
Sovietų Orlaivis Jau 
Netoli Alaskos

SEATTLE, Wash.— Lai- 
vyno radio stotis Bremen- 
tone, Wash., penktadienio 
vakarą aplaikė pranešimą, 
kad Sovietų Sąjungos iš 
Maskvos į New Yorką le
kiantis orlaivis “Šalis Sovie
tų” patėmyta netoli Attu 
salos, kuri yra tolimiausia į 
vakarus iš Aleutian salų 
grupės, palei Alaska.

Pranešimas aplaikyta iš 
St. Paul Salos, Pribilov salų 
grupės. Ten stotis praneši
mą aplaikė nuo Sovietų 
reikmenų laivo, kuris tėmi- 
ja orlaivį.
Orlaivis Pasiekė Amerikos 

Teritoriją
Vėlesni pranešimai sako, 

kad Sovietų orlaivis nusilei
do Attu, Aleutian Saloj, 
11:10 vai. penktadienio va
karą. Pirmu kartu pasiekė 
Amerikos teritoriją.

Orlaivis į Attu atlėkė iš 
Petropavlovsko, Kamčat- 
kos, kur buvo apsistojęs 
dvi dienas laukdamas pato
gesnio oro. Kelionė į Attu, 

£,apie 800 mylių tolumo, bu
vo padaryta į 6 valandas ir 
50 minutų. Lakūnai jau da
bar viso padarė arti 7,000, 
mylių.

Iš šios salos orlaivis lėks 
linkui Dutch Harbor, Un
alaska Salos. Iš ten rytiniu 
pakraščiu Aleutian salų į 
Alaska ir Jungtines Valsti
jas.

Senato Komitetas Pašaukė
Schwab Klausinėjimui

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visą šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Marion Streikierių Teis
mas Tapo Pakrikdytas

MARION, N. C.— Penk
tadienio rytą čia pakriko 
teismas šešių tekstilės strei
ko vadų, kaltinamų “kursty
me sukilimo” prieš valstijos 
valdžią. Vienas iš kaltina
mųjų, J. Hugh Hall, pabėgo 
iš kalėjimo, ir kadangi prieš! 
visus streiko vadus buvo 
sudarytas bendras kaltini
mas, tai sužinojus ryte apie 
jo pabėgimą teisėjas pareiš
kė, kad teismas paskelbia
mas nevykusiu ir pertrau
kiamas. Teismas prasidėjo 
ketvirtadienį.

Teisėjas John H. Harvard 
iš Bryson miesto pranešė, 
kad jis praneš gubernato
riui O. Max Gardner ir pra
šys, kad būtų suruoštas spe-

|cialis teismas teisimui tų 
penkių streiko vadų.

29 metų 
Tekstilės

Ella May Wiggins, 
amžiaus, Nacionalės 
Darbininkų Unijos organizato
rė, kurią kapitalistų mušeikos 
nužudė.

14

Vaikučiai Ella May Wiggins, tekstilės darbininkės, kurią darbdavių mušeikos nu
šovė netoli Gastonijos (N. C.), rugsėjo 14 d. Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
paėmė globoti tuos našlaičius, kad išauklėti juos gerais kovotojais už darbininkų 
reikalus.
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Chinijoj Prasidėjo Civilis Karas;
Susikirtimas Įvyko Hupeh Provincijoj

Laivų Budavojimo Kompa 
nijos Išleido $143,000 

Propagandai

TŪKSTANČIAI NEW YORKO DARB1NIN 
KU DALYVAVO PROTESTO MITINGE

PRIEŠ TERORĄ G ASTONIJO J
Wells, Dunne ir Melvin, Atvykę iš Kovos Lauko, Aiškino, 

Kaip Teroristų Gaujos Puola Darbininkus 1

tralines valdžios karinome-

WASHINGTON.— Char
les M. Schwab, pirmininkas 
Bethlehem Plieno Korpora
cijos direktorių tarybos, 
šeštadienį tapo pašauktas 
senato komiteto tyrinėjimui 
laivų budavojimo kompani
jų propagandos paaiškinti, 
ką jis žino apie pasamdy- 
mą William B. Shearer, taip 
vadinamo laivyno eksperto, 
varymui propagandos už 
budavojimą daugiau kari
nių laivų.

Shearer sako, kad Bethle
hem korporacija, Newport 
News Shipbuilding ir Dry 
Dock Korporacija ir Ame
rican Brown Boveri Korpo
racija buvo pasamdžiusios 
jį, kaipo ekspertą, vesti 
propagandą už laivų buda
vojimą, slankioti senato ir 
kongreso namuose ir tartis 
su senatoriais ir kongres- 
manais, pravarymui biliaus 
del budavojimo daugiau ka-___ „ ________v . .......u________ _______ _____ ___
rinių laivų. Jis sako, kadi veikėjus šioj apielinkėj. I vencijoj priėmė rezoliuciją 
tos kompanijos neužmokėjo v ........................ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ............
jam už jo darbą virš $250,- 
000, kaip buvo sutarta sulig 
kontrakto, ir del to jis už
vedė prieš jas bylą. Jam 
užvedus bylą, senatas pra
dėjo tyrinėti tą klausimą, 
nuduodant, lyg kad iki šiol 
Washingtono valdonai būtų 
nežinoję to dalyko.

Gastonijos Reakcionie
riai Sugalvojo Bjaurią 

Provokaciją
CHARLOTTE, N. C. — 

Gastonijos ir apielinkės re
akcionieriai ir policija su
galvojo naują provokaciją, 
kad jiems geriau vyktų va
lyti teroro kampaniją prieš 
kovojančius tekstilės darbi
ninkus, unijos organizato
rius ir Komunistų Partijos;

Piratai Pasigriebė Japoni
jos Laivą

Hongkong, Chinija.— Ja
ponijos laivas Deli Maru, 
priklausantis Osaka Shosen 
Kaisha Linijai, plaukiantis 
iš Swatow į Hongkong, pri
siuntė bevielinį pranešimą, 
kad laivą pagriebė piratai.

Manila, Filipinai.— Nuo 
didelės audros, kuri siautė 
Catanduanes ir Rapurapu 
salose žuvo 25 žmonės. Po- 
tvinis ir audra sunaikino su
virs 7,000 namų.

šeštadienį policija paskel
bė, jog “gavus žinių,” būk 
New Yorko radikalai supla
navę pasiųsti savo atstovus 
nužudyti Gastonijos miesto 
advokatą J. G. Carpenter ir 
advokatą A. L. Bulwinkle, 
kurie veda valdžios bylą 
prieš 16 Gastonijos streiko 
vadų.

Suokalbio klausimu laišką 
aplaikęs Edwin R. Bridges, 
buvęs Valstijos Kalėjimo 
Bausmių Dovanojimo Komi- 
sionierius. Tą laišką jam 
prisiuntęs tūlas asmuo, pa- 
liuosuotas iš valstijos kalė
jimo laike jo administraci
jos. Laiško rašytojo var
das laikomas slaptybėj.

Esą, policija dabar visu 
smarkumu “darbuojasi,” ty
rinėdama tą “suokalbį.” 
• Del to, sakoma, atidėta 
tvrinėiimas nužudymo Ella 
May Wiggins. Tyrinėjimas 
turėjo prasidėti šeštadienį.

kariuomene
Hupeh pro-

įvyko, kuo- 
valdžia pa

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Vėl naujas civilis karas 
prasidėjo Chinijoj tarp mi
litarists

Generolo Chąng Fat-kwei 
kontroliuojama ketvirtoji 
divizija susikirto su nacio- 
nalės valdžios 
vakarinėj daly 
vincijos.

Susikirtimas 
met Nankingo
siuntė' įsakymą prašalinti 
generolą Chang iš armijos 
už gabenimą kariuomenės 
be valdžios leidimo. I

Ta divizija, sakoma, buvo 
gabenama iš Ichang su tik
slu pasiekti Pekino-Hanko- 
wo gelžkelį, kur generolas 
Chang turėtų geresnę stra
tegišką poziciją prieš cen-i

30,000 Kepėjy Reikalauja
5 Dienu Darbe Savaitės

ST. LOUIS.— Čia Nacio- 
nalė Kepėjų Unija savo kon- 

kad del 30,000 unijistų ke
pėjų Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoj būtų įvesta pen
kių dienų darbo savaitė ar
ba sutrumpinta darbo die
na. .

Nekurie atstovai nurodė, 
kad sutrumpinus darbo die
ną būtų galima sumažinti 
tarp kepėjų bedarbę, kuri 
pasireiškė įvedant naują 
mašineriją kepyklose.

50 Kalinių Pabėgo

Tegucigalpa, Honduras.— 
Kaliniai, kurie sukilo nacio- 
naliam kalėjime Marcala, 
netoli Salvador rubežiaus, 
penktadienį smarkiai kovo
jo su kareiviais per kelias 
valandas ir suvirs 50 kali
nių pabėgo. Trys oficieriai 
ir keletas kareivių labai su
žeista.

generolas 
suvienyti 
spėkomis

Manoma, kad 
Chang planavo 
savo spėkas su 
generolo Feng Yu-hsiang, 
kuris taipgi nesutinka su 
Nankingo valdžia nuo to lai
ko, kaip jį Nankingo val
džia prašalino iš įvairių 
augštesnių vietų, kurias jis 
užėmė Nankingo valdžioj.

Vėlesni pranešimai sako, 
kad generolas Fengas, ku
ris prižadėjo generolui 
Chiang Kai-shekui apleisti 
Chiniją, sulaužė prižadą. 
Manoma, kad dabar jis su-

Washington.— Penktadie
nį senato laivyno reikalų 
sub-komiteto susirinkime 
tapo iškelta, kad laivų bu
davojimo kompanijos išlei
do $143,000 varymui propa
gandos tarp senato ir kon
greso narių už karinių lai
vų būdavo j imą.

Sinclairio Apeliacija 
Pasiysta Hooveriui
WASHINGTON. — Tei

singumo departmentas 
penktadienį pranešė, kad 
Harry S. Sinclairio, aliejaus 
šmugelninko, apeliacija pa- 
liuosuoti jį iš kalėjimo tapo

NEW YORK. — Penkta- darbininkai neremia unijos 
dienio vakarą suvirš trys! kampanijos.
tūkstančiai New Yorko! “Tai yra netiesa. Kaip bal- 
darbininkų dalyvavo Cen-Į ti, taip ir negrai darbinink. 
tral Opera House, New! stoja į uniją. Negrai darbi- 
Yorke, masiniam mitinge ninkai niekad pirmiaus to 
protestui prieš fašistinį te- nematė ir jie pilniausia re- 
rorą North Carolina valsti-imia unijos ir Komunistų 
joj. | Partijos kampaniją.

-TTT n i . ~ ' “Nei vienas darbininkasBen Wells, kurį Gastoni- i -i • v ., •i .’ t ., , nedalyvauja mušeikų gaujo-jos darbdavių mušeikos bu-L kuriosJ atakuoja unios 
yo pasigriebę ir sumuse,; organizatol'ius. Tie juoda- buvo principalis kalbėtojas. • • , ,
y. •V'-I — * ‘ blllicid.1 bLlolClUvlcl 1b Jivl dl CvjJ*
eis paieis e. mokamų dirbtuvių viršinin-

“Prieš Nacionalę Tekstu kų, daktarų, advokatų ir 
lės Darbininkų Uniją North formanų.”
Carolinoj yra suorganizuo-j Ruomet g hie Melvin ta. 
tą. ir gerai disciplinuota fa-; perstatyta kalbgti susi. 
sistų armija kuria yadovau-, rinkusieji ja pasveikino gau
ja majoras Dolley is valsti-.sjngu de]nlj p]ojimu jr su
jos milicijos, Gastonijos dajnavo internaciOnalą. Ji 
miesto advokatas Carpenter pasakojo apic EUa ‘ May 
n Manville-Jenckes kompa- wiggins nužudvmą, apie 

jos palaidojimą. Ji aiškino 
kad jos užmušėjai tapo p£ 
liuosuoti tik po $1,000 krjr*- 
cijos, kuomet 13 Gastonijos 
streiko vadų, kaltinamų nu
žudyme policijos viršininko, 
visai nepaliuosuojami 
po jokia kaucija, nors 
džia neturi įrodymų, 
bent vienas iš jų būtų 
tas žmogžudystėj.

Kiti kalbėtojai buvo Wm. 
Weinstone, Komunistu Par- z v

sivienys su generolu Chang perduota prezidentui Hoo- veda Vviet?s dienai-

ir Manville-Jenckes kompa-1 
nijos advokatas Bulwinkle; 
Bulwinkle ir Carpenter yra 
prokurorai, kurie deda pa
stangas, kad pasiųsti 16 dar
bininkų į elektros kėdę.

“Šiuo tarpu padidėjęs te
roras, bandymas nulynčiuo- 
ti Saylor, Lell ir mane, ati
darė akis tekstilės darbinin
kų abiejų Carolina valstijų. 
Darbdavių tikslas šioj tero
ro kampanijoj, tai nugąs
dinti darbininkus, kad jie 
nesidėtų prie unijos, ir ner-Į tijos kandidatas į New Yor- 
sekioti organizatorius, kad 
jie apleistų šią apielinkę. 
Ta fašistinę teroro kampa-

nei 
val- 
kad 
kal-

ko miesto majorus; Juliett 
Stuart Poyntz, Alfred Wa- 
genknecht ir Otto Hali, neg
ras darbininkas.

Fat-kwei ir kariaus prieš 
Nankingo valdžią.

veriui. Generalis prokuro
ras Mitchell, sakoma, reko
mendavęs Hooveriui nesi
kišti į tą klausimą.

Sinclairis nuteistas ant 
šešių mėnesių į kalėjimą už 
sekiojimą džiurės narių lai
ke jo bylos del aliejaus 
šmugelio. Jo kalėjimo ter
minas pasibaigia apie kalė
das, bet jis nori greičiau pa- 
siliuosuoti.

Kalėjime jis taipgi poniš- ko vadų kaltinama užmuši 
kai gyvena. Nesenai iškilo 
aikštėn, kad kasdieną jis iš
važiuoja pasivažinėti auto
mobiliu po priedanga važia
vimo su kalėjimo daktaru 
tam tikrais “reikalais.”

dirbtuvių bosai, pasamdyti 
mušeikos, ir daugely atsiti
kimų policistai dalyvauja 
kartu su mušeikomis.”

