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KIMĄ GASTONIJOS STREIKO VADU
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Streikieriai Aplankys SSSR

daus gyvenimo,

Vienas Pasmerktųjų Gasto 
niečių Išimtas po Kaucija

ralizuoja, bet dar bando ir ki 
tus sudemoralizuoti.

HAMMONTON, J — 
William ' Blocker, 32 metų 
amžiaus negras, bevalyda
mas saVo Šautuvų per ne
laimę ntišove savo motiną 
Rose, 64 metų amžiaus.■

DAUG DARBININKU ENTUZIASTIŠK 
JUOS PASITIKO ORLAIVIU LAUKE

Raudonasis Darbo Unijų Internacionalas Reiškia Didelę 
Simpatijų Nuteistiems Darbiųinkams

pritarimą Amerikos Komunis
tų Partijai šiuose rinkimuose 
ir visoj josios kovoj už, darbo 
žmonių reikalus!

P. S. Tikietus įsigykite kaip 
galėdami anksčiau. Jų, galima 
išanksto gauti “Laisvės” raš
tinėj ir komunistų distrikto ofi
se, 26-28 Union Square,- New 
Yorke. - ' • \ H*

Nuskendo Anglijos 
vas Amerikos Pakr

Pasikorę Del Sunkaus
Gyvenimo M '

Spalių 8 d. Rokiškio mies
tely, Naujoj g. Katilienės J. 
naujai statomų namų 2-ram 
aukšte pasikorė darbinin-

Rytoj Visi į Madison Square Gardena 
Paminėti Sovietų 12 Metų Sukaktuves!

Sekantį nedeldienį, 1 
kričio 3 d., Philadelphi 
bus svarbios prakalbos, 1 
E. Moyamensing Avė. P 
džia 2 vai. po pietų. K 
hės F. Abekas iš Brooklj 
ir D. M. šolomskas iš E 
ton, Pa. . Dainuos Ly 
Choras. Visi lietuviai d 
bininkai dalyvaukite.

VARŠAVA. — Lenkijos 
mainieriai laimėjo algų pa
kėlimą ant devynių nuošim
čių. Jie grasino paskelbti 
streiką, jeigu algos nebus 
pakeltos.

5 Banko Darbininkai Prakišo 
$800,000 Spekuliacijoj

tyrinėjime 
nužudyme 
organiza- 

atrasti nekal-

Lakūnai Sėkmingai Užbaigė 12,000 Mylių Kelionę; Mas 
nis Mitingas Lakūnų Pasveikinimui Lapkričio 9 d.

nuteisimą- Gastonijos strei
ko vadų, prieš valdžios ir 
darbdavių terorą. J < . ,

Sekantį nedeldienį New 
Yorko darbininkai pareikš 
savo protesto balsą masi- 

Madison

V. Širvydukui išėjus iš “Vie
nybės”, peržiūrėjau pirmą 
“Vienybės” numerį, jau Valai
čio suredaguotą. Pasirodo, kad 
tai yra pilnai bezgramotnas 
žmogus, kuris rašo taip, tary
tum, žmogus viena koja vaikš
čiotų. Kalbos žvilgsrtiu “Vie
nybė” bus bezgramotniausias 
laikraštis, antras po “Saulės”. 
Sakinių konstrukcija dažnai 
neleistina. žodžių pasirinki
mas ubagiškai biednas.

Mums, žinoma, geriau, kad 
tokie “literatoriai” redaguoja 
anarchistuojančių patriotų laik
raštį. i I

Jau daugiau penki šimtai 
metų, kaip Lietuva pakrikšty
ta. Per tą laiką, per tiek 
šimtmečių, Lietuva davė kata
likų bažnyčiai tiktai vieną 
šventąjį—Kazimierą. Kaip sau 
norite, tai labai mažai. Jeigu 
tai teisybė, kad batiuška Ol
šauskas pasmerktas, tai ar ne
galėtų Lietuvos vyskupai ap
šaukti jį kankiniu ir šventuo
ju. Kazimieras galėtų turėti 
gerą partnerį...

niam mitinge, 
Square Garden.

Jeruzolimas.— Palestinos 
valdžia nutarė apribotomis 
sumomis atlyginti nukentė- 
jusiems nuo arabų-žydų su
sikirtimo pereitą rugsėjo 
mėnesį.

Lietuviai Darbininkai, Dalyvaukite Paminėjime Dvylikos Metų Sukaktuvių Rusijos Proletarinės Revoliucijos, Rytoj, Lapkričio 3, Madison Sqįj
< Garden, 49th St. ir 8th Ave., New Yorke. Kalbės Žymūs Kalbėtojai, Bus Muzikalė Programa. Pradžia 2-rą Vai. pa Pietų

CHARLOTTE, N. C. — 
Vienas Gastonijos pasmerk
tųjų streiko vadų, K. Y. 
Hendryx, ketvirtadienį ta
po išimtas po kaucija. Už 
jį užstatyta $2,000. Keturi 
kiti, Beal, Carter, Harrison 
ir Miller, nuteisti nuo 17 
iki 20 metų kalėjiman, ne
paleidžiami be užstatymo 
$5,000 kaucijos už kiekvie
ną. Už kitus du, McLaugh
lin ir McGinnis, reikalauja 
po $2,500 kaucijos.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ragina darbi
ninkus siųsti aukas arba 
paskolas del tų kaucijų.

Išimtas iš kalėjimo Hend
ryx pareiškė: “Kalėjime tik 
biskį blogiau, negu pietinių 
valstijų, tekstilės dirbtuvėse. 
Kaip greitai mano sveikata 
pasitąisys, aš vyksiu z bile

“Vilnis” praneša, kad M. 
Gorkio Motina, kuri Šiuo laiku 
eina .per “Vilnį”, greitai išeis 
knygos formoje. Tai džiugi
nanti naujiena, ši knyga turi 
rastis kiekvieno darbininko 
knygyne.

Drg. Miko Rasodos apysaką, 
kuri eina per “Laisvę”, skai
tau dideliu susidomėjimu. Dar 
nei vieno numerio nepralei
dau. < Žiūriu, kaip nutuliojas 
siužeto kaspinai ir kaip platė
ja fabulos tinklas.

Nužudė Motiną Per Ne
laimę

Keturiašdešimts liudinin
kų šaukiama del “naujo ty
rinėjimo” sąryšy su nužu
dymu ■ Ella May Wiggins 
Klausinėjimas prasidės pir
madienį. i

Pirmesniarp 
kaltinamieji 
Wiggins, unijos 
torės, buvo 
tais, Šis tyrinėjimas irgi 
veikiausia jokių rezultatų 
neduos: jo svarbiausias tik
slas, tai parodyti žmonėms, 
būk vyriausybė rūpinasi su
rasti ir nubausti Wiggins 
žmogžudžius, o kad “negali
ma” surasti, tai ne vyriau
sybės kaltė.

Po to Pilsudskis nuėjo 
pasitarti su prezidentu Mo- 
scickiu. Daszynskis taipgi 
pasiute prezidentui prane
šimą, kodėl jis neatidaro 
seimo sesijos. Prezidentas 
^pareiškė, kad jis nori pasi
kalbėti su Daszynskiu ir 
Pilsudskiu. Pagalios nutar
ta seimo sesija atidėti iki 
pirmadienio.

Tie, kurie ritasi iš mūsų ju
dėjimo, tie, kurie dvasiniai jau 
nieko bendra su mumis neturi, 
visados bando pakuždėti į ausį 
nenusimanantiems žmonėms, 
kad juos kas nors užgavo, kad 
juos kas nors nuskriaudė, kad 
jų pasidarbavimą neįvertino. .

listų; jame bus išdėstyta revo- 
liuchfės Komunistų Partijos 
darbai, tikslai ir reikalavimai, 
statomi darbininkų naudai, 
šiuose rinkimuose.

Mitingui pirmininkaus Daily 
Workerio' redaktorius Robert 
Minor. Kalbės komunistų kan
didatas į miesto majorus Wm. 
W. Weinstone; Partijos sek- 
retariato narys Max Bedącht; 
kandidatas į miesto finansų 
kontrolierius, negrap. Otto 
Hali; Adatos Darbininkų Pra
moninės Unijos sekretorius,, 
Ben Gold ir visa eilė kitų, pir
mos rūšies kalbėtojų. , ( 
' Dainuos didysis ; Freiheit 
Choraą;( >grieš šauni torkestra, 
Vadovaujama Jacobo Shaęffe- 
rio ir susidedanti. iš 50< muzir 
kahtų. Choro iriorResfros va
dovybėje visa darbininkiška 
publika bendrai dainuos .revo
liucines dainas. ' , •

Visi. New Yorko, Brooklyno 
ir apielihkių darbininkai ir 
darbininkės! Suplaukite sek- 
madienio^ popietį į Madison 
Square Garden. Prisidėkite 
prie i tų tūkstančių proletarų, 
kurie iškilmingai minės 12-kos 
metų sukaktuves nuo Rusijos 
darbininkų pergalės; kurie su
eis .sveikinti! Sovietų Penkių 
Metų Planą; kurie susirinks 
protestuoti prieš kruvinuosius 
imperialistų pląnus ir išreikšti

MASKVA.— Maskvos me
talų darbininkai prašo 
streikuojančių Berlyno 
plumberių įsiusti delegaci
ją Maskvon į apvaiksčioji- 
mą dvylikos metų sukaktu
vių Rusijos proletarinės re
voliucijos.

Tūkstančiai darbininkų iš 
New Yorko ir visų apielinkių 
sveikins Sovietų dvylikos me
tų sukaktuves ir jų didelius 
nųveikimus, kuomet susirinks 
į Madison Square Garden, ry
toj, sekmadienį, lapkričio 3 d., 
2-rą vai. po pietų. Tai bus 
paminėjimas tuzino metų nuo 
to laiko, kai darbininkaį pa
ėmė į savo rankas galią -ša
lyje, apimančioje šeštą dalį vi
so žemės kamuolio. Sovietų 
gi pasisekimus įvairiose srityse 
pabrėžia ’ ir atlėkimas ž raudo
nųjų lakūnų orlaivyje, padirba 
tame pačių, tos šalies, darbinin
kų, su, nuqsavais} darbo įran
kiais.. ,*

t : J’ 1 ' U 'H ' 1Madison Square Garden mi
tingas’bus masinė demonstra
cija už Sovietų 'Sąjungos ap
gynimą nuo pasaulio imperia
listų, galinga prpteąto demon
stracija prieš imperialistinį ka
rą, prieš kapojimą uždarbių- 
Amerikos darbininkams, prieš 
skubinimo darbą ir prieš visą 
kapitalistinę racionalizaciją; 
kuri1 dabar sunkia paskutines 
gyvybės sultis iš dolerio žemės 
darbininkų.

Tas mitingas taip pat bus ir 
mobilizacijai už Komunistų 
Partiją šiuose rinkimuose New 
Yorke. 'Jame bus nušviesta 
prieŠ-darbininkiškas veidas der- 
mokratų, republikonų ir socisi-

North Carolinoj iškasė įsta
tymą, kuris niekais verčia be- 
dievio liudijimą teisme. Jeigu 
Jonas užmuštų Petrą ir tą 
žmogžudystę matytų tiktai be
dievis Kazys, tai Joną nebūtų 
galima nubausti, nes Kazio, 
kaipo bedievio, liudijimas nie
ko nereikštų.

Būk kad ir doriausias žmo
gus, bet jei esi komunistas ir 
bedievis, tai teisėjo • Barnhill 
akyse nusipelnai amžino kalė- 
jimp.

Religiniai prietarai dar kar
tą panaudojami apgynimui rei
kalų viešpataujančios klasės.

Arkansas valstijoj bedievis 
taip pat negali būti liudininku; 
New Yorko valstijoj toksai įs
tatymas panaikintas 1846 me
tais.

mi, kad būtų labai pavoj 
ga kelionė “lėkti per m 
lą”. Jie nurodė, kad lai 
nams, skrendant į Ni 
Yorką, reikės perlėkti j 
Allegheny kalnus, kurie 
nbmi kaipo “lakūnų kapa 
Geram ore ir tai pavojin 
per juos lėkti, o kuomet r 
gla, tai tiesiog gręsia žu 
mas.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, 2 W. 15th St., New 
York, ketvirtadienį aplaikė 
nuo Raudonojo Darbo Uni
jų Internacionalo s sekamą 
kablegramą:

“Perduokite mūsų karš
čiausią simpatiją ir solida- 

išraišką pasmerk- 
Gastonijos streikie- 
ir visiems darbiniu-, 

Amerikoj, kurie ken
čia nuo teroro. Mes esame 
įsitikinę, kad tas aštrus 
streikierių nuteisimas nega
lės sutrukdyti naujos teks
tilės t darbininkų unijos vei
kimo. Mes esame tikri, kad 
atsakymui į tą nuteisimą 
"daugiau' jiaūjiį 'd&Binin^ų 
Prisidės prie unijos' lij kad 
tk unija kaipOj to pašekifiė 
pataps mąsine' kovinga pro
letariato organizacija.”

Australijos Darbininkai 
Protestuoja

Sydney, Australija.—Ket
virtadienį New South Wa-

Semion šestakovas, vyriausias 
lakūnas Sovietų orlaivio “Šalis 
Sovietų.” * • * __ w ....

NEW YORK.— Penkta
dienį po pietų Sovietų ke
turi lakūnai, Šestakovas, 
Bolotovas, Sterlingovas ir 
Fufajevas, kurie išlėkė iš 
Maskvos į New Yorką or
laiviu “Šalis Sovietų” rug
pjūčio 23 d., sėkmingai už
baigė 12,000 mylių kelionę, 
nusileisdami Curtiss orlai
vių lauke, Valley Štream,

Kam Tarnauja Religiniai 
Prietarai.

