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Pusgalviu Vadintas Tarnas 
Pasirodė Nemažas'Išradėjas

New Yorko Viešojo Centra- 
linio knygyno “džianitorius,” 
John H. Fedeler per 40 me
tų buvo žinomas tarp kitų 
knygyno tarnautojų, kaipo 
žmogus, kuriam “ne visi na
mie,” arba kuriam trūksta 
vieno šulo galvoje. Bet dabar

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI
pasirodo, kad jis nebuvo koks 
pusgalvis, bet žmogus nuolat 
galvojantis apie naudingus iš
radimus. Jis išrado įtaisą ne 
tiktai išvedint kambario orą, 
bet ir apvalyt jį nuo dulkių. į 
Tai tam tikri sparnai-šepečiai, 
kurie sukasi panašiai, kaip 
elektrinė vėdyklė—“fianas.” 
Šepečius, pašlapintus ledinia
me arba šiaip šaltame vande
nyje, turinčius ašiukę, įstato į 
elektrikinį motoruką. Sukda
miesi šepečiai ne tik vėdina 
orą, bet sutraukia iš jo ir dul
kes.

Tą išradimą senis, sulaukęs 
62 metų amžiaus, užpatenta
vo; juom naudojasi jau kelios 
didelės departmentinės krau
tuvės, taip pat ir didžioji mie
sto knygyno skaitykla.

Fedeler turįs dar išradimą, 
kaip išgelbėt krintančius or- 
laivininkus nuo mirties; kaip 
galima būtų rūkyt angliaka- 
syklose be dujų eksplozijos 
pavojaus. Be to, jis laukiąs 
iš Washingtono patentų ant 
poros desėtkų dar kitų išradi
mų.

Caro Tremtinys, Inžinierius 
Važiuoja Pagelbėt Sovietam

Leonas S. Moisiejevas, ; 
sus New Yorko-Brooklyno ir 
kitų tiltų inžinierius, priėmė 
Sovietų Rusijos pakvietimą at
važiuoti ten bent mėnesiui lai
ko, kad Sovietų inžinieriai ga
lėtų su juom pasitarti apie se
nųjų tiltų sustiprinimą ir nau
jų statymą.

19 metų amžiaus būdamas, 
Moisiejevas buvo išvytas caro 
vyriausybės iš Rygos Politech
nikos Instituto už slaptą poli
tinį veikimą prieš carizmą ir 
už revoliuciją. Atvykęs Ame
rikon 38 metai atgal, Moisieje
vas įstojo į Columbijos Univer
sitetą ir užbaigė inžinerijos 
mokslą.

Jis yra dirbęs prie suplana
vimo ir pravedimo pirmojo 
požeminio gelžkelio New Yor
ke. Manhattan Bridge, dai
liausias ir moderniškiausias 
vietinis tiltas, yra pastatytas 
sulig Moisiejevo plano.

Jis yra autorius plano Phi- 
ladelphijos-Camdeno tilto per 
Delaware upę. Dabar stato
mas Detroito didysis tiltas, 
taip pat pagal jo padarytą 
planą.

Inžinierius Moisiejevas pen- 
keri metai jau studijuoja li
teratūrą apie Rusiją ir sako, 
kad ten Sovietų valdžia yra 
nenugriaunama.

Orkestros Vedėjas Sugrįžo 
Iš Sovietų Sąjungos

New York. — Vladimir 
Shavitch, vedėjas Syracuse 
Simfonijos Orkestros, ant
radienį sugrįžo iįs Sovietų 
Sąjungos. Jis ten turėjo 
keturiasdešimts pasirody
mų kaipo orkestros vedėjas. 
Jis buvo nuskirtas vyriau
siu vedėju Maskvos Valsty
binės Operos. Jis tą darbą 

■ pradės kovos mėnesį. Jįs 
sakė, kad Sovietų valdžia 
labai mandagiai atsineša 
linkui apsilankiusių daili
ninkų.

No. 223 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugsėjo (September), 19, 1929

Teisėjas Paliuosavo 7 
Unijisty Užpuolikus
CHARLOTTE, N. C. — 

Teisėjas Thomas J. Shaw 
antradienį vedė tyrinėjimą 
gaujos narių, kurie pereitą 
savaitę buvo pasigriebę tris 
unijistus ir sumušė. Teisė
jas įsakė septynis gaujos 
narius sulaikyti po‘ $7,.500 
kaucija, o septynis kitus pa
liuosavo, kaipo “nekaltus.” 

Už septynis sulaikytus 
kauciją užstatė J. A. Baugh, 
generalis manadžeris Loray 
dirbtuvės Gastonijoj, ir Dr. 
Leo Johnson, Loray dirbtu
vės daktaras. Jie bus pa
šaukti į Gastonijos augštes- 
nį teismą spalių 21 d. Su
laikytieji yra: A. G. More
head ir William Pickering, 
Manville-Jenckes kompani
jos Loray dirbtuvės užvaiz- 

gar-idos; Carl Holloway, Dewey 
n n- Carver, Tom Carver ir Smi

ley Lewis, dirbantieji Loray 
dirbtuvėj, ir Horace Lane, 
dirbantis Myers tekstilės 
dirbtuvėj.

Kiti septyni, kurie buvo 
liudininkų pripažinti kaipo 
dalyvavę gaujoj ir kuriuos 
teisėjas paliuosavo, yra: 
John Holly, C. E. Jolly, Os
car Goodman ir D. Lee 
Johnson. dirbanti Loray 
dirbtuvėj; A. J. Roach, bu
vęs policistas, ir T. A. Gil
bert ir C. M. Ferguson, Gas
tonijos policistai.

Sulig North Carolina val
stijos įstatymo, asmuo, su
rastas kaltu užpuolime ir 
pagriebime žmogaus, gali 
būt nubaustas 20 metų ka
lėjimo.

Kaltinami asmenys pasi
griebė tris uniiistus, C. M. 
Lell. Ben Wells ir C. D. 
Saylors, išsigabeno į laukus 
ir sumušė: taipgi grasino 
nulynčiuoti. Už tai jie tu
rėtų būt aštriai nubausti. 
Bet veikiausia jie bus ištei
sinti. >kaipo “kovotojai” 
prieš komunistus. Jie yra 
kapitalistu tarnai ir viską 
darė su žinia vietos valdi
ninkų ir politikierių.

Tarp Lietuvos ir Latvijos 
Panaikinta Tranzito Vizos

Imperialistai Pasiuntė Lind- 
berghą į 7,000 Mylių Kelionę

Roosevelt, L. I.— Trečia
dienio fytą iš čia orlaiviu 
Lockhead-Vega lakūnas
Lindbergh su savo pačia 
milionierka išvyko į 7,000 
kelionę į Lotynišką Ameri
ką. Jis aplankys Centrali- 
nę ir Pietų Ameriką. I

Kaunas.— Šiomis dieno
mis įėjo galion tranzitinių 
vizų tarp Lietuvos ir Latvi
jos . panaikinimo susitari
mas. Vizas dabar pakeičia 
pasienio policijos dedami 
ant pasų antspaudai. Tai 
turi galios apsistoti prava
žiuojamoje valstybėje 4 die
nas.

Marion. N. C.— Geltonie- 
ii Darbo Federacijos vadai, 
kad pakenkti kairiajai te Ka
tile* darbininku unijai '(N. 
T. D. U.), šaukia tekstilės 
darbininku 
Roch Hills, 
28 d., vardė 
Workers of
ins, kuri yra no kontrole A.
D. Federacijos.

konferencija 
S. C., rugsėio 
United Textile 
America Uni-

APSIGINKLAVĘ DARBININKAI NEŠĖ 
KOVOTOJOS WIGGINS LAVONĄ

Laidotuvės Buvo įspūdingos Ant Kapiniu Sudainuota Jos 
Parašyta Daina Apie Darbininkų Sąlygas

“Aš noriu, kad mano vai
kučiai geriau gyventų, negu 
aš,” išsireiškė ji “Daily 
Workerio” korespondentui 
kelios savaitės atgal. “Aš 
kovoju už geresnes gyveni-

a~į/ ,
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Chinijos Kareiviai ir Baltagvardiečiai 
Veržiasi Sovietų Teritorijon

MASKVA.—Sovietų žinių 
agentūra Tass praneša, kad 
Chinijos kariuomenė ir ru
sai baltagvardiečiai vėl pra
dėjo veržtis į Sovietų terito
riją.

Pereitą sekmadienį Chini
jos kariuomenė perėjo So
vietų pusėn penkias mylias 
j šiaurryčius nuo Pogranič- 
najos; pasitraukė po susi
kirtimo su Sovietų rube
žiaus sargybiniais. '

Tą pačią dieną Chinijos 
kareiviai ir rusai baltagvar
diečiai pradėjo šaudyti į 
Sovietų parubežio sargybi
nius srityje tarp Pogranič- 
naja ir Poltavskaja.
Sovietai Atmetė Chinijos 

Pasiūlymą
Antradienį Sovietų užsie

nio reikalų vice komisaras 
Litvinovas pasiuntė Chini
jos valdžiai notą per Vokie
tijos ambasadą Maskvoj. 
Notoj Sovietai atmeta Nan- 
kingo valdžios pasiūlymą, 
kad Sovietai nuskirtų Chi
nijos Rytinio Gelžkelio ma- 
nadžeriaus pagelbininku sa
vo atstovą, kuris veiktų 
kartu su chinų manadže- 
riaus pagelbininku iki dery
bos būtų užbaigtos.

pir- 
kad 

gelžkelio generaliu mana- 
džerium būtų nuskirtas So
vietų pilietis.

Sovietai laikosi savo 
mesnio reikalavimo,

Milžiniški Plotai Nedirbtos
Žemės Sovietų Sąjungoj

MASKVA.— Pranešama, 
kad SSSR dar yra 1,300,- 
000,000 dešimtinių nedirb
tos žemės, kuri tinka kolo
nizacijai. Nurodoma, kad 
penkių metų ekonominiam 
plane numatyta apgyven
dinti tose žemėse 2,500,000 
žmonių. . Apgyvendinimui 
įvykdyti, esą, būsią paskir
ta 6 miliardai rublių.

Atvyksta Lenkų Delegacija

Varšuva. — Antradienį 
Lenkijos militarinė delega
cija išvyko į Jungtines Val
stijas dalyvauti sekantį mė
nesį iškilmėse, kurios bus 
surengtos Savannah, Ga., 
paminėjimui 150 metinių su
kaktuvių nuo mirties grafo 
Pulaski, lenko, kuris daly
vavo Amerikos .kare prieš 
Angliją.

BESSEMER CITY, N. C.:
— Ella May Wiggins, teks
tilės darbininkų organizuo- 
toja ir drąsi kovotoja, ku
ria darbdaviu mušeikos nu
šovė pereitą šeštadienį, tapo 
antradienio rytą palaidota
miesto kapinėse. j Aš noriu, kad jie įgytų kiek

Kuomet jos lavonas buvo'mokslo ir turėtų geresnę 
gabenamas į kapines, tai | progą, negu aš turėjau, ir 
darbdavių mušeikos važinė- aš noriu išmokinti juos bū- 
jo iš vietos į vietą, jieškoda- ti gerais unijų vadais ir ko
mi Nacionalės Tekstilės j votojais už darbininkų rei- 
Darbininkų Unijos organi-! kalus.”
zatorių, tikėdamiesi, kad gal j Unija, Tarptautinis Dar- 
kurie iš jų vieni keliaus. bininkų Apsigynimas ir 

Ella Wiggins karsto nešė-: Darbininkų Tarptautinė 
jai buvo ginkluoti darbiniu-1 Pašelpa žada rūpintis jos 
kai. | vaikučiais ir žada išpildyti

Laidotuvės buvo įspūdin- jos pageidavimus. Vaiku- 
ga darbininkų protesto de- čiai bus pasiųsti į Pionierių 
monstracija prieš fašistinį. Mokyklą, kur bus lavinami 
terorą. Į būti darbininkų klasės va-

Kuomet karstas buvo įlei- dais. Jos giminėms Besse- 
stas į duobę, jauna mergina i mer City užtikrinta, kad 
Katie Barnet sudainavo pa-i vaikučiai bus tinkamai pri- 
čios Ella Wiggins parašytai 
unijinę dainą apie nepaken
čiamai blogas tekstilės dar- ' 
bininkų sąlygas, apie kovą • 
už geresnį gyvenimą. Su-j 
kinėjosi ir fašistų vadai, bet i 
jie nedrįso atakuoti.

Penki Wiggins vaikučiai; 
nuliūdę stovėjo prie kapo 
savo motinos, kuri kovojo

----už žmoniškesnį

žiūrėti.
Ant kapinių prakalbas pa

sakė tekstiliečių unijos or
ganizatoriai C. D. Saylors, 
W. Williams, Dewey Martin 
ir kiti. Jie aiškino apie jos 
dalyvavimą klasių kovoj. 
Jie kaltino Manville-Jenckes 
kompaniją ir North Caroli
na valstijos valdžią del jos

gyvenimą.: nužudymo.
Sako, Chinijai Susikirtimai 
Ant Rubežiaus Kainavo 

$25,000,000

Shanghajus, Chinija. — 
Chinijos valdžia aprokuoja, 
kad susikirtimai prie Man- 
džurijos rubežiaus, kuris 
tęsiasi per 2000 mylių, su 
Sovietų spėkomis Chinijos 
nuosavybei padarė nuosto
lių už $25,000,000. Chinija, 
kad pateisinti savo ir rusų 
baltagvardiečių provokaci
nius puolimus ant Sovietų, 
sako, būk Sovietai darę ata
kas Chinijos teritorijoj 
pridarę daug nuostolių.

Lietuvis Išradęs Lekioti 
Sparnus

ir

Kažkoks Šiaulių apskri
ties pil. Švambarys prašo 
švietimo ministeriją priimti 
jį į aviacijos technikų kur
sus, kur jis norįs pagaminti 
jo išrastus lekioti sparnus. 
Sparnai esą apie 2 su puse 
metro ilgumo. Juos varo 
mažiukas motoras,
aparatas sveriąs 16 kilogra
mų. Tų sparnų pagalba 
žmogus galėsiąs 
kaip paukštis.

Visas

lekioti

Perkūnija Užmušė žmogų
Rugsėjo 2 d., Rokiškio 

valse., Kovelio kaime savo 
grįčioj perkūno užmuštas 
Gavėnas P., 30 mt. amžiaus.

