, kaip 
tik patys darbininkai.

A. L. D. L. D. 87 kuopos 
valdyba perrinkta. Simonaitis 
išrinktas organizatorium, Dai-

prisipažįsta,

Iš Elizabetho drg. II. Janu-! valstijos 
levičius pranešė, kad jis dėsisevelto. 
pastangas užrašyti ten visiems i 
darbininkams “Laisvę” ar 
“Vilnį” ne tik savo kolonijoj, 
bet ir kitose—Wilson, Ha- 
meine ir tt.

Leechburg., Pa., drg. Petre
kas senas “Laisvės” skaityto
jas, kaip “Laisvė” sena. Jis 
sakė, būtinai reikės pasidar
buoti, kad gavus “Laisvei” 
skaitytoju,

Tūlas Corn.
kuris kitaip vadinasi Dick 
Richard, 1
tęs deimantų ir kitų brangu-1 
mynų krautuvę po num. 594; 
Fifth Ave., New Yorke. Jis 
persistatė, kaipo įgaliotinis 

g u b e r nato ri a u s R o o- 
Išsirinko du deiman-l 

tiniu žiedu $1,5Q() vertės; pa-Į 
sakė atnešti į newyorkinį gu-i 
bernatoriaus namą, po num. ( 
49 E. 65th St.; o tenai guber-į 
natoriaus žmogus priimsiąs! 
žiedus, o jeigu nepatiks, tai! 
sugrąžinsiąs juos atgal per tą! 
patį pasiuntinį.

Tas šuleris skubiai nuvažia
vo ir atsistojo gubernatoriaus 
namo tarpduryje.

Donovan, sirinkime turės pilna teisę pa
sisakyti savo nuomonę visais

buvo gudriai apkir- klausimais, kurie čia bus riša

o Leechburge yra namo tarpduryje. Kuomet! 
apie pora desėtkų lietuvių ir deimantiniai žiedai buvo pri-l 

statyti, jis juos užgyrė ir pri- 
! ėmė; pasirašė kvitą, leisdamas 
i suprasti, kad gubernatorius ki
ltą sykį pasiųs, krautuvei čekį, j

mažai kas ten skaito “Lais
vę.” Kita kolonija yra didelė 
Vandergrift, Pa. Ten apie! ’.......................’ •
150 lietuvių šeimynų gyvena, L ’ ■ • ■ " - • - •
o “Laisvės” skaitytojų nedaug.; yiskas gevai žulikui pavyko. 
Darbininkų padėtis ten skau
di. Dar daug yra kolonijų, 
kur lietuviai darbininkai 
skaito mūsų spaudos; juos rei
kia matyti.

Tie visi draugai, kurie ža
dėjo darbuotis, neturi atidė
lioti diena nuo dienos, bet 
greitai imtis už darbo, o pa
sekmės bus gana dideles.

M. Ž.

WORCESTER, MASS

ne-

S. L. A. 57 Kp. Susirinkimo

mi. Budavojame r.;, 
ji, modeni’šk’.
Mes pertaisys'n

M Ui a 
atliekame

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

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

A<1 No. E-GO

Naujos jėgos silpniems 
žmonėms

Bet paskui, galų gale, de
tektyvai sušnipinėjo jį ir areš
tavo sergantį pigiame viešbu
tyje ties 3rd Avė. ir 42nd St., 

i New Yorke. • ■
Kadangi jis yra senas va

gis, kelis kartus sėdėjęs kalė
jime, tai dabar sulig Baumcs 
įstatymo jam gręsia bausme 
kalėjime iki gyvos galvos.

Nuga-Tone išlikrajų yru
i tai del padidinimo jėgų ii' spėkų pas silpnus 
žmones. Yra faktas, kad pagerėjimas svei
katos yra greitas vartojant Nuga-Tone, pa
didėja apetitas, virškinimas būna geresnis, 
gasai ai' vidurių, ar pilvo išpūtimas išnyks
ta. inkstų r.r pūslės veikimas sustiprėja, 
miegas pasidaro poilsingas ir atgaivinantis 
ir liesus žmonės įgyja dauginu svarumo.