Gal Bus šventuoju?
Iš Btiržujų Pasiskolintas 

Argumentas.
ptemagogai.

Rašo L. Pruseika

NEW LONDON, Conn.- 
Anglijos laivas James E 
įtariamas degtinės gabeni 
me, trečiadieno naktį sus 
kūlė su pakraščio sargybe 
laivu Cahoone, už 30 myli 
nuo Long Island pakrasei 
ir nuskendo. Ant jo vii 
buvo aštuoni įgulos naria 
visi tapo išgelbėti. Jie či 
tapo atgabenti klausinėj 
mui, nes manoma, kad j 
laivas gabeno degtinę.

Laivas James B. noturej 
šviesų, ir del to nelaidi 
įvyko.

PHILADELPHIA, PI

Viso pasaulio buržujai rėkia 
ant Sovietų valdžios, kad ji 
pardavinėja alų ir degtinę. , šie 
demagogai nežiūri nei sąlygų, 
nepaiso jokių argumentų, ne
atsižiūri į sumetimus del ku
rių Sovietuose legalizuota svai
ginamų., gėrimų pardavinėji
mas.

Pasigavęs šį buržujų argu
mentą “Balsas” ar neapkaltips 
vilniečius girtojo biznio platini
me, o d. Bimbą, kaipo pijokų 
karalių!

Fui, tik ir yra begėdžių, ku
rie, prisidengę savikritika, už
siima begėdiškais šmeižimais. •

rūmo 
tiems 
riams 
kams

Darbininkai Visų šaliy

Vienykitės! Jus Niek 
‘ ; i ; t XEwwK

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Islaimėsit 

Pasaulj!

icional^ Tekstilės Ddrtrinin 
kų Unija pradėti organize 
vimo darbą. Tokia yra dva^ 
šia visu kaliniu?’ .v . v

Vėl “Tyrinėja” Wiggins 
Nužudymą

VARŠAVA.— Ketvirta
dienį turėjo prasidėti Len
kijos seimo sesija po septy
nių mėnesių pertraukos. 
Prieš atsidarant sesijai Pil
sudskis pasiuntė suvirš 90 
ginkluotų oficierių.

Kuomet priėjo seimą ati
daryti, seimo pirmininkas 
socialistas Daszynskis pa
reiškė, kad, esant seimo sa
lėj apsiginklavusiems ofi- 
cieriams. jis negali seimą 
atidaryti ir kad jis seimo 
sesijos neatidarys tol, kol 
oficieriai neapleis salės.

Atėjęs Pilsudskis parei
kalavo, kad seimas būtų 
atidarytas. Dasžynskis jam 
atsakė, kad jis neatidarys 

’seimo sesijos.

Frank Ambrose, Curtiss 
orlaivių lauko manadžeriųsį 
sako, kad migla, kuri per 
pastarąsias kelias dienia 
buvo virš Great Lakes, ne
leido jokiam orlaiviui iš
skristi iš Curtiss orlaivių 
laūko, Dearborn, Mich., Net. 
paštiniams orlaiviams buvo 
uždrausta išlėkti.

/ - A ■ ‘.jįf

Organizacija Friends of 
Soviet Union rengia masinį 
mitingą pasveikinimui So
vietų lakūnų lapkričio 9 d., 
Polo Grounds, 155th St. ir 
8th Ave., New York.

Lakūnai atskrido į Cur
tiss Field, Long Island, 4:15 
vai. po pietų. Jų čia jau 
laukė 10,000 žmonių minia, 
kuri su didžiausiu entuziaz
mu sveikino tuos oro amba
sadorius iš Sovietų Respub
likos?

‘Per dvi dienas lakūnai 
negalėjo išlėkti iš Detroito 
iš priežasties blogo oro. 
Apart audrų buvo lietus ir 
migla. Detroite orlaivinin- 
kyštės ekspertai patarė la
kūnams nelėkti, nurodyda-

FLINT, Mich. — Penki 
vietos Union Industrial 
Banko darbininkai prakišo 
$800,000 banko pinigų serų 
spekuliacijoj. Tą nedatek- 
lių atpildė individualiai 
banko direktorių pirminin
kas C. S. Mott ir direkto
riai. ■

Mott sako, kad visi penki 
darbininkai tapo prašalinti 
iš' darbo, bet jis dar-nenu
sprendė, ar patraukti juos 
teisman, ar ne. Jis sakė, 
kad patys darbininkai pri
sipažino, kad jie spekuliavo 
banko pinigais ir prakišo.

Pilsudskis Pasiuntė 90 
Oficieriy į Seimą

les Darbo „Taryba pasiuntė 
North Carolina valstijos 
gubernatoriui Gardner se
kamą kablėgramą:

“South Wales Darbo Ta
ryba, atstovaujanti 130,000 
organizuotų darbininkų, 
griežtai protestuoja prieš 
šėtonišką planą pasiųsti 
mirčiai į kalėjimą Gastoni
jos streikierius, kurių vie
natinis prasikaltimas buvo, 
tai kovojimas prieš nežmo
nišką išnaudojimu” (Po ka- 
blegrama pasiraso Jack 
Garden, sekretorius.

Amerikos darbininkai 
įvairiuose miestuose rengia

■ . v. •k - . .
v

A
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KODĖL TURITE BALSUOT UZ KOMUNISTUS

Social-fašistų Partija

kai privalo

nas

EASTON, PA
BOSTONAS IR AP1ELINKE

SO. BOSTON, MASS

Darbininkų Klasės Partija—Komunistai

DARBININKŲ
KALENDORIUS

revo

visokių oficietių
kurie dabar vi-

siėme žemės bizniu

Kongresas Svarstys 
Viešy Žemi? Klausimą

6 months, $3.00

Apsiėmė pasakyt
Bimbienė iš
Drg. J. Bim-

Turime priminti, kad taip 
rašo ne koks inteligentas, bet 
paprastas darbininkas, Lietu
voj tarnavęs pas buožes.

“Prašau parašyti, ką veikia 
Amerikos darbininkai. Ar jie 
rengiasi mums padėti darbais 
ar tik ant popieros.”

Apie 175,000,000' Akrų Viešos 
Žemės Lieka

Plečkaitis gaudamas

iman savo

“Pirmyn” sako, kad tai 
yra nesąmonė, bet juk pa
našiai tas patš1 “Pirmyn” 
kada •_ tai ■ rašė, gindamas 
Plečkaitį. Vadinasi/ tikėti 
negalima nė viėnam jo žo
džiui.

^Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

A. L. D. L D. 13 kp. rengia 
maskaradų balių ant 9 dienos 
lapkričio ir tikisi turėt gražios 
publikos^ Dovąnos bus .duo
damos už gražiausi įr. navat- 
niausį apsimaskavimą,

L. D. S. A. 14 kp. rengia va
karėlį ant 23 d. lapkričio su 
prakalba. , 
prakalbą d 
Maspeth, N. Y 
bienė nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Rusijos,, taipgi ir iš Lietu
vos* todęj tikįmes, kad d. J. 
Ęirnbienė papasakos daug žin
geidžių i dalykų apie Sovietų 
Rusiją ir Lietuvą. Todėl ger
biama publika malonėkite atsi
lankyti kuo skaitlingiausia į šį 
parengimą, nes- išgirsite daug 
'naujo, i /

daug pastangų šuprovdkiioti 
ir Vilniaus .pajėgiuosius, lie
tuvius ir kad tame darbe jam 
padėdavęs ii; Ancevieius”.

. redakcijos kambary, kur 
vom susirinkę Plečkaitis, 
plauskas ir aš—pareiškė, 
reikia vykti pas maršalą 
sudskį ir prašyti keletos divi 
zijų Voldemaro nuvertimui.
Bet Ancevieius nepaklau 

sęs ir todėl Plečkaitis ne

Pašąk' AnčęyiČiąusj ’ VoJ- 
defnaras' i neskelbęs * doku
mentų viešai tik todėl, kad 
norėjęs ilgiau Plečkaitį pa
laikyti tarpe 1 social-dėmo- 
kratų.ir .juos naudoti savo 
politikai.

Kaip kitų šalių socialistų partijos, taip ir Amerikos 
^socialistai šiandieną savo politikoje nieku nesiskiria nuo 
^fašistų, nors ir dangstosi darbininkiškomis frazėmis. 
if®8. jų .frazės, tie gražūs darbininkiški sodžiai yra tiktai 
.pinklės, kad supainiot darbininkus ir palikt juos amži
noj kapitalo vergijoj.

soje J^aip \ 
pats “Pirmyn 
reiškęs, kad

ve, pųtąi’e. pasinaudoti su sa
vo .bičimiįaįiii iproga ir padary
ti g41į Voldemarui, kurio dik- 
tatorišktimas Jink savo kolegų

kiekviena SUvirs

Kiekvienam protaujan
čiam buvo aišku, kad Pleč
kaitis provokatorius. Taip 
jau visiem žinoma, kad jis 
būdamas sobial-demokratų 
atstovu seime, jų frakcijoj 
nariu ir vadu, tolydžio tar
navo žvalgybai j Esą,- .

mstų! Partiją, tikrą kovos 
vadą prieš Lietuvos kruvi
nuosius budelius.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė privalo remti 
Prieš-fašistinį Judėjimą A- 
merikdje ir podraug Ameri
kos Komunistų Partiją.

Kiekvienas privalo eiti su 
Komunistiniu Internaciona
lu—vadu viso pasaulio dar
bininkų jų kovose prieš vi
są kapitalizmą!

sęs Mki gyvam Wuldi. 'Be* to 
fašistai bijodami skandalin
gos, kompromitacijos del gali
mos paaiškėti nenusidavusios 
provokacijos —: pašalindami 
Voldemarą, formalei, nusiėmė 
nuo savęs atsakomybę už ga
limas pasekmes,.

Per keturiųs numerius 
“Naujienos” spausdino tūlo 
plečkaitininko, Prano An- 
cevičiaus, straipsnį, kuria
me prisimygtinai įrodo, kad 
Jeronimas Plečkaitis, kurį 
Lietuvos: social-demokratai 
buvo išrinkęs į krašto , sei
mą; 1026 , metais, yra Vol
demaro i bpmpkamas provo
katorius, “liięttiViskas, Aze- 
fėlis”, kaip! jį )dabąr( Vadi-

Antanaš Kaulinis,. gyvenan
tis Sovietinėj Rusijoj, Rostove 
ant Dono, įjašo laišką .savo bro
liui Jonui Kauliniai. Laiško 
autorius dar jaunas vyrukas, 
apleidus Lietuvą ir apsigyve
nęs Sov. Rusijoj. Jis nusi
skundžia, kad sirgo, kad jam 
operaciją darė ir t. t. Bet 
sykiu sako:

Spalių 20 d. A. L. D. L. D. 
2-ra kuopa buvo surengus pre- 
lekciją sveikatos klausimu. 
Prelegentu buvo Dr. J. Rep
šys. Prelekcijos tema, kaip 
apsisaugoti nuo ligų. /Prele
gentas taip aiškiai išdėstė prie
mones, kaip galima apsiginti 
nuo ligų,xypatingai nuo papra
stųjų ligų. Ir, reikalui esant, 
kokias gyduoles vartoti taip, 
kad kiekvienas gali būti sau 
daktaru daugelyj atsitikimų. 
Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
Dr. J. Repšys gali pakenkti 
daktarų bizniui mokindamas 
publiką, kaip reikia apsiginti 
nuo ligų ir atsakinėdamas į 
klausimus.
. Antru atvėju kalbėjo apie 

Lietuvą.) Jis, kalbėdamas apie 
Lidtuvą, neigiamai išsireiškia 
apie Lietuvos “progresą.’’ ’ D,

Publikos buvo pilna • Pilie
čių Kliubo svetainė. Visi atsi
lankiusieji likosi pilnai paten
kinti.

Sąryšy su prezidento Hoo- 
verio planu studijuoti, ar pa
tartina pavesti valstijų kon
trolei liekamas viešas žemes 
teritorijose, visas klausimas 
Amerikos viešų žemių bus dis- 
kųsuota 'ateinančiame kongre-

Iš visos viešos žemės tik 
apie 175,000,000 akrų viešos 
žemės lieka neužimtos. Iš tų, 
53,000,000 akrų randasi Neva- 
doj; 28,000,000 ' akrų Utah; 
18,000,000 Califorriijoj; 16,-
000,000 Naujoj Meksikoj; 15,- 
000,000 akrų Wyoming; 13,- 
000,000 Arizonoj; ’ir 13,000,- 
000 Oklahomoj. Mažesnė da
lis viešų žemių randasi Colo
rado, Idaho, Montanoj, Wash
ington, South Dakota, North 
Dakota, Oklahoma, Nebraska, 
Minnesota, Louisiana, Florida, 
Arkansas ir Alabamoj.

Galima sakyti, kad liekama 
vieša žemė, apart tos, kurią 
įima drėkinimo projektai, yra 
ganykhj žemės, nes- gerės ūkių 
žemės jau paimtos. Labai 
daug liekamos žemės yra pūs- 
čių, kalnuotos ir sausos, arba 
klampotos.

Nepasavinta žemė Alaskos 
teritorijoj lipia suvirs 340,000,- 
00.0 jakrų. Apie 30,000,000, 
akrų rezervuota—daugumas 
randasi miškų rubežiųose.

Iš viešų žemių. 20 ’valštijose, 
55,000,000 < akrų dar 

nematuota.

lauskas; netoli nuo Plečkai
čio mestas. Tam mums dud- 
da pamato, kad ir šis An- 
cevičiaus •• straipsnis: per
dėm puolamas^ Voldemaras, 
o apię Smetoną įr visą , jo 
kruvinąją .kliką' labai mažai 
tesakoma. Išrodytų, kad 
tik vienas Voldemaras v ją-, 
ką daręs, net x be Smetbhos 
ir jo bobos žinios. J^ip ne- 
butd 
mas{

. Lapkričio 2 
. -7-Pradžia? Vokietijos 
nacijos, 1918. ,' . , . 
j , h , Lapkričio 3 . 