Peaces Kaltinamas Už-1 Sovietų Lakūnai Apsi- 
smaugime Savo Pačios stoję Nikolajevske

! NIKOLAJEVSKAS, Si-
WHITE PLAINS, N. Y. uiras.— Iš priežasties dide- 

— Sudarius džiurę čia aug-jjų audrų Ochotsko jūrose, 
sčiausiam teisme prie teisė- (Sovietų orlaivis “Šalis Šo
jo Arthur F. S. Pompkins j vĮeį^» kelionei iš Maskvos 
trečiadienį prasidėjo byla j New Yorką, buvo privers- 
Earle F. Peacox. tas ^ja tūlam laikui ansisto-

Distrikto prokuroras tL Iš čia (is ]čks į Petro_ 
Frank H. Coyne patiekė ■ navlovską, Kamčatkoj. Iš 
įrodymus, kad Peacox už- į Kamčatkos lėks nėr Aleu- 
smaugė gavo pačią Dorothy, ' tian Salas j Alaską.
20 metų amžiaus, balandžio 
mėnesį, o už penkių dienų 
vėliaus uždegė jos lavoną 
po obele mažam Green burgh 
miestely, Westchester ap
skrity.

Sionistai Dėkavoja Anglijai

Lakūnai anlaikė griežtus 
įsakymus iš Maskvos neban
dyti lėkti per Pacifika iki 
snecialė komisija, kuri va
dovauja orlaivio kelionę, ne
praneš, kad oro sąlygos yra 
tinkamos lėkimui.

Tuo pačiu sykiu lakūnai 
sunaudoja čia laiką jsitaisy- 
mui galingo radio aparato, 

Ant- , kurio pagelba jie galės susi-JERUZOLIMAS.
radienį Palestinos žydų šio-: siekti su sausžemiu toli nu- 
nistų organizacijos viršinin-1 lėkę iš Sibiro.
1 • • v i • n • vi • • v Ikai išleido pareiškimą, iš
reikšdami didelę padėką 
Anglijos valdžiai'del nuslo
pinimo arabų Palestinoj.

Pranešama, kad 81 žydas 
suareštuotas sąryšy su muš
tynėmis su arabais.

Lewiston, Me. — Vietos 
People’s Savings Banko iž
dininkas tapo suareštuotas 
del $79,000 stokos banke.

Iki šiol jiems kelionė Sferai 
navyko, neturėjo jokios ne
laimės.

Praloto Olšausko Byla

Tenka patirti, kad pralo
to Olšausko byla Kauno 
apygardos teisme bus pra
dėta nagrinėti spalių men. 
1 diena. c
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KAS TEISYBE, TAI NE MELAS
Socialistai apie Dabartinę! O kiti socialistai, taip vadina- 

Lenkiia mieji dešinieji, su Javorovskiu
'• _____ i priešaky, atvirai perėjo prie

• Nesenai vienas iš Lenkijos Pilsudskio fl- pradėjo steigti 
‘ : Socialistų Partijos įkūrėjų įr 

, žymiausias šiuo tarpu tos par- 
■ tijos vadas Limanovskis 

peši laišku į Lenkijos 
' dentą Moscickį. Tame 

jisai, tarp kitko, sako: 
nuo senai pas mus visiškai ne-

* siskaitoma su įstatymais. Sau- 
- -valė ir ištvirkimas centralinės
* valdžios pasiekė savo čiukuro.

Kaip kokia užkrečiamoji liga 
i visa tai paplito po visą valsty

bę. Visam .aparate, nuo 
šaus iki apačios, įsigalėjo 
rupcija...

“Valstybinį organizmą 
ėmė puvimo procesas. Ant

* stybės iždo nėra jokios kontro
lės. Pinigai mėtomi gausiai,

> niekeno neatsiklausiant. Ski
riant žmones į valstybės vietas, 
neatsižiūrima gabumo, bet jų 

’mokėjimo pataikauti ir būti lio- 
, kajais.

^/♦viešpataujančias viršūnes, ku- tai, toj pat
rios susideda iš niekšų, parsi- dziuje įvyko keli dideli mitin- 

.‘j davėlių, supuvėlių...” 
j ■ ’ Jeigu jau socialistas taip kal

ba,, tai galima sau įsivaizduoti, 
į kokią Augijaus arklinyčią pa
virto dabartinė ponu valdoma _ .... _ , ,

, Lenkija. O juk socialistu kri-1 ^nkUoj nėra demokratuos n- 
t 4ika,> kaip žinoma, visuomet yra 

“k.onstęuktyvė.” Įdomu būtų 
žinoti, kokiu būdu ponai socia
listai žada išvesti Lenkiją iš to 
korupcijos mėšlyno. Tur būt, 
laiškais... .... 1

( i .» »•

* VaršaVos “Robotnik,” kuris 
patAlpino šį laišką ir visa eilė 
provincijos laikraščių buvo tuo- 
jaus sukonfiskuoti. 
turėjo progos 
reiškia “laisvė 
jie niekuomet 
munistams.

Maskvos “Pravda,” paduoda
ma tas ištraukas iš Uimanovs- 
kio laiško, sako: taip tai taip, 
kas teisybė, tai ne melas, bet i 
ponas Limanovskis ir jojo bi-1 
Čiuliai užmiršta vieną ir tai la- i 
bai svarbų dalyką. Ar tai So- Į 

.’cialistų Partija nebuvo vienas' 
iš pačių svarbiųjų faktorių, ku-{ 
ris pastūmėjo Lenkiją į tą mėš
lyną? Kas metų metais ciniš-

krei- 
prezi- 
laiške 
“Jau

Kaip Rengti
Prakalbas

ninku Kdlen dorių.” Visais 
garais reikia jį platinti mūsų 
parengimuose, ypač prakalbo
se.

Prasideda mūsų veikimo 
sezonas. Daugelyj vietų 
mūs organizacijos ruoš pra
kalbas, referatus ir kitokius 
apšvietos parengimus. Kiek 
žinome, tai d. Senas Vincas 
turi didelį prakalbų maršru
tą kietosios anglies srity j/ 
aplink didžiuosius ežerus ir 
į Vakarus Chicagos. Drg. 
Bimba važiuos Mich. valsti
joj, Pittsburghe ir kt. Da-

ivocuvj, atvii ai 
Pilsudskio iT pradėjo 
grynai fašistines unijas, 
na taip: vieni kalė, kiti zalati- 
jo.

šiose sąlygose, Komunistų 
Partija, pati būdama nelegalė, 
yra vienatiniu revoliuciniu cen- bar tik reikalinga prie to

Nežiūrint katorginių pa- prisirengti — prisirengti ne 
baudų, ji veda savo darbą ir juokais
tru.

veda jį pasekmingai. Jos įta
ka jau yra masinė įtaka. Pil
sudskio mašina nepajėgia nu
malšinti vis labiau stiprėjančio 

u._ revoliucinio judėjimo, nors ta- 
k0-Įme darbe jai padeda socialistai.

Importuoti Demokratijos 
Garbintojai

Ne taip senai Lenkijos sočia-; 
listai surengė impozantišką de
monstraciją. Jie pasikvietė iš 
užsienio visą eilę labai stambių 
svečių. Tame būryje buvo ir 
Vokietijos ir Anglijos ir Fran- 

I cijos socialistų vadai. Varša- 
Parsidavimo vėžys ėdajvoje buvo surengta keli bankic- 

Varšavoje ir Lo-

vir-

ap-

gai. /
Svečiai, DaŠinskiai, Diaman- 

’ dai ir kiti PPS vadai sakė tea
trališkas prakalbas, dejavo, kad

Bimba 
“Vilny j” daro visą eilę pa-! 
stabų, kaip mūs prakalbos' 
turi būti rengiamos. Jis tei
singai nurodo, kad

Panamos kanalą perka
sė Jungt. Valstijų imperia- jo 
listai per Centralinės Ame- J. 
rikos respublikėlę Panamą; Ti 
kanalą kontroliuoja Wall tingom valstybėm. 
Stryto piniguočiai, o kartu vietoj 
kontroliuoja jie ir Panamos 700 laivų 
respubliką. Tas kanalas tu- įtalpos.

svarbos 783 laivai su 9,331,221 tonu į taristaf' ir
Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimas nesenai išleido bro
šiūrą “Krikščionybė ir Darbi- 
ninkai.” Berods parsiduoda 
už 10 centų, čia numaskuoja 
rolę klasių kovoje bažnyčios 
ir kunigų..

Na, o mes turime iš užsie
nio revoliucinės literatūros:. 7 .
“Balsas,” “Komunistas,” Inntiko į Ramųjį Vandeny- 
“Raudonasis Artojas,” Argentiną, nes kanalas turi tik 52 
tinos “Rytojus.” Neužmirški- j myk ilgio. Panamos kanalas 
mc savo “Vilnies,” “Laisvės” į Jeid/jg Jungt. Valst. impe- 
11 Daibininkių Balso. Inilrvzli airi i m <T 1 m

pravedimas lėšuos iki $1,- 
000,000,000. Jis turi būti 
baigtas į du metus. Jo ilgis 
bus 183 mylios. 43 mylias 
kanalas eis upės San Jordan

viso 6,413 laivų, ir sumokė- 
dideliaųsius pinigus 

Valst. imperialistams, 
laivai priklauso 23 skir- 

irmoj 
Jungt. Valst. su 2,- 

14,075,731 tonu
Ant ra, ^Anglijos 1,-! randa Jungt. Valstijų inili- 

. . (_____  .r piniguočiai del
Įtalpos ir už perleidimą josi(jvjeju priežasčių. Pirma, 

jie. pripažįsta, kad nepai
sant, kaip yra apdrūtintas 

l)a" i Panamos kanalas, jis gali 
- paimtas per britus,

jos 340 laivai 1,505,895 to- prasidejus karui, arba bent 
nais pamokėjo $1,122,366;; sugadintas, apgriautas iš 
Japonijos 155 laivai, 980,041 ■ orlaivių. Bet imperialistai, 
tonai, pamokėjo. $810,215; i paip visuomet, šią pirmą 
Holandijos 149 laivai, pamo-< priežastį daugiau pridengia 
kūjo. $595,905; Švedijos 144!antraeile, būk Panamos ka- 
laivai - - pamokėjo $520J55. | nalas jau negalįs patenkin- 
Kito.s valstybes po mažiau. įj komercijos reikalų. 
Argi tai ne puikus pelnijH nalas viso per metus 
mo šaltinis? 1 aip, bet į jį( perleisti iki 30,000,000 
kreivai.žiūri Anglijos impe-;nų laivų įtalpos, o 1928 
rialistai, ir kada kils karas tais jau per ji perplaukė 
tarpe Jungt. Valst. ir Ang- 29,000,000.
lijos imperialistų, tai Pana
mos kanalas bus tas kaulas, publikutės: Costa Rica, Sal-

ri' labai didelės :
kaip prekyboj, taip ir karo 
strategijos atžvilgiu. Dabar laivų pamokėjo $8,025,045;! 
Jungt. Valst. Amerikos im- Vokietijos, 402 laivai su 1,-Į 
perialistinis laivynas labai 482,279 tonais įtalpos,

ragua ežerą, toliaus reikės 
prakasti sausžemis per 70 
mylių.

Antro kanalo reikalą su- • v

:l greitai permetamas iš At- mokėjo $1,222,181; Norvegi-lpQti
• i 1 o m 4-1 1 r r\ i 7-? v'i'Y ii-ii A / An rl z \ m at i O /t /A CT FT OfA 4-

Ralistams laikyti sujungta,
Į tai mūšų’prakalbų ren- arba reikalui esant su jungti 

gėjai turėtų kreipti didžiau- bei padalinti laivynų.
sies domės. Pasirūpinkim

[to pravedimu gyvenimam
Laike Jungt. Valstijų ir 

{Ispanijos karo (1898 m.), 
kada nebuvo to kanalo, tai 
J. V. karo laivas “Oregon” 
turėjo padaryti 14,000 my
liu nuo San Francisco iki 
Key West, apiplaukdamas 
visą Pietinės Amerikos kon- 

.• tinenta ir tas jam paėmė 68 ■1 ]• j kyuvij VY 111111/1 lllll^, V O1V71V1O A7 V-z L U J.

<e. L ; tokis veikimas, kartais ir gana j dienas. Dabar J. V. impc- 
Ųe" i gerai pasirodydavo savo vei-1 rialistai per kelias valandas 
rlvt-' kirnu- Bet jau keli metai veik i gap permesti vieną bei kitą 

; jokio veikimo nesimato keia|]aiva, arba grupę iš vieno i i spaudoj. L . i , ,
Apie du metai laiko atgal | kmą Okeaną.

Kas Bus;Wilmerding, Pa.?
Rugs. 22 diena bus viena iš 

'žymesnių dienų Wilmerdinge, 
i kokių senai yra buvę. Kada tai 
buvo Wilmerdinge šiokis bei

Labai tankiai mūsų draugai 
prakalbas rengia tartum ver- i 
čiami. Dirba be jokio entu- į 
ziazmo. Ir dirba tik 
Pasėkos būūa tokios, kad 
toj padėti judėjimui, jos 
pakenkia. Visai nupuldo 
šią rengėjų ir atstumia nuo ! 
mūsų prakalbų tuos, kurie at
eina ii randa tuščią svetainę. ^įa buvo surengtos prakalbos!

ir kalbėti turėjo drg. M. žal- 
Nespėjus jam pasiro- 

areštavo, o 
lošė Judo-

Dažnai iš mūsų prakalbų dokas, 
padaroma karikatūra. Su-'dyti svetainėj, jį 
eina tik mūs laikraščių skai- kunigas 
tytojai, kurie per spauda ^aus rolę' 
mato apie prakalbas. Gi pa-Įgalima tiKėtis.

t

K a-

to-
me-

Centralinės Amerikos res-

Dabar J. V. impe
už kurį jie riesis. > 

vador ir Honduras yra prie-
Jungt. Valst. imperialis- šinęos JunKL Valstijų im

tai negali pasitenkinti vien perialistų pradedamajam 
Panamos kanalu. Jie vieną | (^ar^)U^ pravedime. kanalo 
po kitai pavergdinėja Cen- l)cr respublikutę Nicaragua, 
tralinės Ame'rikos respubli- JU Paiso!