Mrs. II. L. Harris, Faber, Virginia, rašo 
sekamai: “Kai aš pradėjau imti Nuga-Tone, 
nu.n nervai buvo visiškai pakrikę. Aš jau
čiaus susmukusi, nusibodusi, neturėjau ener
gijos, turėjau prastų kraują, netekau svaru
mo ir greit uždusdavau. Aš ėmiau Nuga- 
Tone tik 20 dienų ir galiu teisingai pasakyti, 
kad aš- jaučiuos geriau ir daugiau gyvenanti, 
negu kada pirmiau per daugelį menesių.” 
Tokie pareiškimai parodo, kad Nuga-Tone 
atlieka savo darbą. Jūs galite pirkti jį kur 
tik vaistai yra pardavinėjami, arba vertelga

I užsakys del jūs iš urmo vaistinės.

LOSTUVWI KONTRAKTORLAJ
uju.s budinkua ir pertaisome senus. Nau- 
krrmtuvių langai pakelia kiekvieną biznj. 

•< j ūsų langus už visai žemą kainą.
jp budiiikuv iž viršaus ir iš vidaus. Darbą 
ir tinkamai.

Tarkitės mumis del
Apatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. 3.

> in.

keinofc.
sekančiu adresu:

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyriui: 258

Brooklyn, N. Y.
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KRE1PKITES I DR. Z1NS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų. Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

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

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

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

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

Spalių 6 d. laikytame S. L. 
A. 57 kuopos susirinkime pa
aiškėjo, kad kuopos korespon
dento 
num. 
kavo.
kyta, kad laikas ir niūsų kuo
pai pradėti kovot prieš “bol
ševikus.” Redakcija išbraukė 
svetimženklius, kas parodo, 
būk ir 57 kuopos koresponden
tas šaukia narius į kovą prieš 
bolševikus. Kadangi “Tėvy
nė” šiemet visai liko paversta 
raštais į aštriausi kardą prieš 
bolševikus, nors jų daugybė 
yra nariais ir nieko panašaus 
nebeliko kas link bešališkumo, 
kaipo fraternalės organizaci
jos organe, todėl koresponden
tas ir įdėjęs tą svetimženk- 
liuose, o p. Vitaitis, beanali
zuodamas kitų redaktorių is
terikas ir falsifikacijas, per
dirbo 57 kuopos susirinkimo 
pranešimą taip, kad parodžius 
tūkstančiam S. L. A. narių, 
jog ne jis vienas nenuilstan
čiai kariauja prieš bolševikus.

Kuopos susirinkimas buvo 
gana skaitlingas. ‘ Nekurie 
kuopos veikėjai išsireiškė, kad 
kiekvienas kuopos narys turė
tų susidomėti tais begaliniais 
viršūnėse sauvaliavimais, ypač 
dabar, kada artinasi nominaci
jos, tai vienatinis laikas pa
keisti kitais žmonėmis tas vir
šininkų vietas.

Taipgi kuopa ruošiasi per
statyti scenoje didelį istoriš
ką veikalą “Rutvilę,” padėka- 
vonės dienoje ir šeštadienį, 30 
d. lapkričio.

S. L. A. 57 Kp. Narys.

pranešimą “Tėvynes” 
40 redakcija isufalsifi- 

Mat, pranešime pasa-

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
4^BLbB B ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ff—PB—B H bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- Bw^g B į J jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-■ w ■ Se 35c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspaudą gjkB JjįL ■ ■ B $25^
jusu sveikata apsaugos. Iš-BmB Į B m J

and improį^ ■ W V m

HAARLEM O!