•i .•HGimė Prancūzų, soc. vadas, 
žores, 1859.

1928 m. gegužės mėn. to da
lyko išaiškinimui buvau nuta
ręs vykti Berlynan, kad pasi
matyti su X.- Kuomet tai su
žinojo Plečkaitis—dėjo visas 
pąstangas, kad nenuvykčiau. 
Nežiūrint to, man ^pavyko nu
vykti. ” Grįžęs jam pareiškiau 
H. nuomonę, o -kartu pareiš
kiau, kad jo žmona, tam pat 
X pasakė: “Ar aš bučiau te
kėjus už jo, jei bučiau žino
jus, kad ji$ gali tarnauti žval
gyboj”. Plečkaitis visu tuo 
buvo labai nustebintas ir nei 
iš šio nei dšto pradėjo naiviĮi 
save teisinti it man įrodinėji, 
kodeUpas’ jo^ippną if X gą-

Visi gerai atmename 
tuos laikus, kuomet Lietu
vos politemigrantai, suklai
dinti Plečkaičių, Ancevičių 
ir .kt., buvo mokinanti mili- 
tariškos mankštos.. Lydoje. 
Juk tai buvo daroma prita
riant/: visiem* *-social-demo- 
kratų vadam! Ne; veltui 
dr. Alseika,-“Vilniaus^Šyie-

Antras laiškas, rašytas J. 
Gečienei, į Bedford, Mass., i| 
Lietuvos. Kuomet iš Rusijos 
rašo, kad ligoje gydytojai ir 
visa ijągepba teikiama veltui 
ir dar- duodamos atostogos su 
pilna triokėsčia, tai iš Lietuvos 
laiško autprė,dej,ųoja, kad val
džia už skdlas-L-neužmokėji- 
mą mokesčių buvo aprašius vi
są turtą ir jąu, rengėsi iš varžy
tinių parduoti. Ir tik pavykus 
paskolą gaiuti, išsigelbėta. Laiš
ke ačiuoja, kad ir iš Amerikos 
nuo giminių gavo pinigų ir 
tuomi išgelbėjo savo rakandus.

j LITHUANIAN DAILY LAISVE
W ' Published by . į ' I I
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f Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

“Pa^jmus dar daug randasi 
kontr-reyoliucionierių, buvusių 
carę ląikaįs 
ir valdininkų, 
sur skverbiasi ir trukdo darbi
ninkų valdžiai. Jie labai 
'daug pinigų išeikvoja, labai 
daug darbo sutrukdo arba ne
tinkamą padaro, kad tik šaliai 
užkenkus, žinoma, tokius gai
valus šaudo, nemažai sušaudė, 
bet dar tų gyvačių vis atsiran-

/ Pasak Ancevičiaus,. Pldčr 
kaičio pastaroji vykimo * į 
Lietuvą avantūra, buvusi 
daroma tuo tikslu, kad da
vus progos Voldemarui ^pa
sigarsinti Tautų Sąjungos 
posėdy j; kad sustiprinus jo 
poziciją pačioj Lietuvoj. 
Jei Plečkaičiui būtų pavykę 
nuvykti į Lietuvą ir iškirs
ti kokį šposą, tai Voldema
ras būtų žymiai sustiprėjęs 
ne tik tarptautiniai, bet ir 
namie, i Deja, Plečkaitis bu
vo suareštuotas Vokietijoj 
ir Voldemaras turėjęs iš 
Genevos skubėti namon, 
kad sanryšyj su areštu ne
iškiltų aikštėn paties Vol
demaro žygiai. /Ancevieius 
nurodo, kad Voldemaro-

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

atsistatydinime arba gėriau 
pasakius nuvertime — svar
biausią . vaidmenį turėjo sur 
vaidinti. Musteikis, kuris ne
galėjo nežinoti apie Plečkai
čio santykius su Voldęmaru ir 
kuris gavęs .jjąfįrti, kad jpajs- 
kutinę proVdkącija neriusi’da-

fa. ,Dabai gali- 
sU wad Kuomet 
(tarĮį|yo^ V^lde- 

smarui, tįaiy ĄųcėvičiuSį iriję 
sėbrai tarnauja Smetonai.

Antra, "kodėl rašytojas 
nepasako, kad.rPlęčkaitis ir 
jo sėbrai, įskaitant Ancevi
čių, Paplauską, Jonuškį ir 
kt., tarnavo ne tik Volde
marui, bet tolydžio ir Pil
sudskiui. Iš jo gavo pini
gų, ne tik sau, bet ir laik
raščio leidimui; konferenci
jų šaukimui. Kuomet Pleč
kaitis nieko neveikdamas 
važinėdavo iš Vilniaus.. 4 
Berlyną, Rygą ir kt. mies
tus, tai Ancevieius, jis* pats 
pasisako, taipjau važinėja 
po Berlyną, Krokuvą ir ki
tus miestus.. Aišku, kad ke
lionę jam apmoka ne kas 
kitas, kaip tas pats Pilsud
skis.

pe 1834 m. ir 18Š6 ih) parduo
tą apie 20,000,000 akrų žemės 
kasmet; < • ! • f ? • ♦ > !

Gelžkeliai tarpe 1850 m. ir 
1871 m. gavo 159,000,000 ak
rų, apart 55,000,000 akrų, ku
riuos valstijos jiems davė.

Homestead Aktas iš 1862 
m. davė viešos žemės po 80 
arba 160 akrų veltui apgyven- 
tojams—piliečiams arba as
menims, kurie pareiškė norą 
tapti piliečiais; kurie tik ant 
tos žemės per penkis metus 
gyveno ,ir apdirbo nekUrią da
lį. Vėliaus, didesnės dalys, 
nuo 320 iki 640 akrų, išdalin
tos gyvulių auginimui.

Federalė valdžia sulaikė net 
170,000,000 akrų viešos žemės 
nuo pardavimo ,ir apsigyveni
mo nekuriems tikslarris. Su
virs 10,000,600 akrų paskirta 
įv,airių valstijų apšvietos tiks
lams, ypatingai įsteigimui 
agrikultūriškų kolegijų. Iš 
viso, apie 1,500,000,600 akrų 
viešos žemės išdalinta nuo to

jį Socialistų partija su savo kandidatu į New Yorko ma
jorus Norman Thomasu yra šaika vikrių, žulikiškų i ad- 
nvokatėlių, antraeilių profesionalų^ pamokslininkų’ (kių 
Hįie pabėgo iš bažnyčių tik del permažos algos) ir pardaį- 
r.vikiškų “darbo vadų”.
J Žymiausias socialistų partijos reikalavimas—tai susti- 
įlprįnti ir geriau išmuštruoti policiją. Mat, policija yrt 
4 pirmučiausias įrankis Streikams laužyti ir dąrbininkk 
^judėjimui slopinti. v •, v 4.1

Užtai socialistų partipasidarė tokia gerbiamą ,repu^ 
•blikonų ir demokratų laikraščiams ir atviriems į/dlltikjė4 
Yriams. Ją remia tokie buržuazijos organai, kaip New 
Yorko World ir Telegram; jai komplimentus beria ir 

:,'N. Y. Times.,
» Kapitalistams nėra baisu tokie socialiętų reikalavimai, 

jik^ip “miesto padailinimas,” mokyklų sutvarkymas (prieš 
!lkairesnius mokytojus ir mokinius), . miesto elektrinių 
•pgėlžkelių dalyko “pataisymas” ir kitos povo plunksnos, 
t kuriomis socialistai stengiasi pasipuošti. Kapitalistai 
l£ino, kad socialistai viską darytų pagal buržuazijos ko
mandą; kapitalistai yra patyrę, jog socialistai yra ga
biausi ir zajadliausi streiklaužiai ir kairiųjų darbininkų

Norėję^ Armijos
Drauge “revaliacijų” ra

šytojas nurodo, jog Plečkai
tis dažnai važiuodavęs Ber
lynan ir ten i-suįisiėįcdąyęp 
su Voldemaro ir
sulyg ji 
veikdavęs.

Atvykęs
1927 m. lapkričio mėn’. 27 d

Per šimtmetį Su v. Valstijos 
buvo žinomos visam pasauliui 
kaipo šalis, kur galima žemės 
■g'a’Uti 'liž'’ dyką.' ' Ir tbs' viešės 
žemės'turėjo gilią įtekmę Suv. 
V alst. ekonomiškoj i is Jori j o j. 
f y įsa žepįėL^driaValsti
jos apima,1 buvo įgyta atidavi
mu, > apėmimų ar nupirkimu* 
Beveik 3-4 dalys tos teritorijos 
buvo nupirkta. Užmokėta $400,- 
000,000, Pusė tos sumųs' buvo 
užmokėta indijonams. tlz aklą 
ų^mękėta apie, 20į ęentų.

Neįimant Alaską ir kitas 
nuosavybes, Suv. Valstijos riūo 
įsistęigimo įgijo kontrolę aįt 
1,500,006,000 akrų žemės.1 Vip- 
šąs> turtas įęmė visas vakarinės 
valstijas1 ir didesnę dalį pieti
nių valstijų. , . , , į. , t 

■ Ir ta milžiniška teritorija 
buvo atidaryta apgyvenįmams. 
Pradžioje,'* valdžia ‘par’davė 
viešas žemes, žemės būdaVo 

Komunistai Tai SakE Senui “nfS
v1 P ■ -i fetetyjyos ko- j apie užtawfc

* veiik pnįti mažiausia 80 akrų. Tar-

Prieš tas tris buržuazijos partijas darbininkai yra iš- 
Lfjvystę savo klasinę partiją, tai Komunistų Partiją. Ši 
i ^Partija, kovodama už tuoj autinius .darbininkams būvio 
F,-^gerinimus, visuomet taiko į galutinąjį darbininkų kla- 
? paliuosavimą, per buržuazijos viešpatavimo nugrio- 

ir proletariato diktatūros' įsteigimą.
^.Komunistų Partija puikiai žino, kad darbininkų klasė 

$ MĮMftali pasiekti savo tikslo per rinkimus, kapitalistinėje 
4'TOlitikos sistemoje. Tą mūsų Pąrtįja .riąkįĮųų^ąpipanL 
w8 naudoja vyriausia skleidimui revoliucines propagan- 

ir darbininkų mobilizavimui prieš buržuazijos vieš- 
g»4patavimą. / t .
B&.-šavo ištikimybę darbininkų klasei Komupistų Partija 
Sjrra įrodžiusi kovomis streiko pikietų eilėse prieš polici- 

ir visus kapitalistinius bei socialistinius streiklaužius 
gfife tiktai New Yorke, bet ir visuosė Antarikos k'orhpubfee. 
Igį’Nors Komunistų Partija žino, kad ir laimėjimas rin- 
^Mpųose nepaliuosuotų darbininkų klasės, tačiaus ji sta- 

reikalavimus, kad darbininkai žinotų, už ką jinai ko- 
ir už ką jie turi kovoti. ą / .

|g£ „Komunistų Partija stoja už darbininkų teisę apsigin- 
nuB klasinė j kovoj; ji kovoja prieš indžionkšinus, prieš 
Byunamečiii darbą; už išleidimą socialės apdraudos įsta- 

sulig kurių būtų įvesta pensijos senesniems dar- 
Mfehlnkams ir bedarbiams, ne mažiau kaip $25 į savaitę, 
■^kapitalistų ir valstybės lėšų, ir kad tuos fondus tvar- 
■fetų pačių darbininkų komitetai; Komunistų partija 

už visišką tautinę, politinę ir ekonominę lygyoę 
■■tyrams darbininkams (pri'eš kuriuos nusistatę visos'ki- 
■tyty-partijos). Ji kovoja už darbiKinkų klasės reikalus 
■IBųr ir visais būdais. . /
■*Didžiojo New Yorko darbininkai ir darbininkės, bal- 
Efttok^e'UŽ savo klasę! Atiduokite balsą Komunistų Par- 
■ifca kandidatams!

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 21-mos kuopos su
sirinkimas bus antradienį, lap
kričio 5 d., 8-tą vaL vakare, 
Amer. Liet. Pil. Kliubo svetai
nėje, 376 Broadway, So. Bos
ton.

Visi nariai būkite susirinki
me, nes yra daug svarbių rei
kalų užsilikusių, kuriuos rei
kalinga atlikti.- Atsiveskite ir 
naujus kurie-galės tapti'na
riais ir susipažinti su Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
pareigomis, ypatingai šiame 
susirinkime/ kur dalyvaus dis- 
trikto sekretorius R. Zelms ir 
duos raportą iš Gastonijos au
dėjų streiko ir kitų.

Komitetas. <

kiekvienam leidinyj sura
sim. . persergėjimus darbi- 
pįnkų nuo Plečkaičio pro
vokacijų. ‘ Su pradžia jo 
avantūrų Rygoje ir Vilni
joj, mūsų draugai pradėjo 
griežtą kovą. Visur buvo 
nurodyta, kad Plečkaitis, ir 
jo Ko., be tarnavimo Sme
tonai-Voldemarui, tarnauja 
Pilsudskiui; tarnauj a Lietu
vos ir Lenkijos fašizmam. 
Bet į tuos perspėjimus, į 
tuos keliamus aikštėn pro
vokatorių darbus, Lietuvos 
socialdemokratija atsaky
davo, kad komunistai esą 
Maskvos agentai, o Plečkai
tis—“Lietuvos darbininkų 
draugas”. Na, o tasai 
“draugas” su savo visa kli
ka buvo parsidavęs kruvi
niesiems fašistams, maudė
si fašistinėj smaloj,.