■ kūtes. Pastaraisiais laikais M. š.
Bet tai dar ne viskas. Pa- jje pavergė. Nicaraguos res-
”os” 1)ast,aty(lami t6” Lawrence, Lowell, HaverhilllaiKOS metu labai- ^vai Iną įtikimus savo bernus ir da- 
rolę ir yra pelnų šaltinis, i^ar jau imasi darbo, kadi 
Pereitais metais,; tai yra per Nicaragua perkasti ki- 
nuo 30 d. birželio, 1928 m., kanalą. Tam darbui jau; 
iki 30 d. birž., 1929 m., per i išrinko, ir specialę komisiją! 
Panamos kanalą perplauko karo inžinierių. Kanalo

G arm us
Kaip nuo kunigo 

- • - - - - Garmaus, nieko daugiau ir ne-
1C3____  _____ Jis yra agen-

šališkesnė darbininkų dalis, I tu turčių klasės, tad jis jiems 
neskaitanti mūs laikraščių, Iii'tarnauja. Bet tik bėda, kad 
visiškai nepasirodo, nes ne- !-as viį peršasi darbininkams, 
žino; plakatai nebuvo išda-ikaf, būtent jis rūpinasi dai-bi- 

’ 1 ninkiy gerove. Atvirai turėtų
sakyti, kad jis ir jo visi agen
tai yra turčių klases agentai 
ir jie jiems'tarnatija. Bet at
sirado vienas kitas darbinin
kas, kuris lošė Iskarjoto rolę, 

pat 
To- 

, lošia

ir Nashua A.L.D.L.D 
Kuopoms

Būsiu.

Xjau siekia

Ulių U1V11C4U £ ucv v ivi vy. miviyicv vw

Pi’e jų ka(j |r ubagigk^ pagelbą

L. P rus eikit.

M

Ne gi galėjo padėti tie užsie
niečiai, kurie ir pas save namie 
vis labiau grožėjasi fašistiniais 
kovos būdais.

valdžia 
savo re- 
čia dar 

viena iš

Socialistai 
patirti, ką tai 
žodžio,” kurios 

nepripažįsta ko-

ir miestų 
dar labiau 
keno klasi- 

dabartinė

iš valdžios gauna tiktai 29,0'00 
bedarbių. Tai tokiose sąlygose

T“ 1 IT I tenka gyventi Lenkijos ’ darbo
verste 

Komu- 
ne tas 
ne tas

gražiai pasakojo, kaip ta de
mokratija žydi užsieniuos. Tuo- 
mi choru manyta padaryti į
Lenkijos viešpataujančią kliką linti. Drg. B. pažymi: 
rn o 1 i n 5 c i4- n Ir a TT •rgoralinės įtakos. Užtriūbijus 
iš. visų Jerichono trimitų, buvo 
tikėtasi, kad suminkštės Lenki
jos pulkininkų valdžia.

Bet tie verksmai ir lementa- 
vojimai ties sienom Babiliono 
buvo balsas šaukiančio tyruose. 
Iš užsienio importuota energija 
taip greitai sutirpo, kaip grei
tai svečiai išvažiavo į Londoną

Politika už Duonos 
Pabrangimą

Lenkijos pulkininkų
Į nepaiso nieko. Ji eina 
akciniu keliu kad ir 

Paminėsime tikkai ir arogantiškai rėmė Pilsud- ^aiP-
akio politiką, kas padėjo jai įsi-! Paskutinių tos valdžios patvar- 
galėti? Kas, pagaliaus, jei ne 
atvirai, tai netiesioginiai remia 
Pilsudskio kliką ir dabar‘i

* Kiekvieną kartą, kada tik pra
sideda didesnės proletariato ko- j 
vos (Kaip tai 1__  _______
streikų metu), kiekvieną kartą,

.kada buržuazinei Lenkijai grę
žia pavojus, socialistai mobili
zuoja visas savo spėkas buržua-

r zinės valstybės apgynimui. j

Apie Unijas
Darbininkų spėkų • vienybė 

* Vrą Viena iš labai. svar
bių sąlygų pilsudskininkų nu
vertimo. Bet kas ardo tą vie
nybę, kas skaldo darbininkų 

! spėkąs?
Vidurvasarį Varšuvoj įvyko 

Lenkijos, darbo unijų suvažiavi
mas. Kas tame suvažiavime 
pasirodė? O^i štai kas: per 
kelius pastaruosius metus Len- j 
kijos darbo unijos per pus su
mažėjo. Jeigu seniau ] 
priklausė apie 400,000 žmonių, 
tai dabar nėra nei 200,000 na
rių. r 
eitais ir užpereitais metais Žu- j 
lavskis ir kompanija mėtė ir 
mėtė iš unijų visus ne jųjų 
plauko žmones. Kad ir kapinės, 
bile tik būtų ramybė—toksai 
buvo nusistatymas dešiniųjų 
unijiu centro vadų. Ardydami 
darbininkų vienybę, žulavskiai 

■ netiesioginiai padėjo Pilsudskio 
mašinai,. Jiems rūpėjo ištrauk
ti iš unijų

kymų. Panaikinta visi muitai 
ant išvežamų į užsienį grūdų, 

? [ o ant grūdų, įvežamų iš užsie- 
’ j nio, uždėta labai dideli muitai.

; Ta priemonė galėjo turėti tik- 
biivo'~Lodžiaūs ui vi('n‘! PasėkJJ: duona Pa- 

brango. Pramonės mimsteris 
Kviatkovskis atvirai pareiškė: 
“Valdžia yra galutinai nusita
rus baigti su mažomis kaino
mis ant sodžiaus ūkio produk- 

| tų.” Taigi, dvarponiai ir so- 
džiaus bu.ožės galės 

j daugiau pinigų prisipilti į sa
vo kešenhį, o sodžiaus biedriud- 
menė (kuri negali duonos eks
portuoti į užsienį, nes jai tos 
pačios neužtenka) 
proletariatas turės 
susivaržyti. Aišku, 
nius interesus gina 
ponų valdžia.

Bedarbių skaičius 
labai didelės skaitlinės—beveik 
du šimtai tūkstančių. Gi tie, 

Į kurie dirba—dirba tiktai dvi ar 
tris dienas į savaitę, šiokią to-

j žmonėms. Tos sąlygos 
Įverčia minias artėti prie 
! nistų Partijos. Ir jeigu 
[bjaurus sabotažas, jeigu 
{sąmoningas Lenkijos Soc. Par- 
itijos kontr-reveoliucinis nusi
statymas, tai su Pilsudskio val
džia jau senai būtų buvę pa-

Todėl prie prakalbų reikia 
rengtis rinitai ir energingai. 
Reikia sumobilizuoti visus 
draugus, visus progresyvius, 
revoliucinius darbininkus tam 
darbui. Plakatus reikia gerai 
išnešioti palei stubas. Reikia 
varyti smarki agitacija ypa- 
tiškai tarpe pažįstamų. . Rei
kia kalbėti apie būsimą pa
rengimą susiėjimuose ir susi
rinkimuose.

Tankiai surengimas prakal
bų pavedamas komisijai iš po
ros ar trejeto draugų. O ki
ti organizacijų nariai bei laik
raščių skaitytojai . nesirūpina. 
Dar laimė, kad komisija esti 
veikli. Bet esti ir tokių atsi
tikimų, kad komisija pati ne
ateina į prakalbas. Kalbėto
jas negali gauti net pirminin
ko atidarymui susirinkimo.

Neleistina atsidėti vien ant 
komisijos. Komisija atlieka 
tiktai technišką darbo pusę: 
nusamdo svetainę ir padaro 
plakatus. Bet prakalbų garsi
nimas turi būt darbas visų na
rių, visų susipratusių darbi-

Apart gero išgarsinimo, 
reikia daboti,, kad susirinku
si svetainėje publika 
aprūpinta literatūra; 
darbininkas.-ė, parėjęs
mo turėtų ko pasiskaityti. 
Be kitų knygų ir brošiūrų, 
kurios reikėtų platinti, d. 
Bimba nurodo sekamas:

būtu
kad
na-

išdavi.nėjo kitus tokius 
darbininkus, kaip ir jis. 
kius elementus, kurie 
Judošiaus rolę, darbininkai tu
ri vyti iš organizacijų.

Rugs. 22 dieną, 2-rą valan
dą po pietų, bus prakalbos; 
kalbės drg. M. žaldokas ir 
Pat Dovine. Prakalbos bus 
Lietuvių svetainėj, 110 Stale 
St., Wilmerding, Pa.

Tad visi lietuviai iš visų 
apielinkių ir vietos dalyvauki
te. Taip gi pasakykite, kad 
kiti ir kitų tautų darbininkai 
dalyvautų, nes, kaip sakau, 
prakalbos bus svarbios, bus 
kalbama ir anglų kalba.

Plieno industrijos viešpačiai 
deda visas pastangas, kad 
darbininkai būtų kuo daugiau
sia išnaudojami ir skriaudžia
mi visais galimais būdais. Jie 
nori, kad darbininkai dirbtų 
už mažiausį atlyginimą ir kad 
kuo daugiausia pagamintų 
produktų. Šiuo laiku visi dar
bininkai aimanuoja, dejuoja, 
kad kas dieną gyvenimas blo
gėja ir blogėja; juoda ateitis 
dideliais -žingsniais žingsniuo
ja artyn plieno darbininkams. 
Tad .minėtose prakalbose ir 
bus aiškįnama, kokių įmonių 
darbininkai turi imtis, kad pa
gerinus savo būvį, kad apgy
nus savo teises.

Būkime visi.

“Laisvė” išleido brošiūrą 
“Kas Tai Yra Trockizmas?” 
Reikia platinti šią brošiūrą. 
Daug žmonių tebeskaito Troc
kį revoliucionierium. Bet jis 
renegatas. Kaip jis juo tapo? 
Kodėl jis išdavė darbihinkų 
judėjimą? Tegu jie skaito šią 
brošiūrą ir susipažįsta su tais 
klausimais.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išleis agitacijos 
mėnesiui brošiūrą “Gyvenimas 
ir Mirtis Dviejų, Kovotojų Už 
Laisvę.” Tai bus apie nužu
dytus Sacco ir Vanzetti. Irgi 
nebrangiai parsiduos ir galima 
bus daug išplatinti.

“Laisvė” išleis gerą “Darbi-

APDEGĖ FAŠISTŲ 
MINISTERIO DVARAS

Rugsėjo 4 d. ištiko gais
ras Lietuvos fašistų teisin
gumo ministerio Žilinsko 
dvare Zagradoj ties Garlia
va. Sudege klojimas su ja
vais. Padaryta nuostolių 
virš 100,000 litų. Klojimas 
ir javai buvo apdrausti Val
stybes Apdraudimo įstaigoj 
apie 60,000 litų.

Gaisro priežastis nežino
ma. Sąryšy su tuo tardomi 
dvaro gyventojai ir artimi 
kaimynai.

'č"i

šių miestų A. L. D. L. D. 
kuopų atstovų šaukiamas su
sirinkimas, kuris įvyks rugsėjo 
22 d., 2 vai. po pietų, Maple 
Parko, Methuen,1 Mass. J po
sėdį turi atvykti nuo kiekvie
nos kuopos po vieiuų o jei ga
lima, tai po du atstovu. Po
sėdyje bus svarstoma, kaip 
prisirengti prie “Laisvės” va
jaus, kuris prasideda su pra
džia sekančio mėnesio. Taip
gi turime dar porą svarbių 
klausimų, kuriuos reikės aps
varstyti.

Jeigu tą dieną lytų, tai po
sėdis įvyks pas M. Stakionį, 32 
Hall St., Lawrence, Mass.

M. S.
(223-224)

'Šalin Anglija,” Šaukia
Darbininkai

į-.-7/. • z-Jįsim
,>■ .if,*

Af' llJ'r

Indijos
CALCUTTA, 

Pirmadienį įvyko laidotuvės 
Indijos darbininkų ir vals
tiečių vado Jatinranath Das,^ 
kuris numirė nuo bado strei
ko kalėjime.

Darbininkai ir valstiečiai, 
dalyvaudami laidotuvių de
monstracijoj, šaukė: “Lai 
gyvuoja revoliucija!” “Ša
lin Anglijos valdžia!” Tūks
tančiai darbininku ir vals
tiečių dalyvavo laidotuvėse.

Das buvo vienas iš su
areštuotų laike Anglijos val
džios puolimo ant darbo 
unijų viršininkų ir Komu
nistų Partijos narių. Jis

brutališką kankinima kalė
jime ir kalėjimo viršininkai 
leido jam numirti iš bado.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVE”

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Nušauto Gastonijos policijos viršininko Ader- 
holt atvaizdas, padarytas iš vaško. Laike Gas
tonijos streikierių bylos, Charlottėj, į teismabu- 

. tį .tekstil i nik fabrikų baronų advokatai atvilko 
šitą vaško šmotą, kad labiau paveikus ant džlu- 
rės jausmų. Del to, sakoma, sukvailavojęs vie 
nas džiurymanas.

Rugsėjo 19 d.:
—Lietuvos gen.-gub. Kauf

mann uždraudė lietuviu spau
dą, 1864.

—Pirmasis Jaunųjų Komu
nistų Internacionalo Kongre- i 
sas, 1919.

—Išstojimas B u 1 g a r i joj, 
1923.



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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Ketvirtad, Rugsėjo 19, 1929 Puslapis Trečias

KOMUNISTŲ PARTIJŲ KONFERENCIJA PITTSBURGH, PA

si
Organizatorius.

LIETUVIS GRABOR1US

kainą,žemą

JONĄ

CASTON ROPSEVICH I

Bell Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUSkaro

Graborius-Undertaker

$1,000 Tik Už 60 Centę

Street
PA.