Kiti kalbėtojai buvo Bill 
Dunne, tik ką atvykęs iš 
Gastonijos, kur jis aktyviai 
dalyvauja organizavime ne
organizuotų darbininkų, iri 
Sophie Melvin, 17 metų am
žiaus mergina, kuri ' 
su 15 kitų Gastonijos strei-i

Išradimas Sugauti nuo 
Nelaimės Bėgančius 
Automobilistus

me Gastonijos policijos vir
šininko Aderholt laike mu-

BERLYNAS.— Berlynie-
| tis išradėjas Rudolf Hoff-
I man išrado įtaisą, kaip su

kartu 'gauti automobilistus, kurie
; bando pabėgti automobiliu ' 
' ištikus nelaimei, ar tai su
sikūlus su kitu automobiliu 
ar suvažinėjus žmogų. Me-

Sovietai Siųs Dovgalevskj
Į Derybas Londonan

MASKVA. — Dovgalevs- 
kis, Sovietų ambasadorius 
Paryžiuj, čia atvyko pasi
tarti su Sovietų valdžios 
viršininkais. Manoma, kad 
Dovgalevskis bus pasiųstas 
į Londoną tartis del atnau
jinimo diplomatinių san ti
kiu su Anglija.

Čia Maskvos Komunistų, 
Partijos konferencijoj Mo-! 
lotovas, darydamas prane
šimą apie Sovietų užsienio 
politiką, pažymėjo, kad su
Anglija nebus diskusuoja- ' 
ma apie jokias skolas iki ne
bus užmegsti pilni diploma
tiniai santikiai. ...

Paliesdamas Sovietų-Chi- Prezidentimais 
nijos ginčą, Molotovas pa-i 
reiškė, kad susitaikymas1 
nenumatomas greitoj ateity, 
nebent Chinija sutiks pri
imti Sovietų .sąlygas.

Washingtonas. — Apro
buojama, kad Amerikoj 
cukraus naudotojams reik
tų išmokėti 50 milionų dole
rių daugiau už cukrų į me
tus, jeigu praeitų naujas 
muito įstatymas, kuris da
bar svarstomas senate.

Trys Užmušta Meksikoj

Mexico City.— Sąryšy su 
i rinkimais, 

; kurie įvyks lapkričio mėne- 
i sį, penktadienio vakarą 
įvyko tarp skirtingų politi
nių grupių susikirtimas ir 
trys asmenys tapo užmušti.

Washington. — Praneša
ma, kad tapo galutinai nu
spręsta laikyti penkių vals
tybių konferencija laivynų 
klausimu Londone. Konfe
renciją šaukia Anglijos val
džia. Įvyks kuriuo laiku 
sausio mėnesį.

šeikų ir policijos užpuolimo chanizmas ^yra užvardintas 
ant streikierių kolonijos 
birželio 7 d.

Dunne pareiškė: “Kadan
gi tekstilės dirbtuvių savi- susidūrimui iškelia bal- 

jtą plotvę su tviksėjančia 
raudona šviesa virš automo
bilio “laisnės” (leidimo) 
plotvės. Taipgi užregis
truoja automobilio greitu
mą.

Kadangi automobilistas 
negali prieiti prie to mecha- 

1 nizmo, tai, sakoma, jeigu 
I būtų priversta įtaisyti tą

“automatišku trafiko sau
gotoju.”

Tas įtaisas pritaisomas 
prie automobilio ir ištikus

ninkai ir jų agentai buvo 
numaskuoti laike tardymo 
streikierių bylos Charlotte, 
kaipo dedanti pastangas nu
žudyti 13 Gastonijos strei
ko vadu, tai dirbtuvių savi- 
ninkai pradėjo terorą prieš 
Nącionalę Tekstilės Darbi-j 
ninku Uniją ir Komunistų' 
Partiją.

“Unija ir Komunistų Par-; mechanizmą visuose auto- 
tija lošia svarbią rolę vado-'mobiliuose, o raktas būtų 
vavime tekstilės darbininkų! policijos rankose, jokis au- 
prieš juodašimčius, kurie! tomobilistas negalėtų pa
bando įbauginti darbiniu-, sprukti nepastebėtas ir ne
kils. Darbdavių laikraščiai suareštuotas ištikus kad ir 
diena iš dienos rašo, būk! mažiausiai nelaimei.

M
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APŽVALGA Mano Įspūdžiai iš Ekskursijos j Sovietų

Chicagos kunigų “Drau
gas” (už rugS. mėn. 18 d.) 
verkia: . .

$2,000. t Seime tą klausimą 
turėsime išspręsti.

Lietuvos , Respublikos Gene
ralinis Konsulatas patiekė vi
siems! laikraščiams priminimą, 
kad Amerikos lietuviai. atsi
mintų. spalių 9 d. jTą dieną, 
ėsą, Vilnijos lietuviai lauks iš ggsĮ 
amerikiečių finansinės >para- naciai, 
mos mokykloms. ) i ■ > ■ .
' O tuo tarpu Lietuvos dikta
torius siunčia Amerikon, o gal 
jau atsiuntė ;“inžinierių” su 
maišu pinigų steigimui fabri- 

, ko — tautiškiems “vilkams”
Tirti. ■ ' :

Išeina, kad dabartinei Lie
tuvos valdžiai savo “kliuksai” 
— “vilkai” yra brangesni, ne
gu Vilnijos lietuviai: “vil
kams” Amerikoj dirbti skiria
ma 50,000 dol., o Vilnijos lie
tuviams šp...

Ar reikia didesnio valdžios 
pasityčiojimo iš 
patekusių lenkų bąudžiavon ?

Voldemaro rezignacija yra visų pirmiausia išdavas rie- 
\ tęnų ir pjovynių pačių Lietuvos fašistų tarpe. Jos jau 
\ jie, nuo šios dienos prasidėjo. Visa eile originalių puči- 
\njnkų, kurių rąnkomis buvo sukurta suokalbininkų val- 

, džia, jau senai atstumta nuo valstybinio lovio, nors ir su, 
riebia kompensacija. Užtenka prisiminti vardus Plech|a- 
Viliaus, Petraičio, Daukanto ir kitų. Tiesa, Voldefriaras, 

m veikiausia, neišlėks į Braziliją ar’į Romą,, bfet jam pusė
tinai bus. apkarpyti sparnai., Voldemaras pastaruoju lai

šku perdaug garsinosi ir perdaug buvo garsinamas, o ši 
^'aplinkybė be peilio pjovė Smetonienės kliką.
• (Vyraujančiu motyvu fašistinės valdžios politikos bu- 
; ‘yo orientacija link Lenkijos, bet Voldemaras, kaipo labai 
, liežuvingas asmuo, bandė simuliuoti kovą su Lenkija, 
‘ kas darė įspūdžio, kad jis ištikrųjų su ja kovoja ir krei

pia politikos vairą prie susipratimo su Vokietija. Volde- 
maras labiau mokėjo muilinti akis smulkiajai Lietuvos

*’ buržuazijai, kuriai pradėjo išrodyti, kad jis ištikrųjų 
r yra didelis kovotojas prieš ponišką Lenkiją. Voddema- 
'‘Yas yra labiau aptašytas politikierius, palyginus su kie-
- takakčiu Smetona, kuris nori rasti tiesesnį ir greitesnį

, kelią prie galutino susipratimo su Lenkija. Tas faktas,
* kad naują ministerių kabinetą pavesta sudaryti J. Tube- 

liui, kuris visą laiką buvo smetoninis, o ne voldemarinis
- (be to, jisai yra Smetonos giminė) aiškiai sako, kad Vol- 1 

demaro rezignacija buvo smetoninės klikos laimėjimas, go 
Jeigu ligi šiol Voldemaras per augštai rietė savo nosį, klausti ir savęs: VAr reikia 
tai ’dabar pradės riesti savo nosį Smetona. Galima lauk- Į didesnio 
4i sustiprėjimo lenkiškų tendencijų ir orientacijos.

Ilenkų pilsudskininkų laikraštis Nowy Swiat (einantis 
.-?New Yorke) rašo, kad Voldemaras rezignavo del nepa-

'J'.. ’ ■ \ ' J.
lygai. -Toj notoj ėjo kalba apie tai, kad Lenkijos valdžia

du neigia Liepyos nepri- 
gulmybę.' Tautų lyga, žinomas dalykas^ eina isd Lenkija.

į. “Ąųgštosios sferos,” veikiausia, davė; suprasti įKauno po- 
Jitikieriams, kad Voldemaras perdaAį kėliąš1 paviršutinio 
triukšme ir kąd Lietuvai būtų naudingiąn tpioj susipras- rauja, darbais rėmė ir tebe- 
iii su Lenkija^ Aišku savaime, kad Kauno‘i politika nėra rėmia*» kruvinuosius fašis

tus, tolydžio nebeišmanyda
mi, kaiį) koyotjĮ * 
nistūs, ‘‘ Wenatiifi 
fašistų diktatūros.

mųs brolių

Vadinas, klerikalai sulin
dę į skolas. Išrodo, kad jie 
negalės iš jų išsikepurnėti, 
be uždėjimo ant parapijom! 
specialių “dievo reikalam” 
duoklių.

h -atsekimu su nota, kurią jisai parašęs vadinamai tautų 

į- remia plečkaitininkus ir tuo būdu neigia Lieįuyos nepri-

Taip, labiau berods nie
kas nesityčiotų. Bet “Drau- 

” redaktorius turėtų pa-

pasityčiojimo iš 
savo skaitytojų, kaip aš iš 
jų tyčiojuosi?” ‘‘Draugas” 
Amerikoj ir jo vienminčiai 
Lietuvoj džiaugėsi, kaip ne
sveiki, kuomet Lietuvoj įvy
ko fąšistjpis A pjerversmįs. 
Per tą visaį, ilpkąi klerikalai, 
nors žodžiais mėva priešta-

PHILADELPHIA, PA.
Gerbiami draugai ir ( drąu- 

Me's,' Bendro : Komiteto 
labai' atsiprašome' ’tų 

draugą ir draugią,; kurie bu
vote ' atvažiavę į apgarsintą 
Vakarėlį, 14 d. rugsėjo ir ne- 
'radote įvykusio ’ vakarėlio.. 
Dfaugaiįbūvd svarbios priežas
tys, kad vakarėlį nebuvo gali
mą surengti. Taigi dabai’ va
karėlis rengiamas subatos va
karė, 28 d. rugsėjo, toj pa
čioj svetainėj, N. F. kampas 
8th St. ir Fairmount Ave. To
dėl mes kviečiame kaip vieti
nius, taip ir iš apielinkės drau
gus ir drauges atsilankyti į 
šį vakarėlį, nes turėsime apart 
šokių ir turtingą programą. 
Dainuos Lyros Choras. Bus 
privažiavusių syečių ir iš kitų 
miestų, nes ant rytojaus įvyks 
A. L. D. L. D. VI Apskričio 
konferencija. Todėl kviečia
me visus ir visas, kaip jaunus, 
taip ir senus, ateiti ir lietuviš
kai pasišokti.

Komisija.

. Franci jos ir Anglijos imperialistai, galuti- 
rezultate, visuomet g&lės padiktuoti, kaupiškiam 

reakcionieriam. Anglijos politika užsienio klaukimafe* riei 
kiek nepakitėjo del to, kad dabar ‘ MacDopaldąs stovi 
prie valstybės vairo. Kaip Chamberlenas Seniau, taip 
JlacDonaldas dabar varo tą pačią antisovietinę politiką, 
kuri reikalauja, kad Lenkija ir Lietuva būtų vienas kū
nas dviejose asabose.

Kuo išaikišti, kad Lenkija užsigynė Plečkaičio, savo 
žmogaus? Mes manome, kad tuomi buvo norėta duoti 
suprasti Smetonienės klikai, jog ve, mes jau gatavi su
sitarti su jumis, mes net Plečkaičio išsižadam. Tai bu
vo manevras, kuris tikrenybėje, žinoma, nereiškia, kad 
Varšava jau liovėsi rėmus plečkaitininkus.

Lietuvos vidaus politikoje negalima laukti nei ma
žiausio pakitėjimo. Tūli buržuaziniai elementai yra lin-1 veikalas “Motina” bus išlei- 
kę.manyti, kad dabar, kada prie fašistų dedasi liaudinin- stas knygoje. Drg. B. nu- 

h kai Vileišiai ir Dailydės, kada Pajaujai paleidžiami iš ka- rodo: *;
Įėjimo, kada gerėja santikiai su krikščionimis, kad da- 

ifear, vadinasi, fašistinė politiką gali sušvelnėti. Nieko 
■"panašaus! Baltasis teroras siaus, kaip ir ligi šiol siautė. 
^Riezninkai ir toliau tęs savo darbą. Ne Vileišiai ir Dai- 
Tydės ves Smetoną, bet Smetona apkrikštys juos savo 
kruvina politika. Lietuvos darbo minios nei kiek nelai- 

; mes del įvairių kombinacijų tarpe reakcinių gaivalų.
. { Lietuvos darbo minios laimės ir pasiliuosuos tiktai 
į^uomet, kuomet jos, Komunistų Partijos vadovaujamos, 
^nušluos visą tą reakcinių budelių saiką. Nei centą mes 

neduodam už “reformuota” fašizmą.<****' i ‘ - -r

nešckonįu-
51 priešus
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ir ‘‘Keleivis”! 
dabar Ameri- 
Partija turi

> ■> • .
• t4/*" ? T.X >

- >
r *‘3Wien0S” 

.susirūpinę, kiek
JČomunistų

... .

„įerai, kad jie tuo 
/kausimu susirūpino, bet pir- 
miausiai turėtų pažiūrėti į są- 

įdardą ii4 suskaityti, kiek ja
me liko socialistų.

Dar daugiau. Jeigu patys 
*nežind, tai nors pas Kazį Liut
kų turėtų paklausti, kiek) jų 
/‘literatūros draugija” turi na
trių ir pas Purvį-Hermaną, 
«kiele ižde pinigų, kariuos jis, 
J būdamas socialistu advokatu, 
Satsiprovojo iš komunistų.