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
‘‘Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 6533A. M. Balchunas, Savininkas.
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Kas yra žmogau* amžinas priešas?—šalUs. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. liet tie. kurie vartoja 

j»o plačią Ameriką pagarsėjusius

PflWdtarQ (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių ne- uwdns lowacrh bij0> Už 75c už bakSą apsiginki»ok 
nuo savo amžino priešoI

rirPfi I P V TmllV centa> už skrynutę) yra tai kanuolt prieš 
va mu liuA kjt ą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GttKENPOINT 14 U

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

Kw.pa» Clerssont Arenwe 
TELEPHONE! JUNIPER »7»«

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

Siundanti pinigui tavo adresu, užrašykite i

AB, teisiau pa«iraS»s, tiuučiu jom* VIENĄ DOLERI, už kurj Malonėkit bm 
prleiųatl URBAN’S COLD POWDUiS ir DRBOLA, tu vi»ai» nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardas _--------- -----------.-------- - ----------- -------- .-----------------------------------------——

N*. —

Miestą* —

_8t. *r Ar*.

__ —

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHGNE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigia 25 metai. Būk nepri Ruimingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

ir 591 h Sts., New York City



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
,.r EAISįVB ' Trečiadienis, Spalių 16, 1929

Lankėsi Pittsburghietis 
A. Simonaitis

Smarkus Streikierių Mūšis 
Su Standard Oil Gengėmis

Standard Oil Kompanija bu
vo surinkusi 120 darbininkų, 
kuriuos vedė skebauti prieš 
streikuojančius gazolino išva- 
žiotojus Pratt Plant stotyje, 
Brooklyne. Pamatę streiką, 
ne tik jie patys atsisakė ske
bauti, bet išvedė streikan do
se tkus kitų, kurie dar dirbo. 
Baltieji darbininkai ir negrai 
tuomet numaršavo pas Stand
ard Ou Kompanijos raštinę, 
N. 12 ir Berry St., ir surengė 
demonstraciją.

Pirmadienį priešpiet įvyko 
smarkus susikirtimas tarp po
licijos, kompanijos gengsterių 
ir • streiklaužių, iš vienos pu
sės, ir 200 streikierių, iš ant
ros pusės, ties Franklin ir Cal- 
yer St. Gengsteriai iš trokų 
šaudydami pavojingai pašovė 
pašalinį vaikiną Wm. Tuffy, 
18 metų amžiaus. Gengste-

Išleistuvės Darbininkų 
Delegatų į Sovietus

______

Ateinantį sekmadienį, 7:30 
:val. vakare, bus išleistuvės A- 
merikos darbininkų delega

tams, kurie spalių 23 d. iš- 
| plauks į Sovietų Sąjungą. Tą 
Į pramogą, kuri įvyks Star Cas- 
iino svetainėje, 107 St. ir Park 
i Ave., New Yorke, rengia So- 
| vietų Sąjungos Draugai. Šo- 
;kiams grieš gera orkestrą; bus 
! dainininkų ir, sporto parody
mų. Keli gabūs kalbėtojai sa
kys prakalbas. Įžanga tiktai

i 50 centų.
Delegacija į Sovietų Sąjun- 

įgą susidarys iš atstovų nuo 
mainierių, audėjų, metalo dar
bininkų, farmų darbininkų, 
siuvėjų ir kitų.

Reikėtų ir lietuviams darbi
ninkams skaitlingai dalyvauti 
tame iškilmingame mitinge su 
gera koncertine programa.

Šiomis dienomis “L.” išleis- 
tuvėje lankėsi pittsburghietis 
drg. A. Simonaitis, dienraščio 
bendradarbis (Brooklynan at
vyko privačiais reikalais). Jis 
sakė, kad Pittsburgh iečiai yra 
pasirengę darbuotis A. L. D. 
L. D. ir mūs spaudos vajuj. 
Prie to ir jis pats prisidės.

Slaptos Mūnšaino Smuklės 
—Paleistuvystės Lizdai

Slaptose smuklėse New Yor
ke ir Brooklyne dabar dau
giau prostitučių, negu kur ki
tur. Per pasileidėlius gėrikus 
renkama joms nauji tokie pat 
kostumeriai. Policijos komi
sionierius Whalenas sakos jau 
uždaręs šimtus tų paleistuvys
tės lizdų. Tuo tikslu darba
vosi 7 “extra-slapti” detekty
vai. Jie aplankė 1,200 pana
šių vietų. Dasigaudami ten, 
jie irgi, žinoma, patys turėjo 
gerti ir fundytis, kas miestui

lėšavo $16,000;/algos gi jiems 
mokama atskirai, nepriskai- 
tant miesto pinigų, kuriuos jie 
betyrinėdami praūžia.