Kuomet mes Jungtinėse 
Valstijose skelbėme Pleč
kaičio provokacijas, tai A- 
merikos smalavirių spauda 
atsakė į tai niekinimais, 
skelbdama, kad mes meluo
ją, nes Plečkaitis esąs tik
ras kovotojas prieš Lietu
vos fašizmą.

Dabar kiekvienam aišku, 
kas buvo melagiais. Dabar 
aišku,, kad Plečkaičio ir jo 
Ko. darbai ėjo naudon ne 
prieš-fašistinei visuomenei, 
ne Lietuvos darbininkams, 
ir vargingiesiems valstie
čiam, bet pačiam Voldema
rui ir Smetonai!

Nors, plečkaitininkai’ pa
siliko be Plečkaičio, tačiaus 
jų rolė’ liekasi ta pati: jie 
tarnauja visų pirma Pil
sudskiui, iš jo imdami pini- 
g^ paspirtį ir ne vienas iš 
jų yth| Smetonos Kruvinojo 
pasamdytais agentais, pro
vokatorius

Darb 
saugotis

“Gydytojai operaciją pada
rė dykai. Išėjau iš ligoninės, 
bet dirbti dar negaliu. Gydy
tojai davė mėnesį ir 20 dienų 
atostogų. Jeigu per tą laiką 
da*r pilnai nepasitaisysiu, tai 
duos daugiau atostogų,. Per 
višą ligos laiką ir atostogas 
mokai tą pačią* algą, kurią 
dirbdamas gaudavau.”

Toliaus sav6 laiške pridu
ria:

19 d. spalių A. P. L. A. 32 
kp., buvo surengus' balių su 
prelekcija. Publikos prisirin
ko nemažai ir visi gražiai link
sminosi. Kuopai liko gražaus 
pelno.

Prelekcija davė daktaras 
Shillis, dentistas, apie dantis. 
Prelekcija buvo labai žingeidi 
ir publika labai pasitenkino 
gerbiamo daktaro prelekcija.

Reikia pažymėt, kad dak
taras J. J. Shillis už prelekci
ja nereikalavo atlyginimo. To
dėl A. P. L. A. 32 kp. taria 
širdingą ačiū už veltų patar- 
navima daktarui J. J. Shillis.

planų. J ’j! •
IŠrddo, kaį jei tik Ance- 

vičius ir Paplauskas būtų 
nepasipriešinę tam planui, 
tai Plečkaitis būtų vykdęs 
Šavo užmačias: ėjęs su ar
mija ant Kauno! Tuo būdu 
Ancevieius su Paplausku 
stengiasi save išsiteisinti ir 
pasirodyti, koki jie buvo 
geri.

Kaip su Kitais?
Kaip sakėme, kad Pleč

kaitis buvo provokatorium, 
kad jis tarnavo žvalgybi
ninku, bųdamas seimo na
ikiu, tai nieko naujo; tai pa
prasta socialdemokratų tak
tika. jleL klausimas kyla, 
ar tik "vienas Plečkaitis su 
Majum buvo tais provoka
toriais? Išrodo, kad toli 
to! Išvisko matosi, kad ir

• inįuąsių kova, gimusi iš nesutaikomų skirtumų tarp dar- 
.Itiiiinkų ir išnaudotojų, auga ir plėtojasi. Ta kova reiš-
iffasi ir rinkimų kampanijoje. Iš vienos pusės—demo- 

; kratų, republikonų ir socialistų partijos, kurios visos at
stovauja buržuazijos reikalus ir jos viešpatavimą; o iš 

: antros puses—Komunistų Partija, kuri kovoja vien tik 
; ir išimtinai už darbo žmonių reikalus.

Demokratų partija buvo ir bus kapitalo įrankis prieš 
darbininkus, kaipo streikų laužytoja ir visų kovingų dar-

• bininkų persekiotoja.
■ąP'Y-LL. Republikonų kandidatas į majorus, ex-socialistas pa- 
t (Jauža Fiorello LaGuardia šiandieną yra galutinas fa- 
I'Sfeas; tą jis ypač parodė savo atsišaukimuose į italus 
rbalsilotojus.

instrukcijomis
O kartą
M^jus Vilniun

Antradienį, lapkričio 5 d., įvyksta rinkimai New Yorke, 
turtingiaušiame pasaulio mieste, galingiausiame kapita
lizmo lizde.

gyvena. 6,000,000 žmonių; milžiniška jų didžiu- 
ma—darbininkai, diena iš dienos kovojantieji už truputį 
maisto, drabužio ir už pastogę. Sauja kapitalistų, bur- 
žtnų skęsta! turtuose, lėbavimuose, ir yra tikri valdonai 
imionų darbo žmonių, vergaujančių fabrikuose, dirbtu- 

išvažiojimo pramonėj ir kitose samdytojų įmonėse. 
Kuomet buržuazija neišmano nei ką bedaryti su savo 
iilrtais, tai toms darbininkų masėms rytojus neužtikrina



Puslapis Trečias

BAYONNE, N. J

Lakūnas turi turėt GYVUMO I

SKONI

atsi

SUMAIŠYTI

© 1929, Liggvtt & Myers Tobacco Co.

WORCESTER, MASS.nūs

Šeškai

MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Boston 1662—1373

181 Second Ave., Cor. 12th St, New York City
tus

Rusiška Atmosfera 8701

$30.00 
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Argi Šis Vijus Bus 
Blogiausias iš Visi] 

Buvusių Vajų

ŠVELNŪS 
... o vienok
PATENKINA

a lietuvis, 
s-instrukto- 
Atdara iki 

vakare, nedoldieniais 10

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

PIRMA . . 
ANTRA . 
TREČIA . 
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA . .
Darbuodamiesi rink ime 

“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap
švietos ir dar gausite dova-

Į TAI PRAŠOME ATSA 
KYTI VISŲ “LAISVĖS’ 

SKAITYTOJŲ

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTI

Gavus naują prenumera

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pi<

MARGARETA VALINČll
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

Ką progresyviškos draugi
jos yra nuveikę vasaros laiku 
ir ką žada ' veikti prasidėjus 
žiemai. D. L. K. V. Draugys
tė prisidėjo su finansine para
ma beveik į kiekvieną darbi
ninkų atsišaukimą, išėjusių į 
kovą su plėšriuoju kapitaliz
mu. Remia ir priešfašistiriį 
darbą. Turėjo vajų per tris 
mėnesius gavimui jaunuolių ir 
pasekmės buvo geros, prisira
šė prie i (draugystės keliolika 
jaunuolių. Beje, buvo suren
gus ekskursiją į Asbury Park, 
ir nežiūrint 23-čios gatvės fa
šistinių davatkų pastangų, kad 
užkenkti, pavyko visais atžvil
giais. Praeitame susirinkime 
nutarė šią žiemą pasidarbuoti 
apšvietos srityj. Tai labai pa
girtinas nutarimas. Linkėtina 
gerų pasekmių.

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

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

New York.

Ant žiemos šeškai lenda į 
olas ir neteršia orą. Bet mū
sų socialpatriotiški smirdės iš
lenda iš olų ir bando gadinti 
orą dirbantiems darbininkams.

Pavyzdžiui, agurkų raugėjai 
per fašistinę “Vienybę” purvi
na komunistus, kam perkūnas 
trenkė į progresyvių draugijų 
namą. Būk perkūnas, pažiū
rėjęs į paveikslą, kuris jam ne
patiko, už tai ir trenkė, pada
rydamas nuostolių draugi
joms. Tai mat, kaip tie žmo
nės pažįsta gamtos’spėką, ly
gindami prie apraugtų agur
kų kvapo ir to raugėjo proto. 
Reikia pasakyti, kad svetainė 
jokių nuostolių nepanešė, ap
art apdraudos kompanijos.

Dabar tūlas A. Krapavic- 
kas bando pakritikuoti komu
nistus, kam šie negerbė ir nei
na pąskui poną Krapavicką. 
Mat, tam žmogui į rhdenį pro-

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliąus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
yboje. Mokytojum 
žymus auto' ekspei 
rius L. Tikniavičius, 
9 vai 
iki 12 vai. ryte.

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

SKONIS virš visko

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Turiu pasakyti, kad Anta
nas Krapavickas tinkamas 
mergas draskyti ir į “Keleivį” 
rašinėti, kitur jam vietos nė-

LAISVĖS” KAINA 

$6.00 
METAMS

L. A. U. Kliubas turėjo du 
tarptautiškus piknikus, ir abu
du puikiai pavyko! Bet čia aš 
noriu priminti keletą žodžių. 
Kuomet Kliubas rengė antrą 
pikniką, tai nuo 23-čios gatvės 
fašistinio kliubo vadai, pama
tę rengiamo pikniko apgarsini
mus, ant greitųjų tą pačią die
ną irgi surengė išvažiavimą i 
Kenilworth pelkes. Paskui 
lakstė sušilę gatvėmis atkalbi
nėdami žmones, kad nevažiuo
tų į L. A. U. Kliubo pikniką, 
o važiuotų į jų. Kunigas L. 
Vaičekauskas, bažnyčioj be
keikdamas bolševikus, bedie
vius, gązdindamas katalikus, 
kad jeigu kurie važiuos į be
dievišką pikniką, tai įrašysiąs 
į juodą knygą kaipo bedievius, 
nuėjo taip toli, kad net pats 
dievas iš gėdos užsimerkė ir 
galvą nuleido. Bet kuomet at
ėjo ta diena, tai pasirodė, kad 
kunigo pliauškalai, kad ir baž>- 
nyčioj, ir fašistų triūsas nuėjo 
niekais. Nes į L. A. U. Kliu
bo pikniką susirinko gana 
daug žmonių ir Kliubas turėjo 
gražaus pelno, žinoma, Kliu
bas vtao to pelno nesusipylė 
į savo iždinę, bet dalį jo pa
skyrė del darbininkų, kovojan
čių už pagerinimą būvio. Pra
sidėjus žiemai, Kliubas jau tu
ri išrinkęs komisiją rengti įvai-

Standard Oil Co., Audinyčios 
Ir Progresyviskų Draugijų 

■ Veikimas

tas pasidaro perdaug “veik

Jis pilnas žinių apie Argentinos^ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar^ 
bininkas turi skaityti ir plauna 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis suajjar 
žįns su savo klasės brolių rė®a* 
laiš tolimoj Pietų Amerikoj. . ;

Rusiški Valgiai
RUSIŠKA BALALAIKŲ ORKESTRĄ

' Čia pirmiau veikė keturios 
šilkų audinyčios ir nemažai jo
se dirbo darbininkių. Darbas 
buvo nuo jardų ir patyrę audė
jos uždirbo neblogiausiai. Bet 
praeitą vasarą, visos buvo su
stoję. Po kiek laiko > viena 
pradėjo austi, darbą įvedė ant 
dviejų pakaitų. Dirba apie 50 
darbininkių. Bet mokestis be
veik ant pusės sumažinta. 
Darbipinkęs neorganizuotos, 
tad ir pasipriešinti nedrįsta. .

Yra čia if daugiau išdirbys- 
čių, bet, apie kitas parašysiu 
kitą ?yki.;t< 1 ' <t . .

Standard Oil Qo. tiesioginiai 
savo vergams algų nenukirto. 
Bet bosai sugalvojo naują 
“skymą” numušimui darbinin
kams .algų. Bosai kuriame 
nors darbo skyriuje, ypatingai 
kur darbininkai būna geriau 
apmokami, paskelbia, kad dar
bas sumažėjo, ir išrinkę dalį 
darbininkų, pagal savo nuo
žiūrą ar šnipų patarimą, atlei
džia iš tos vietos ir pristato 
dirbti, kur mažiausiai yra ap
mokama. žinoma, likusius 
verčia padaryti ir atleistųjų 
dalį darbo. Paskui, palengva, 
atleistųjų vietas dapildo kitais 
darbininkais, tiktai už pigesnę 
algą. ,Ir šitokių būdu jau dau
gumui apkarpė algas. Neku- 
rie da turi senąsias algas, bet, 
laikui 
siems. 
zuoti, 
kiam 
Tiesa, 
darbininkams išsirinkti dirbtu
vės komitetą. Bet ir čia bjau
rūs bosų “skymai” apgavimui 
darbininkų. Nes į minėtą ko
mitetą galima rinkti tik tokius, 
kuriuos bosai myli. Ir tuo ko
mitetu darbininkai tik tiek ga
li pasidžiaugti, kad per tą ko
mitetą bosai sužino, ką darbi
ninkai mano, tai viena, o ant
ra—tai laikinai sulaiko darbi
ninkus nuo organizavimosi. Tai 
visa iš jo darbininkams nau-

Tobula lygsvara yra taip būtinai reikalinga gamini
me gerų cigaretų, kaip ir puikiuose žygiuose ore.

Per tabakų gerumą ir nubalansuotą 'įvairumą . . . 
per ekspertišką jų sumaišymą standardiniu Chester
field būdu . . . jūs gaunate švelnumą be prėskumo 
. . . skanumą be perdidelio saldumo ... ir žavintį 
gardumą kvapsnio ir skonio.

Chesterfield suteikia, ko devyniasdešimt devyni iš 
šimto nori . . .

riaus vardą ir antrašą del 
siuntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

Visais reikalais rašykite

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

bėgant, apkarpys vi- 
Darbininkai neorgani- 

tad ir pasipriešinti to- 
bosų “skymui” negali. 
• kompanija pavėlina

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kitą lietuvių laikraštį Ame
rikoje ir ji .turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: ne! Šis vajus turi 
būt jei ne geresnis, tai nors 
lygus kitiem vajam! Toks 
atsakymas bus teisingas ne 
tuščiais žodžiais, bet dar
bais—rinkimu naujų prenu
meratų.

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

parengimus, 
skambins Kliubo 
stygihė orkestrą, 
kestra jau puikiai 
pasiryžus širdingai 
visoms 
nizacijoms.