----- i ■ i ;• ' ? s. •: .• i >. 5 i ' . 
laukia Jungtįpią Valstijų tei
sėjo nuosprendžio :už užpuoli
mą ant jaunos mergaitės. Tuo 
tarpu tautininkų ir katalikų 
spauda tyli.

Gorkio “Motina” 
Lietuvių Kalboj

Drg. Bevardis “Vilnyj” 
praneša, kad šiuo tarpu per 
laikraštį einąs serijomis 
Maksimo Gorkio garsusis

gražiai
sau ne-

vietas

Musų menininkai, ypač ku
rie stengiasi išmokti 
rašyti, “Motinoj” ras 
išsemiamą šaltinį.

Ar tikėsit? Tūlas
jau keturis kartus skaičiau ir 
vis randu naujų pažibų.

Kiek milžiniškos jėgos yra 
pas Gorkį piešti gyvenimą, 
ypatingai darbo žmonių gyve
nimą !

Aš visgi nesulaukiu tauti- 
ar klerikalų spaudoj ži- 

jnių apie dingusį , diplomatinės 
įveisles Žmogų Akyrą-Biržį. 
IVieni sAko, kad jis Slapta de- 

k Lietuvą, b. kiti 
UvU’tina, -'’ėfti už grotų ir

Fašistų valdžios Lietuvoje 
didžiausis ramstis, tai ameri
kiečiai turistai. Juk kiekvie
nas amerikietis, nuvykęs Lie
tuvon, palieka nemažą pinigų 
sumą. Todėl fašistinę valdžia 
rengiasi amerikięčiuš apdova
noti Gedemino ordenais. Ver
tėtų neužmiršti ir p. ■Grigai
tį, nes kitaip jis jausis nu
skriaustu.

Švęnčioniškis.

Viena, Austrija.— Austri
joj planuojama pravesti fa
šistine konstitucija.

nuo ją treti. kitkądaro. Vi
si, matyt, linksmi' ir' liuosi. 
Nematyt nusiminusių. Ap
sirengę švariai.

Atlankėme ir Lietuvišką 
Kliubą, kuris dar nesenai 
susitveręs, nedaug narių te
turi. Lavinasi daugiausiai 
bendroj apšvietoj ir dailėj.

Birželio 3 d., kai 5 vai. 
v. apleidžiau B ridge water, 

‘ Mass. Mano tikslas buvo 
! pamatyta Sovietų Sąjungą, 
1 apie kurią tiek daug žmo- 
; nių šneka, vieni girdami, o 
kiti peikdami. Vieno tik bi
jojau, tai Atlantiko; per ku
rį, 20 metų atgal, važiuoda
mas į Ameriką, sunkiai sir
gau. Mūsų laivas iBerenga- 
iria* New Yorką .paliko bir
želio 6 d; ryte. 7 vai. ryte 
jau New Yorko nebėmatėm. 
Vanduo ■ buyų » r<am(us> oras 
gražus, saulėta. Mūsų mil
žinas Berepgaria rėžė van
denį per visas šešias dienas 
smarkiai. Mano baimė, kad 
reikės sirgti, buvo veltui. 
Po šešių dienų pasiekėm 
Southamp toną, Anglijoj. Iš 
ten sėdome į traukinį ir už 
2 vai. važiavimo, pasiekėm 
Londoną, tą garsų miestą. 
Antrą dieną, susodino mus 
28 asmenis į autobusą, ir 
apvežė miestą.

Aprodė svarbesnes vietas, 
bei įstaigas, kurias įdomu 
buvo pamatyti ir palyginti 
su New Yorku, kuris lygus 
skaitliu m gyventojų. Iš 
architektūros pusės budin- 
kai bei'budavonės Londono 
labai paprastos. Nekurie 
budinkai labai seni, aprūkę 
ir netaisomi arba nemalia- 
vojami. 6-tą valandą vaka
re susodino mus į autobusą, 
nuvežė į ’ stotį. . Traukiniu 
važiavome apie 4 Valandas. 

’ 'Paskui ; sėdome , į mažą 
Danijos laivuką, kuriuo va
žiavome 21 valandą ir vėl

persėdome į traukinį ir va
žiavome 8 valandas iki Co-
penhagenui, Danijos sostą-1 Užklausiau, kiek Leningra- 
pilei. Danijos ūkininkai de lietuvių randasi. Atsake, 
matyti gyvena neblogai, Že- ■ kad apie 7 tūkstančiai. Di
mes pūstos nesimato. Bu-’džiumoj katalikai.
dinkai geri, gyvuliai gra- Užklausiau, ar yra katali- 
žūs. Žmonės matyt nesu-kiška bažnyčia. Atsakė, 
vargę atrodo. Apsirengę kad yra 11. bažnyčių. Ko- 
švąriai. Miesčionys taipgi del, sakau, valdžia jų neuž- 
pilni gyvumo. . .'
■' Copenhagene prisiėjo pra- nyčias nesikiša. Kaip para-

daro? Sako, valdžia į baž-

leist pusė' dienos. Miestas 
gražųš. Mas tas įdomu bu
vo,' kad moterų neteko ma
tyti, taip sakant, dirbtinais 
veidais. Jos.be .maliavų ar 
kokių ten miltelių gali gy
venti.

11:30 vai. dieną sėdome į 
laivą ir išplaukėm į Helsing- 
forsą. j Važiavę apie 46 va
landas, pasiekėm paskutinę 
prieplauką — Helsingforsą, 
Finlandijoj. Ten išbuvome kalbėtis, 
nuo ryto iki vakarui. Kaip jum patinka dabartinė vaf
li :45 v. sėdome į traukinį ‘džia. Visi atsakė, kad kito- 
ir po 11 valandų pasiekėm 1 kios valdžios mes nenorim, 
Sov. Rusijos rubežių, kuri kaip Sovietų. Esame laisvi 
peržiūrėjus mūsų daiktus ir ir laimingi, 
patikrinus, kiek turim pini- pinti, 
gų, kad atgal grįždami ne
turėtumėm daugiau, kaip 
įsivežę į Rusiją.

Muitinės prižiūrėtojai 
maiidagūs, be pasipūtimo. 
Ne taip, kaip buvo prie ca
rp. Pq apžiūrojipę vėl sė
dome į tą patį traukinį ir 
leidomės į Leningradą. Ant rusiškai ir angliškai, 
stoties' mus pasitiko palydo
vas, jaunas1 Vyrukas, tečh-l 
nologijės, sįiudėhta$. : Sudė- 

.jom bagažu į .vięrlą automo
bilių,, o mus ,ppnkis susodino 
į kitą iri nuvėžč >į viešbutį, 
vadinamą “Europos Viešbu
tis.” Viešbutis ' gražus. 
Kadaise jame sūstodavo ku
nigaikščiai, baronai ir kiti 
didžiūnai, caro giminės, o 
šiandien darbininkai naudo
jasi. Pavalgę gerus pietus, 

, pasilsėję, susėdome į auto- 
1 mobilių ir važiavome apžiū-l 

f rėti miestą.
Leningradas buvęs labai | 

apdaužytas laike revoliuci-1 
jos. Šiandien yra taisomi; 
namai ir gatvės. Visas 
miestas remonte. Darbas 
didelis ir reikalauja daug 
energijos; bet darbininkai 
turi jos užtektinai, kadangi 
jie jaučiasi esą to visko sa
vininkai.

Kitą dieną važiavom ap
žiūrėti caro buvusius palo- j 
cius, kur viskas yra užlai
koma Čielybėje parodymui, gėjai nepraneš į mūsų dien- 

j kaip carai nuo Petro Di-iraštį.
_______  džiojo - gyveno , ir kokias 

Sveikiname dienraštį “Laisvę” ir jos skaitytojus de- 'brangenybes ■ tmėjo suplėšę 
• :_____________________! is darbininkų. \
Linkime dienraščiui ilgiausių metų gyvavimo toje pat Apžiūrėję carų palocius,. 

•._> 1<' • J •* V Z ' *1 • A ' Y •   • «-> -lArzi ii ‘ Emu veri;

bu-
pijonai’ nori, tai patys už
daro. Tai daugelis jau yra 
padarę.,

• Aš sakau, kad pas mus, 
Amerikoj, tūli laikraščiai 
rašo, būk Rusijoj yra baž
nyčios griaunamos, o kuni
gai kariami bei sušaudomi. 
Mums draugai atsakė, kad 
tai melas. Nieko panašaus 
nebuvo ir nėra.

Su daugeliu rusų teko 
Klausiau, kaip

Pranešimas A. L. D. L. D. VI 
Apskričio Delegatams

Brangūs draugai, kurie esa
te išrinkti 'į -VI Apskričio su
važiavimą, kuris įvyks 29 d. 
rugsėjo Phil'adelphijoj, mes 
kviečiaihe visus atvažiuoti iš 
Vakaro, nes rengiame puikų 
pasilinksminimo vakarėlį su 
programa. Visfems < delega
tams nakvynės1 bus1 'parūpiiiį- 
tos... .. '. / > . Komisija.,

Viskuo aprū- 
Už šitą valdžią mes 

galvas guldysime, jeigu kas 
kėsintųsi ant jos. ,

Apžiūrėję Leningradą ir 
pasikalbėję, leidomės į Mas
kvą, į pačią širdį Sovietų 
Rusijos. Pribuvus į Mask
vą, ant stoties pasitiko jau
na graži moteris, kalbanti

(Bus daugiau)

PASVEIKINIMAI DIENRAŠČIUI “LAISVEI”
Šiuomi talpiname dar kai kuriuos pasveikinimus, kurie 

netilpo jubilėjiniame numery j.—Red.

Sveikiname Dienraštį “Laisvę”
A. L. D. L. D. 50-ta kuopa sveikina mūs brangią “Lai

svę” sulaukus dešimties metų, per kuriuos ji kasdien dir
bo ištikimai del darbininkų klasės. Linkime ir, toliau 
laikytis tos pačios linijos ir rodyti tikrą kelią darbininkų 
klasei į geresnę ateitį. Čion įdedame 10 dolerių “Lais
vės” naudai. •

Jonas Ivonaitis, 
Sekret. A.L.D.L.D. 50 Kuopos.

Tegul Gyvuoja Dienraštis “Laisvė”!
Negalima ir įkainuoti to didelio darbo, kurį atliko 

dienraštis “Laisvė” laike savo dešimties metų gyvavimo. 
Ji buvo organizatorius, švietėjas ir vadas plačiųjų lietu
vių darbininkų masių Amerikoj jų kovose už geresnę bui
tį ir už galutiną išsiliuosavimą iš kapitalistinės vergijos. 
Sveikindamas mūs dienraštį-su jo dešimtmetinėm sukak
tuvėm, siunčiu jam. atikų penkinę, kad pastiprinus jį at
eičiai.

Lai gyvųųjtl dienraštis “Laisvė”! A. Matulis.
Taip, tai bus graži ir nau-’ 

dingą dovana lietuviams 
darbininkams. Tai nemažas 
įdėlis mūsų dar neturtingoj 
pr'ol6{arihėj ’ ’' literatūroj! 
Kiekvienas turėtų pasisteng
ti “Mųtiną” įsigyti | tuojąu. 
Užsakymus turėtų siųsti da 
bar.

šimties metų gyvavimo sukaktuvėse! iš darbininkų.

kryptyje 
'$10.00.

kurios per ' siųos metus N laikėsi. Siunčiame;
,. . v . ' , , •< I ■ :• ,.!<•. • ’ I ' ' ' •

. •■■. ■_ /Draugiškai; i. ... ; • ••
< M. ir J. Deguliai.

Klerikalai 
įlindę j Skolas

So< Bostonų “Dąrbinin- 
kas” (už rugs. 17 d.) prane
ša apie savo “Šv. Juozapo 
Liet. Darb. Sąjungos” sei
mą, būsiantį- šią savaitę. Ra- 
girla visas1 davatkas feubrus- 
ti, nes : ,

Kitaią metais .mes turėsime 
likviduoti apiė $20,000'' brgahi- 
zacijos skolą. , Kaip tą pada
rysime? Juk $20,000,' tai ne

Rasiniečiai Sveikina Dienraštį
Mes, ALDLD 65 kuopos nąriąi/iš Racine, įWi&,i sveiki

name “Laisvės^ Dienraštį su 10 metų sukaktuvėm. Kiek
vienas klasiniai susipratęs darbininkas džiaugiasi, kad 
“Laisvė” per 10 metų1 nešė ;augštai iškėlus raudoną vė- 

j luką, tą brandų žehklą darbo žmonijai, o valdonam pra
žūtį; Su visu įtempimu ir’ pasišventimu skleidė darbinin
kišką apšvietą, gynė jų lįeikalus ir buvo vadove visuose 
kovos laukuose darbo žmonijai.

Pasitikime, kad ateityje “Laisvės” dienraštis. išlaikys 
•tą liniją; dar1 su didesniu pasišventimu vadovaus darbi
ninkus jų kovose del geresnio rytojaus ir galutino tikslo: 
atsiekti pergales. > ■ -' . i . n v • •’ >•

Nuoširdžiai1, velijame “Laisvės” administracijos ir re
dakcijos štabo’ nariamš, Sykiu ir bendradarbiam geriau
sio pąsįsekimp ir tvirčiausių pasirįžimų organizuotai at
siekti pageųjaująmo tikslų—darbininkų,* pergalės.
. < , . < t ■ , • . >;. j i* ALDLD 65 Kuopos Iždininkas

C ha s. Kiselis.

WILKES-BARRE, PA.
, ■ 5 t *

?—f—
• A. L. D. L. D. T2-to Apskri
čio prakalbų maršrutas Se
nam Vincui prasideda su 6 
spalių? čia paminėsiu vietas, 
kur įvyks prakalbos.

Inkerman, Pa., įvyks 10 d. 
spalių, 7-tą vai. vak., Bara
nauskienės svetainėje, 32 .Main 
St.

Pittston, Pa., įvyks 11 d. 
spalių, 7-tą vai. vak., Valin- 
čiaus svetainėje, 51 Butler Al-

Scranton, Pa., 12 d. spalių, 
7-tą vai. vak., Hurvich svetai
nėje, 110 W. Market St.