A. L. D. L. D. 185 Kuopos 
Nariams. ii> pašalinei Publikai

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 j 
naują svetainę. Reikės aptar
ti ir kitus bėgančius reikalus. 
Taipgi bus ir paskaitėlė labai 
įdomiu klausiniu, bet prelegen
tas nenori temą garsinti, tik | 
sakė, kad rišis su Kaškiaučiausi 
prakalba, pasakyta 11 d. spa-l 
lių. Todėl ne tik visi nariai! 
dalyvaukite, bet ir pašalinių! 
atsiveskite.

Narys.
(245-7)

Daugiau vietos žirny penktam 
puslapy]

Mokiname Barberiauti
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

New York, N. Y. 241-7

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pusininkas-partneris 

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapertės 

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

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

14
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA, • 

(Priešais Bridge Plaza) ‘ 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi plet; 2-8 po pJet 
Ketvergn i a ir aubatonia iki C vai. 
Penktadieniais ir aekmadienlaia tik 
sulyg autartiea.

riams atskubėjo talkon dar 40 Į 
policmanų prieš darbininkus. 
Gengsterių trokai įsibėgėdami 
daužė streikierių pikietininkų 
automobilius. Daugelis strei
kierių buvo baisiai sumušta ir 
sukruvinta. Streikieriams pa
dėjo George E. Powers ir 
Henry Sazar, organizatoriai 
Darbo Unijų Vienybės Lygos. 
Jie organizuoja masinius strei
kuojančių pikietus.

Republikonų ir demokratų 
14-to distrikto raštinės yra 
centrais, kur mobilizuojama 
gengsteriai prieš streikierius.

Kaip pripažįsta New Yorko 
policijos komisionierius, šian
dieną yra pastatyta 2,000 po
licijos, kad laužytų 
3,000 trokų šoferių,
jusiu gazoliną šešių didžiųjų 
žibalo kompanijų. 1 
t Amerikos Darbo Federacija 
daro, ką tik gali, kad neišeitų 
simpatijos streikan dar 25,000 
tavorinių automobilių vežėjų.

Iš Lyros Choro Susirinkimo

Mirė
metų, 281 
11 d. spa- 
d. spalių,

Dar- 
susi-

dailes- 
išnildv- 
Choras

streiką 
išvažio-

John Genego, 12 
Jackson Ave., mirė 
lių; palaidotas 14 
Kalvarijos kapuose.

Plaza 
Irving

į rinkimų kampanijos ir gas-| 
toniečių apgynimo mitingą, ku
ris šaukiamas Irving 
svetainėje, 15th St. ir 
Place, New Yorke.

Darbininkių Mitingas 
Gastoniečiam ir Rinkimam

Antradienį, 8 d. spalių, bu
vo mėnesinis susirinkimas. 
Valdyba raportavo, kad vis
kas gerai, nariai lanko pamo
kas skaitlingai. Komisija 
pranešė, kad “Blinda” pasek
mingai mokinama ir bus suloš
ta nedėlioj, lapkričio 17 d., 
Labor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Vakarėlio komisija pranešė, 
kad vakarėlis mažai pelno da
vė—4 dolerius, ir buvo leista 
laikrodėlis išlaimėjimui, kuris 
įplaukų davė 72 doleriu; laik
rodėlį laimėjo num. 586, Jos. 
Ilgūnas, 349—21st St., Brook
lyne. Daugiausia pasidarbavo 
M. Riskevičius, NelėGreviškiū- 
tė, Zablackiūtė, N. Vedegiūtė, 
Zembliauskiūtė, C i b u 1 s k is, 
Marcinkevičius, V. Rudaitis, 
Joe. Jurkevich, J. Jakučionis, 
Cibulskiūtė. Misevičienė, Bim- 
bienė; taipgi Ereminas, Sirge- 
daitė, Kursvečiūtė, J. Visots- 
kis, Krasauskas, Misevičiūtė, 
Bastienė. Visiem Lyros Cho-Rytoj visos darbininkės mo 

terys privalo sueiti, 8-tą vai., >ras taria ačiū už pasidarbavi- 
I mą.