Tad jūs, fašistai, su kunigu 
Vaičekausku priešakyj, laiky
kit ausis pastatę ir kaip tik 
nugirsite, kad progresyviai ką 
nors rengia, tai ir jūs tuoj aus 
rengkite. Tai ir vėl pasipelny- 
sit taip,' kaip vasarą.

kuriuose 
jaunuolių 

Minėta or- 
išlavinta ir 
patarnauti 

darbininkiškoms orga-

" Scranton, Pa.—Laike rug
sėjo mėnesio išduota 47( 
leidimų vaikams, neturin
tiems. 16 metų amžiaus 
dirbti dirbtuvėse.

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės . pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikrašti

“RYTOJUS”

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukus, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
mnį kalną parodytum, tai jam5* malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų Jr. 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių tigtu 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimoj skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi velst- 
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 H- , 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsai 
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. T,

Laike Vajaus naujiem skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

$5.00
METAMS :

Rusų Iškilminga Muzik'ališka Programa 
Kiekvieną Vakarą

7TNrATT>A TVTPAT TNT A Tarptautinė čigoniškų giesmių daini- 
ninkg La palina ir <sanover valandų.

ELENA KAZANOVA fwABC).žin°ma "“"° smuikinink5 

nATTr TiAAiznxT Charakteringas šokikas, mokinys Fokine, PAUL’HUVKON Rusų balėt0 mokytojo.

___ Plačiai žinomas dainininkas, rusų ir či- 
MISHA MARKOFF gonų liaudies dainų. ,

* Ir kiti. !'

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

Seniem skaitytojam, 
naujinant prenume 
$6.00 metam. Kurie 
naujindami atsiusite 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Taeiaus, jei gausite 
du naujus metimus skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

rektoriai kviečia į kontestą 
visus veiklesnius darbininkų, 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

Sekančias Dovanas:

Telefonai

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ii 

Mortgicių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR

; < < MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro. „
Norintieji teisingiausio patamav' 
mo ir geriausių pirkinių, kreipki' 

tęs pas mi|s.
332 W, BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. D. P. kuopa, A. L. D. L. 
D. kuopa ir L. D. S. A. kuopa 
mažiau kreipia atydos į bizniš- 
kus parengimus. Jos daugiau 
rūpinas skleidimu apšvietos. 
Tad orui atvėsus, jau daro pla
nus rengti prakalbas, paskai
tas ir kaip galima būtų dau
giausiai paskleisti darbininkiš
kos literatūros.

Gėdys Margas.

Pinigus siųskite American ExW 
money orderiais, juos išrašyd 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adr 

“RYTOJUS”

. i. Tek, Stuvesant 0177? r - ; z I

RUSSIAN ART RESTAURANT

LAISVI
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SLIAKERIS |
- MIKAS RASODA " .... . .........

-CASTON ROPSEVICH

Šeštadienis, Lapkr. 2, 1929
±===

Bell Phone, Poplar 7645

A. F. STANKUS

kas pasidarė ^rbatHėčkiečiams 
pastaruoju laįkū ? j Ay tik ne
bus •! apsileidimas Gei .nepaisy
mas mūsų draugijų gyvavimo? 
Toliau taip neturėtų būti. Kas 
išeis iš tokio apsileidimo? Juk 
tas puldo ūpą ir darbštesnėm 
draugėm ir draugam.

P. Kl-ton.

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA 

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc. jgj 
Įžanga nuo 8 va^. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

B-tM/rytra 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas , •
ir miegojimas per visą naktį ant jį) t €111(11 
trečių lubų, oringam kambaryj_

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

—Daugiau, daugiau eiliuok,—pylėsi iš 
klausytojų prašymai ir plojimai. Tik Ado
mo tėvas, kuris visą laiką skeptiškai žiūrė
jo į sūnaus nukrypimus, sėdėdamas arti 
laikėsi ramiai ir šypsojos taip, kad visi jo 
nuo tabako dūmų pageltę dantys matėsi.

—Dar turi pranešimą draugas Vilkas,— 
atsistojęs pareiškė Lapkus. ,

Pasilipęs Petrąs ant estrados pervedė sa
vo akimis per susirinkusiuosius. Žiūri jis 
į vieną vietą, į tūlą vienutę-ir negali ati
traukti akių nuo jos. Kas tai galėtų būti? 
Jis pats nebežino. Po ilgo nesimatymo, po 
to paskutinio atsisveikinimo, šian^Jien jis 
mato prieš savej Tofilę! Tat jinai paveikė 
ant jo. Tofilė, i kuri sėdi tik trečioj eilėj 
nuo estrados. Išsitraukęs iš kišeniaus no
sinę, nubraukiaPetras prakaitdotą veidą, j 
Jinai žiūri tiesiai į Petrą; žiūri taip gra
žiai, taip sukeįneentruotai, tarsi norėdąma; 
ką sakyti; lyg trokšdama atšaukti tai; ką 
pasakė; it n6rėtų sunaikinti tuos žygius, 
kuriuos yra padariusi su Rudžiu, prieš 
Petro norą.

Petras susipurtė. Nukreipęs akis nuo 
mergiščios, jis atsargiai prašneko:

—Draugai! Rytoj rytą visi ant pikieto 
linijų! Tenebūna nei vieno, kuris atsisa
kytų? Pergalė mūs pusėje užtikrinta, tik 
privalome solidariškai laikytis.

Ilgiau kalbėti nebegalėjo.
Eina klausimai. Vienas streikieris pasi

stoja ir sako:
—Ką komitetas mano daryti su tais, 

kuriuos kompanija išmes iš namų? Mes jau 
gavome pranešimus su paties Marshallo 
parašu, kad jei nesugrįžšime į darbą seka
mą pirmadienį—tai turime išsikraustyti iš 
namų. Kur mes dėsimės? Šalčiai užeina.

Antras klausia:
—Ką komitetas mano daryti su tais, ku

rių vaikai jau badauja? Mes, vyrai ir 
žmonos, dar šiaip taip galime laikytis, bet 
kaip su mažiuliais? Jiem neišaiškinsi, kad 
streikuoji, nėra pinigų. Jie kelia revoliu
cijas?

(Tąsa)
Lieido balsavimui.
•—Kurie sutinkate tęsti streiką toliau, 

kaip iki šiol, sakykite “aš.”
—Ašššš!...—griausmingai išsiveržė it 

iš vulkano bendras ir sutartingas streikie- 
rių balsas.

—Kurie, kad baigti streiką ir grįžti į 
darbą, sakykit “ne.”

— ....buvo atsakymas.
—Puiku,—kalbėjo Lapkus.—Tas įrodo, 

t kad visi suprantat savo reikalus ir juos gi
nate, kaip tikri kovotojai. Dabar aš jums 
perstatysiu Adomą Gudelį, kuris paeiliuos.

Pasirodė ant estrados Adomas, lygį ir 
nęrvuotas, paraudęs. Priėjęs arčiau estra
dos krašto, jis drąsiai gestikuliuodamas pa
deklamavo M. Dusevičiaus eiles, paimtas "v 
1906 metų “Kovos”:

Dabar laikas, broliai, geras,
Visur bunda proletaras;
“Marsalietę” garsiai traukia:— 

Parodo, kad jis nebijo 
Durtuvo nei kalavijo!

Dirbo vargšai metų eiles,— 
O ant galo, apsidairę, 
Mato, kad nieko neturi, 
Tiktai ant galvos kepurę.

“Meskim darbą visi”—šaukia 
“Marsalietę” garsiai traukia.•

Kaip vargdieniai njetė dirbti, 
Tuojaus viskas ėmė tilti;
Tiktai turčiai ūžia, kaukia, 
O vargdieniai maršą traukia.
. Parodo, kad jie nebijo 

Durtuvo, nei kalavijo!

Stovi ratai ir mašinos,
Tik kazokų skraido minios; 1

% Ant vargdienių piktai šaukia, 
O tie “Marsalietę” traukia.

Parodo, kad jie nebijo
Durtuvo, nei kalavijo!

E

K...Ki.

i

8

I

♦

r-

r-

H

f.'

fe '■

IS

(Tąsa bus)

SHENANDOAH, PA
Aukos Argentinos “Rytojui”

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 6-to Rajo
no konferencijoj, įvykusioj 
spalių 27 d., aukojo: K. Ru- 
šinskienė $1.00, M. Slavitskie- 
nė, O. Valentukoniene, J. Šiu- 
pailienė, H. Arminienė, V. 
Šimkevičienė, M. Tuleikienė, 
K. Naravas ir J. Alvikas po 50 
centų. Smulkių $2.80. < Viso 
sulinkta $7.80.

: 1 ; : S; V. Ramutis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Camden, N. J.

GREAT NECK, N. Y.
Milžiniškas ir svarbias prakalbas 

rengia Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 48-ta Kuopa, įvyks nėdėlioj, 
3 d. lapkričio-November, 1929, Strau- 
ko svetainėje, 139 Steamboat Rd.; 
pradžia kaip 7:30 vai. vakare. Kal
bėtojai bus du: drg. Tauras ir S. 
Bloomfield (kalbės angliškai). Ger
biamieji! Jeigu jau iki šiol ir bu
vome nutolę nuo darbininkiško ju
dėjimo, tai dabar to neturėtų būt, nes 
tolyn darbininkų gyvenimas eina blo
gyn. Tūkstančiai darbininkų streiko 
kovos lauke! Baisiausis darbininkų 
persekiojimas neturi ribų./ Tad, 
draugai, darbininkai, visi turim tuo- 
mi susidomėti. Ateikite į šias pra-

1L_ , o išgirsite daug svarbaus,
įžanga dykai! Kviečia Komitetas.

(260-261)

kalbas,

BAYONNE, N. J.
Orui atvėsus, linksmą vakarėlį ren

gia L. A. U. Kliubas nedėlioję 3 d.‘ 
lapkričio (Nov.), 1929, Kliubo svetai
nėj, 197 Avenue E, Bayonne, N. J. 
Pradžia lygiai 6-tą valandą vakare. 
Širdingai kviečiame dalyvauti visus 
ir visas, senus ir jaunus,'didelius ir 
mažus. Bus puiki muzika iš trijų 
kavalkų: smuiko,. piano ir saxofono, 
—grieš ūmerikopiškus ir lietuviškus 
šokius. Visi būsite pilnai pasitenkinę 
ir šoksite su dideliu pasigėrėjimu., 
Įžanga 
tui.

35 centai ypatai, vaikam vel- 
Visus kviečia Rengėjai.

(260-261)

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSlPfiRIMUI VANTOS VELTUI

3®

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai, delei išsiperimo: 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 '

WILKES-BARRE, PA. I bolševikai suvogę pinigus, |ad 
______ 7 ir neapsimoka eiti į balių* \ Jr 

tokie paskalai daug pakenkė. 
Bet visgi balius davė' $32.00 
pelno. Gi spalių 19-tą dieną 
balių niekas nesabotažavo, 
niekas neleido tokių paskalų, 
išskyrus K. Demikį, kuris vi
saip niekino ir niekina bolševi
kus ir pažangiuosius darbinin
kus. Aišku, kad *jo ta sėjama 
pagieža per “Tėvynę,” ir da
vė nepasekmes. Bet prie jų 
fašistai neprisipažins.

Kuomet S. L. A. 35 kuopos 
balius davė tokias nepasek
mes, tai jau gandai eina, kad 
uždėti ant narių specialius mo
kesčius. čia nariai turėtų pa
daryti savo pareiškimą ir ne- 
daleisti uždėti specialių mo
kesčių. Del ko? Ve delko. 
Kuomet valdė kuopą progre
syviai darbininkai ir jie darė 
parengimus, visados buvo pa
sekmingi, duodavo pelno ir 
kuopos iždas buvo gana dide
lis. Apsivalė 1 nuo bolševikų, 
kaip sako nedakeptas “studen
tas,” apsivalė ir.su iždu. Da-

A. 35-ta Kuopa “Apsivalė^ 
Nuo Bolševikų

vh Nedakeptas “studentas” K. 
į ‘ Demikis, kuris sakosi ėjęs į 
r mokyklą 14 metų ir nieko ne

išmoko, apart 'labai gerai me
luoti, be melo nei žingsnio ne
žengia. Visos jo koresponden
cijos yra melu paremtos. “Tė
vynė” talpina visas ir dar su 
džiaugsmu.

Kiek laiko atgal tilpo kores
pondencija “Tėvynėj,” būk 35 
kp. jau apsivalius nuo bolševi
kų ir rengiant balių spalių 19 
dieną, kuris būsiąs pasekmin
gas, nes komisijoj esą geri 
darbuotojai. Bet kaip nuosta
bu, kad ta gera komisija taip 
nurengė balių gerai, kad kuo
pai bus apie $50.00 nuostolių. 
O reikia pasakyti, kad publi
kos didesnė dalis buvo bolševi
kų ir jiems pritarėjų.. Vadina
si, dar K. Demikis neapsivalė 
nuo bolševikų, čia visgi bol-

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.NEWARK, N. J. ' 

' ) ) I : j
Lietuviška Barbernė

ką naujai Atidariau barbernę. 
s ir kerpu plaukus , vyram <ir

Savinin- 
. Ražanškas,' 216 FerrJrySt'. ir 
,s Merchant St., Newari^j N.J.

258-262)

i GREAT-NECK-N j,
' f 1 ». < i f Ak; D 1 '• i

’ 10 jd. špM’iųį Al ;64 ■ 
kp. paruošė vakarėlį bei va-i 
karienę. Reikia pasakyti, kad 
mūsų draugės moterys paruo
šė tą vakarienę tikslu, kad 
kaip nors sukėlus kiek pinigų 
del • tolimesnio palaikymo 
Great Necko jaunuoliu choro.