Plymouth, Pa., įvyks 13 d. 
spalių, 2-rą vai. po piet, Stra
vinsko svetainėje, 42 Terry 
St.

Wilkes-Barre, Pa., 13 d. 
spalių, 7-tą vai. vak., B. Pe- 
talūno svetainėje, 53 Bank St.

Forest City, Pa., įvyks 16 
d. spalių, 7-tą vai. vak., Gra- 
nierių svetainėje “Zvon.”

Kitų vietų dar neturiu po 
I ranka antrašų, kur prakalbos 
! turi įvykti. Kitą kartą para
šysiu kitų vietų, jei patys rcn-

ėjome apžiūrėti taip vadi-> 
namą politiškų prasikaltėlių 
“palocių”, \ Petro-Pavlovsko; 
tvirtovę, kur buvo kankina-; 
mi darbininkai. Tenai ur
vuose sienos cementinės. 
Vietoj auksų, paprastos van
deniu apšarmojusios sienos 
ir geležinės lovos. Tenai 
buvo kankinami darbiniu-' 
kai, pasipriešinę ' prieš 
kraugerius, žodžiu sakant, 
baisi vieta. Bet šiandien 

lyra tuščia ir užlaikoma tik 
del parodymo žmonėm, kur 
gyveno carai kraugeriai ir 
kur buvo kankinami darbi
ninkai.

Toliaus ėjome apžiūrėti 
Darbininkų Kliubuš. Kliu- 
bai su visokiais įrengimais: 
skaityklomis,- visokiais žais
lais. Vieni skaito, kiti dai-!

Paminėtos kolonijos turi pri
sirengti gerai su literatūra del 
platinimo per prakalbas.-;
\ Kaip kur bus. prakalbos1 su 
jnuzikalė programa. Dainuos 
;WiIkes-Barrių Aido Choras ir 
at^kirį solistai ir duetai. Bet 
kur kokia programa bus suda
ryta, pranešiu vėliau.

Apskričio Kom. Narys,

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Rugsėjo 23 d.:
—Prasidėjo Penktasis Ant

rojo Internacionalo Kongresas, 
1900.

—New York o konferencijoj 
tekstiliečiai darbininkai įkūrė 
naują, • kovingą uniją, New 
Textile Workers Union of 
America, 1928.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”
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KOMUNISTU INTERNACIONALO P1LD.
KOMITETO DEŠIMTAS PLENUMAS

Racionalizacija ir Bedarbe
Komunistų Internacionalo 

Partijų (sekcijų) atstovam ren- 
kanties į Dešimtą Plenumą, 
jau šešto Kongreso atžymėtos 
linijos delei ekonominės ir po
litinės padėties radosi giliai 
įbrėžtos realaus gyvenimo įvy
kusių faktų.

Kusininas plenumui patiek
tam riSporte “Tarptautinė Pa
dėtis ir Komuniste/ Internacio
nalo' Uždaviniai” atžymi, kaip 
kapitalistinėse šalyse racionali
zacija naikinančiai mažina dar
bo spėką, atbudavojimo kiekį ir 
skubiai augina bedarbių armi
ją. Kusininas nurodo, kad iš 
vienos pusės, racionalizacijos 
spaudžiami, darbininkai, kapi
talistinėse šalyse, neišgaudami 
trumpesnių darbo valandv/ ir 
gyvenimo brangumui nepigė- 
jant, o įvedant racionalizaciją, 
vis daugiau prekiv/ pagamina, 
ir santikyj su tuo kas kart vis 
mažesnę begauna dalį savo dar
bu sutvertos vertės pavidale al
gos. Tatai paskubiai verčia 
prekių perviršį dar didesniu 
kaupu ir didina bedarbių jau ir 
taip nemažą armiją. Gi iš an
tros pusės, idant išbugdyti pre
kių perviršį, tai kova už rin

gas vis labiau įsitempia, kon- 
tradikcijos (prieštaravimai) 
tarp įvairių kapitalistinių vals
tybių didėja ir veda prie kon
flikto kapitalistinį pasaulį, prie 
naujo imperialistinio karo.

’trečias neigiamasis veiksnys 
kapitalistinėj ekonomijoj, tai 
trylika miliom/ bedarbių. Ta

I

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas 

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS 

981 Broadway
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

' milžiniška bedarbių minia, vie
na, kerta dirbančiųjų darbinin- 

. kų algas; gi antra, ta trylika 
I milionų nesutveria kapitalis
tams viršvertės, kaip kad tu
rėti/ būti, sulig kapitalistinės 
gamybos, sako Kusininas: “ot 
tatai ir yra rimtas ženklas ka- 

| pitalizmo krizio.”
I Kapitalistinėj ekonomijoj vie
ningas planas negalimas. Nors 
Kautskis ir visas Antras Inter
nacionalas darbuojasi sušilę, be- 
išdavinėdami darbininkų reika
lus ir belopydami įrančias siū
les kapitalistinio, ūkio, bet trū
kimai vis neriasi platesni ir gi
lesni, ir kapitalizmo stabiliza
cija smarkiai kratoma mirties 
drugio.

Gi Sovietų Sąjungoj vieningu 
planu socialistinis ūkis smar
kiai kelia augštyn gamybą. So
cialistinėj gamyboj racionaliza
cija yra pačių masių akstina- 
ma ir tai yra tų pačių masių 
naudai: daugiau produktų — 
trumpesnės darbo valandos, 
daugiau poilsio, ilgesnės vaka- 
cijos, daugiau mokslui laiko ir 
tt. Sovietų Penkių Metų Pla
nas yra racionalizacijos varyk- 
lė socialistinio ūkio sparčiame 
gamybos pakėlimo darbe.

Vieningas planas Sovietuose 
pritaikomas ir ten, kur yra 
daugybė visokių keblumų. Dau
giausia tos rūšies keblumų tai 
žemdirbystės ūkyje. Vienok ir 
šitoj srityj jau daug kas nu
veikta. Už penkių metų žem
dirbystės ūkis visai kitaip at
rodys, negu jis yra dabar.

Kolektyvės įstaigos žemdir
bystės ūkyje dabartiniu laiku 
apima apie du ir pusę iki trijų 
milionų hektarų žemės. Gi pa
baigoj vykdomo “Penkių Metų 

1 Plano” kolektyviai žemės ap
dirbimo užvedimai apims 25 
milionus hektarų žemės.

Sovietijos darbininkų būvis 
.kas metai pagerėja 10 nuošim
čių, akyvaizdoje Penkių Metų 
Plano pravedimo ir pereinant 
prie 7 valandų darbo dienos. 
Su pabaiga 1932 metų visoj in
dustrijoj bus įvesta 7 valandų 
darbo diena. O jau ir dabar 
pavojinguose darbuose dirba 
tik po keturias valandas; kal
nakasiai po šešias.

Socialės apdraudos fonde So
vietų šalies darbininkai turi 1,- 
100,000,000 rublių, į kurį tai 
fondą tiesioginiai darbininkams 
nereikėjo mokėti nei vienos ka
peikos.

Tą viską galima išreikšti 
žmonijos pajėgų tveriamuoju 
(konstruktyviu) lenktyniavimu 
socializmo budavojime. Ta ma
sė, ką nuvertė kapitalizmą, su
traukė retežius išnaudojimo ir 
vergystės, dabar prie diktatū
ros proletariato būdavo ja savo 
nuosavą socialistinį namą, sako 
Kusininas.

Dešimto Plenumo teziai 
“Tarptautinė Padėtis ir Kom- 
interno Bėgami Uždaviniai” 
pažymi sekamus reiškinius bei 
faktus:

“Pasekmėj kapitalistų racio
nalizacijos mes matome milži
nišką bedarbės augimą: tarp 
12 ir 13 milionų bedarbių ka
pitalistinėse šalyse.

“Kad atsispirti prieš varžyti
nes (konkurenciją) iš Europos 
pusės, tai Amerikos buržuazija 
veda planingą užpuolimą, idant 
numušti Amerikos darbininkų 
klasei būklės lygmalą” (arba 

; gyvenimo laipsnį). “Gi pasek
mėje to į bedarbių eiles pri
sitvenkė suvirs trys milionai 
nedirbančiųjų.”

Jungtinių Valstijų darbinin
kai yra spaudžiami racionali
zacijos; visu frontu kapitalistai 
kapoja algas darbininkams 
(angliakasiam, audėjam, siuvė
jam ir tt.) ; gi iš antros pu
sės, išaugusią bedarbių milio- 
ninę armiją kapitalistai naudo
ja, kad algas mažinti ir abelnai 
darbininkų būklės laipsnį 
(standardą) bloginti. Pietinė
se valstijose, Pietinėj ir šiauri
nėj Carolinose, Georgijoj ir A- 
labamoj, turinčiose 300,000 au
dimo pramonės darbininkų, al
gos siekia 3 dolerius į savaitę 
pradiniam darbininkui ir 14

dolerių prityrusiam audėjui. 
Vidutinė alga už 60 valandų 
darbo savaitę—tik 10 iki 12 do
lerių.

Gastonijos Darbininkų 
, Terorizavimas

O kaip pietinių valstijų ka
pitalistai atsiliepė į prasidėju
sias kovas audėjų, nepakelian
čių tos naštos, tam ypač ryškų 
pavyzdį suteikia Gastonijos 
streikas. Audyklų savininkų 
pasiryžimas su savo teismo pa- 
gelba nužudyt šešiolika strei- 
kierių ir organizatorių Nacio- 
nalės (kairiosios) Audėjų Uni
jos yra centralinis požymis, 
kaip Jungtinių Valstijų kapita
listai yra griežtai nusistatę te
roru kraujuose paskandinti 
darbininkų pasipriešinimą, 
idant galėtų juo labiau blogin
ti jau ir taip sunkią darbinin
kų buitį.

Kova su Karo Pavojum
Įvesdami racionalizaciją ka-• 

pitalistai, ypač Amerikos, gyrė
si pastovumu ir nuolatiniu ger
būviu (prosperity) ; gi socialis
tai jiems visame kame padėjo, 
belopydami klasių kovą su kla
sių bendradarbiavimu, belošda
mi darbininkų išdavikų ir kori
ku roles.

Antras Internacionalas dėjo
si išvesiąs buržuaziją iš kapita
listinio ūkio anarchijos ir nu- 
kelsiąs pasaulinį kapitalizmą 
nuo pavergtų masių kylančio 
revoliucijos vulkano į ilgą, ra
mų kapitalizmo plėtojimosi lai
kotarpį.

Konciliatorinis (tai yra kla
ses taikantis) supratimas, kad, 
būtent, menkėją vidujiniai ka
pitalizmo prieštaravimai (Bu- 
charino filosofija.—F. A.) ka
pitalistinėse šalyse, ir apie nu
matomas galimybes suorgani
zuoti planingą rinką viduj, kuo
met anarchija vyrauja užsieni
nėse rinkose, tai yra niekas 
daugiau, kaip tik atmetimas 
abelnai viso kapitalizmo plėtoji
mosi bėgyje paskutinių metų ir 
tikrenybėje ženklyva kapitulia
cija (pasidavimas) reform isti- 
nei ideologijai.”

šitas punktas kerta į patį 
centrą renegato Lovestono ir 
kompanijos oportunistinės filo
sofijos, kad vidujiniai kapitalis
tų prieštaravimai nėra’ susijun
gusiai plaukiančiais prieštaravi
mais užsienio rinkose. Ir del 
to ta lovestoninė “išimtinumo” 
teorija ir išaugo, kad jis nema
to Amerikos kapitalizmo krizio, 
pripažindamas pasaulinio kapi
talizmo krizį.

Besiartinančio imperialistinio 
karo pavojų matome naujuose 
patvarkymuose reparacijų klau
sime, Youngo plane, kuris nei 
jokiu būdu nepažymi taikumo 
bei minkštėjimo imperialistinių 
prieštaravimų. Kaip tik prie
šingai, tatai dar veda prie pa- 
aštrėjančio konflikto imperiali
stų stovykloje (Anglijos-Ameri- 
koš kova už reparacijų banką, 
Francūzų-Vokiečių antagoniz
mas), gi tuo pačiu laiku auga 
pavojus piniginės blokados, kas 
reiškia taip pat intervenciją 
(įsikišimą) Sovietų Sąjungom 
Gi pasekmėje viso to kas kart 
vis daugiau Vokietija labiau 
įtraukiama į imperialisti/ mili- 
tarinę politiką prieš S.S.R.S. 
Mažiukai karai kolonijose ir pu- 
siau-kolonijose (Chiang Kai- 
sheko ir Fengo), už kurių pe
čių slapstosi augantieji Angli- 
jos-Amerikos prieštaravimai. 
Tai įžanga į didelį karą Jung
tinių Valstijų ir Anglijos už 
pasaulio valdymą-hegemoniją.”

(Bus daugiau)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. — Kokią vertę 

dabar turi Sovietų Rusijos pi
nigai 1919 metų? Pas mane 
ji/ randasi, todėl norėčiau ži
noti.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas. —■ Sovietų Ru

sijos pinigai 1919 metų verti 
tiek, kiek tų laikų Vokietijos 
markės ir Lietuvos auksinai. 
Jų visų vertė tokia, kiek ta 
popiera, ant kurios atspaus
dinti, verta.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ”

PITTSTON, PA.

Nelaimes Kasyklose ir Jų 
N eprižiūrejimas

Rodos nei vienas neužgin
čys, kad visur kasyklose įvyk
sta daugiau nelaimių, daugiau 
darbininkų netenka gyvybės 
ir daug lieka taip sunkiai su
žeistų, kad dauguma iš jų 
miršta ligonbučiuose. Kiti iš 
tų sužeistų pasveiksta, bet jau 
nebūna tokias gerais darbi
ninkais, kaip buvo pirma. 
Tankiausia iš tokių sužeistų 
darbininkų lieka amžini palie
gėliai.