Komisija pažymėjo, kad 
programoj choras sudainavo 

'tris dainas gerai, taipgi buvo 
i duetas ir solo dainavo; geriau
sia atsižymėjo tai B. Misevi- 
|čiūtė, puikiai pašoko, publikai 
labai patiko, kad net du kartu 
iššaukė šokti. Lyros choras 
turi gana gerą šokikę.

Išrinkta komisija surengi
mui operetės “Pepita,” ir se
kantį ketvergą pradės mokin
tis dainas; tai visi choristai 
malonėkite būti pamokose; 
taipgi ir nauji ateikite padėti 
lyriečiam, nes yra daug dainų, 
kurių dar pereitą karta nedai
navome; buvome palikę, nesi 
Žukas sunkesniu nemokino: tai 
šiemet “Pepita” dautr 
nė bus, nes bus pilnai 
ta visos dainos. Lyros 
turės daug darbo.

Korespondentas
J. Saulenas.

Kapitalistiniai Komitetai
Talkininkauja Socialistam

Socialistų kandidatą į New 
Yorko miesto majorus, Nor
man Thomasą remia vadina
mas Bepartyvis Komitetas, su
sidedantis iš 333 turtingų biz
nierių, profesorių, advokatų ir 
kt. Jų tarpe nėra nei Vieno 
darbininko. Socialistams tal- 
kauja ir Piliečių Komitetas, 
kur priklauso Davis, buvęs de
mokratų partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, ir visa eilė kapitalistų. Iš 
to matyt, kam socialistai tar
nauja ir keno reikalus jie to- 
Haus žada atstovauti.

Jenpie Trykowski, 12 metų, 
1 Prospect Terrace, mirė 11 
d. spalių; palaidota 13 d. spa
lių Kalvarijos kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

14 d. spalių, 215 Berry St., 
Brooklyne, mirė Juozas Gelčis, 
50 metų amžiaus, gerai žino
mas lietuviams kriaučius, pa
šarvotas 416 Metropolitan 
Avė.; bus palaidotas spalių 
17-tą, Kalvarijos kapinėse. 
Šermenų vedėjas yra giminai
tis Antanas Jančauskas; kvie
čia vjsus draugus atsilankyt 
į .Šermenis. Laidotuvėmis rū
pinasi graborius A. Radzevi- 
čius iii,

Valgyklų Darbininkai Remia 
Komunisty Kandidatus

Viešbučių ir Valgyklų 
bininkų Unija dideliame 
rinkime, po num. 133 W. 51st 
St., New Yorke, vienbalsiai už- 
gyrė Komunistų Partijos pro
gramą ir jos kandidatus į vald- 
vietes šiuose rinkimuose, ir ža
dėjo jiems visokeriopą para
mą.

Organizatorius Obermeier 
pabrėžė, jog Komunistų Par
tija visomis išgalėmis rėmė il
gą valgyklų darbininkų strei
ką ir vadavo areštuojamus pi- 
kietininkus, o jų buvo areštuo
ta daugiau 1,300. Socialistai 
gi, Darbo, Federacija, policija 
ir teismai išvien darbavosi, kad 
sulaužyt tą streiką, kuriam 

[vadovavo kairieji.