J.
konferencija nuta-

Viso pa-
2457 Chicago Avenue

Įžanga 50c

kapinių 
už žemą

sveikinimą strei-
Bombėjaus teksti-

narių 
Da
bus 
pas

organi- 
fašizmą 

Ryžčiau-

ir Masinės
Rugpjūčio

patar- 
ir už

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

ir 
Su- 
va-

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką Šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei-------$1.56

riodinėj
taip pat
panaudoti pasiruošimą

SSRS

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

Argentina

ir vedant

Rengia
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

VIII DISTRIKTAS

nuliūdimo va
landoje šauki- 
. _ * tos pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

Milwaukee Benas Lietuviški Chorai
VAIZDAI—PARTIJOS ISTORIJA 

ŽYMIAUSI KALBĖTOJAI

Norintieji ge
riausio 
navimo

John Naujokas
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

i ir pasekmingai

Kominterno Vakarų Europos 
biuras paskelbė pranešimą apie 
įvykusią Briusely komunistų 
partijų konferenciją, sušauktą 
tarptautinei kovos prieš impe
rialistinį karą dienai paruošti. 
Pranešime sakoma:

“16 gegužės dieną Briusely 
įvyko, Kominterno Vakarų Eu-i 
ropos biuro sušaukta, konferen-l 
ei ja, kurioje dalyvavo 13 stam
biausiųjų kapitalistinių kraštų 
kompartijų, jų skaičiuje 6 nei e- ■ 
galios partijos ir Kominterno iri 
Profinterno atstovai. 1_____
mo pradžioj Vokiečių kompar-i 
tijos CK atstovas padarė in for 
macinį 
įvykius 
rencija 
mą su 
kinimu 
Be to, 
kad komunistų partijos privalo 
sistematiškai vesti tarptautinę 
kampaniją, aiškinančią kruvi
nojo Vokietijos social-fašistų 
teroro gegužės metu reikšmę; 
kompartijos privalo taip pat 
stiprinti ir plėsti tarptautinius 
proletariato išstojimus, reiš-I 
kiančius solidarumo su Vokie
čių darbininkų kova prieš bur
žuazijos ir social-fašistų prie
spauda.”

pranešimą apie gegužės ■ 
Berlyne, po to konfe-i 

nutarė išleisti atsišauki-j 
brolišku solidariu svei-! 
Berlyno darbininkams.
konferencija nustatė,

tais nurodymais.
pažymėti šie:

“Karo prieš Sovietų Sąjungą 
organizavimas įžengė aktualion 
fazėn; jį aiškiai parodo pasta
rojo laiko įvykiai, tarptautinės 
buržuazijos siiindymaF prieš 
SSRS, o taip pat besąlyginis 
Vokietijos perėjimas, idėjiniai ir 
organizaciniai vadovaujant so
cialdemokratams, į antisovieti- 
nį frontą. To akyvaizdoj svar
biausias kompartijų tikslas turi 
būt plačiaųsiųjų proletariato ir 
visų darbo žmonių masių mobi
lizacija kovai del Sovietų Są
jungos gynimo. Sąryšy su tuo 
yra ir masių mobilizacija kovai 
prieš social-fašizmą už komu
nizmą.

0
D ai • b o N u t ra ukim a s 
I) em on s trad j o s 1 -j ą 

Dieną
“Ir besiruošiant

pačią tarptautinės antiimperia- 
listinės kovos dieną reikalinga 
suploti iš apačių plačiausias j cialdemokratinius 
darbininkų mases* įmonėse ir 
visose masinėse proletariato or
ganizacijose, o taip pat sudary
ti vieningo masių fronto orga
nus. Prieš tarptautinės social- 

j demokratijos siundymą pasta-
J šauki- 

pravedimo mas į kovą prieš imperialistinį 
karą, į 1-sios rugpjūčio šventi
mą, yra masinė politinė visų 
šalių darbininkų manifestacija 
prieš imperialistinį karą, už 
Sovietų Sąjungos gynimą.

“Tarptautinės dienos kovai 
prieš imperialistinį karą pra- 
vedimo formos turi būt darbo 
nutraukimas ir masinės demon
stracijos. Kovinga 1-ji rugpjū
čio diena privalo būt augščiau- 
sias planingos, plačiausias ma
ses apimančios, kampanijos 
prieš karo pavojų punktas, ir 
tuo pačiu laiku išeinamuoju 
punktu į tolimesnes proletaria
to kovas prieš imperialistinį ka
rą ir prieš visą imperialistinę 
sistemą.

kovos prieš imperialistinius ka
rus dieną paskirti 1-jai rugpjū
čio 1929 m.

“Pasiremdama šių atstovau
jamų partijų pranešimais, kon
ferencija nustatė, kad visur 
pradėtas pasiruošimas 1-jai 
rugpjūčio dienai ir kad geguži
nės kompartijų demonstracijos, 
ypatingai po Berlyno gegužės 
įvykių pakilusios solidarumo de
monstracijos Europos miestuo
se, praslinko pasiruošimo kovai 
prieš imperialistinį karą dvasio- 

Pasitari-1Pasitarimas nurodo tačiau, 
; kad tas pasiruošimas vykdomas 
i dabar dar nepakankamai ir ne- 
I sistemačiai; pasitarimas rado 
i reikalinga, kad komunistų par
tijos sukoncentruotų didžiausį 
aktingumą kampanijai prieš im
perialistinį karą pravesti, kad 
partijų masės būtų ištisai su
mobilizuotos.
Visiškas Dešinumo ir Taiksty
mosi Tendencijų Pašalinimas I
“Svarbiausias antiimperialis- tytas komunistų partijų 

tinęs kampanijos ] 
sėkmingumo laidas yra visų de
šinumo ir taikstymosi tendenci
jų kompartijų viduje pašalini
mas, o taip pat ir, dar kai ku
riuose mūsų partijų sluogsniuo- 
se esančio, pasyvumo pašalini
mas, tas pasyvumas iš tikrųjų 

Reikalinga, Didžiausio Kompar-: atviro ir tuo pačiu pa-
tiju Aktingumo Kampanijoje ]v°jin&o oportunizmo, nukrypi- 

Prieš Imperialistinį Karą Jmo ir traukimosi prieš naujus 
revoliucinės kovos uždavinius 

Svarbiausiuoju pasitarimo išreiškimas. Kampanijos pasi- 
dalyku buvo tarptautinės dienos sekimas galimas bus tik, kai vi- 
kovai prieš imperialistinį karą sos komunistų partijos aiškiai 
parengimo klausimas. Toji die- į supras didžiulę tos kompanijos 
na dar VI kongrese buvo nusta- reikšmę ir vadovaujančią ko- 
tyta pravesti, šių metų kovo ■ munistinio avangardo rolę, 
mėn. Berlyne įvykusi 14-kos “Tam pasiekti reikalingos 
Europos komunistų partijų kon- gjog priemonės. Pasiruošimo 1- 
ferencija pasiūlė tarptautinę j jaĮ rugpjūčio svarstymas visuo

se pasitarimuose, konferencijo
se, partijos suvažiavimuose, o 

i taipgi visuose vadovaujančių 
organų posėdžiuose (centro ir 
apskričių komitetuose), kad bū
tų sistemati kampanijos eigos 
ir jos vadovybės kontrolė.” 
Partijos vidaus diskusija dei vi
sų su kampanija surištų klausi
mų, diskusija kuopelėse ir įmo
nėse. Geriausių parti ios jėgų 
sukoncentravimas stambių įmo- 

; nių kuopelėse, ypatingai 
pramonės įmonėse, sistematus 
tų kuopelių darbo ir jų vado
vybės sąstato tikrinimas.
Plučiausiųjų Masių Mobilizacija 

SSRS Gynimui 
“Kampanijos vedimo pamatą 

sudaro Kominterno VI kongre
so rezoliucija apie kovą prieš 
imperialistinį karą; su šia re
zoliucija privalo susipažinti ne 
tik partijos, bet ir visa darbi
ninkų klesa; jos nubriežtosįos 
pamatinės leninistinės linijos 
privalo tapti galingu ginklu 
proletariato kovoj prieš impe
rialistinį karą.” 

“Nauji praktiški pasiūlymai 
apie kampanijos vedimą, iškel
ti pasitarimo metu, buvo pa
grįsti komunistų partijų duo-

Mes negalime būti už, kitus 
skirtingesni. Jei mes esame 
darbininkai, tai mums darbi
ninkų reikalai ir turi daugiau 
rūpėti, klasinis supratimas tu
ri būti plečiamas visur. A. L.

Kas Bus Veikiama Šią Žiemą?
Jau daug, žiemų mes pra

leidome labai mažai veikdami.
Jei vienur kitur kokį parengi-i B. L. D. tai yra ta organiza- 
mėiį surengiame, tai ir viskas i cUa 
buvo.
liai taip paprasti, be jokio į- 
vairumo, be programos. Taip 
toliaus negali būti. Apsižiū
rėkime apie save, ar gi nėra 
pas mus daugiau spėkų, ypa
tingai dailės? Argi mes ne
galime suorganizuoti dailės 
rate 1 į, 1 ošėj ų gru pę ? A rgi 
mes negalime suorganizuoti 
chorą? Į šiuos klausimus at
šakai! drąsiai, kad galima. 
Galime turėti lošėjų gerą gru
pę, kurie kelis veikalus galėtų 
susimokinę perstatyti. Taipgi 
mes galime ’ turėti gražų jau
nuomenės chorą. Kada tai 
vis bėdavodavome, kad moky-

I tojaus negalima gauti del cho- 
I ro. Bet dabar to nėra. Yra 
jaunų mergaičių, kurios gana 
gerai gali vesti chorus, tik

Į joms reikia duoti šiokius to
kius užsiėmimus. Tai ko lauk
ti ? Turime suorganizuoti cho
rą ir dailės ratelį.

Vienas susirinkimas jau buvo 
sušauktas ir nemažai 
susirašė į dailės grupę, 
bar kitas susirinkimas 
rugs. (Sept.) 21 dieną 
drg. Šimkus, N. S., 1331 
bei St., Pittsburgh, Pa. šiame ! 
susirinkime jau turėsime ir 
veikalą pasiskirti mokintis ir 
roles išsidalinti. Ir kartu dė
sime pastangas, kad tuojaus 
suorganizuoti ir chorą. O tai 
būtinai reikia. Tad visi dailę 
mylinti, ypatingai jaunuoliai, 
dalyvaukite susirinkime 
naujų narių atsivykite, 
sirinkimas bus apie 7-tą 
landą vakare.

Dailės Mylėtojas.

‘GERAI PATAIKOT’
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 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli,

kostumeriai ateina ir saujomis po

VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai . 
AROMATIŠKAI kvepia.

kuri duoda kiekvienam 
Bet ir tie parengime-1 nariui geras knygas lavinti sa

ve ; duoda didelę medžiagineInes už PenkiU blokų nuo mano biznio 
ir niūrom r.nro^A i„„. ,• I kostumeriai ateina ir saujomis poc ę pai amą, kui nei vie-jp^^jg cjgarus ,r p0 daugiau pasii- 
na kita organizacija negali ma ant syk. 
duoti ir nėra kitos tokios or
ganizacijos. Mes neįvertiname 
A. L. D. L. D. svarbą, kodėl 
joje mes priklausome. North 
Side yra gana didelė kolonija, 
daug lietuvių gyvena ir visi 
darbininkai, išskyrus vieną ki
tą biznierėlį, bet ir tie gyvena 
iš darbininkų, tad ir organi
zacija turi rūpintis lygiai, kaip 
ir darbininkai. Tad visi A.
L. D. L. D. nariai būtinai da
lyvaukite susirinkime ir jei
kam yra proga, pakalbinkite čiais parsitraukia ir pasekmingai 
viena kita prie jos, atveskite miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
nauju. ‘šiame susirinkime Brooklyne ir kituose miestuose, kur , 1 , ,T v i j . yra gen lietuviai ir išmintingi dar-daiyvaus urg. M. zalaokas. [bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

Dar kaita sakau, būtinai vi-'riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyvi ška s lietuvis, 

užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—virut 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbvstės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik. pakeliant pirštą, o erausite ciera- 
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Brussels, Belgija. — Čia 
paskelbta lokautas 2,000 če- 
verykų darbininkų. Prie 

dviejose 
Fils ir 

paskelbė 
am i pa-

to, darbininkai 
dirbtuvėse, Franz 
Sanders firmų, 
streiką, reikalaud 
kelti algas;

KRASSINO PAVEIKSLAI 
DETROITE

Tikrai stebinantis šiaurės polio paveikslas, kokio 
niekas nėra matęs filmose.

Sensaciškai populiariška drama, kuri sudrebino 
šaulį I

KRASSINAS”

dąr

pa-

Ru-Pagelbos laivas oficialiuose krutamuose paveiksluose 
sijos ekspedicijos, kuri išgelbėjo mirštančią Nobilio gru

pę dirižablio “Italia” bus rodoma
Rugsėjo (September) 21 ir 22, 3014 Yemans, Hamtramck, 

Pradžia 5, 7 ir 9 vai. vakare
Rugsėjo (September) 28 ir 29, 4959 Martin Avė., 

Pradžia Subatoj 7 ir 9 vai.
Nedėlioj 5, 7 ir 9-tą vai. vakare

‘ Spalio 6, S. Slovik Home, 1343 E. Ferry
Pradžia 5, 7 ir 9-tą vai. vakare

Įžanga: Suaugusiems 75c Vaikams 25c |

i 
j

Ryžčiausia Kova Prieš 
Sočia Idem o kr a ii ją

“Agitacijos, propagandos ir or- 
ganizac. srity prieš kompartijas 
pirmiausia stovį šie uždaviniai. 
Ryžčiausia kova prieš socialde
mokratiją; jos rolės, kaipo ka
ro prieš Sovietų Sąjungą orga
nizatoriaus, aiškinimas; “kai
riųjų” socialdemokratų numas- 
kavimas; vis didėjančio social
demokratijos slinkimo prie fa
šizmo numaskavimas; glau
džiausio ryšio tarp teroro prieš 
revoliucines proletariato orga
nizacijas ir karo prieš Sovietų 
Sąjungą ruošimo aiškinimas.

I Sustiprinta kova prieš fašizmą 
— ir prieš fašizmą įmonėse ir 
prieš fašistų kovingas 
zacijas. Kovos prieš 
būtinumo aiškinimas.
šia kova prieš pacifistines iliu
zijas darbininkų klesos eilėse ir 
prieš pacifistinę propagandą. 
Eilinių valstiečių masių, o taip 
gi tautiškai pavergtųjų masių, 
įtraukimas kovos kampanijon 
prieš karą. Vedant šią kampa
niją, reikia ypatingą dėmesį 
kreipti į neorganizuotųjų dar
bininkų masių, bedarbių, o taip 
gi darbo emigrantų mobilizavi
mą. Mobilizavimas komparti- 

ž jai visų revoliucinių masinių 
■proletariato organizacijų, revo
liucinių atramos punktų plėti
mas reform istinėse profsąjun
gose, pravedimas rezoliucijų 
prieš socialdemokratų ir buržu
azijos vedamą siundymo kam
paniją prieš SSRS vietos prof
sąjungose, priklausančiose kai
riajam sparnui. Stipresnis rau
donųjų profsąjungų ir jų vado
vavimo paėmimas, proletariato 
apsigynimo organizacijų plėti
mas. Masinių nepartinių orga
nizacijų (buvusiųjų karių in
ternacionalas, SSRS draugų są
junga ir tt.) panaudojimas. 
Tokių sąjungų sudarymas tose 
šalyse, kur jų dar nėra.