Tokių nelaimių daug įvyks
ta kietųjų anglių industrijoj. 
Daugiausia jų būna Pennsyl- 
vanijos Co. kasyklose, čia 27 
d. rugpjūčio pusiau antrą va
landą po pietų, sugriuvo Penn
sylvanijos Co. No. 8 šafto an
glių kasykla. Kasyklos griu
vimas buvo tokis triukšmingas, 
kad net paviršius žemės su
truko į baisiausius plyšius, ir 
daug stubų liko suardyta, 
žmonės, pajutę tokį.didelį bil
desį, bėgo laukan iš stubii 
šaukdami, nes nežinojo, kas 
čia įvyko. Minėtoj kasykloj 
dirbo nemažai darbininkų. Di
džiuma jų pabėgo, 14 likosi 
sunkiai sužeistų ir 3 užmušti. 
Užmuštuosius 2 išėmė iš ■ ka
syklos, o vieną ir dabar nesu
randa. Kasykla buvo atiduo
ta kontraktoriui ir ji buvo la
bai apleista. Darbininkai 
ėmė paskutines kasyklų ang
lių sienas, ir jie negavo užtek
tinai ramsčių, kad jie būt ga
lėję šiek tiek save apsaugot 
nuo nelaimės. Kontraktorius 
ir kasyklų užveizdos (bosai) 
kelios dienos prieš kasyklos 
griuvimą aiškiai žinojo, kad 
kasykla randasi pavojuje, bet 
nieko apie tai nepranešė dar
bininkams, leido dirbti iki pa
skutinei minutai, kol kasykla 
užgriuvo. Mat, kontraktoriui 
ir kasyklų užveizdom nerūpi' 
darbininkų gyvastys, jiems rū
pi darbininką spąust, kiek tik 
galima, kad jis daugiau iškas
tų anglių ir kad daugiau liktų 
pelno kontraktoriui ir kasyk
lų kompanijai.

30 dieną rugpjūčio, Penn- 
sylvanijos Co. No. 14 kasyk
lose, vėl tapo ant vietos už
muštas mainierys, o jo pagel- 
bininkas baisiai apdegintas. 
Nelaimingasis su savo pagelbi- 
ninku tampavo skylę ir eks- 
plodavo skylėje dinamitas. 
Tai vis kontraktorių ir užveiz- 
dų išgalvota skubinimo siste
ma.

Rugsėjo 5 d. Pennsylvanijos 
Co. Central kasyklose krito iš 
viršaus akmens atskala ir už
mušė pagelbininką, o mainie- 
rį sužeidė. Rašant šitą ko
respondenciją, vėl išgirdau, 
kad 9 dieną rugsėjo Pennsyl
vanijos Co. No. 8 šafto kasyk
lose krito iš viršaus didelis ak
muo ir užmušė du mainierius. 
Vadinasi, per 11 dirbamų die
nų Pennsylvanijos Co. kasyk
lose 6 angliakasiai užmušti ir 
16 sužeistų. Tai yra didelis 
skaičius. O da reikia atsimin
ti, kad dabar kasyklos visą 
laikotarpį nedirba. Jeigu ka
syklos minėtos kompanijos 
dirbtų pilną laiką, tai kiek 
tuomet būtų tokių nelaimių ir 
kiek darbininkų gyvasčių žū
tų.

Pennsylvanijos Co. kasyklos 
labai apleistos. Keliai kasy-, 
klose akmenimis ir senais su
puvusiais ramsčiais apgriuvę. 
Viršuje irgi tas pats: liuosi 
akmens stovi ant darbihinkų 
galvų, kurie gali bile minutą 
kristi darbininkui landžiojant 
pro juos. Negeriau yra ir pa
čiuose “pleisuose,” kur darbi
ninkai ima anglis. Ten nėra 
užtektinai ramsčių. Už liuo- 
są akmenį, kuris turėtų būt 
nuimtas, kad nepaliestų kris
damas darbininką, nemoka 
darbininkui nieko. Tokiu bū
du, kad uždirbus sau duonos 
kąsnį, darbininkas eina ir ka
sa anglį po liuosu akmeniu, 
pakol tas nukrinta ant jo ir 
atima gyvybę. Kada darbi
ninkas jau liko užmuštas, ta
da ateina didesni kasyklų už
veizdos, apžiūri tą vietą, kur 
darbininkas buvo užmuštas. Ir 
ką jie tada suranda? Ar jie 
suranda, kad tai čia buvo ne

apžiūrėta tinkamai vieta, kur 
darbininkas dirbo, kad nebu
vo pristatyta ramsčių, kad ne
buvo ganėtinai užmokėta dar
bininkui už jo darbą? •- Nieko 
panašaus jie tame neranda. 
Jie išteisina mažesnius kasyk
lų užveizdas, jie išteisina pa
čią kasyklų kompaniją, ir jie 
visi rankas nusiplauna ir visi 
lieka nekalti. Tankiausia jie 
apkaltina patį darbininką, kad 
jis pats tame kaltas, nes jis ne- 
sisaugojo.

Štai da viena svarbi prie
žastis, kur darbininko (gyvy
bei gręsia pavojus. Tai da
bartinė skubumo sistema ang
lių kasyklose, įvesta pačių už- 
veizdų, kurie verčia darbinin
ką skubiai dirbti, o vėliaus nu- 
kapoja darbininkams uždar
bius. Tada darbininkas jau 
priverstas skubiai dirbti, kad 
galėtų sau užsidirbti šiek tiek 
ant duonos ir druskos. Ir ka
da darbininkas skubiai dirba, 
tada jis neturi laiko apžiūrėt 
savo vietą, pamiršta, kad jam 
gręsia pavojus ir bile minutą 
gali netekti gyvybės.

Tiesa, dabar mainieriai ne
turi kam pasiskųsti, kad kas 
už juos užtartų, apgintų niuo 
išnaudotojų. U. M. W. of A. 
unija liko sudaužyta pačių u- 
nijos vadų ir Pennsylvanijos 
Co. kasyklų bosų. Dabar mai- 
nieriams daugiau nieko nelie
ka, kaip tik organizuotis į Na- 
cionalę Mainierių Uniją, kuri 
yra tikra darbininkų unija, 
kuri kovoja prieš dabartinę 
skubinimo sistemą, prieš da
bartines dideles kasyklose ne
laimes ir prieš kapojimą dar
bininkams algų. Tad mainie
riai, ilgai nelaukite, bet stoki
te ir budavokite paminėtą sa
vo uniją.

Beturtis.

Vajus! || Vajus!
DARBININKAI STOKITE

| AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDA 
DĖTUVIŲ AMERIKOJE

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 
ĮSTOJIMO KAINA

įjus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite j APLA 
naujus narius. Skaitykite, kų jums Centro Komi

tetas siiilo 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 taip 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?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Keturi Skyriai Pomirtinės:
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.

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.

PLATINKITE “LAISVĘ”

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

‘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, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis. po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii- 

ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
! myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
i tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

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

1 riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyviškas 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—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Ralių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3: Pusei-—^$1.51

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

“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

$1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visojdų 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgul 
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 Il
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

—

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

UAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dlen< Ir nedilto 
Mli nuo 9:80 iki S ral. po piety

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 
WILKES-BARRE, PA.
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A. L D. L D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

gaus, dar ir gerą Ne L>e reika
lo tad ir kritikuoja P. T. va
dinami bolševikai už bereika
lingą eikvojimą Susivienijimo 
turto.

S. L. A. Narys.

Pirmad., Rugsėjo 23, 1929

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI
12 vai.

SAN FRANCISCO), CAL.
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Ka- 
pa- 
yra 
pa-

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

15 Metų

i

H

•1

i

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

netoli nuo 
Gyvulių : 
vištų, 5 
Įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šei mynų.

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniaip laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia Šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

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

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

CITY POINT
Naujas' namas, su visais nau

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

BRIDG EW AT E It—FA RM A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

į - ; CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznib, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas? Ma
tykite, Jokubauąką. f

BIZNIAI
"Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON.
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

po No. 1331 Goebel St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Visi, kurie pereitame susi
rinkime dalyvavote ir prisira
šėte prie minimo ratelio, kvie
čiami būtinai ateiti į sekantį 
susirinkimą, nes jau bus dali
namos teatro rolės ir skirsto
ma į dainų grupes. Taip pat 
nepamirškite atsivesti prirašy
mui naujų narių. Kurių nie
kas nepakvies ar ncpakalbins, 
patys ateikite ir įstokite į mū
sų eiles, nes darbo bus visiem.

Draugiškai visus kviečia
Komitetas.

sideda Augšciausios Prieglau
dos; Lietuvių Amerikoje vajus, 
kur bus dedamos pastangos or
ganizavimui naujų kuopų vi
sose žymesnėse lietuvių koloni
jose, tai ir džerziečiai šiuo 
darbu rimtai susidomėjo. A. 
L. D. L. D. 16 kp. pereitame 
susirinkime šis klausimas bu
vo plačiai išdiskusuotas ir, ga
lų gale, prieita prie bendros 
išvados, kad tokia kuopa čia 
būtinai reikalinga. 'Ypač ji 
reikalinga todėl, kadangi čia 
nėra tvirtos ir pastovios, pašel- 
pinės draugijos, į kurią žmo
nės, be baimės, galėtų prigu
lėti. Tiesa, čia yra dvi pašel- 
pinės draugijos, bet abidvi na
riais neskaitlingos ir ne kaž 
kaip gyvuoja, nes žmonės ne
nori j; jas prigulėt. Taigi, su
tverus A. P. L. A. kuopą,' be 
abejo, į ją susispiestų visi ge
ros valios žmonės, nes A. P. L. 
A. yra viena iš geriausių ir 
pastoviausių pašelpinių orga
nizacijų, turinti du skyrius pa- 
šelpos: $7.00 ir $13.00 į sa
vaitę ir keturis skyrius pomir
tinės: $150.00, $300.00, $600.- 
00 ir $1,000.00.

Tiesa, čia sutverus naują A. 
P. L. A. kuopą, žymiai suma
žėtų 49-ta kuopa New Yorke, 
nes didžiuma tų narių, kurie 
gyvena šioj pusėj Hudson 
upės, parankamo delei, persi
keltų. į naująją kuopą. Bet 
dėlto irgi nevertėtų nusimint, 
nes, kiek man žinoma, tai Di
džiajam New Yorke priskai- 
toma apie 30,000 lietuvių, gi 
tuom tarpu yra tik dvi A. P. 
L. A. kuopos (49 New Yorke 
ir. 22 Brooklyne), kurios ne
turi pilnai nei po 100 narių. 
Taigi, man rodos, kad prie ge
rų apystovų ir netingint dirbt, 
lengvai būtų galima užpildyt Į 
pasitraukusių narių spragą, o 
taipgi ir pačią kuopą išaugint 

i iki 1,000 ar daugiau narių.
' M. J. Iškauskas.

tonijoš teisiamų darbininkų 
gynimas; Visi žinote, kad ka
pitalistai ' pasiryžo Gastonijos 
streiko vadus nužudyti. Jie 
deda visas pastangas, kad tik 
juos apkaltinus žmogžudystė
je ii; paskui nužudžius. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas iš savo pusės deda visas 
pastangas, kad streiko vadus 
apgynus, kad juos išgelbėjus 
nuo mirties bausmės. Tam 
darbui reikalinga daug pini
gų. Todėl mūsų visų pareiga 
stoti darban, kad sukėlus dau
giau pinigų ir apgynus tuos* 
darbininkų vadus.

Tam tikslui rengiamas ba- 
zaras 11, 12 ir 13 d. spalių, 
K. of C. Auditorium, 150 Gol
den Gate Avė., San Francisco. 
Prie šio darbo kviečiame Vi-Į 
sus “Laisvės” skaitytojus. Tik l 
visiems bendrai dirbant, mū-' 
sų darbas gali būti pasekmin
gas. . Delei prisidėjimo prie 
šio darbo ir platesniu informa-

ei jų, kreipkitės šiuo antrašu: 
Gastonia Defense and Relief 
Campaign, 966 Market St., 
Room 9, San Francisco.

Bazaro Gaspadorius,
M. Martin.

Liberty Milk Co. Pralaimėjo 
Streiką

Pittsburgh o gyventojai, ma
nau, dar neužmiršo garsiojo 
“Liberty Milk Co.” išvežioto
ji! streiko. Streikas buvo la
bai garsus, nes kaip ir kiek
viename 
palaiko 
Daugelis 
reštuota, 
šauta. ' 
skaldė, sudraskė uniją, o vie
ton buvusios padarė kompa- 
ničną uniją. ; Kai kuriuos 
streikavusius darbininkus pri
ima atgal į darbą, bet dauge
lio nepriima,, nors ląike dery
bų žadėjo visus priimti. Reiš
kia, darbininkai pralaimėjo 
labai daug. Bet kompanija 
irgi pralaimėjo, šiuos žodžius 
rašančiam teko kalbėtis su tos 
kompanijos darbininku, kuris 
pasakojo štai ką: “Prieš strei
ką, neskaitant blokinėmis—ke
liais parduodant xpieną, 
dieną pripildavo 
kvortų

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonui 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

-cyrAND’MPRoto.

Nominacijos Pasekmės į A.L.D. 
L.D. Pildomąjį Komitetą 

19Š0 Metams
Į Centro Komitetą ir į alter- 

natus nominuoti šie draugai, 
gavę balsų sekamai:

Į Pildomąjį Komitetą
L. Pruseika ...................
R. Mizara .......................
Ig. BSčis .........................
,V. Paukštys ...................
Dr. J. J. Kaškiaučius ...
E. Jeskevičiutė ...............
V* Tauras .......................
J. Alekšis ............. .
P. Buknys .......................
V. Bovinas .....................
J. Siurba .........................
Senas Vincas .................
F. Abekas .......................
A. Matulis .......................
J. Bondzi .................x .. .
K. Petrikienė .................
D. M. šolomskas ...........
Dr. A. Petriką ..............
A. Bimba ............... .

Buivydas ........... .........
Butkus .........................
Bimbienė ...................
Naudžius ...................
Rudaitis .....................

Į Alternatus 
Senas Vincas...................

J. Bondzi .........................
K. Petrikienė ................. .
D. M. Šolomskas.............
E. Jeskevičiutė ...............

Bovinas .......................
Buivydas .....................
Paukštys.....................
Siurba ...........................