Vakariene buvo su progra
ma.* Svečiams susėdus valgyt, 
prasidėjo programa. Vaiku
čių choras, po vadovyste J. 
Veličkos, sudainavo kelias dai
neles, kurios gražiai-pavyko.

Vėliau dainavo kvartetas, 
taipgi kelias daineles sudaina
vo vykusiai. Po to astuonių 
metų mergaitė, Olga Lukaus- 
kiūtė, atatinkamai jausmingai 
padeklamavo; ji savo drąsa ir 
artistiškumu užžavėjo publiką, 
kad reikia stebėtis. Ir tė
vams reikia duot kreditą už jos 
lavinimą. x

Prie užbaigos drg. Bondžin- 
skaite pasakė prakalbelę, ata
tinkamą del jaunuolių. Ragi
no lavinti ne tik dainavimo, 
bet ir gilinti vaikučių sąmonę 
klasiniame susipratime.

Po programos, vakarėlio 
pirm. drg. Klimaitienė"pareiš
kė susirinkusiems, lęa$'šio va}; 
karėlio dalgiai turėtų išsi-5 ' 
rfeikšti nuomones, kad kaip 
būt galima y toliau palaikyti , 
vietinį . jaunuolių: < 1 fchorejįj. 
Anot pifihirii^kėsĮ įareįškimH f 
toliaus moterų kuopelė del fi
nansų, stokos užlaikyt chorelį 
negalės, reiškia,’ reikės 'likvi
duoti'. Arba lai sprendžia ir . 
pasako vaikų tėvai ir kam tik 
svarbu, ką daryti, kad išlaikyti 
toliaus chorelį.

Susirinkusieji visi reiškė tą 
nuomonę, kad reikia ir toliau 
palaikyt chorelį. Buvo duota 
ir sumanymų, būtent, kad ne 
tik jau kreiptis į draugijas del 
pagelbos, bet reikia prigulėt 
prie jaunuolių choro, kaipo 
garbes nariui, pasimokant tam 
tikrą duoklę į mėnesį, ir'tokiu 
būdu išfinansuosime chorelio 
išlaidas ir toliaus.

't'iek dar norėtųsi pasakyti, 
kad už 50c įžangos davė di
delę vakarienę ir pelno nega
lėjo likti. Publikos buvo la
bai mažai ir reikia Stebėtis,

Tik 
SkbtU 
moterim pagal naujausios majlps. 
Švari ir sanitariška vieta. " 
kas A. 
kampas

WORCESTER, MASS,
Pranešame tiems tėvams, kurie 

pereitais metais leido vaikus mokin
tis į Žiburėlio Draugijėlę, arba ku
rie mn’io leisti dabar, kad pamokos 
bus Lie- i/ių svetainėj, 29 Endicott 
St., Rašybos pamokos prasidės utar- 
ninke, 5 lapkričio, o dainavimo pėt- 
nyčioj, 8 lapkričio. Įsitėmykite, kad 
rašybos pamokos bus kiekvieną utar- 
ninką, o dainavimo kiekvieną pėtny- 
čią per visą sėzoną. Vaikams 
kcstis 15c. Rašybos mokins G. 
ba, dainavimo E. Endzįuliūtė, 
gelbstint Meškienei.

Kurie manote leisti 
kibtis, tai pradėkit iš

i?WBMHiipiiiiiuiiiiWiimi^ :__ j

Per Žydą Šventes Atdara Vakarais

IŠPARDAVIMAS 
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės

V

mo-

pės.

rKAS

i
I I

mo- 
,Ky- 
pn-

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir sukatomis 
iki 10 vai. vakare

Kas turite komediją “Gyvie- 
Nabašninkai,” meldžiu pra-

vaikučius 
pradžios.

Komitetas.
(261-262)

Ji 
nešti laišku /sekamu antrašu: 
P. A. Deveikis, 812 Lindell 
St., W. Frankfort, Ill.

P. A. Deveikis.

TURITE VEIKALŲ 
“ GYVIEJI 

NABAŠNINKAI” ?

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje
— apielmKėje

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

Tel. Greenpoint 2372
Tarp Driggs ir Bedford Avenues ...

j

ševikai ir jiems pritarėjai pa- ba; apsivalg su' kuopos' iždu, 
iš kuopos valdybos. 

Nesenai pabėgo finansų sekr. 
Kvietkus ne del kokių kitų 
priežasčių, kaip tik pamatė, 
kad iždas jau tuščias/ .tada ir 
metė darbą. /

Kodėl ‘balius spalių 19 d. 
buvo nepasekmingas ? Viena, 
komisija nedėjo pastangų, kad 
jis būtų pasekmingu; antra, 
perdaug chuliganiškai nusi
statė prieš pažangesnius dar
bininkus kuopos .fašistukai. 
Nedakeptas “studentas” der
gė per “Tėvynę,” kaip jis tik 
išmanė, o kuopos pirmininkas 
visgi jį toleravo. Ir kaipgi ne
toleruoti, nes abu vienos gru
pės.

Bolševikas.

sielgė nemandagiai, 
jiems reikėjo maišytis po ko
jų? Jei tie “nelaimingi” bol
ševikai būtų nepasirodę svetai
nėj, tai gal K. Demikio tautie
čiai būtų sugužėję ir balius 
būtų buvęs pasekmingu.” Juk 
vis tiek tas nedakeptas “stu
dentas” kaltina bolševikus ir 
jiems pritarėjus už šią ne pa
sekmę.

Ši nepasekmė rodo vieną la
bai įdomų dalyką. Nežiūrint 

nepliurptų Demikiai, fašis
tai, ir kaip jie nesirgtų apie są- 
vo įtekmę, jie niekur neturi 
pasekmių, visur darbininkai 
atsuka nugaras. Tai labai ge
tas dalykas. Metai laiko at- 

/gai, S.L.A. 35-ta kuopa rengė 
balių ir buvo bolševikiška ko- 

^Inisija—Mažeika, Indrušis ir 
žaldokas. Tuo laiku ren- 

g|ant balių, kuopos pirminin- 
'/kas ir kiti fašistai sabotažavo 
'kaiopos balių, kad tik pada
rus nuostolius ir tuomi paro- 

l^idĮšius nariams, kadi buvo ko- 
“^tųisija bolševikiška, jiems žmo- 

. nepritaria ir vot/nep.a&ek- 
Bet tą fašistų sabotažą 

inešė rudis ant uodegos, 
vo paleista paskalai, kad

HARTFORD, CONN.
L. D. S. A. 18-ta kuopa rengia pa

skaitą apie politinius kalinius pane- 
del j, 4 lapkričio, po No. 29 Lawrence 
St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Kvie
čiame visus ir visas atsilankyti, nes 
paskaita bus įdomi ir naudinga.

Rengėjos.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

’Plaulcų slinkimą, pleiska
nas ir kitus gąlvos odos ne
sveikumus pasekmingai. gy- 
domė naujais savo moksliš- 

?kais b.ūdais. . Mūšų įplaukų 
. tcįpikas ir, pięstys sugrąžins 
šveikatą ;jhsU galvos’ Odai ir 
augins biuįnius plaukus. At
sikreipkite rašykite šiuo 
antrašu : : ;
Mlle SUZANNE DANNELL 

308 West 94tH Street 
New York City

Telefonas — Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma ; persiuntimas 
apmokama'.

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

S

I

i

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

r

GYJEMJS0JO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIA!
$..77Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 

lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, •> ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | J 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

PROGA!
Už prisiuntimą tik dviejų draugų 

antrašų gausite rusišką athetišką 
deimantinį žiedą, tik už du dolerius. 
Siųsk du dolerius apdraustame '•laiš
ke bei money orderį, paminėdami 
kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, ir jo mierą. J. J. Strossell/ 
Distributor, 425 Chaunce^ St., 
Brooklyn, N. Y.' >

(260-261)

Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis

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

$18.50
-Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

. ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

v • $26.50

ir.su
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A. ŽINIOS

LIETUVIS GRABOR1US o

vis ’ m?

PATERSON, N. J.
Visi ir Visos j Susirinkimą

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS

Vajaus Pirmyneiga

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

SPORTAS

J

KONCERTAS
BROOKLYNE

p 
UI
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“LAISVES” METINIS

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

ŠeStadienis, Lapkr. 2, 1929

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

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

i ———IW»iM . II i..,—

VIETOS ŽINIOS

" ■ ■■...........' • ■ ■ '

State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

O £

PROTOKOLAS
Konferencijos

Puslapis PenKtas

and
M.

mi, agitatoriumi ir propagan
distu. Tik taip dirbdami mes 
išauginsime mūsų organizaciją.

Pirmas Apskritis
Illinojaus valstijoj susiorga

nizavo pirmas mūsų organiza
cijos apskritis. Pirmo apskri-

. P. L. A. Pirmo Aps
kričio konferencija įvyko 13 d. 
spalių, 1929 m., A. P. L. A.
antros kuopos svetainėje, 24 čio kuopas bei tuos draugu 
Locust Street, McKees Rocks, 
Pa. Konferencija atidaryta 
2:30 vai. po pietų.

(2) Drg. Geo. Urbonas, ati
daręs konferenciją, paaiškino, 
kad delegatai yra susirinkę, 
kad sutverti Pittsburgho apie- 
linkėje A. P. L. A. apskritį.

* (3) Seka delegatų vardo- 
šaukis. Dalyvavo šie delega
tai: Draugai Rožiukas ir Ra
moška iš 7-tos kp.; St. Docis 
iš 11 kp.; G. Urbonas ir A. 
Čelkis iš 14 kp.; A. Medieka 
ir J. Urmonas iš 50-tos kp. Vi
so 7 delegatai iš 4 kuopų.

(4) Toliau seka kuopų at
stovų apkalbėjimas apie darbą, 
kurį gali nuveikt A.P.L.A. nau
dai apskritis. Vienbalsiai nu-J 
tarta, kad A. P. L. A. apskri- jos susirinkime Jersey City, N. 
tis būtų tveriamas ir kad aps- J., reikale suorganizavimo 
kričio valdyba pareikalautų iš naujos kuopos. Ir štai kas pa- 
Centro numerį.

(5) Nutarta, kad būtų iš
rinkta laikina A. P. L. A. aps
kričio valdyba. Vienbalsiai iš
rinkti : organizatorius Geo.

„f Urbonas, iš 14-tos kp.; sekreto-
• rius J. Urmonas iš 50-tos kuo

pos; iždininkas A. čelkis iš 
14-tos kuopos.

(6) ’Nutarta, kad apskričio 
įstatai būtų padaryti sekančia
me suvažiavime.

(7) Valdyba įgaliota su
šaukti sekančią konferenciją, 
kuri būtų laikoma A. P. L. A. 
antros kuopos svetainėje, 24 
Locust St., MecKees Rocks, 
Pa.

(8) Suvažiavimas užsidarė 
ketvirtą vai. po pietų.

A. P. L. A. Pirmo Apskričio 
Laikinas Sekr. J. Urmonas.

reikia pasveikinti, kaipo pir
mus mūsų apskričių organiza
torius. Susiorganizavus į ap- 
skričius, bus toje valstijoje tin
kamesnis veikimas ir plėtimas 
dirvos mūsų organizacijos. Se
kamas antras’ apskritis turėtų 
būt Pennsylvanijos valstijoj, 
apie patį centrą. Paėmus 
New Yorko valstiją, reikia nu
siskųsti, kad neina taip darbas, 
kaip turėtų būti. ( 22 kuopa 
nerodo gyvumo ir jie nieko per 
spaudą nepraneša nei apie',sa- 
vo susirinkimusA Teisybė, 22 
kuopa naujų narių gauna. Bet 
kuomet nėra jokios agitacijos 
vedama, tai mažai kas žino 
japie jų darbus. Teko nelabai 
senai kalbėti Laisvės Draugi-

sirodė. Iš apie 40 narių, ku
rie, dalyvavo susirinkime, tai 
tik 10 tegalima buvo priimti 
pagal taisykles* į A. P. L. A. 
Visi seni ir tokioms organiza
cijoms nėra ilgas gyvenimo už
tikrinimas. Gi priklausantiems 
prie naciopalės organizacijos ir 
naujų kuopų organizavimas 
tuęėtų būt dienos klausimas 
kiekvienos lietuviais apgyven
tos kolonijos.

A. Matulevičius.

Mūsų organizacijos vajus 
beveik jau įpusėjo. Kiek te- 

* ko tėmyti centro seki. drg. Mi
liausko pranešimus, tai pasek
mės geros, žinoma, pasekmės 
būtų daug geresnės, jeigu mū
sų organizacijos visi nariai 
dirbtų su pasišventimu. Ge
riausia šturmuoja, tai 47-ta 
kuopa Detroit, Mich. Detroito 
kuopa, kaip rodo, bus skait
lingiausia pasibaigus vajui mū
sų organizacijoj. Iki šiol tą 
garbę turėjo 2 kuopa Mc
Kees Rocks, Pa.

Centras šiame vajuje nesiun
tinėja kalbėtojaus su agitaty- 
viŠka prakalba, bet išleido ilgo 
turinio lapelius, kur nušviečia
ma visas organizacijos stovis 

v ir reikalingiausi organizato
riams dalykai. Tais lapeliais 
kiekvienas narys apsišarvavęs 
ir nuėjęs į bent vieną parengi- 

>mą ar gyvenamus namus, gali 
išaiškinti visus svarbesnius da
lykus. Jeigu jau nenorima 
tiek daug kalbėti del sutrum
pinimo* laiko, patsai apykan
tas gali perskaityti ir, susipa
žinti su mūsų organizacijos tai
syklėmis, p e r s.i t ikrindamas, 
kad A.P.L.A. yra darbininkiš
ka organizacija ir mūsų tarpe 
santaika i yra ir turi būti pir
moje vietoje.