Plačiųjų Masių Įtraukimas 
Kampanijon

“Organizuoti įmonių atstovų 
konferencijos (vietos, srities ir 
valstybės mastu) pačių plačiau
sių jų masių traukimui į kampa
niją. Rinkti tose konferencijo
se kovos prieš imperialistinį ka
rą komitetus ir vienyti juos 
bendram centre. Įtraukti kam
panijon moteris darbininkes ir 
jaunimą ir padėti jiems rinkt'

Iš jų reikia jų atstovus į kovos prieš impe
rialistinį karą komitetus. Ko
munistų partijos privalo plačiai 
organizuoti įmonėse rinkliavą 
kovos prieš imperialistinį karą 
fondui.

“Kova prieš dalinius ir visiš- 
kus kompartijų ir revoliucinių 
organizacijų uždraudimus ir 
varžymus, sustiprinta kova del 
gatvės teisės, del demonstracijų 
ir susirinkimų laisvės. Kova 
prieš komunistų partijų ir visų 
revoliucinių organizacijų drau
dimą privalo būt organizuota 
pačiais plačiausiais pamatais, 
privalo būt organizuota įmonė
se. Sąryšy su tuo reikalinga 
sunaudoti Vokiečių kompartijos 
patyrimą, iš dalies kovos prieš 
Raudonųjų Kovotojų Sąjungos 
uždraudimą patyrimus.

“Nuosekliam kampanijos plė
tojimui ir stiprinimui reikalin
ga besiruošiant kovos prieš im
perialistinį karą dienai išnau
doti visus buržuazinius ir so- 

. _L._2 L...‘“jubiliejus,” 
'o taip gi proletarines ir revo
liucines sukaktuves, tą reikia 
išnaudoti propagandai ir de
monstracijoms (manifestacijos 
Paryžiaus Komunos aukų atmi
nimui 26 gegužės, Vengrijos 
1927 m. 15 liepos įvykių meti
nės, Versalio sutarties pasira
šymo sukaktuvės 29 birž., Bas
tilijos išgriovimo sukaktuves 
Francijoj 14 liepos ir tt.).

“Būtina taip pat sistemačiai 
nušviesti visus klausimus apie 
karo prieš SSRS ruošimą pe- 

kom partijų spaudoj, 
parlamento tribūnas 

karui 
prieš SSRS numaskavimui. 
Reikalinga pakreipti įmonių 
laikraščius ir darbkorų judėji
mą į revoliucinę kovą prieš ka
rą, o taip gi paruošti visose ša
lyse populiarių brošiūrų impe
rialistinės politikos ir ginklavi
mosi klausimais.

Kova, del Darbininkų Klesos 
Daugumos

“Visos tos priemonės privalo 
būt kompartijų taikomos ii1 
vykdomos, didžiausią dėmesį 
kreipiant į kovą del proletaria
to daugumos. Jos privalo nu- 
maskuoti II Internacionalo pe- 
ticinę (skundų) kampaniją 
(nusiginklavimo klausimu), o 
taip gi kai kurių socialdemokra
tinių partijų numatomas de
monstracijas 4-tą rugpjūčio 
(pasaulinio karo pradžios su
kaktuvės). Organizacinis 
tyrimas, kurio įgaus 
jos tos kampanijos 
metu, savaime duos 
šiųjų pasiūlymų ir 
planingam nelegalaus 
darbo plėtimui 
karo metu.
Kovingas Sveikinimas Strei- 

kuo jautiems Bomboj aus 
Tekstilininkams

“Apsvarsčiusi tuos klausimus 
konferencija išklausė trumpą 
pranešimą apie padėtį Indijoj 
ir apie revoliucinį darbininkų 
judėjimo kilimą Indijoj; konfe
rencija nutarė pasiųsti tarptau
tinį kovingą 
kuojantiems 
liniukams.” 

Pabaigoje
re kreiptis į visus darbininkus 
ir visų revoliucinių organizaci
jų narius su šiuo šaukimu da- 
lyvaut paruošime ir vykdyme 
1-sios rugpjūčio dienos kam
panijos :
Susiburkitė po Revoliucines Ko
vos. Vėliava prieš Imperialistinį 

Karą!
“Darbininkai, profsąjungų 

nariai! Neleiskite profsąjun
gų biurokratijai jūsų pačių su
kurtas organizacijas paversti 
karo palaikymo įrankiu! Drau
ge su mumis dalyvaukite kovo
je prieš karą ir jo organizato
rius ! Dalyvaukite tąrptautinės 
dienos kovai prieš imperialisti
nį karą paruošime! 
šaulio darbininkai jaunuoliai! 
Kovokite po KJI vėliavomis 
pirmoje linijoje prieš imperia
listinį karą ir militarizmą, ku
rie pirmų pirmiausiai gręsia 
jums! Milioninės moterų ma
sės, stokite į raudonąjį klesinį 
frontą prieš karą! Darbinin
kai, sporto organizacijų nariai! 
Jūsų vieta — mūsų eilėse kovai 
prieš imperialistinį karą ir ka
ro pavojų! Darbininkai, visų 
masinių organizacijų nariai!

North Side, Pa.
A. L. D. L. D. 87 k p. susi

rinkimas yra šaukiamas ne- 
dėlioj, spalių 6-tą dieną, 10-tą 
vai. ryte, Sūnų Lietuvos sve
tainėj, 818 Belmont St., N. S. 
Pittsburgh.

Šis susirinkimas yra nepap- 
i rastas, į jį turi atsilankyti 
kiekvienas narys ir narė. Jau 
senai mes laikėme susirinki
mą, tai būtinai turime turėti, c. '

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžią 

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.

pri- 
komparti- 

vystymo 
svarbiau- 

n u rodymų 
partijos

imperialistinio

žinokite: Karo valanda artėja 
perkūno greitumu! Netikėkite 
pacifizmo melagiams ir social- 
demokratiškiems apgavikams! 
Burkitės po revoliucinės kovos 
prieš karą vėliavomis! Visų 
šalių darbo valstiečiai! Suda
rykite galingą darbininkų-vals- 
tiečių sąjungą bendrai proleta
rinei kovai prieš gręsiantį im
perialistinį karą! Visų, tautiškai 
pavergtųjų, tautų darbo žmonės! 
Pavergtoji kolonijų ir pusiau- 
kolonijų liaudie! Mes šaukia
me visas jūsų sukurtas organi
zacijas vieningon kovon antiim- 
perialistiniam fronte, šaukiame 
susijungti vieningai kovai prieš 
imperialistinį karą tarptautinėj, 
Kominterno organizuojamoj 
dienoj!”

“K—tas”

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 
kuogeriausio.se vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

LAI GYVUOJA KOMUNISTŲ INTERNACIONALAS!
LAI GYVUOJA JOS AMERIKOS SEKCIJA!

10-ties METŲ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUKAKTUVES

BUS ŠVĘSTA

Nedėlioję, Rugsėjo (September) 22 d., 8-tą vai. vakare
PEOPLE’S AUDITORIUM

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebūklingų žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų Ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
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 gau
si 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 mūra 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NU1IA- 

UAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dian« Ir n«dAUo- 
■tla n no 8:80 Iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUAR1 
WILKES-BARRE, PA.

kuogeriausio.se


Puslapis Ketvirtas Ketvirtad, Rugsėjo 19, 1929

*■MENDELOVaizdelis
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NOTARY

H ganizacija, kuri rūpinasi šioj 
linkmėj. Tai Tie švelnūs Cigarai, 

Kurių Jūs Pageidavot

t.

T. D. A. L. S. 11 kuopos 
susirinkimas įvyks 25 d. rugsė
jo, Gudinos svetainėj, St. Clair 
Ave., 7:30 vai. vakare.

T. D. A. L. S. Seku.
D. Petrauskas.

Draugai! šiuo laiku mūsų 
obalsis turi būti: “Neturi būt 
sudeginta šešiolika Gastonijos 
streikierių.” Rinkime aukas, 
raginkime, kad ir kiti darbi
ninkai rinktų ir. aukotų. Ver
buokime narius į T. D. A., nes 
tai vienintelė darbininkų or-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia randasi dvi lietuvižkos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U A VE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

MATTHEW P. BALLAS Į*
(BIELIAUSKAS) Į

UNDERTAKER i

i

t

t *
i

Senas Vincas

VIENAS IŠ TŪKSTANČIU
Jau buvo pusė po vienuoliktos valandos Sukimba keli vyrai, iškelia jį augštyn, ne-

vakaro, kada mes, pabaigę susirinkimą, su 
dviems draugais, aš ėjau pas juos ant nak
vynės, užsukome į smuklę išgerti po bute
liuką, taip vadinamo “senobinio” alaus ar 
bent šalę senobinio alaus stovėjusio.

Smuklė, šiais girtos blaivybės laikais, at
rodė paniūri, nejauki—nusigandus. Ne
jaukumas pasidarė dar nykesnis, kada, 
mums įėjus, sugirgždėjo duryse jutryna, j

šio ja po saliūną ant rankų ir šaukia: “Va
lio Drugelis, lai gyvuoja Drugelis.” Kada 
triukšmas truputį aprimo, aš kreipiausi 
prie jo su klausimu:

“Klausyk, Drugeli, kam tu tas savo pi
lietiškas popieras trini ant baro?”

“Matai, broli, aš mažiukas ir atrodau 
labai jaunas, o nepilnamečiams vaikams 
nevalia parduoti degtinės. Jeigu aš neat-

Rem kite Savo (? Tautieti!

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

PUBL1C

Telefonas:

Stagg

5043

- ’**-p 
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sublizgėjo jos skląstelis ir primine į kalėji- Įsinešu su savim pilietiškų popierų, paskat
iną papuolusiems.

Bufetas, kur kitados juokėsi buteliai 
degtinės su paauksuotais bei spalvuotais 
degtinės vardais—riogso tuščias, nusigan
dęs, paniuręs. Baras, ant kurio kitados 
putojo stiklai alaus—tysi, tarsi nabašnin- 
kas sausas ir pajuodęs. Sienos tamsiai ru
svos, lubos apsiniaukusios ir nudekoruotos 
musių antspaudėliais, kurios dar ir šian
dien jomis rėplinėja ir zirzgia. Mat, ir jų 
burnelės išdžiūvusios, nes baras sausas, ne
gauna ir jos, nabagytės, dykai atsilakti, 
kaip jų tėvai ir tėvukai, kad gaudavo dy
kai iki jų širdelės trokšdavo, atsigerti gero 
alučio ir degtinėlės—zirzgia keikdamos 
blaivybę.

to mane nepilnamečiu vaiku ir išveja iš 
saliūno. Nešiojuosi popieras, kad įrodyti, 
jog aš esu jau vyras po ūsu, o ne koks 
pienburnis.”

Šiandien jis, šiame paniurusiame saliū
ne, galutinai degtinės apgalėtas, stovi pats 
vienas prie baro ir laukia ar kas nepama
tys jį iš senųjų draugų ir neužfundys jam, 
kaip jis kad sako—nors už 25 centus žiur
kę. Bet...nėra pinigų, nėra ir “draugų.” 
Tautiečiai, pas kuriuos jis pragėrė visą sa
vo gyvenimo uždarbį ir jaunystę, ištolo 
neprisileidžia jį prie savo smuklių, nes tai 
tautos vardą žemina svetimtaučių akyse. 
Jis glaudžiasi prie bolševikams simpatikų, 
prie laisviečių, nes Grandstryčio tautiečiai,

Pirkite Skrybėles ir Kepures pas 
SINGER’S HAT SHOP

Išdirbėjai Aukštos Klases Skrybėlių ir Kepurių

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St« 
Philadelphia, Pa.

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

GRASOMUS
11 ’atarnauju visiems 1 be skirtumo | 

sitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-■ 

i aras dienų, ir naktį. Darbų at-Į 
« ieku gerki. Reikale kreipkitės pas| 
| nane, o patarnausiu kuogeriausia. |
1 734 Grand Street
! BROOKLYN, N. Y.
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. .. . .... , ! nusigręžė nuo jo .
Vietoj semaus linksmai blizgančių elek-1 Saliūninkas .baigia rūkyti verbliūdo pa-

tros šviesų, spinkso kaip vilko akis paniu
rus viena švieselė ir ta pati, tarsi mirda
ma, tai aptemsta, tai vėl atsigauna. Pats 
saliūninkas, kuris kitados, raudonas kaip 
batvinis, sutukęs kaip prabaščius, pasipū
tęs kaip kalakutas, švaistėsi už baro su 
cigaru dantyse—šiandien stovi sunykęs, 
nusigandęs, pašiapęs ir, vietoj ilgo cigaro, 
čiulpia paprastą, proletarams paskirtą, 
kupranugario išdirbystės papirosėlį.

Prie baro, kur kitados stovėjo eilė viso
keriopo amžiaus ir išveizdos žmonių, sto
vi tik vienas sutinusiais plaukais, parau
dusiomis akimis, pusėtinai apnokusia nosia 
ir suvytusiu veidu, mažiukas apie pusket
virtos pėdos augščio degtinės auka arba 
Vienas iš tūkstančių.

Tai kadaise buvęs gan spartus raidžių 
statėjas-zeceris. Labai gerai atmenu, ka
da jisai dirbo prie tautiško laikraščio ant 
Grandstryčio Brooklyne, kuomet apie 
Amerikos blaivybę niekas ir sapnuoti ne
išdrįso. Tuose tai laikuose ir aš turėjau 
laimės vadintis zeceriu, atvažiuoti į Brook- 
lyną ir susipažinti su šituom vaikinuku. 
Jis tada dar buvo jaunas vaikėzas, bet 
degtinę traukdavo kaip vyras po ūsu.