M. Paukštienė .................
P. Buknys .......................
Dr. A. Petriką ...............
Dr. J. J. Kaškiaučius ... 
V. Januška .......................
V. Tauras .......................
J. Nalivaika .....................
'A. Matulis ....................... .
R. Merkis .........................
J. Bimba ...........................

Viso nominacijose dalyvavo 
narių 882 su 48-niom kuopom. 
Čia paskelbta tie draugai kan
didatai, kurie gavo nemažiau, 
kaip 25 balsus.

Reikia pastebėti, kad šiemet 
nominacijose dalyvavo labai ma
žas nuošimtis kuopų ir 
Tokį apsireiškimą kitaip 
kinti negalima, kaip tik 
apsileidimu.

Mes, žemiau pasirašę, 
jame, kad dalyvavome skaity
me balsų į ALDLD. Centro Ko
mitetą, taip pat ir alternatų 
nominuotus kandidatus. Ir liu
dijame, kad balsai yra teisin
gai suskaityta, kaip augščiau 
yra paskelbta.

ALDLD. 5 kp. komisija: H. 
J. Burke, V. šimanauskas, B. J. 
Sutkin.

Ig. Baches, ALDLD. Sek.

I

465
412
277
276
271
258
250
249
214
200
170,
135
127
122
110

96
96
76
72
34
33
32
25
25

123
120
105
96
91
75
70
61
58
52
51
49
46
43
38
35

27
27

narių, 
išaiš- 
narių

liudi-

VISOMS A. L. D. L. D. II 
APSKRIČIO KUOPOMS

Draugai ir draugės! Agi
tacijos mėnesis prasideda su 
pirma diena spalių gavimui 
naujų narių ir mūsų laikraš- 
čiaips skaitytojų. Per pasku
tinius keletą metų Antras Ap
skritys narių skaičiumi nors 
lėtai, bet paaugo, šiais me
tais turime dėti pastangas, 
kad irgi pakiltų narių skaičiu
mi.

Tūlas laikas atgal Antro 
'Apskričio komitetas buvo iš
dirbęs planus agitacijos mėne
siui. Bet delei tūlų dalykų ne 
visus galima gyveniman įvy
kinti ir tik mėnesiui vėliau tai 
bus galima ir tai ne iš prie
žasties ar kaltės komiteto. 
Mes rekomenduojame kuo
poms sekamus būdus paminė
jimui agitacijos mėnesio.

(1) Paskaita, parašyta drg. 
V. Paukščio, jau gatava; ji už
valdyta “Lietuvos ūkis ir jo 
padėtis.” Kuopos, kurios pa
geidaujate; kad jinai būtų 
skaitoma, galite reikalauti. 
Drg. V. Paukštys sutinka, kur 
bus galima, patsai atvykti ją 
skaityti.

(2) Komitetas paveda pa
čiom kuopom kviesti kalbėto-

metus 
duoda 
anglų 
mūsų 
parei-

jus tokius, kokie jūsų suprati
mu jum patinka.

(3) Apie vidūrį lapkričio 
mėnesio L. P. M. S. 7-tos kuo
pos draugai iš Newarko jau 
bus susimokinę veikalą “Karo
lio Teta” ir tos kuopos, ku
rios pageidaujate teatro, gali
te kviesti draugus newarkie- 
čius ir jie atvyks sulošti.

(4) Už šiuos 1929 
A. L. D. L. D. centras 
tris svarbias knygas 
kalba jaunuoliams ir 
Antro Apskričio ribo'se
ga gauti jaunuolių į mūsų or
ganizaciją. Knygos yra seka
mos. (1) “Company Unions,” 
(2) “The War Myth in U. 
S. History,” (3) “The New 
Schools of New Russia.”

(5) Drg. Mizara pagamins 
kitą paskaitą į pabaigą metų 
“Rusijos ūkis ir Jo Padėtis” 
ir kaip greitai bus gatava, 
taip greitai bus pranešta kuo
poms.

Pateikę kuopoms mūsų pla
nus veikimo sezonui, pasitiki
me, kad apskričio kuopos vi
sus, be išimties, gyveniman į- 
vykins.

Pasilieku jūsų,
A.L.D.L.D. II Apskr. Sekr.

A. Matulevičius.

PITTSBUKGHAS 
IR APIEUNKĖ

Į A. Žuko Prakalbas 
Susirinko 5 Žmones

d. rugsėjo turėjo įvykti7
Žuko, S. L. A. generalio “or
ganizatoriaus,” p r a k a 1 b.os. 
Prakalabas rengė vietos S. L. 
A. 40-ta kuopa. Atėjus 7-tai 
dienai, 7:30 vai. vakaro, sve
tainėj dar buvo tamsu. Po 
kokio laiko atmarša^vo vietos

streike kompanijas 
policija ir teismai. 

; streikierių buvo sua- 
, sumušta ir keli nu- 
Tiesa, kompanija su-

JERSEY CITY, N. J.

kas-
1,800 

Po 
pripila tik

Tas rodo, 
boikotavo 

” simpati- 
Nes

pusk vertėmis

po 
pieno buteliais.

streiko buteliais 
200 kvortų.”

Ką tas rodo? 
kad darbininkai 
“Liberty Milk Co.
zuodami streikieriams. 
kvortomis ir 
daugiausia pieną perka darbi
ninkai.. O tai labai geras da
lykas, kad darbininkai remia 
darbininkus. Tai pavyzdis so
lidarumo.

Išdykęs Vaikas.

Dailes Ratelio Susirinkimas
Jau buvo “Laisvėje” rašyta 

apie susitvėrimą Pittsburgh e 
“Dailės Ratelio.” Dabar pra
nešam visiem dailę mylin
tiems, kad pirmas mūsų re- 
guliaris susirinkimas įvyks su
katoj, 21 d. rugsėjo, 7-tą vai. 
vakare; pąs draugus Šimkus,7

Iš A. L. D. L. D. 16 Kuopos 
Susirinkimo

Rugsėjo 14 d. įvyko kuopos 
susirinkimas. Kadangi susi
rinkimas buvo šauktas atvi
rutėmis ir garsintas organe, 
tai narių atsilankė1 nemažai.

Iš sekretoriaus raporto pa
sirodė, kad kuopoj yra 28 na-1 
riai, iš kurių 24 yra užsimokė
ję, o 4 dar ne. Susirinkimas 
nutarė daryt atatinkamus žy
gius iškolektdvimui iš neužsi
mokėjusių narių mokesčių.

Nutarimai
Nutarta parengti bent dve

jas prakalbas laike vajaus ir 
agitacijos mėnesio, ir tam tiks
lui liko išrinkta komisija, 
dangi komisija susideda iš 
čių veikliausių narių, tai 
viltis, kad šis darbas bus 
sėkmingas.

Nutarta parengti balių apie 
pabaigą spalių mėnesio ir liku
sį pelną (jei jo bus) paskirt 
bent kuriai darbininkiško ju
dėjimo šakai.

Nutarta drg. J. B. Paserps- 
kį pasiųsti atstovu į dien. 
“Laisvės” 10 metinio jubilė- 
jaus pokilį, kuris įvyks 22 d. 
rugsėjo, Brooklyne. Draugui 
Paserpskiui, A. L. D. L. D. 16 
kuopos varde, liko įteiktas raš
tiškas pasveikinimas dienraš
čiui “Laisvei” ir $5.00 aukų.

Norima Sutvert A. P. L. A.
Kuopą

Kadangi su 1 d. spalių pra-

Visiems “Laisves” 
Skaitytojams

Dabartiniu laiku vienas
svarbiausiu klausimų, tai Gas-

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

A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas ~ .
LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį LCtltūl 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūruin vandeniu.
VANTOS VELTUI

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

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

zeliai ir Žukas. Visi penki, su- : 1 
maršavo į ‘ svetainę, ? užžiebė j j 
šviesas ir laukia publikos. Bet g 
nesulaukdami publikos, at- g 
siuntė Virbicką į “barą,” kad Ii 
atvestų į prakalbas ten esan-! 
čius kelis vyrus, šis, įėjęs i 
“baran,” ėmė kviesti: “Vyrai, i 
visi į viršų, pradėsime prakal-Į 
bas.” Iš buvusių “bare 
kas nejuda, 
sukęs užlipo 
kiek laiko ir 
čion ir ėmė 
kas jum pasidarė, kad neina
te prakalbų klausyti? Ka- 
mon, kamon į viršų.” Vienas 
iš vyrų atkirto: “Eik, kad tu 
nori.” Fašistas V. matyda-! 
mas, kad nieko nepeš, it pipi
rą perkandęs, išdūlino. Kiek 
lukterėjus, atėjr^visi penki į 
“barą.” Na, manau sau, kad 
vežimas neatėjo pas ožius, tai 
ožiai atėjo prie vežimo,;—Žu
kas sakys prakalbą “bare.” 
Bet. . . mano apsirikta. Visi 
penki puolėsi prie baro, kaip 1 
žuvis prie vandens. Tuojaus i 
vietos fašistas Virbickas užvi- ■ 
jo po porą, taip pat ponas žu-1 
kas ir kiti. Kiek atsigavę, nu
ėjo į kampą bolių badyti. Iš 
šalies žiūrint atrodė, kad p'. 
Žukui skystimėlį naikinti ir 
boles badyti labai patiko, nes 
jis labai energingai su lazda 
švaistėsi apie stalą, ir nei sy
kio neatsisakė nuo ‘ 
kuriuos pralošusieji 
turėjo pirkti. Taip tie “< 
telmonai” badė boles ir 
kino skystimėlį iki 1-mai 
nedėlios ryto.

Well, ką jie veikė, ką 
tas man nebūtų svarbu, jeigu 
tas nieko nekaštuotų Susivie
nijimui. Man pačiam pri
klausant prie Susivienijimo ir 
matant, kaip žmonės atsineša 
į p. Žuko prakalbas—iš 150 
narių 40-toj kuopoj, atsilankė 
tik keturi, tai jau perdaug P. 
T. švaisto Susivienijimo pini
gus, siuntinėdama per kuopas 
po visą Ameriką tokį žmogų, 
kuris stačiai nepatraukia 
žmonių į savo prakalbas, o 
visgi gauna gerą algą. Kokią 
naudą atnešė Susivienijimui, 
kad Žukas, atvažiavęs į Pitts- 
burghą, pabadė boles ir išsb 
gėrė? Jokios! O algą už tai

į ‘ svetainę, ’ užžiebė , i 15 Metų
1 V Ą. X' i-A t

Sukaktuviu

nie-1J 
Tuomet V. apsi-'j 
vėl į viršų. Po ' i 

vėl V. atėjo apa- 
raginti: “Vyrai, i

drinkso,” 
“gėrpį” 

džen- 
■ nai- 

val.

ne,

IŠPARDAVIMAS 
Apvaikščiodami 15 Sukaktuves Nuo Įsisteigšmo 

MACYS BROS. Krautuves

i;

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

1!
Nepraleiskite šio Rakandų 

Nupiginimo!

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

reikallingų rakandų.

| GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
| Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet
| lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap-
j muštas Jacquard Velour’u
| Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zta
j tytais rėmais, apmuštas tikru Mo t} į B W 
| hair’u
| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d* | JA 
| tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į ^į-

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greenpoint 2372
4 Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

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

I I

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg. .

Room 205. Tel., Liberty 7865
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MONTREAL, CANADA Literatūros Draugijos, atsakė, 
kad bijo prie bolševikų rašy
tis, nes jeigu kas apie tai pra
neš į Lietuvą, tai jis paskui 
negalėsiąs sugrįžti ir ūkę įsi
gyti. Pagaliaus, nusiskundė, 
kad ir kunigėlis liepęs nesi- 
rašyti prie kitų organizacijų, 
kaip 
jeigu 
kitų

Pasikalbėjimas su Buvusiu 
Lietuvos Kareiviu

Dabar į Kanadą vis dau
giau ir daugiau atvyksta lie
tuvių, ypatingai jaunimo. Pa
staruoju laiku atvyko vienas 
buvęs kareivis, su kuriuomi tu
rėjau progą pasikalbėti. Pra
dėjau statyti klausimus.

—Kodėl dabar iš Lietuvos 
bėga jaunimas?

—Derlius prastas; darbų j n$. - .
niekur nėra,—sako užklausta-j Prįe .parapijos, net ir kapuose 
sis.—Aš atitarnavau kariuo
menėje, tai mane paleido ba
są ir neturėjau kur dėtis. Bet 
ačiū mano dėdei, kuris čia gy
vena, tai jo rūpesčiu atvykau.

—Kaip gi tave basą iš ka
riuomenės paleido ?

—Kaip nuėjau į kariuome
nę savais batais, tai kiti pasa
kė, kad dėčiau juos, kur no
riu, nes visvien kuopos vadas 
atims, nes jis turi tik šešias 
poras ir jam būtinai reikia 

, septintos. Tuomet aš nupjovę
( ?—Red.) ir po šieniku, o ant 
užsiėmimo pradėjau vaikštinėt 
tufliais. Kuomet mane už
klausė, kur padėjau batus, tai 
atsakiau, kad mano buvo ir 
ant tabako išmainiau. Už tai 
man atskaldė ausis ir iš sandė
lio'išdavė senus. Kuomet jau 
užbaigiau tarnystą, tai mano 
batai dar buvo geri, bet tuo- 
jaus liepė juos atiduoti, o man 
iš sandėlio išdavė senus, be 

<‘padų. Pradėjau prašyti, verk
ti, kad basas negaliu namo ei
ti. Bet liepė tuojaus įsakymą 
išpildyti. Dar nesiskubinau. 
Tuomet vėl apdaužė per veidą 
ir turėjau įsakymą išpildyti. 
Abelnai, karininkai labai žiau
rūs ir daugelis kareivių sako, 
kad jeigu tik karas kiltų, tai . .
pirmiausiai savus karininkus Į skaityti A. L. D. L. D. išleistų 
iššaudytume, o jau tuomet pra
dėtume priešą mušti.

Kaip patinka Kanadoj gy
venti ?