Centras, mano manymu, ver- 
) tas pagyrimo už tinkamą dar

bą ir veiklumą kaipo vadas! 
mūsų organizacijos. Kiek man 
tenka atminti, tai pirmutinį A. 
P. L. A. su pasišventimu turi 
centro komitetą, kuris rūpina
si, kad mūsų organizacija iš
augtų ir pasiektų kiekvieną 
lietuviais apgyventą koloniją. 
Jeigu centras dirba gerai del 
mūsų visų gerovės, tai pa
klauskime kiekvienas A. P. L. 
A. narys savęs, ar daug mes'< 
esame padirbėję del mūsų or
ganizacijos? Atsakymas bus, 
kad maža dalis tų, kurie dir
ba ir žiūri, kadx būtų tvarka 
ir kad kiekvienas aplaikytų 
pašelpą laike ligos. Kita gi j 
dalis nieko neveikia, bet kriti
kos jie tiems duoda, kurie vei
kia. • žinoma savikritika yra 
geras dalykas ir jinai priimti
na. Tačiaus, kiekvieno nario 
privalumas būti organizatorių-

Lapkričio 3 d., 1 vai. po pie
tų, Bakanausko svetainėj, 62 
Lafayette St., įvyks visų mūsų 
darbininkiškų, organizacijų na
rių, “Laisvės” skaitytojų ir 
šiaip darbininkų judėjimui pri
tariančių draugų susiripkimas. 
šiame susirinkime ’kalbės drg.’
L. Prūseika .specialiu klausi
mu. Todėl visų parėiga jame 
dalyvauti. - Taipgi pasisteng- 
kite atsivesti ir tuos, kurie 
“Laisvės” neskaito ir apie susi
rinkimą. nieko nežino.

Komisija.

Praradimas Svorio? 
i

Mr. Cottfried Schilling, Prescott, Wis., 
sako, ‘‘Aš svėriau 130 svarų, dabar, aš svo
riu 155 svarus ir jaučiuosi vėl labai gerai. 
Aš visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi
siškai buvo suiręs, kuomet aš atsikeldavau 
iš ryto aš jaučiausi labiau nuvargęs, negu 
vakare eidamas gulti. Ačiū jums už geras 
pasekmes, kurias g^vau su pagelba Nuga- 
Tone."

Nuga-Tone jau yra atlikusios puikių da
lykų per 35 metus. Virš milionas vyri) ir 
motoru i.asidarė stipresniais ir sveikesnials 
vartodami tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjimo virškinimo. Jos su
teikia daugiau jėgos nervams ir labiau su
stiprina raumenis, prašalina svaiguli, už
kietėjimą, sustiprina inkstus, ir kepenis, 
prašalina reumatismą ir neuralgiją, sutei
kia atšviežinant] miegą, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tono yra labai geros 
del silpnų, nervuotų vyrų Ir moterų. Jos 
yra parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei
kia gerų pasekmių, pinigai grąžinami. Tik
tai nuiipirkite 1 butelį šfandien. , l , 
- ........................... . ■ !■ . . 4 ■ ,

1K GRUODŽIO
I V (DECEMBER)

Kompanijos Šluoja Laukan 
Daugiau kaip 40 Mėty ) 
Amžiaus Darbininkus

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green, 
rašydamas New Yorko Eve
ning Telegrame, spalių 31 d., 
taipgi apgailestauja, kad di
džiosios kompanijos atstato 
nuo darbo sulaukusius 40 me
tų amžiaus darbininkus, kaipo 
persenus; nepaiso, kaip ilgai ir 
kaip gerai jie buvo tarnavę 
kompanijai. Tiems darbda
viams atrodo, kad 40 metų am
žiaus žmogus jau “persenas,” 
kad galėtų padaryti tiek, kiek 
jos pageidauja.

O ką daro Federacijos pre
zidentas Greenas ir kiti jos 
viršininkai, kad pasipriešint 
tokiam sauvališkam darbdavių 
elgimuiši? Ar jie organizuo
ja tų kompanijų darbininkus 
į unijas? Ne. Ar jie reika
lauja, kad išmestiem iš darbo 
bei senesniems darbininkams 
būtų* mokama pensijos iš fabri
kantų ir valstybės iždo? Irgi 
ne. Tiesa, jie pačiauška apie 
tuos blogumus, sako, kad rei
kėtų pataisyti. Bet nešaukia 
darbininkus į kovą, neteikia 
juos į krūvą, kad prispirt darb
davius žmoniškiau elgtis su 
darbininkais, arba kad priverst 
valdžią išleist reikalingus įsta
tymus.

Vien tiktai Komunistų Par
tija kaip renkiant kovoja už i 
tokius reikalavimus darbinin
kų naudai. O Darbo Federa
cija tik kapitalistų tvarką re
mia ir iš pasiutimo kovoja 
prieš komunistinius darbinin
kus, kurie kovoja už dalykų 
pataisymą.

gos.) Tai tiek atsieina duoti 
biskį augštesnį veikalą savai 
publikai!

Vienok, širdingai ačiuojame 
visiems, kurie, tik buvo atėję 
pasižiūrėti ir pasiklausyti vei
kalo skambėjimo. Taipgi ta
riame ačiū ir tiems, kurie da
vė garsinimus’ į .“Kornevilio 
Varpų” programą. Tas vis ei
na choro palaikymui. Beje, 
P. Kapickas, apart skelbimų, 
pridėjo ekstra penkinę chorui 
už gerą suvaidinimą. Dėkui, 
senas choriste!

Kuomet eina kalba apie pro
gramai gautus skelbimus, rei
kia žymėti, jog P. Juodzevi
čius, nors ir blogmetyj, bet 
mušė rekordą gavime ske

Reiškia

; su
gavime skelbi

mų. Reiškia, Chorui dirbo 
širdingai. ' : ? ' ' ' ; t

Dabar kitas Aido parengi
mas bus 19 d. sausio. Susirin
kimas nutarė rehgti koncertą 
ir pelnu dalintis sykiu su 
Tarptautiniu Darbininkų Ąpsi-' 
gynimu. I

Gale susirinkimo kalbėta 
apie choristus. Visi ,pasigen
da Čepulienės ir kitų dainin- 
kų, kurių pavardžių neatsime
nu. Draugės, negalima, taip 
numoti ranka į savą dailę. 
Mūsų choras ir mes jame turi
me ne tik dainuoti, bet ir dar
buotis. Todėl Choras tikisi, 
kad jūs veiksite pirmiau pra-1 
dėtam darbe! Mes lauksime, i

Nereikia manyti, kad Cho-' 
ras kreipia dųmę tik į kokius 
išrinktuosius. Visi lygiai yra1 
gerbiami, ir jeigu kurios arba1 
kurio neminėta pavardė, 
tiek kviečiame visus.

Lai skamba senovinis Aidas!
Choro Koresp.

Komunistų Rinkimų Mitingai 
Šiandien Gatvėse

Aide Choras ir 
“Kornevilio Varpai”

Antradienį, 29 d. spalių įvy
ko Aido Choro susirinkimas. 
Choristų buvo nemažai, choris
čių truputį' mažiau. Vienok, 
reikėjo būti daugiau, nes tai 
yra reikalas dalyvauti tbs or
ganizacijos susirinkimuose, ku
rion pats priklausai ir ten dar
buojiesi. Nuo susirinkimo pri
klauso jos augimas ir bujoji- 
mas. V

Svarbiausias s u s i r i nkimo 
punktas: “Kornevilio Varpų” 
raportas. Kiekvienas, rodosi, 
blakstieną nejudindamas, klau
sėsi, idant išgirdus žodžius, 
kad va tiek ir tiek liko pelno 
palaikymui Choro, auklėjimui 
kiltesnės dailės, kuri būtų at
vaizdas mūsų pačių kasdieni
nio gyvenimo, o ne fabrikaci
ja, išjuokimas to, ką darbinin
kas brangina, už ką atsiduria 
kalėjime tik del to, kad drįso 
prisilyginti save su frakuotais 
ponais.

Laike vaidinimo buvo nugir
sta, kad kai kas iš publikos iš
metinėjo, būk buvo tikietai 
perbrangūs. Mat, buvo kelios 
linijos po $2 už bilietą. Kad 
nepasilikus kokiais .nelemtais 
lupikais, pranešame, jog “Kor
nevilio Varpų” suvaidinimas 
kainavo tūkstantį ir keturioli- 
ką cFolerių, be centų. (Čia į- 
skaitoma visos išlaidos ir mo
kytojų Žuko ir šalinaitės ai-

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
nėrą tame, jeigu pasakoma, 
kokios tautos yra vienas bei 
kitas sportininkas.

Mums nuolat įvairūs skaity
tojai stato klausimą: ar ištik- 
ro Schickatas yra lietuvis? 
Todėl čia ir atsakykime, kiek 
jame yra. vokiškumb, o kiek 
lietuviškumo. Jo tėvukas bu
vo lietuvis, o močiute .vokietė.

Bendra visų sporto žinovų 
nuomonė yra ta, kad šiandieną 
gabiausi ir žmoniškiausi risti- 
kai yra Schickatas,- Požėla ir 
graikasLDžimi Londos. Nors 
pasarąjį Philadelphijoj •» nuga
lėjo Schickatas, bet Londoso 
ristynėmis ir atminimais apie 
jąsias gėrisi, kurie tik jį ma
tė vienose bei kitose kovose.

(HARLEM, 110th St.
Fifth Ave, Kalbės H 
Wicks, Jack Stachel, Robert 
Minor, A. Markoff, A, Mor
eau, T. Di Fazio, O. Huiswood, 
Gertrude Welsh, M. Reiss.

Jau Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavįmus adresuokit taip:

J. BARKUS (A)
Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

$

imi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd St.
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. v

TELEFONAI: &6nne’ Mį?o?669 
Bell, Oregon 5136

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir sales, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
į savo krautuvę kas mtnesis po kelioliką 

parsitraukia. 1
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par-

Einant prie , rinkimų kampa
nijos užbaigos, Komunistų 
Partija rengia masiniu^ mitin
gus įvairiose New Yorko ir. 
Brooklyno dalyse šiandien va-i 
kare, 8 v., atvirąm; ore žemiau! 
pažymėtose vietose. Juose bus,! 
išaiškinta, iš ko pareina šian
dieniniai darbininkų vargai, jų 
padėties blogėjimas; gręsian
čio ' karo pavojus; komunistų 
reikalavimai soefalės apdrau- 
dos nuo bedarbės, senatvės, li
gos, sužeidimų Tr t. t.

WILLIAMSBURG, Grand St. 
Extension. Kalbės: Fred Bie- 
denkapp, Joseph Magliacano, 
Hyman Levine, S. Nesin, Otto 
Hall, Gordon, Lena Chernen
ko.

BRONX, Pfospect and Long
wood. Kalbės: W. W. Wein- 
stone, J. S. Poyntz, M. J. 01- 
gin, Rebecca Grecht, M. Gold, 
Rose Wortis, G. Primoff, Otto 
Hall, R. B. Moore.

DOWNTOWN, 10th St. and 
Second Ave. Kalbės: Alex
ander Trachtenberg, Samuel 
Darcy, H. Sazar, J. Louis Eng- 
dahl, Vern Smith, Rose Rubin, 
John Di Santo, Lewis A. Bas- 
sen.

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

GEORGE NOBILETTI 
Pianistas ir Mokytojas 

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti

Mass., 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš ....... r 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip' pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Avn 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Haųd 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunČia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatifi- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
<267 Division Avenue, Brooklyn, -N. Y.

KREIPKITRS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo 
sekami) ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų. Kataro ir Chroniš
kų SkauMmų, Abelno Nusilpimo,, Nervų. Išsisėmimo, Galvos 
skaudėjimo, 0<>o Nupuolimo it1' Galvokvalgio, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, Gerklės Ne
sveikumų ir Dusulio,) temai Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšla- 
žarnės, Reumatismo, Sciatita, Strėnų Skaudėjimo ir Neural
gijos. Jeigu jūs sergate ir esate nusiminę, aš galiu jums 
pagelbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. Atsilankykite 
pas mane ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
KAINOS—PRITAIKYTOS JUMS.

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

Piano Pamokos Yra Duoda' 
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

JAUNUOLIAI _A
STIPRUS___  ____

VARPO

SiSfeir

Varpas Bakery, 54 Maujer Si. Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininka gggg Sžteąg ' lajL

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis no tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

TT i , , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cola Powders 7Gc už baksii apsiginkluok nuo savo . amžiną jincšo 1

TT . T rrt - yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vtdo-urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

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

F- kboi&s

Siųsdami piniRua 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
liil Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.
*6

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
man URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No........

Miestas

St. or Ave.

■ •" ' Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klases dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
I 'J

M



Puslapis šeštas E A IS V. 8VIETOS ŽINIOS
Savo Balsais Paremkite Komunistuę!

FOR

4th

(259-261)

REIKALAVIMAI

Tel. Stagg 9938DR. MENDELOWITZSPORTAS
IŠRANDA VO JIM AI

7394

SKANIAI PAVALGYSITE PAS

ANTRAS METINIS VAKARASBALIUS MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

O:

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Del Apgynimo Sovietų Sąjungos ir Prieš Imperialistinį Karą!

416
147 Leonard Street

Apvaikščiokime 12 Metą Rusę Proletarinės Proletarinės Revoliucijos Sukaktuves
SVEIKINKIME DARBININKŲ KANDIDATUS MIESTO RINKIMŲ VAJUJ

Telephone: 0783 Stagg

Masinis Choras ir Proletarinis Benas Duos Revoliucinių Dainų

ĮŽANGA 50c ir 75c

Laisvės” ofise,’ 46 Ten Eyck St., Brooklyne

25th
28th
29th

banko 
dabar 
kažin

135th 
stalo 
geros

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Jo natja gyvenimo vieta
319" Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Friariglc 1450
Kreipkitės 

Šiuo adresu:

127
(Tarpe

SEREDOJ SCHICKATAS 
IMSIS BROOKLYNE

Vyras, Šalia Mirusios Pačios 
Išgulėjo Dešimts Dieną

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

District:
District:
District:
District:.