Nusivedė jis mane su kitais savo “drau
gais” į saliūną ir, kaip tik šitas, pusketvir
tos pėdos augščio milžinas pasirodė saliū- 
ne, pasigirdo skardūs komplimentai:

“Alau, Drugeli!”
“Sveikas, Drugeli.”
“Sustovėk, Drugeli.”
“Drugeli būk vyras!”
Drugelis gi išsiėmė iš kišeniaus savo pi

lietiškas popieras, pasidėjo ant baro, metė 
penkinę ir išdidžiai šūktelėjo:

“Duok kas ką nori.. .Drugelis sustovi!” 
Ir vėl šauksmai, sveikinimai, komplimen-’

tai. Drugelio vardas tik skamba visame Į 
saliūne. Drugelis išgėręs stikliuką degti
nės, susiraukė, pasipurtė, tarsi iš prievar-! 
tos išgėręs, pastūmė stikliuką saliūninko: kaklu—nieko daugiau, 
link, atstatė krūtinę, susikišo nykščius už i 
kamzelkos perpečių ir vėl šūktelėjo: j

“Atgrąžos iš penkinės nereikia. Užvyk;viltį savo veidą tuomlaikinę šypsą, drib- 
dar po vieną visiems!”

Ir vėl visas saliūnas ūžia už Drugelį.

pirosą. Išlenda iš kampo kita tokio sporto 
liekana ir įkerta:
.“Dabar namo kaleina, Maiki, ar ne?”
“O ne! Tu pirma gavai. Dabar aš gau

siu, ar ne taip, Maiki?” Protestuoja Dru
gelis ir prasideda stumdymasis.

“Už ką juodu dabar pešasi?” Pasiteira
vau pas saliūninką.

“Nugi už šitą mano cigareto galiuką. 
Kaip numetu galiuką cigareto, juodu susi
peša už j p Padariau patvarkymą, kad 
vieną kartą vienas gaus, antrą—kitas,” 
paaiškino jis.

Pagailo man jo. Išsiėmiau cielą cigare- 
tą, padaviau Drugeliui, pasveikinau ir pa
klausiau :

“Ar pažįsti mane?” x .
Jis pervedė mane sutingusiomis savo aki

mis, žegtelėjo, užsikosėjo, prunkštelėjo dū
mus tiesiai man į veidą ir, lig musę gerk
lėj turėdamas, pradėjo:

“Pažįstu, kaip gi ne? Aš ir tave ir tą 
ir aną draugą pažįstu... .Aš visą svietą 
pažįstu, tik... (Tarsi ką tai iš praeities 
atsiminęs, atsidūsėjo ir vos girdimu balsu 
šnibštelčjo): Mane visi užmiršo ir niekas 
nebepažįsta... (Paskui vėl lig numojęs ran
ka ant visko): Na gerai, kad tu mane pa
žįsti, tai reiškia, kad geras žmogus esi, o 
ne koks bomas, kaip aš—užfundyk vieną 
žiurkę, po velniais!”

Kada išgėrė, susiraukė kaip ir kitados, 
pastūmė stikliuką saliūninko link ir, turbūt 
atsiminęs praeities išdidumą, pradėjo gra
baliotis su nykščiais apie pažastis, norė
damas ir dabar užsikišti nykščius už kam
zelkos perpečių ir atstatyti krūtinę. Bet 
deja...Jau kamzelkos neturi, rankos, tar
tum suparalyžiuotos—nuslydo žemyn ir su
dribo į kiaurus kelinių kišenius. Viena, ką 
jis dar turi, tai senoviško išdidumo lieka
ną prie baro ir peteliškės formos, atbriz
gusį, 1911 metų mados kaklaraikštį po

Paklausus, kur jisai gyvena, parodė į 
j tamsų saliūno kampą ir, perleidęs per be-

(Tąsa bus)

CLEVELAND© ŽINIOS
T. D. A. 11 Kp. Nariai, 

Stokime j Darbų
Tarptautinio Darbiu inkų 

Apsigynimo lietuvių skyriaus 
11-ta kuopa gyvuoja jau ke
linti metai, bet jos narių skai
čius nėra tok is, kokis turėtų 
būti. Clevelande progresyvia 
veikimas priskaitomas prie 
veiklesniųjų lietuvių kolonijų. 
Su T. D. A. mes negalime pa
sigirti. Paimkime kad ir De
troitą: ten narius skaitliuoja 
šimtais, o mes, celevelandie- 
čiai, tik dešimtimis. Mes tu
rime pasitaisyti.

Dabartiniu laiku T. D. A. 
nariams ir abelnai visiems dar
bininkams reikia jnestis į vei
kimą daug daugiau, negu ka
da nors pirmiau. Nuo įsikū
rimo T. D. A., neturėjo tiek 
bylų, kiek jis turi dabar. Vien 
tik Gastonijos streikierių gyj

nimas kaštuos kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių, o kur ki
tos ?

Klasių kova aštrėja, reak
cija kelia galvą. Karžygiški 
audinyčių streikai sujudino vi
są ‘kapitalistinį aparatą. Vi
sos juodašimtiškos organizaci
jos pradėjo veikti visu įsiuti
mu prieš kovojančius darbi
ninkus streiko lauke. Prisi
minkime Gastonijos streiko 
vadų linčiavimą. žydai fašis
tai dūksta po Chicagą, New 
Yorką ir Clevelandą. Skaldo 
galvas žydams darbininkams, 
kad jie nepritaria arabų 
smaugimui Palestinoj. Tų 
juodašimčių valdančiosios kla
sės (policija neareštuojaj jie 
teisūs, jų negalima matyti. O 
darbininkus pulkais grūda į 
į kalėjimus. Kas tą visą ap
gynimo darbą varys? Atsaky
mas—niekas kitas, kaip tik 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Kurių jau negalima

išgelbėti, kapitalistiniai teis
mai pasiunčia į kalėjimus, 
tiems kaliniams T. D. A. siun
čia po $5.00 kas menuo ir 
gelbsti jų šeimynoms, kiek tik 
išgali.

T. D. A. L. S. 11 kp. nariai, 
turime stoti į darbą, kas kiek 
tik išgalime. Visi turime tu
rėti aukų rinkimo blankas gel
bėjimui Gastonijos streikierių, 
kuriuos kapitalistai nori su
degint elektros kėdėj. Turi
me kalbinti kiekvieną darbi
ninką ir darbininkę, kad pri
sidėtų prie T. D. A. 11 kp. 
Praėjo tas laikas, kad mes 
kuopos susirinkime nusiskųs- 
davome, kad nėra ko svarsty
ti, nėra kaip veikimas praplė
sti. šiandien, draugai, pilnos 
rankos darbo kiekvienam, ka
tras tik nors biskį nori ir tam 
užtektinai yra. Todėl žiūrė
kime, kad sekančiame susirin
kime būtume visi, kaip vie
nas.

MŪSŲ KAINOS:
$2.85
$3.50
$4.00
$5.00
$6.00
$7.00
$8.00
10.00

nupiginta 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės
Skrybėlės

iki 
uz 
už 
uz 
už 
už 
uz 
už

$2.50 
$3.00 
$3.40 
$4.25
$5.10 
$5.95 
$6.80 
$8.50

PUIKUS PASIRINKIMAS
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ

Visados rasite gana spalvų 
ir stilių sulig savo 

patiklumo

Užeikite apžiūrėti ir pasi
rinkite vertes savo pinigų. 

Tikimės Jus Matyti.

353 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

DARBININKAI STOKITE

I AUGIAUSIĄ PRIEGLAUDA 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE
- ĮSTOJIMO KAINA

jus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis 
Naujų Metų, Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite i APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Komi

tetas siūlo už gavimą naujų narių:
Nutarta duoti kiekvienam nariui, gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
(fountain pen), ant kurios bus pažymėta, kad tai. 
yra dovana nuo APLA Draugijos.

Narys, kuris gaus ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus minėtą plunksną ir $5 pinigais.

Narys, kuris gaus ne mažiau 30 naujų narių, 
gaus minėtą plunksną ir $10 pinigais. Ir tai]) to
liau, už kiekvieną 10 naujų narių bus mokama 
$5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų dovanų, dar kiekvienas 
APLA narys gaus už kiekvieną naują narį po 50 
centų, kaip yra nutarta APLA 22-ro seimo.

Ko geresnio begalite norėti?!
Pasitarnausitę savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

K . t

A

t

iki

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus. 

t _____

Keturi Skyriai Pomirtines:
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

PLATINKITE “LAISVĘ” SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVŲ

Darbininkų Kalendorius 1930 Metams
Kaip pereitais, taip ir šiais metais “Laisvė” leidžia 

Darbininkų Kalendorių. Administracija darbuojasi, 
jieškodama skelbimų, o redakcija deda didžiausių pa
stangų, kad jį, Metraštį, padarius kuo įdomiausiu ir į 
įvairiausiu. Sutinkant, kad mūs Metraščiai-Kalcndo-I 
riai su kiekvienais metais buvo vis turtingesni, tai 
1930 motų Metraštis bus geresnis už šiemetinį.

Bet jis tokiu nebus, jei mūsų draugai literatai ne
prisidės prie jo su savo darbu, su straipsniais. Dau
geliui draugų buvo rašyta laiškai, prašant pagaminti 
ką nors Kalendoriui. Nuo tūlų jau gavome, o nuo dau-i 
gelio dar nesigirdi. Prašome nesivėluoti, nes dedamos 
pastangos Metraštį šiemet išleisti kiek galima anks
čiau, idant davus progos platintojams jį plačiau pa
skleisti.

Kurie draugai ir nėra kviesti įasmeniškai (ne vi
siems juk leidžia laikas parašyti laiškus), tai ragina-; 
mi pasitenkinti šituo pranešimu ir parašyti ką gali:j 
eilių, straipsnelių, juokelių, statistinių žinių.' Kurie 
raštai del vienokių ar kitokių priežasčių nebūtų gali
ma sutalpinti į Metraštį, tai, su autorių leidimu, pa-' 
talpinsime juos “Laisvėje”, arba “Darbininkių Balso” 
redakcijai perduosime, jei bendradarbiai to reikalaus.

Apie vidurį šio menesio, rugsėjo, būtinai turime 
gauti visus raštus.

Visais Kalendoriaus redakciniais reikalais rašykite 
“Laisvės” Redakcijos vardu, o bizniškais—Adminis
tracijos.

Mūsų organizacijos ir pavieniai literatūros platin
tojai raginami greit pranešti, kiek Kalendoriaus eg
zempliorių norėsite; duokite užsakymus dabar, iš- 
anksto. Reikia dėti rūpestingiausių pastangų, kad 
praplatinus mūsų Metraštį plačiau, negu tatai esame 
padarę kada nors praeityj.

“Laisves” Redakcija.

)

“LAISVE”
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Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS | LIETUVA<
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50
100
200
300
400
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v u z
u z
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5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų

Litų
Litų
Litų

v*uz
vuz

už
už

v uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

materialiai pagelbėti savo giminėms arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y. e



Ketvirtad, Rugsėjo 19, 1929

SPORTAS
KAROLIS POŽĖLA
PATIESĖ HANS BAUER’Į

greičiausia apsi
dirba su didele 
.žinodamas, kas 
Po 30 minučių

galiūnas Bauer’is 
Kvėpuoja taip

(Tąsa nuo pusi. 6)
Požėla stebinančiais būdais, 
kaip ungurys, išsisuka. Ro
dos, kad jis be kaulų. Bauer 
jį pagauna į tarpkojį, spaus
damas savo storomis kojomis, 
kaip rąstais, rodosi, suploja, 
kaip blyną mūsų Požėlą, ta- 
čiaus, bežiūrint tik Požėla 
strikt, kaip karosas, ir vėl ant 
kojų. Didžiuojasi Bauer’io 
šalininkai savo drūtuoliu ir 
džiaugiasi, kad Požėlos jau 
nėra, šaukia ,• visais balsais : 
“Hans, finish him!” (užbaigk 
jį!). Bauer’is padrąsinamas 
įdūkusiai puola savo oponen
tą, kad kuo 
dirbti. Bet 
atsarga, jau 
yra Požėla, 
ofensyvo,
jau defensyve.
sunkiai, kad jo krūtinė keliasi 
ir leidžiasi, kaip dumplės. 
Abu šlapi, kaip pamirkyti. 
Ale Požėla atrodo toje pačio
je spėkoje ir vikrume, kaip iš 
pat susikibimo. Jis jau prade
da Bauer’į vanoti.

Moksliniais būdais, veikda
mas kojomis ir rankomis, Po
žėla suvynioja vokiečių liūtą 

kamuolį ir ritinėja jį taip, 
kad nespėji įmatyti, kur ko- 

.jos ir kur galva. Publikoje 
tylu; žiūri visi su dideliu nuo
stabumu. Atrodo, kad Požė
la darosi stipresniu, o Bauer’io 
muskulai baigia supliukšti. 
Šokasi Požėla ant kojų, grie
bia savo-oponentą už galvos ir 
meta per save ant matraco— 
džiukt-padžiukt, iki Bauer’
is jau nesikelia. Požėla pri
spaudžia jo pečius. Sustoja 
visa publika ir žiūri, kaip į 
magišką stebuklą. Referas 
pliauškina ranka Požėlai per 
pečius, duodamas ženklą, kad 
jis kovą laimėjo.

Požėla atsistoja, o galiūnas 
Bauer guli augštieninkas, iš- 

i • kryžiavotas, krūtinė iškilus, 
i : viduriai įdubę, neatgauna 

kvapo. Publika ūžia, šaukia, 
katutes ploja, sveikina laimė
toją Požėlą, į 47 minutes įvei
kusį galiūną oponentą.

Reporteris B.

jis

ŠARKIS VISAIS GARAIS 
KUMŠČIUOSIĄS 
LOUGHRANĄ /

J. Šarkis užtikrina, kad 
nekrės jokių baikų ir nesižval-
gys į dausas, kada jis sueis 
kumščiuotis su philadelphiečiu 
Tommy Loughranu Yankee 
Stadiume, New Yorke, rugsė
jo 26 d.

Šarkiui, matyt, įkyrėjo tos 
šnekos, jog stodamas į kumš
tynes jis dažnai būna aptin
gęs; todėl jis dabar pareiškia: 
Publika nori smarkios kovos su 
“nakauto” smūgiu. Aš steng
siuos patenkinti tą publikos 
norą. Aš kumščiuosius visais 
garais, abiem kumščiais. Aš

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas
I New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progrcsyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Puslapis Penktas
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1 JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinti, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Keystone  ---------------- Main 9G6£
Bell--------------------------- Oregon 5136

cigaretėse darytose senoviniu budu.
p ra^?- l*na * s LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randas i
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Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio
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Brooklyn, N. Y
Grove St.

kainos.
sekančiu adresu:

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.
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Moterys Yra Laisves!