—Nors čia prie geležies ir 
reikia išbūti nemažai laiko, 
bet už tai esu laisvas, valgau 
ką tik noriu, prie stalo niekad 
nesėdu be alaus ir dar į sa
vaitę pasilieka keli doleriai.

Turiu pasakyti, kad jis-dir* 
ba Rolling Mills kieme, už
dirba po 30 centų į valandą 
ir visgi svajoja už kelių metų 
grįžti į Lietuvą ir nusipirkti 
ūkę.

Pradėjus kalbėti apie jo 
dėdę, tai jį išdurnino, kad ne
važiuoja į Lietuvą ir neperka 
ūkę, nes tiek pinigų turint, 
kaip jis turi, tai, girdi, Lietu
voj galėtų ponu būti ir kiti 
jam dirbtų.

Pakalbinus prisirašyti prie 
darbininkiškų organ izacijų, 
kad ir prie Amerikos Lietuvių

tik prie parapijos, nes 
kurie prisirašys prie 

organizacijų, o nepri- 
prie parapijos, tai juos 

deportuos į Lietuvą. O jei- 
susirgsi, tai ir į ligoni- 
nepriims nepriklausančių

nelaidosią.
Pradėjau aiškinti, kad tas 

ne tiesa, nes kunigas neturi 
galios deportuoti tuos, kurio 
nepriklauso prie parapijos; 
kad į ligonines priima bile ko
kius, nepaisant, kur tu pri
klausai; kad čia yra toks įsta
tymas, kad jeigu jo dokumen
tai rodo, jog jis paeina iš ka
talikų 'šeimynos, tai kunigas]

Pasitraukęs į kitą kampą iš
dalino visus, kiek tik turėjo. 
Dar negana to, kiti, kurie dar 
turėjo, išdalino kituose kam
puose. Siunta katalikų bosas 
iš piktumo. Gązdina, kad 
šauksiąs policiją. Bet nei vie
nas nenusigąsta. Priėjęs prie 
policijanto prašo, kad išvarytų 
iš daržo. Aš klausiu policis- 
to, kame dalykas. Jis sako: 
“Ar tas žmogus neturi proto 
ir pats nežino, ko jis nori. Jis 
liepia, kad aš išvaryčiau jus. 
Bet jūs pasiimkite dar dau
giau xpopierų, jei turite ir ki
tame daržo krašte išdalinki
te.” Mes jau išdalinom ir va
žiuosime. Kadangi policma- 
nas nieko neveikė, tai įniršęs 
katalikų gaspadorius atsiveda 
apie dešimti vyrų ir prašo po- 
licmaną, kad išvarytų mus. 
žinoma, policijantas pasamdy
tas, 'tai turi pildyti reikalavi
mą. Poli'cijantas klausia, ką 
jūs norike daryti, pašaukti po-

re turime būti pergalėtojais 
visu kitų kolonijų.

M. Ž.

WILKES BARRE, PA.

WORCESTER, MASS.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

negali atsakyti laidoti katali- i liciją iš miesto, gauti varan- 
kiškuose kapuose, nepaisant, tą? Kokis kaltinimas? Ka- 
kad ir buvo bedievis. ' čia pri- dangi jau mes buvom pasiren-

Augščiausios P r i e g landos 
Liet. A. 51-ma kuopa laikyta
me susirinkime 15 d. rugs, nu
tarė neimti įstojimo nuo nau
jų narių per tris menesius. Tai 
prasidedant su pirma diena 
spalių ir tęsis iki pirmai die
nai sausio, 1930 rn.

Dabar gera proga nariams 
prisirašyti, nes centras nuo sa
vęs sumažina vienu doleriu į- 
stojimą.

■ Sekantis susirinkimas įvyks 
20 d. spalių, 10-tą vai. ryte, 
12 Lynwood Ave. Kurie tik 
pirmiau ketinote prisirašyti, o 

vilkinote del stokos pini- 
tai dabar turite progą vi- 
pigiai tapt A. P. L. A. 51 
nariais.

Fin Sekr. J. V. S.

Rugsėjo 8 d. atsibuvusiame 
piknike T. D. A. 13 skyriaus, 
Liet. Sekcijos, buvo renkamos 
aukos Gastonijos streikieriams. 
Aukojo šie geri žmonės: J. Ki- 
betdis $1.00; J. Gaidys, J. M. 
Karsonas, J. M. Lukas, K. Vi
sockas, A. Granickas ir K. 
Kosulis po 50 centų.

Viso su smulkiomis surinkta 
$8.02. Visiems aukojusiems 
širdingai ačiū.

J. M. Lukas.

gu,

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS) Į

UNDERTAKER i

Kokis kaltinimas? Ka

vedžiau pavyzdžius, kad nu- gę važiuoti, tai ir išvažiavom
mirus bedieviui, jis buvo palai- pareikšdami, kad jau “Laisvę
dotas miesto katalikų kapuo
se. Tą patvirtino ir jo katali
kė gaspadinė, kad aš nors be
dievis, bet sakau teisybę. Jei
gu bedievis paeina iš katalikų, 
tai tik jam pačiam prieš mirtį 
pareiškus ir gydytojui paliudi
jus, kad jis to norėjo, galima 
kur nors kitur laidoti, bet to 
nepadarius, turi laidoti katali
kų kapuose arba tuose, iš ko
kio tikėjimo jis paėjo.

Čia reikėtų daugiau darbuo
tis tarpe naujai atvykstančių 
iš Lietuvos, nes jie nežino vie
tos sąlygų, ypatingai teisių, o 
kunigas juos visaip nugązdina 
ir tuomet jie pakliūva į jo na
gus. Reikėtų duoti jiems

knygų, nes aš daviau kelias ir 
jie noriai skaito. Todėl A. L. 
D. L. D. nariai, čia gyvenanti, 
turėtų būtinai dalintis su jais 
knygomis, kad juos pralavi
nus.

Čia kai kurios dirbtuvės, 
kaip Canadian Pacific ir kitų, 
kai kurie skyriai silpnokai dir
ba, atleidinėja darbininkus. 
Fordo dirbtuvės išleidžia po 
85 automobilius į dieną. 
tos mažesnės dirbtuvės šiaip 
taip dirba, bet iš kitur, ypatin
gai > ant rudens, nepatartina į 
čia važiuoti darbo jieškoti, nes 
dabartiniu laiku ir čia užtekti
nai

visą išdalinom ir parapijonai 
skaito gana gerai.

šį įvykį paminėjau tik del 
to, kad parodžius, kokie kata
likų viršininkai yra ignorantai 
ir kaip jie bijo, kad jų para- 
pijonys neskaitytų “Laisvę.” 
Ir turi baimei pamato. Nes 
kuris tik skaito “Laisvę,” tas 
jau netiki visokiems moliams. 
Kaip prabaščiai, taip ir jų 
agentai negali jau taip leng
vai vedžioti už nosių.

Kuomet mūsų parengimai 
auga kas metai, o jų puola, tai 
tas duoda daugiaus energijos 
ir drąsos visiems veikti. Kuo
met į “Laisvės” pikniką susi
rinko daugiau du tūkstančiai 
darbininkų,, sunkaus darbo 
mainierių, kuomet buvo kalba- 
ma apie “Laisvę” ir kad ji gi
na darbininkų reikalus, tai 
entuziastiškai sveikino kalbe-1 
tojus. Mainieriai jau žino, 
kad niekas jų reikalais nesi
rūpina, kaip tik komunistai ir 
jų organizacijos, jų spauda, 
tai jie ir traukiasi nuo tų, ku
rie juos per ilgus metus vi
saip mulkino. Man teko dau
gely.]’ piknikų dalyvauti, bet 
neteko dalyvauti tokiame pik-

APDOVANQKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ 
Jiems galite užprenumeruot 

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem “LATSVe” labai nau
dinga, nes įi reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą. v

Visais reikalais rašykite :
“LAISVĖ”

4(1 Ter» Evck
Rrnolrlvn N

UZ

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS 1
I
į ‘atamauju visiems be skirtumo!
1 sitikinimų,, ir tolumas nedaro del į

‘atamau ju visiems be skirtumo Į

nanęs skirtumo. Mano ofisas at-» 
| aras dieną ir naktį. Darbą at-į 
j ieku gerai. Reikale kreipkitės pas į 
■ oane, o patarnausiu kuogeriausia,'-1

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

mt

randasi bedarbių.
J. Gritz.

WILKES-BARRE, PA.

| Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

■ OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Ncdūliomis: 10-12 vai. ryte.

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs PageidavėtMENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

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

Dar Apie “Laisvės” Buvusį 
Pikniką

Jau buvo rašyta apie buvu
sį “Laisvės” pikniką rugp. 25 
dieną Valley View darže. Bet 
dar norisi ir daugiaus kalbėti 
apie tai.

Kas buvo tame piknike, visi 
patenkinti programa ir vis- 
kuom. Programa buvo tur
tinga, nors nebuvo ilga, žmo
nių susirinko virš du tūkstan
čiai. Tai nei viena organiza
cija negali pasirodyti, išsky
rus katalikus. Kuomet kuni
gai per’ pamokslus išgarsina 
savo piknikus, tai sutraukia 
daugelį parapijonų, nes visos 
davatkos mano, kad gali būti 
griekas nedalyvavus piknike, 
čia prisieina padaryti palygi
nimas mūsų spėkų augimą ir 
priešų.

Rugp. 15 turėjo R. K. Susi
vienijimas pikniką Rock Glen. 
Tiesa, žmonių susirinko ten ne
mažai. Kadangi man teko da- 
lyvaut pirmesniais metais ir 
dabar, tai reikia pasakyti, kad 
mūsų kunigužiai gana smar
kiai puola žemyn. 1928 me
tais kur kas daugiau svieto 
buvo katalikų piknike, gi 
šiais metais dviem trečdaliais 
mažiau. Tas rodo, kad dar
bininkai pradeda pamatyti, 
kas yra jų priešas ir kas jų 
draugas, šiais metais katali
kų piknikuose buvo paskleista 
gana daug “Laisvės” dykai. 
Daugelis darbininkų žadėjo 
užsirašyti ir aišku, kad jie už
sirašys. Išdalinus “Laisvės” 
daugiau tūkstančio kopijų, R. 
K. Susivienijimo organizato
rius sulaiko vieną draugą nuo 
dalinimo. Ir argumentuoja, 
kad čia nevalia dalinti. Kad 
jau nevalia, tai ir nedalina. 
(Nedąlina tik prie jo akių).

nike ir matyti visus darbinin
kus gana draugiškais, prielan
kiais. Šiuo punktu neklysiu 
pasakęs, kad mūsų kolonija 
pralenkia ir didesnes koloni
jas. Tas parodo, kad mes 
žengiame pirmyn. Ar nega
lėtų tą padaryti ir kitose ko
lonijose? Taip, galėtų. Pitts- 
burgho apielinkėse galėtų tu
rėti dar didesnes pasekmes. 
Čia irgi visi darbininkai yra 
sunkaus darbo, tik reikia mūsų 
draugams sudaryti daugiaus 
bendrumo ir sutartinumo, o 
pasekmės bus geros.

Nors jau tūlas laikas, kaip 
Laisvės” piknikas praėjo, bet 

dar daugelis darbininkų kal
basi, kad tai buvo vienas iš 
patinkamų piknikų. Jie sa
ko : “Nueni į katalikų pikni
ką, tai per visą dieną nieko 
nematysi, kaip tik murksok 
kur kampe. Jei nori, tai to 
uždrausto skystimėlio gali pri
sipilti, kiek tik tau telpa, nes 
ant kiekvieno stalo jo ten yra 
iki valiai. Na ir tavo links
mumas. Nueini pas tautinin
kus, ten ir tas pats, ir žmonių 
pas juos mažai, nėra jokios 
programos. Dalyvaujant bol
ševikų parengimuose, pikni
kuose, išgirsti gerus daininin
kus, kalbėtojus, kurie aiškina 
apie, darbininkų padėtį ir kaip 
organizuotis. * ‘ Turi > visokių • 
sportų, kur žmogus praleidi 
dieną linksmai, pasikalbi su 
savo pažįstamais, pakvėpuoji 
tyru oru. Parėjęs iš tokio pik
niko, ant rytojaus jautiesi 
sveikas, linksmas. Ne tik ant 
rytojaus jautiesi sveikas ir 
linksmas, bet ilgai atsimeni to
kį pikniką, kad moralę didelę 
naudą gavai.”

Nei mažiausios abejonės nė
ra, kad kas tik dalyvavo 
“Laisvės” piknike, dalyvaus ir 
kituose mūsų organizacijų pa
rengimuose.

Kuomet jau “Laišvės” va
jus čia pat, tai būtinai reikia 
rūpestingai rengtis prie jo, 
kad Wilkes-Barre vėl išneštų 
savo, garbės vietą. Kas šiais 
metais bus čampionas tame 
darbe iš mūsų apielinkės, tai 
dar teįika palaukti. Nežiū
rint kas bus, bet Wilkes-Bar-)

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

“LAISVĖ”
iiiiiraiiiniiiiiiiiiiiiiiiiciiiM

Greitai ir Pigiai Persiunčia

50
100
200
300
400

Litų
Litų
Litų
Litų

už $ 5.50
uz
uz
uz
uz

10.75
21.00
31.25
41.50

500 Litų
600 Litų

uz
\zuz 62.00

700
800
900

1000 Litų už 103.00

uz
uz
uz

72.25
82.50
92.75

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

46 TEN EYCK STREET,

ar

BROOKLYN, N. Z.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO  J A8

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Keystone____________ Main 9669
Bell---------------------------Oregon 5136

LIETUVIŠKA ’ REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

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

New York.

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.

Tel.‘ Grecnroint

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

M alfa vo jame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

644 Drigga Avenue,
Ridgewcodo Skyriuo: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

SERGANT! VYRAI IR MOTERYS
: GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abel no Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 

VI šių Liaukų, Plaučiu ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
j Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 

vio, žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 

"1 gate “ esate nusim’ne» galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa- 
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik- 
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East I6th St., tarp 4th Avė. ir Irving PL, New York 

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrban’c fnlj (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-unidllb UVIU ruvwib bijo< Už 75c už baksą apsigmklBok 
nuo savo amžino priešo!