FOR
District:

VALANDOS: 
10-12 prieš piet 
Ketvertais ir 
Penktadieniais 
sulyg sutarties.

; 2-8 po piet. 
sukatomis iki 6 
ir sekmadieniais

Metropolitan Avenue
(Arti- Mary Avenue) * 

Brooklyn, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

' *475 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Richard Schickat, Pasaulio Ristikų Čampionas

Remiate Socialistinę Kūrybą Sovietą Rusijoje

DEMONSTRACIJA

Kalbės: Win. w. WEINS TONI'., kandidatas 
kontrolierius; ROBERT MINOR,

TELEPHONE, STAGG 9105

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

Jūs pažjstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmčsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

Baltimorčj—lapkričio 6 d 
Philadelphijoj—lapkričio

Bostone—lapkričio 13 d

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syk| atsilankę, persitikrih- 
sit.—Pabandykit! f

DILA. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street

(Priešais Bridge Plaza)

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

jvyks lapkričio 24 d
z Sekr. P

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

KAROLIS POŽĖLA 
RISIS PIRMADIENĮ

Pirmadienį, lapkričio 
kaip 8 vai. vak., 71st 
Armory (34 th St. ir 
Ave., New Yorke) risis

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Šis vakaras- yra subatos, tai 
mūsų yra pareiga visiems suęi- 
ti į “Laisvės” svetainę pasilink
sminti ir pasimatyti. r“ 
yra 2 d. lapkričio, šiandieną, 
kur įvyksta Darbo Unijų Vie
nybės Lygos kriaučių vakarė-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
Čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Policijos stotyje East 
St., New Yorke, iš po 
dingri 13 didelių blekinių 
degtinės, kuri buvo atimta iš 
vieno automobilisto-būtlegerio. 
Per naktį degtinė “išgaravo;” 
iš ryto blekinėse rado tik van
denį. Patys policmanai, su
prantama, ją persišinkavo. Be 
to, gal areštuotas papirko 
tuos blaivybės globotojus, kad 
degtinę paverstų vandeniu, 
taip kad teisme prieš jį nebū
tų įrodymų^ Du polięmanai 
“už neprižiūrėjimą” liko per
kelti į kitą vietą.

Samuel Nesin 
Morris Kushinsky. 
Alfred Wagenknecht. 
Rachelę Ragozin. 
ALDERMEN 
Nat Kaplan. 
Hyman Gordon. 
Samuel Wiseman. 
Lena Chernenko.

(261-262)

33rd
35th- District
50th District
56th District

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų, 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Policmanai Išlakė 13 Dėžių 
Užgrobtos Degtinės

Specialistas del
Akių, 

Naujausi

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavojtt -viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
tais. Athaujiria’ 
senus ir krajavus 

■ir- sudaro • su 
amerikoniškais.

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

B. ŠALINAITĖS MOKYKLA 
NAUJOJ VIETOJ

Muzikos mokytoja L. B. ša- 
, lin’hitė (Aido Choro mokyto
ja) perkėlė į naują vietą sa
vo studiją. Naujas antrašas: 
1277 Bushwick Ave., Brookly
ne. Trečiam augšte. Te!.1 
Foxcroft 8523. Vieta daug 
parankesnė ir apštesnė, tbdel 
galės sėkmingiau patarnauti 
mokiniams. Važiuojant Broad
way linija, reikia išlipti Hal
sey St. stoty j.

į majorus; OTTO HALL, kandidatas 
Daily Workerio” redaktorius

4 Kaip jau buvo rašyta “Lai
svėj,” šis< vakarėlis bus visų 
smagiausias. Bus. graži pro
grama ar čekerninkų imtynės. 
Svetainės yra paimta abidvi ir 
vietos bus jvalias. Vienoj sve
tainėje bus šokiai, antroj—če- 
'kerninkų imtynės. Tad nepra
leisk irpe visi progos, neatsilan
kę į šį kriauciij parengimą; 
nepaisant kokių mes esame pa- 
žvalgų, bet į šį pYrengimą su
ėję praleisime linksmai suba- 

|tos vakarą.
i Muzika gries po vadovyste 
V. Retikevičiauš. Taip pat po 
pertraukai šokių sudainuos 
Stankūno • Radio Dainininkų 
Oktetas, ir bus keletas žymių 
solistų programoj. Po tam, ir 
vėl Šokiai, tęsis iki vėlai nak
čiai. Kviečiame atsilankyti 
Brooklyn© ir apielinkių darbi
ninkus ir darbininkes į šį pui
kų parengimą. >

Lygos Sekretorius J. S.

GRABORIUS
(Undertaker)

MADISON SQUARE GARDEN
49th Street ir 8th Avenue New York City

REIKALINGA stenografė, kalbanti 
lietuviškai, į advokato ofisą. Gali 

atsišaukti ir neturinti patyrimo. At- 
sišaukit laišku: M. M. c-o “Laisvė,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(258-263)

101 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Bus dainos, juokai, krutami paveik

slai ir šokiai. Šokiams grieš Baltru- 
kevičiaus jaunuolių orkestrą. Visus 
prašome atsilankyti kud skaitlingiau
sia ir nesivėluoti į šį margumynų 
vakarą. <

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAl <

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

ex- 
vadina Schickatą 
ristikų.” Ir, su- 
Schįckatas kovos, 
kacį neatimtų jam 

.čampionato diržo ifei Garibal
di nei Hagenas.

Nors sporto srityje, kaip ir 
kituose dalykuose, žioplas yra 
dalykas garbinti savo tautie
čius, kelti juos į padangę prieš 
kitataučius, bet nieko blogo

(Tąsa 5-tam pusi.)

Turtinga aktorė ir rašytoja, 
Irene Franklin, gavusi šiomis 
dienomis $500,000 palikimo 
nuo savo dėdės, mirusio Aust
ralijoj, perka už $40,000 na
mus su didoku gražiu žemės 
plotu Union miestelyj, N. J., 
kur būsią galima bedarbėms, 
prastai apmokamoms ’ akto
rėms, šokikėms veltui pagyven
ti savaitę kitą laiko; iki gaus 
kokį užsiėmimą.

; PJONAS ^STOKES 
lį73 Bridge .St;, .C. Brooklyn, N. Y,

Pasaulio ristikų čampionas 
Richard Schickatas imsis su 
Geo. HagenU, Jungtinių Vals
tijų marinų ičampionu, New 
Ridgewood Grove, seredos va
kare, lapkričio 6 d.

Tam lietuviškam prūsui, 
Schickatūi pripažino čampio- 
natą įvairių valstijų atletinės 
komisijos, taipgi ir Jungtinių 
Valstijų Nacionalė Bokso Ko
misija.

Ant Schickato čampionato 
darys pasikėsinimus panedėlio 
vakare italas Gino Garibaldi, 
sensaciškas ristikas, New Yor
ke, 71st Regiment Armory, 
34th St. ir Park Avenue.

Seredos gi vakare to paties 
tikslo sieks George Ragenas, 
tigriškas Amerikos marinas, 
New Ridgewood Grove svetai
nėje, Brooklyne.

Moldoon, pirmininkas New 
Yorko Valstijos Atletinės Ko
misijos, patsai pasaulinis 
čampionas 
“stebėtinu 
p rantam a,

MRS. EISEMANN’S WALTZ. Vė
liausi šokiai. 9 privatinės lekcijos 
už $5.00. 1106 . DeKalb Avė., kam
pas Broadway, Brooklyn, N. Y. At
dara kasdien ir nedėliomis.

• . į (261-66)

Reg’t 
Park 

žymu
sis lietuvių ristikas Karolis Po
žėla su George Manich. Be 
to tą vakarą grumsis Richard 
Schickat, esamasis ristikų čam
pionas pasaulyj, su Gino Ga-

PASIRANDAVOJA 4 kambariai 
Williamsburghe, yra maudynė ir 
elektra. Randa $17.00—$18.00. B. 
Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tel., Stagg 8383 arba Jamaica 

(259-264)

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Išplatinimui athetiškų Rusijos dei
mantų. Darbas lengvas. Nedėlinė 
mokestis $25.00 ir komišinas. Paty
rimas nereikalingas. Teisingam 
žmogui ateitis užtikrinta. Kreipkitės 
laišku, arba ypatiškai nuo 6 iki 9 
vai. vakare. J. J. Strossell, Distrib
utor, 425 .Chaunęcy St., Brooklyn, 
N. Y. (259-265)

RIDGEWOOD, N. Y.
L.D.S.A. 132-ros kuopos susirin

kimas bus . utaminke, 5 lapkričio, 
Degulio svetainėj; 1147 Thames St., 8 
vai. vakare. Draugės, būtinai atsi
lankykite, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus išduota raportas iš 
buvusios vakarienės.

Sekr.Kazokiūtė.
(261-262)

šalia lavono savo pačios De- 
lijos, mirusios 10 dienų atgal, 
visą tą laiką gulėjo bei volio
josi josi vyras Peter Murray, 
65 metų amžiaus, po num. 158 
W. 106th St., New Yorke; jis 
nevalgęs išbuvo bent ištisas 6 
dienas, jei ne daugiau.

Kaimynai, nematydami ir 
negirdėdami tos poros, paga- 
liaus, pašaukė policiją. Išlau
žus duris, policininkai surado 
jau sutižusį moteriškės lavo
ną, o šalia jo pusgyvį ’vyrą. 
Ant grindų buvo primėtyta 
bonkų nuo degtinės ir alaus.

Žmona mirė nuo influenzos. 
Dar jai besergant, matyt, vy
ras buvo surengęs gertuves su 
savo draugais. ‘Veikiausiai 
jau ir pats nebuvo sveikas.

Senis yra buvęs pašto tar
nautojas. Pas jį rado 
knygutę ant $887. Jis 
paimtas į ligoninę, bet 
ar išgysiąs.

j BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22-ros kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 4 d. lapkričio 
“Laisvės” svetainėje, 8-tą vai. vaka
re. Kviečiame visus draugus ateiti 
ir nauji) atsivesti. Valdyba.

(260-261)

visų ligų ir operacijų 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant

East 84th Street 
Park ir Lexington Aves.) 

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M. ; C-8 P. 

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
BARGENAS

Parsiduoda, 2 šeimynų, 11 kamba
rių namas, J?,.metų kaip budavotae, 
geras skiepiąs, yisi įtaisymui, geroj 
vietoj. Kaina $6,000. Pirmo mort- 
gičiaus $1,000.' Pasinaudokit proga, 
nes savininkas parduoda labąi pigiai 
todėl, kad turi apsigyventi ant far- 
mos. Savininkas, 60 Hill St., Bridge
port, Conn.

Rengia Lietuvių Cinevos Paveikslų 
Bendrovė

Nedėlioję, 3 Lapkričio, 1929
UKRAINŲ SALĖJE

FOR . CONGRESS
21st District; Richard B. Moore.

Borough of Bronx
BOROUGH PRESIDENT: Jul- 
S. Poyntz.
DISTRICT ATTORNEY: Belle

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
• ' 4 7 į

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

KUNDROTO APTIEKA

Ateinantį antradienį, lapkri
čio 5 d., balsuokite už Komu
nistų Partijos kandidatus šiuo
se miesto rinkimuose. Komu
nistų kandidatai padėti po 
ženklu Kūjo ir Pjautuvo rinki
mų sąrašuose. Atiduokite sa
vo balsą už sekamus darbinin
kų kandidatus:
FOR MAYOR: William W. Weinstone. 
FOR PRES., BOARD OF ALDER

MEN^ Harry M. Wicks.
FOR COMPTROLLER: Otto Hall.

Borough of Manhattan
FOR BORO PRESIDENT: J. Louis 

• Engdahl.
FOR DISTRICT ATTORNEY: Vem
, Smith. x. i
FOiR SHERIFF: Samuel Kromberg.

FOR ASSEMBLY
6th District: Henry Sazer.
8th District: Alexander Trachtenberg. 
17th District: Abraham Moreau.
18 District: Abraham Markoff.
21st District: Perry Murphy.

FOR ALDERMEN 
6th District: Adolph Bassen. 
8th District: Samuel Darcy. 
17th District: Libertad Narvaez. 
20th District: Gaetano De Fazio. 
21st District: Fanny Austin.

BROOKLYN, N. Y. }
Ateities žiedo Jaunuolių Draugi

jėlės., susirinkimas jvyks pirmadienį, 
lapkričio 4 d., 8:00 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje. Būtinai visi tėvai 
dalyvaukite, nes turėsime išrinkti ko
misiją del sekančio vakarėlio, kuris

Višniauskas.
(260-261)

J. LeVANDA
( Levandauskas)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

iff ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant 
f v j. MARČIUKIENĖ

savinink® -

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

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija

FOR
Robins.

FOR SHERIFF: Leo Hoffbauer
FOR ASSEMBLY

1st District: George PerShing. 
District: Rose Wortis. 
District: Moissaye J. Olgin. 
District: Rebecca Grecht.
District: John Harvey.
District: Dennis C. Gitz. 
District:. Benjamin Gold.
Borough of Brooklyn

FOR BOROUGH PRESIDENT: 
Frederick Biedenkapp.

FOR'SHERIFF: Hyman Levine.
J I « 7 *

FOR ASSEMBLY
6th District: Joseph Magliacano. 
14th ' 
16th 
22nd 
23 rd

ribaldi, italu ir kt. • \ : , r
Spalių 25 d., !K. Požėla ri

tosi Philadelphijoj su Charles 
Blackstock. Požėla buvo per
galėtoju.

j Be to, Požėla risis dar seka- 
Tai jau | mose vietose :

tlM-.VK'Jvd- ‘ r :

/
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