OVĖS PRIETARAS

V* ''

Al

PRAŠALINTAS
Teidni-ii, policiniai ir visuomeniniai moteris pasiliuosavo is retežių, kurie ją varžė. AMERIKOS

TELIGEXTINGUMAS suardė tą juokingą teoriją, kuri buvo uždėjus pažeminimo dėmę ant lyties.

!a spraginamas padar
Prc.'čjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaku.C

(OeNIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
fe^Jbos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visu cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINAMAS”,_ moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis,

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

noriu nukirsti Loughraną taip | Į[ MenkdiŪllIŠtė IhffllWS 
greit, kąip tik galima. Jeigu . .
galėsiu užbaigt Loughraną 
pirmame raunde, aš taip ir pa
darysiu. Aš suprantu, kad 
Loughranas yra vienas iš ge
riausių kumštininkų pasauly
je. Aš manau, kad Tommy 
be jokio vargo būtų punktais 
sumušęs Campolo, Schmelin- 
gą arba Scottą. Tas philadel- 

i phietis yra parodęs savo ga
bumą daųgelyj svarbių susikir
timų, tačiaus aš jaučiuosi ga
lėsiąs jį priploti prie grindų 
mudviejų kumštynėse.

Šarkis sakosi turįs kairią 
ranką lygiai gerą, kaip ir 
Loughrano kairioji. Bet Šar
kio dešinioji esanti geresnė už 
Loughrano. Jąja jis nutren
kė Jimą Maloney, Delaney ir 
kt.; jąja pavaišintas vos atsi- 

I kėlė ir Dempsey.
Anot Šarkio, kiekvienas 

kumštininkas turi skirtingą ko
vos taktiką; . besitreiniruoda- 
mas dabar Orangeburge, N. 
Y., taikąs savo lavinimąsi spe
cialiai prieš Loughraną, kurio 
taktiką jis- gerai žinąs.

Gastonijos Kankinių 
Paminėjimo Mitingas

šio penktadienio vakare į- 
vyks masinis mitingas Cent
ral Opera House, 67th St. ir 
3rd Ave?, New Yorke, pašvęs
tas atminčiai Ellos May Wig- 
ginsienės, vienos iš geriausių 
Gastonijos audėjų vadovių, 
kurią pereitą šeštadienį nuko
vė ’juodašimčiai, fabrikantų 
pasamdyti galvažudžiai. Mi
tinge kalbės Sophie Melvinai- 
tė, viena iš šešiolikos Gastoni
jos streiko vadų ir streikierių, 
prieš kuriuos užvesta mirties 
teismas. Bus ir daugiau kal
bėtojų, atvažiavusių tiesiog iš 
Gastonijos kruvinos kovos lau
ko.

a «

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

■22222222222222^22222222222

I'Jrwcn point 9611

Kom. • Partijos JiiHėjnj

Drg. Konst. Mcnkeliūniūtė 
dainuos Komunistų Partijos 
dešimties metų sukaktuvių mi
tinge rytoj, penktadienį, rug
sėjo 20 d., Miller’s Grand As
sembly svetainėje Havemeyer 
ir Grand Sts., Brooklyne. Už
kviestas ir Lyros Choras. Bus 
gerų kalbėtojų, kurie nušvies j 
šios šalies revoliucinės darbi
ninkų partijos istoriją, jos 
darbus, vargus, laimėjimus ir 
jos programą delei Amerikos 
proletariato reikalų 
dabar ir ateityje.

Nei vienas 
ninkas neturėtų praleist 
ėjęs į ši mitingą. Patys 
ir kitus veskitės.

Mitingo pradžia 8-tą 
vakaro. įžanga visiems dykai.

I mo kaina, kol praeis miesto 
nominaci- rinkimai. Kada jų partija 

W. laimės, tai kompanija gaus vėl 
proga. O patenkint kompani- 

reikalavimą augštesnių 
” prieš rinkimus—tai bū-

į jos kandidato.
I Queens pavieto
j niuose balsavimuose |Ed.
Cox, Maspetho politikierius 
paviet.o raštininkas, gavo dau- jos 
giau balsų, nekaip jo demok- “fėrų , 

oponentai, B. M. tų galėję prakišt balsavimuo-
Patten ir Wm. K. Brummer, se demokratų politikieriai, 
kandidatuojant į Queens aps-|___ _ ____ ;__ i_____ ________
krities prezidentus. ! -.....       .

; ratiškieji

uz

REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus. prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
K

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojarne budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 258
^■crnzf.mriT^rm.mzrrrmrmtrrrir-trmrrr.’Ta'tmz-.'trrrjrr'n.'it,-m n,

■ — ...............................................................—----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
> GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

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

V> šliaukykite pas mane ypatiškai. 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 Avė. ir Irving Pl., New York 

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

'F

<?> <♦>

<♦>
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

IJrban’e fnbl Pnuntarc (Miltelius nuo Šalčio) jokių ialčią ne- uroans toiarowuerb bij0> Už 75c už bak.są apSigjnk]O0k 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn IIV TnLn ^25 centa1’ už skrynutę) yra tai kanuolė priei UI BU Lua 1 du J k jtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

Kampxt Clermont Avenu* 
TELEl'HONEi JUNIPER S7»C

Or. Jonas Repšys
881

<!>

<t>Ataele Reikalavim? 10c 
Važinėjimą Eleveiteriais

New Yorko Transit© komi
sija atmetė reikalavimą Inter- 

elev- 
eiterių” ir požeminių gelžke- 
iių kompanijoj—pakelti iki 10 
centų važinėjimo kainą iškel
tais elektriniais gelžkėliais.

Demokratai komisionieriai 
nenorėjo pabranginti važinėji-

gynimo borough Rapid Transit

susipratęs darbi
ne at
eikite

Netyčia ar Tyčia Užsimušė 
Studentas, Kritęs Žemyn?,

Po pokilio su savo draugais, 
42 Washington Sq., New Yor
ke, studentas John Witting- 
ton, 24 metų amžiaus, iškrito 
pro langą nuo ketvirtų lubų ir 
užsimušė ant šaligatvio. Nesą 
žinios, ar jis tyčia iššoko pro 
langą ar kaip pasprūdęs nety
čia išvirto laukan.

La Gvardijos ir Coxo Giliukis 
Nominacijy Balsavime

Rępublikonų n o m i n a cijų 
balsavimuose kandidatų į mie
sto majorus ex-socialištas La 
Guardia gavo apie 40,000 bal
sų daugiau už Bennettą, kan
didatavusį ant ‘‘nepriklauso
mo” republikonų tikieto.

Demokratų majoras Walke- 
ris vėl nominuotas į tą vietų 
be jokio savo partijos opozici-

<t>

Massachusetts Avenue
(arti Central Square)
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

|IIM^
M NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

I Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
H Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
H r’V'TD JI Antroj klasėj lašais išsimaudymas «/i A. £ lliT. k’ miegojimas per visą, naktj ant Ja Lentai 

trečių lubų, oringam kambaryj_I M. TEITELBAUM, Manadžęris
S| Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
|Į| sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _Čia įtaisyta 
g didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrimi vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedūliais 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 Dobė wise Sts. 

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

' TELEPHONE
GREENk'OINT 1411

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

___ *________________  ORDER BLANK -------------------------------
CiuBdaNii pinisun *u »avo adresu, užrašykite i

Ai, žemiau vaslraftęe, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ________________________________________________________________________

Na.

Kieataa

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474

,_St. ©r At«.

Stata-

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

įsteigta 25 metai. Būk neprignlmingas. Išmok karų amatai ir pradėk 
kelią Į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas’užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City
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VIETOS ŽINIOS
Šį Vakarą Būkite Visi 
Lietuvių Darbininku 
Mitinge del Gastonijos

Draugai ir draugės darbi
ninkai! Be abejo, visi žinot, 
kad šį vakarą įvyksta masinis 
mitingas “Laisvės” svetainėj, 
kurį šaukia Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 17-ta 
kuopa delei terorizuojamų, te- 
riojamų ir mirties teisman sta
tomų Gastonijos streikierių. 
Todėl būkite čia visi ir visos 
iš Brooklyn©, New Yorko ir 
apielinkės, kurie tik esate dar
bininkų užtarėjais.

Komitetas.

Lyros Choro Nariams ir 
Pašaliniams
Gerb. lyriėčiai ir pašaliniai, 

kurie esate paėmę pardavinė
ti tikietukus bei kurie esate 
išpardavę,—malonėkite pini
gus bei knygutes priduoti ko
misijai, nes 28 d. rugsėjo 
(Sept.) bus Lyros Choro va
karėlis. Tuomet bus ir laimė
jimas. Kurie manote, kad ga
lėtumėte dar parduoti tų tikie- 
tukų, kreipkitės į Lyros Choro 
komisiją šiuo adresu: M. Ris- 
kevičius, 46 Ten Eyck St., Į 
Brooklyn, N. Y.

Lyros Choro Komisija.

Kuo Daugiau, Tuo Geriau

ceum svetainėje, Brook lyne, šį 
nedėldienį, rugsėjo 22 d. po 
pietų, suplauks didelė darbi
ninkų minia. Bet kuo dau
giau, tuo geriau. Todėl mes 
ir prašome draugų ir pritarė
jų, kad užsižymėtų tą dieną ir 
būtinai atsilankytų į tą iškil
mingą susirinkimą.

Ne tik drg. Prūseika, Miza- 
ra ir kiti vietiniai kalbėtojai 
sakys prakalbas, bet turės pro
gos išreikšti savo mintį, jaus
mus bei linkėjimus šiam dien
raščiui ir įvairių draugijų de
legatai, kurie atkeliaus su pa
sveikinimais bei dovanomis; 
šičia gausime išgirsti ir ką ei
liniai darbo žmonės mano apie 
dienraštį “Laisvę.”

Dainuos Lyros Choras; bū
sią ir pavienių lietuvių daini
ninkų.

Programos pradžia 1-mą 
vai. po pietų. Įžanga visiems 
veltui.

Kviečia Komitetas.

“LIETUVIŠKA
VALANDA”

Praeitis parodė, kad visi 
“Laisvės” didesnieji parengi
mai sutraukia stambius būrius 
žmonių.

> Mes manome, kad ir į jubi- 
lėjinį mitingą, paminėjimui 
“Laisvės” dienraščio dešimties 
įmetu sukaktuvių, Labor Ly-

BROOKLYN PARAMOUNT
Flatbush,- ties ‘DeKalb Ave., 

.......... , , . . Ęrooklyne

WPCI1 radio stotis turėjo 
vadinamą “lietuvišką valan
da” antradienio vakare nuo 
7:20 vai. Dainos F. Stankū
no ir K. Menkeliūniūtės skam
bėjo, rodos, dar aiškiaiu, negu 
svetainėse. Gerai išėjo taip
gi Veličkos smuiko solo ir dai
nos dvieilio kvarteto, prie ku
rio priklauso L. Kavaliauskiū- 
tė, Skučiūtė, Menkeliūniūtė, 
Amelia Jeskevičiūtė, Alek 
Velička, Kažemėkas, Krapai
tis, F. Stankūnas. Viskam ga-l 
biai pianu akmpanavo Retike- 
viČiūtė.

Klausovys.

I šporTaš
i •
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KAROLIS POŽĖLA
PATIESĖ HANS BAUER’Į

Didelį “ e x c i t ement’ą”—su- 
judinimą davė tūkstančiams 
sporto mėgėjų Karolis Požėla 
pereitą antradienį New Ridge
wood Grove svetainėje, Brook- 
lyne. Jis čia buvo susikibęs 
su skaitomu liūtu, žiauriu, sti
priu ir puikiai išsilavinusiu 
ristiku Ilans Bauer’iu, sve
riančiu 208 svarus. Gi Požė
la sveria 190 svarų. Augščio 
lygūs, apier 5 pėdų ir 9 colių. 
Iš išvaizdos Bauer tikrai pana
šus į liūtą. Jo sprandas sto
rio lygus su galva, pečiai pla
tūs, krūtinė kelta, per juosme
nį laibas, kojos nuo viršaus 
iki apačiai vienodai storos, 
kaip dramblio, plaukai gelto
ni, veidas apskritas, kaip mė
nulis, dantys platūs, kaip kal
tai, balti, kad net žiba ištolo, j 
Tai figūra, vaizdinanti spėką, | 
karingumą.

Požėla prieš savo oponentą 
atrodo laibas, tiesa, muskulin- 
gas, bet labiau panašus į 
skulptūrišką figūrą,vaizdinan- 
čią ne spėką, ale grožį vyro 
fizikos. Jis juodbruvas, visas 
saulės nudegtas, rusvas, kaip 
varis. Jo veidas smulkus, pa
lyginus su Bauer’io, akys žvai- 
nios, linksmos minos, atrodan
tis lyg kad akrobatas, šokikas, 
kur ant estrados teatre, o ne 
ristikas arenoj.

Suskambėjus zvanui, žengia 
ristikai vienas prie kito. Bau
er susikūprinęs, išsižergęs, kai 
meška, o Požėla liuosas, tiesus 
ir grobsto pasigauti savo opo
nentą skersą ir atbulą besi-į 
sukantį arenoje. Susikibus, I 
Bauer atrodo stipresnis. Jis 
ima Požėlą, kaip su replėmis, 
savo didelėmis rankomis. Bet

YONKERS, n. y.
Amer. Liet. Darbininkų Literatū

ros Draugija rengia išvažiavimą ne
dėlioję, 22 rugsėjo (Sept.), 1929. 
Jei tą dieną lytų, tai išvažiavimas 
įvyks 29 d., Tibbits Parke, ant Tu
nelio, kur visada būna.

Gerbiamieji Yonkerio ir Apielin
kės Lietuviai! Minėtoje dienoje 
prašome nerengti jokių pramogų, 
bet dalyvauti šiame parengime. Jau 
žinote, kad A. L. D. L. D. visada 
duoda smagius parengimus, su gra
žiomis programomis, ir pelnas nuo 
jos parengimų eina gynimui darbi
ninkų klasės reikalų. Nuo šio pa
rengimo pusė pelno skiriama para
mai dienraščio “Laisvės.” Todėl čia 
turi dalyvauti nevien tik Yonkerio, 
bet Tuckahoe, Hastings, Irvington, 
Mt. Vernon ir Cliffsidės lietuviai 
darbininkai. Bus geri muzikantai. 
Galėsite šokti, kiek kam patinka. 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis iki 
vėlai, vakare.