WM. FOX, DIDŽIAUSIAS 
TEATRŲ SAVININKAS

William Fox, didžiausias A- 
merikoj teatrų savininkas, ap- 
vaikščioja sidabrinį, 25 metų 
savo jubilėjų, kaipo teatrinin
kas. Jis pradėjo 1904 .metais 
su viencentiniu teatrėliu; pa
skui su $1,666 ir 67 centais
prisidėjo, kaipo trečdalio! 
partneris prie teatrėlio ties 
Broadway, Brooklyne, kur ga
lėdavo susėsti tiktai 144 žiū
rovai. Už metų laiko jau iš 
pelno įsisteigė didesnę vie
tą ties Lexington Ave. ir 107th 
St., New Yorke; ir nuo to lai
ko prasidėjo jo spartus žengi
mas į kalną. Su laiku jis pa
sisamdė senąją Academy of 
Music ant 14th St., New Yor
ke. 1927 m. Wm. Fox dauge
lį nustebino, pranešdamas, kad 
nuperka garsųjį Roxy 
New Yorke.

Pora metų atgal jis įkūrė 
Į savo Fox Film Koroparaciją, 
kur gamina krutamuosius pa
veikslus. Turi tam studio 
Fort Lee, N. J., ir milžinišką 
13 ketvirtainių akrų studio 
llollywoode, Calif. ,

Vakarinėse valstijose jis yra 
nupirkęs 250 teatrų, Wisconsi- 
ne 40; Naujojoj Anglijoj visą 
eilę teatrų už $26,000,000. Iš 
viso dabar Wm. Foxui priklau
so 500 teatrų no tik Amerikoj, 

j bet ir Europoj, ir Azijoj, ir 
Australijoj, Pietinėj ir Cent
ral i nė j Amerikoj.

Wm. Fox yra nepaprastai 
gabus biznio žmogus ir, su
prantama, godus pelno. Jo 
pasisekimo sekretas tame, kad 
jis savo judžius ir vodevilius 
taikė į paprasčiausius, gatvi
nius, publikos jausmus, juos 
kuteno sensacijomis; o iš ant
ros pusės jis kietai organizuo
tai mokėjo ir moka išnaudoti 
savo aktorius, tarnautojus ir 
darbininkus. Kapitalistiniuo
se gi laikraščiuose skelbiasi, 

links-Teatrą kaip publikos labdarys-
m into j as.

WILLIAM FOX

Turintiem Blankų Aukų 
Kolektavimui Komunisty 
Rinkimu Kampanijai

IŠRANDAVOJIMAI

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

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

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografasį

IR MALIQRIUS ’
Nufotografuoja! 
ir numaliavoja į 
visokius p a - | 
veikslus Jvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir ? 
kra javus ir I 
sudaro s u I 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbą atlieka
Kreipkitės

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia papročio 

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

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

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
. (Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y. 1
...................■ —»->■■■ ■■1 ■ ■■—«■■■

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės, 
mo

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
būdai.
127 East 84th Street

(Tarp Park ir Lexington Avės. 
NEW YORK CITY

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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.

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jtts pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

jau senai matčmtsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurio dar nepažįstate mOs<, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

MALONAUS PASIMATYMO

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

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės, malonė
kit kuogreičiausia pasirūpint 
apie sugrąžinimą viršminėtų 
blankų ir, žinoma, ne tuščių, 
o su pinigais, nes pinigai būti
nai reikalingi.

Draugas A. Sinkevičius, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo narys, ant savo blau
kos jau surinko $3.25. Svar
bu žinot, ką daro kiti drau
gai ir draugės?

Draugiškai, >'■
J. Kraucevičius.

PASIRANDAVOJA didelis ir puikus 
kambarys del dviejų arba vienos 

ypatos. Yra visi naujausios mados 
įtaisymai. Kreipkitės po No. 381 
Hooper St., Room 28, Brooklyn, N.Y.

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie

toj, tik blokas nuo dokų, biznis 
įdirbtas per ilgus metus. Gera pro
ga pirkti ir daryti puikų biznį. 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St., 
Brooklyn, N. Y. (246-248)
PARSIDUODA kendžių storas, yra 

3 kambariai gyvenimui, randa
$35.00. Visam bloke kito tokio Sto
ro nėra. Parsiduoda pigiai, tik už 
$250.00. Kreipkitės po No. 26 Mau- 
jer St., Brooklyn, N. Y. Telephone 
Stagg. 5767. (246-247)

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

Telephone, Greenpoint 2320 Telephone: 0783 Stagg

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levandauskas)

e