Kviečia visus Rengėjai.
(223-224)

PAJIEŠKAU motinos Marijonos Gla- 
veckienės, po tėvais Jermalavičiū- 

tės, iš Ažerekų kaimo, Varėnos pa
rapijos, Traki! apskričio. Jau apie 
20 metų Amerikoj, pastaruoju laiku 
girdėjau, kad gyvena New York, N. 
Y. Ji vedus su antru vyru, rodos, 
Jonu Chashu, po No. 008 E. 14th 
St., New York, N. Y. Rašiau po 
tuo adresu keletą laiškų, bet jokio 
atsako negavau. Ji paliko mane 
Lietuvoj 1 metų senumo. Kuomet 
atėjo laikas eiti į kariuomenę, tai 
negalėdamas važiuoti į Ameriką, iš
važiavau į Argentiną. Motinėle, 
malonėkit atsišaukti arba kas žino
te, malonėkit pranešti. — Juozas 
Glaveckas, Calle Ckoelle No. 1838, 
Pineyro, Avellaneda, Villa Castellino, 
Buenos Aires, Rep. Argentina.

(222-224)

SALES—PARDAVIMAI

LIETUVIU VALGYKLA j
Iriu Rūsiu Šviežus Vairiai. Gaminami Lietuvišku ;

Lorimer Street417

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

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Z s

LAWRENCE, MASS.
Tarptautinis piknikas del Gasto

nijos streikierių įvyks nedėlioj, rug
sėjo (Sept.) 22, 1929, Maple Parke, 
Methuen, Mass. Prasidės 10-tą vai. 
ryte. Bus turtinga programa: iš 
sportų, muzikos ir dainų įvairiose 
kalbose. Taigi, draugės ir draugai, 
Lawreneo ir apielinkės, būkite visi, 
nes kaip matote iš laikraščių, kad 
šešiolikai mūsų draugų darbininkų, 
vadovavusių Gastonijos streike, grę- 
šia mirties bausmė. Įžanga veltui.

Kviečia Komitetas.

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Liet. Sekcijos 49-ta kuopa ren
gia šaunų išvažiavimą nedėlioj, 22 
rugsėjo, Jacobs Flower Place, Syl
van Ave., North Bridgeport, Conn. 
Prasidės 12-tą vai. dieną. Įžanga 
veltui. šis išvažiavimas bus pas
kutinis šiame sezone, todėl nepra
leiskite progos, atsilankykite pasi-' 
linksminti tyrame ore. Bus įvairių 
žaislų, už kuriuos bus duodamos do
vanos. Gera muzika šokiams grieš 
Įvairius kavalkus.—■Kelrodis. Syl
van Ave. busas pirmą sykį paliks 
plazą 1:30 vai. dieną, vėliau kas 
pusė valandos. Važiuojant reikia iš
lipti ant Sylvan Ave. Taipgi ga
lima važiuoti ir North Bridgeport 
karu, išlipti ant Sylvan Ave. ir eiti 
po kairei prieš kalną 10 minutų.

-Kviečia Rengėjai.
(223-224)

PARSIDUODA groserne ir bučernė, 
biznis gerai įdirbtas, lietuvių ap

gyvento j vietoj. Jeigu nori, gali 
pirkti su namu arba vieną biznį. La
bai gera proga, pasinaudokit. Klaus
kite telefonu, Great Neck, 1686-0. 
Adresą galite gauti “J ja i s vės” ofi
se. (223-225)
PARSIDUODA groserne ir delicates

sen.1 Yra 3 kambariai sykiu su 
storu. Elektra ir visi kiti naujausi 
įtaisymai. Atsišaukite: 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(222-227)
PARSIDUODA Candy—Stationery 

Storas. Senas biznis, prieinama 
kaina. 114 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. (221-228)
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo
da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
,$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais? parankamais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiąi. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti.__

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. 
^rfrrrrrfrrrrt'frrrrrar.i’trirrTtt'rara'rrnfrfmmzTmKm.rnfrrrn'mmrri'mTnTf.'rrmfr.i’.'Trrr^.

Antras Didelis 
Rugsėjo Specialia Dalykas! 

JEANNE EAGELS 
Veikale 

“PAVYDAS” 
Paramount Visa-Kalbantis Naujas 

Aktorių Pasaulio Judis!

SANTLEY — SAWYER
Paramount Dainuojančioj 

Naujenybės Filmoj!

BOB WEST—Paramount 
GARSINĖS ŽINIOS

Extra Pridėta įdomybė!
GEORGE DEWEY 

WASHINGTON 
Asmeniškai

Pabuskite! 
štai—PAUL ASH 

Frank Cambria’s Fantastiškoj 
Publix Produkcijoj

“JAZZ CLOCK STORE”

Didžiojo New Yorko Darb. 
Organizacijų Sąryšio 
Komiteto A lydai

Sąryšio Komiteto posėdis į- 
vyks sekamą sekmadienį “Lai
svės” svetainėje 12-tą vai. die
ną. Kiekvieno nario privalu
mas dalyvaut posėdyje, nes 
yra svarbių dalykų apsvars
tymui.

A. Matulis.

Newyorkietems
Brangios draugės, L. D. S. 

A. 31 kp. surinkimas įvyks 
29 d. rugsėjo, 4-tą vai. po pie
tų, svetainėje 2075 Clinton 
Ave., Bronx, N. Y.

Atlaikę bendrą su vyrais 
susirinkimą, mes atlaikysim ir 
savo, nes jau ilgiau negalim 
tęsti delei svarbių priežasčių.

Sekr. K. S-tė.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

TORONTO, O NT., CANADA
A. L. D. L. D. 162-ros kp. ir 

Darbininkų Apsigynimo Lygos 45 
kp. svarbus susirinkimas bus utar- 
ninke, 24 rugsėjo, Ukrainą svetai
nėj, 300 Bathurst St. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus narius 
atsilankyti, turime daug svarbių rei
kalui aptarti, nes jau artinasi žiemos 
sezonas. Kurie gavote blankas au
kų rinkimui del Gastonijos strei
kierių, atneškite pakvitavimo rasytes, 
kurias turite nuo išsiųstų pinigų, ar
ba grąžinkite blankas.

Org. J. K.
(222-224)

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)

TĖMYKIT, PARSIDUODA
PUIKI FARMA PIGIAI

<♦>

<♦>

<♦>

<

<

<

(<

<

<

<

<

K TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
| LIETUVIS DENTISTASI 221 South 4th Street
t X-SPINDULIU DIAGNOZA
V (Priešais Bridge Plaza)
I BROOKLYN, N. Y.
S VALANDOS;
■ 10-12 prieš piet; 2-8 po plet.a Ketverjraio ir ■ubatomia iki « ral.M Penktadieniais ir aekiaadieniai* tik
■ aulyg autarties.

DR. A. L. CEASAR
5 DAKTARAS IR CHIRURGAS
3 Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
tino būdai.
i 127 East 84th Street
j (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.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

■ 416 Metropolitan Avenue
’ (Arti Mary Avenue)
J Brooklyn, N. Y.
i___ -_________________________ i
i------------------------------------------------ —------------------------  .. w

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, rifci 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

DETROIT, MICH.
T. D. A. 46-tos kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, Sept. 22 d., 1929 
m., Draugijų svetainėje, 24th St. ir 
Michigan Ave. Pradžia 10-tą vai. 
ryte.

Draugai, nesivčluokit ateit susi- 
rinkiman, ir jei turit savo draugų 
ar pažįstamų, kurie bepriklauso prie 
T. D. A., tai pakalbinkite juos ir 
atsiveskit prisirašyt prie kuopos. 
Kviečiame darbininkus ir darbinin
kes Įstot Darbininkų Tarptautinin 
Apsigyniman.

Mikas, K p. Sekr.
(223-224)

DETROIT, MICH.
D. L. K. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 22 d. rug
sėjo, Lietuvių svetainėj, 25 ir Ver
non Highway. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų. Draugai ir draugės, kurie 
buvote pridavę po doleri įstojimo į 
šią draugiją, būtinai malonėkit atsi- 
lankvti į šį susirinkimą, nes kitaip 
prapuls jūsų įmokėti pinigai.

Sekr. V. J. Geraltauskas.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA kambarys jaunam vy

rui prie švarios šeimynos. Geisti
na, kad būtų visi patogumai. Gali 
būt bi kurioj Brooklyno dalyj. Joseph 
P. Trepanaįtis, 14 S. “D” St., Ir- 
vington-on-Hudson, New York.

(223-225)

MENININKU ŽINIAI!
ALUM CB įvyko permainos. Se

kretorius drg. P. Mockapetris re
zignavo ir jo vieton išrinktas yra 
P. Krakaitis. Nuo dabar visais A. 
L. P. M. Sąjungos reikalais kreip
kitės: P. Krakaitis, 3240 Thomas 
St., Chicago, Ill.

Siųsdami pinigus, visuomet išra
šykite čekius bei “M. O.” L. Va
lančiaus vardu ir siųskite viršminė- 
tu adresu.

Draugiškai P. Krakaitis.
(222-224)

Farma arti cementinio kelio 
(state road). Geri marketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemės; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos, 5 ake- 
riai pyčių ir kitokių vaisinių me
džių. Viskas auga kuo geriausia. 
Visa ūkė užtverta drūta dratine tvo
ra. Budinkai geri, su naujais sto
gais. Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 
boj ir tvarte. Tvarte randasi 2 ark
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų 
ir kitokių paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank* Bartaszius, 
R. F. D. No. 4, Ulster, Pa. 216-29

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumeriu. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie dabar laiko daugeliu: 

žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

DETROIT, MICH.

RACHUN BROTHERS
263 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Vaktuokite gudrių kaziminkų trik- 
sus. Prof. Kitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kaziminkai savo trik- 
sus padaro. Kaina $1. Mažai jau 
tebeliko. Pirmutine knyga, kuri taip 
išaiškina viską. 217-29

214 Perry Avenue,

Jūs pažĮatate mus, mes pažįstame jus, bet
UŽEIGA

jau senai matėmtsi. Būtų linksma pa«i- 
no styti.

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

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

Laisvės Dienraščio 10 Metų Jubiliejus
■•'! Nedėlioję, 22 d. Rugsėjo, 1929

1 : ; LABOR LYCEUM SVETAINĖJ
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y.

Pradžia 1-mą Vai. Po Pietų
. Šis masinis mitingas rengiamas pačios “Laisves” Bendrovės Direktorių, 

todėl, kiekvienas “Laisvės” skaitytojas ar simpatizatorius turi dalyvaut šia
me jubiliejiniame masiniame susirinkime.

Kalbės Draugai L. Prūseika, R. Mizara ir Tauras
u • '

kurie nušvies “Laisvės” 10 metų gyvavimu ir jos nuveiktus darbus darbinin
kų labui. Taip pat bus ir nuo įvairių organizacijų atstovai, kurie išreikš 
savo nuomonę apie dienraštį “Laisvę.”

Muzikalę Programą Išpildys:
1) V. RetikeviČiaus skaitlinga orkestrą,
2) Lyros Choras, po vadovyste O. Eremino,
3) Mišrus Oktetas mūs rinktinių dainininkų, kuris antradienį dainavo per

Radio,
4) Duetas Menkeliuniutes ir Stankūno.

Akompanistė A. Retikevičiutė.
Publikos prašom pribūt į garsinamą laiką, nes priversti laiku pradėt, o 

4:30 vai. turim apleist svetainę. ,•
' ! : į : ■»' įžanga veltui ’ • • ,
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Šokių Vakaras
Atidarymui A. Ž. V. D. mokyklos 

rengiamas šaunus vakarėlis subatoj, 
28 rugsėjo, Draugijų svetainėj, 24 ir 
Michigan Ave. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Įžanga 25c Puiki orkestrą 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus prakalbų ir šiaip viso
kių įvairumų. Kviečiame visus atsi
lankyti, nes tuomi paremsit draugi
jėles mokyklą. Ypatingai tėvai tu
rėtų atsilankyti ir atsivesti savo vai
kučius, nes tą vakarą bus prirašinė
jama vaikučiai prie A. Ž. V. D.

Kviečia Komitetas.
CLEVELAND, OHIO

Progresyvių Draugijų Sąryšio kon
ferencija įvyks 24 d. rugsėjo-Sept., 
Grdinos svętainėj, ant St. Clair Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai 
delegatai, visi gerai įsitėmykit die
ną, laiką ir vietą ir atsilankykit pa
skirtu laiku. Pameskim tą įprotį 
pavėluoti, nes žinote, kaip nesmagu 
tiems, kurie laiku atsilanko ir turi 
laukti. Visi delegatai prirengkit ge
rus ir teisingus raportus del įsigy- 
jimo nuosavos svetąipės, nes ši kon
ferencija turės tart paskutinį žodį tuo 
reikalu. Paskutinėj C. P. D. S. kon
ferencijoj liko padidintas komitetas 
išdirbimui . projekto del viršminėto 
tikslo, todėl visi, kurie buvote tame 
komitete nuo draugijų, kad ir ne de
legatai, malonėkit atsilankyti.

C. P. D. S. Sekr. D. Petrauskas.

——————-------
Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS | 

S
Nufotografuoja | 
ir numaliavoja 
visokius pa- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau- | 
jina senus ir f 
kra javus ir Į 
sudaro s u I 
amerikoniškais J

gerai Ir pigiai | 
iuo adresu: |
STOKES |

173 Bridge St., G Brooklyn, N. Y. j

Darbą .atlieku
. Kreipkitės

J0JV4S

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.

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t---------------------------------------

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui moters, 

kad būtų laisva nuo religiškų prie
tarų ir mylinti laisvą ir draugišką 
gyvenimą, nevartojanti svaiginančių 
gėrimų, ne senesne 45 metų. Aš 
esu našlys, turiu nuosavą namą. Ma
no vaikai vedę ir pas mane negy
vena. Meldžiu atsišaukti; atsakymą 
duosiu kiekvienai. S. A. 708 Fulton 
St.„ N. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

G RABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

At