I jjv Tahc (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI ui) Lida katilo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GEEENPOJNT 1411

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

Kampaa Clermont Avenee 
TELEPHONEj JUNIPER ®7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________________ _ ORDER BLANK -------------------------------  

Siųsdami piniaua an saro adresu, ožrafiykitei

Ai, Sėmiau pasiraitę, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kafp vartoti.
Vardas------ --------------------- --------------------- ----- --------------- -------------- ---- -

N*.

Nieataa __  State.

AMERICAN-LITHUANIAN , o— 
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigalmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla- 
sis dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
{ėjimą* iš 736 Lexington Ave., tarpe 58tb ir 59th Street* 

' New York City
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SALES—PARDAVIMAI

VIETOS ŽINIOS

Pašovė Seserį

... 4.

i SPORTAS

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ka-

su- Tel., Stagg 3842

■MMRep.

PAJIEŠKOJIMAI

Ką Norite Maliavoti?
da-

i

Šimtai

Pavogė $512,000 Šery

ir

ne-

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

yra 
ir

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

sel-
ra-

veiklesni 
pasiryžę 

ir kuopą • 4

arti, 
loši-

jau 
vei- 
šar-

pla- 
tarp papročio 

pagelbsti 
malimą.

Nat. Marino peršovė

ra.
gaiš, 
boj ir tvarte.

Tikietus 
“Laisvės” 

ir pas aidiečius.
V. Dvariškis.

Choro Pirmininkas.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

PARSIDUODA Candy—Stationery
Storas. Senas biznis, prieinama 

kaina. 114 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. (221-228)

sąrasą, 
yra

JOHN BURBA
794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigub geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

BHMmMMSnI

PARSIDUODA 4 kambaritj fomišiai, 
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

PAJIEŠKAU senoko vyro, kuris su
tiktų pridaboti dienomis karves ir 

galėtų melžti. Darbas ant visados. 
Atsišaukit tuojau. A. Zvirzdin, P. O. 
Box 145, Schuyler Lake, N. Y.
... ■ ’ (225-226)

PAJIEŠKAU savo sesers Jievos 
Groškienės (Groskas), iš< Budikų 
kaimo, Sedos parapijos, jau virš dvi
dešimts metų, kaip Amerikoje. Pra
šome jos pačios atsišaukti arba kas 
apie ją žinote, malonėkite pranešti. 
Benedikta Jašmanticnč, 2954 West 
1st St., Coney Island, N. Y.

(225-227)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA grosernė ir delicates
sen. Yra 3 kambariai sykiu su 

štoru. Elektra ir visi kiti naujausi 
įtaisymai. Atsišaukite: 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N, Y.

(222-227)

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius pa- 

' veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku geral( Ir pigiai i 
Kreipkitės' šiuo adresu:

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

350 Dainininkų Choras 
Dainuos Partijos 
Sukaktuvėse

Iš Amerikos Komunistų 
Partijos Dešimts Metų 
Sukaktuvių Minėjimo

[Visiems Aidiečiams ir 
Lošėjam Operos “Kornevilio 
Varpai”

Pereitą penktadienį, Mažes- 
nėjėj Grand Assembly svetai
nėj, įvyko vietinės Komunistų 
Sekcijos prakalbos, suruoštos 
paminėjimui dešimtmetinių su
kaktuvių nuo įkūrimo Ameri
kos Komunistų Partijos. Kal
bėtojai (jų tarpe dd. Nasse- 
nas, Siurba, Gordonas ir kiti) 
nurodinėjo Partijos pergyven
tus sunkius laikus ir uždavi
nius, stovinčius priešakyje. 
Visi kalbėtojai pabrėžė Gasto- 
niją, kaipo vietą, kurioje šian
dien yra sukoncentruota ne 
tik komunistų, bet visų pažan
giųjų •darbininkų domė, nes 
ten grasina mirtis .keliolikai 
darbininkų, o viena darbinin
kė, draugė Ella May Wiggins, 
jau nugalabinta juodašimčių. 
Visą gynimo ir darbininkų 
organizavimo kovą varo pir
myn tik komunistai.

Susirinkusieji buvo ragina
mi gelbėti gastoniečius, besi
organizuojant, b e t r a u kiant 
darbininkus į kovingas orga
nizacijas ir berenkant finansi
nę pagelbą kovai prieš terorą 
ir gelbėjimui pakliuvusių į 
pitalistų nagus veikėjų.

Padengimui lėšų, aukų 
rinkta arti $40.

Beje, šitame mitinge daina
vo mūs mylima dainininkė, 
draugė K. Menkeliūniūtė, pa
lydint pianu d. E. Retikevičiū- 
tei.

Antradienį, 24 d. rugsėjo, 
8-tą vai. vakare, įvyks visų 
bendrai sykiu su lošėjais prak
tika. Tat įsitėmykite ir visi 
atsilankykite “šarp,” kaip aš
tunta valanda vakare. Visų 
pareiga rūpintis šitą operą ge
rai suvaidinti.

Prašome visų choriečių ir 
svečių, kurie atsilankote pasi
klausyti dainų ir pasižiūrėti lo
šimo, kad laike lošimo užsilai
kytumėte kuo ramiausia. Tie 
visi pasikalbėjimai tarp savęs 
ir rūkymas cigaretų laike pa
mokų labai trukdo mokinimą. 
Kiekvienas turi perskaityti šį 
pranešimą ir gerai įsitėmyti, 
kad sekančiose pamokose tas 
viskas bus uždrausta. O jei
gu kuris pasipriešins, tai bus 
paprašytas apleist svetainę.

Penktadienį bus New Yorke 
minima Komunistų Partijos de
šimties metų sukaktuvės, Cen
tral Opera House, 67th St., ties 
3rd Avė. Dainuos pilnas Frei
heit Choras, susidedantis iš 
350 narių. Bus geriausi kalbė
tojai.

savo 
seserį Pauliną, 1,145 49th St., 
Brooklyne, už tai kad sesuo 
įkalbėjus jo pačiai išvažiuot į 
Italiją. Kulka sužeidė ir se
sers sūnų, kuris kitame kam
baryje skambino pianu.

J < I

Bet paskesniais laikais Lo- 
ughranas yra pusėtinai ištobu
linęs ir savo “dešinįjį kablį,” 
ir jis galėsiąs abiem kumščiais 
lygiai sėkmingai šaudyti į 
Šarkį, kurio jis abelnai nesi- 
bijąs.

Loughranas pirmiaus buvo 
vidutiniai sunkaus svorio jam- 
pionas, kur boksininkas nega
li sverti daugiau, kaip 175 
svarus. Bet dabar jis turi 190 
svarų ir tuo žvilgsniu • pilnai 
tinka į sunkiasvorių kumšti
ninkų klasę.

Šiuo tarpu Šarkis sveria 195 
svarus, bet tikisi dar keletą 
svarų “nusiimti” iki ketver
tui.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku | 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

9

A.L.D.LD. 1-mos Kuopos 
Reikalai

A.LiD.L.D. Pirmos kuopos 
susirinkimas įvyks 26 d. rug
sėjo “Laisvės” svetainėj, , šį 
ketvirtadienį. .Visi kuopos na
riai’turi dalyvauti.

Peržiūrėjus narių
pasirodo, kad daugelis 
dar> 'nęužsimokėję už 1929 
hletusr Draugai, pasiskubin
kite. Kuopa yra paskyrus ko
misiją sužiūrėti narius, kurie 
dar neužsimokėję. Jinai dės 
visas pastangas, kad kiekvie
nas narys užsimokėtų.

Kuopos Obalsis: Du 
Narių!

Pastaruoju laiku 
kuopos nariai yra 
gauti naujų narių 
davaryti iki 200 narių.

Yra labai daug mums sim
patizuojančių, gerų žmonių; 
kurie dar jokiai mūsiškiai or
ganizacijai nepriguli, ir jie sa
ko, “Aš bolševikas ir nepri
klausydamas jokiai organiza
cijai.” A. L. D. L. D. yra dar
bininkiška apšvietos organiza
cija. Metinės nario duoklės 
joj tik $1.75.

Yra didelis apsileidimas tų 
draugų, kurie nuolat sueida
mi mūsų judėjimui pritarian
čius žmones, o nekalbina juos 
dėtis į A.L.D.L.D.

Šiuo tarpu yra davę gar
bės žodį, ateit ketverge į Pir
mos kp. įsusirinkimą ir prisi- 
rašyt šie draugai: Alex Mit
chell, Vincas Rudaitis, S. Juk
na, Marcinkevičius, S. Griskus, 
Alena Siegedaitė, W. Matus, 
Stasys Nenčienas ir Baltruke- 
vičius. , »!!''$$■

Turite įsitėmyt, kad kp’ su
sirinkimas įvyks 26 d. rugsėjo, 
ir vis nariai turi ateiti, pasi
stengiant atsivest ir naujų 
žmonių prisirašymui prie kuo
pos.

Komisijos Narė
J. 'Bondžinskaitė.

Svarbu Kriaučiams
Amdlghmeitų lietuvių, kriau

čių 54-to lokalo nepaprastas 
susirinkimas bus šią seredą, 
vakare, unijos svetainėj 11-27 
Arion Place, Bropklyne. Kiek
vienas lokalo narys'turi atsi
lankyti |itą labai svarbi) susi
rinkimu. '

PROF. MYRON KORYKORA
; Studija

BALSO LAVINIMAS, SMUIKĄ IR 
PIANO

Jis pats yra koncertų dainininkas, 
smuikininkas ir akompanuotojas. 
Pirmos klafies mokytojas. Aido Cho
ro mokytojas prieš išvažiavimą iš 
New Yorko. — 417 Grand St., Ext., 
palei Republic Teatrą, 14th St. Sub
way (išlipkit , ant Lorimer St.); 
Williamsburg Bridge (išlipkit ant 
Marcy Ave.). (224-226)

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, j3i kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU1 PARDUOSIME Už 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti._ _

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)

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

Telephone, Stagg 4409

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po plet. 
Retvergrai« ir rcbatomii iki * ral. 
Penktadieniai* ir sekuadieniaii tik 
■ulyg «utartie«.

Tikietų Platintojam
Kurie esate paėmę tikietų 

pardavinėt, žiūrėkit, kad ne- 
laikytumėt kišeniuose, stengki- 
tės, kiek galėdami, kuo 
čiausiai paskleisti juos 
žmonių.

Vaidinimo diena visai 
Kaip daugumai žinoma
mas įvyks 6 d. spalio, Labor 
Lyceum svetainėje, 
galima pasipirkti 
ofise

Dr. A. Petriką ir Drg. J.
Bimbienė Kalbės Rugs. 26

Drg. J. Bimbienė, sugrįžus 
Amęrikon po ilgokos kelionės 
Sovietų Sąjungoj ir .Lietuvoj, 
pasakys prakalbėlę su įspū
džiais iš savo kelionės susirin
kime A.L.D.L.D. J kp., šį ket
virtadienį, “Laisvės” svetainėj.

Dr. A. Petriką duos neilgą 
mokslinę paskaitą apie narko
tikus ir jų payojus.

‘ Ne tik kuopos nariai, bet ir 
šiaip publika yra kviečiama į 
tą susirinkimą, kuriame galės 
išgirst naudingų ir įdomių 
]ykų.

Inžinierius Apsigynė nuo 
Keturių Banditų

Inžinierių Karolį Skoomilą 
buvo užpuolę keturi plėšikai, 
privažiavę automobiliu ant 
Avenue X ir West St., Brook
lyne, netoli jo namų. Inžinie
rius, drūtas vyras, gynėsi. 
Tris jisai atmušė, tuomet ket
virtas paleido 5 kulkas iš re
volverio ir sužeidė užpultąjį. 
Bet, galų gale, plėšikai ko tai 
nusigando ir pabėgo. Inžinie
rius prie savęs turėjo $100 pi
nigais ir $600 brangiais daik
tais.

Areštuotas už $512,000 Še
rų, ir bondsų pavogimą Milto- 
nas Alter> 18 metų berniukas, 
pasiuntinys-tarnautojas R. * V. 
Hiscoe šėrų vertelgų kompani
jos, New Yorke. Jam buvo 
duota certifikatas $400.000, 
kad nuneštų į Guaranty Trust 
kompanijos banką, o parneš
tų Šerus ir bondsus, kurie ta
me banke buvo užstatyti. Ga
vęs šėrus, Alteris dingo, nors 
jam buvo įsakyta neišeit iš 
banko tol, kol bus atsiustas ki
tas kompanijos pasiuntinys. 
Tuos šėrus ir bondsus, sako, 
lengvai galima iškeisti pini
gais. *

Areštuotasis pasakoja, kad 
jį pasigavę banditai; atėmę 
šėrus ir dar išlaikę 7 valandas 
nelaisvėje. Bet kadangi jo 
pasakojimai nesutinka vienas 
su kitu ir jis gainiojasi besiaiš
kindamas, todėl manoma, kad 
jis pats bus šėrus nukniau
kęs ir kažin kur paslėpęs.

UTARNINKE RISIS JUOZAS 
KOMARAS IR KAROLIS 
POŽĖLA

Rytoj, antradienio vakare, 
Brooklyne, Juozas Komaras, 
lietuvių ristikų sunkiojo svorio 
čampionas, imsis su Jack Wag- 
neriu, kuris iki šiol buvo žino
mas vardu Joe Stengelio, bet 
pastaruoju laiku permainė sa
vo pavardę į Wagnerį.

Iš pradžios Komarui buvo 
skirta grumtis su Hunts Bau- 
eriu, kuris, betgi, šiomis die
nomis besitreiniruodamas su
sižeidęs, ir todėl negalįs stoti 
prieš Komarą. Leistina, ta- 
čiaus, spėti, kad jis ir šiaip 
pabūgo Komaro, kuris bėgyje 
paskutinių metų yra dar labiau 
sudrūtėjęs.

Vietoj Bauerio, todėl, da
bar Komaras turės glėbiuotis 
su dar stipresniu ir pavojinges
nių oponentu, Wagneriu. Per
eitą sezoną, kaip daugeliui ži
noma, Wagneris patiesė Baue- 
rį Neiw Ridgewood Grove sve
tainėje, Brooklyne. Pirmes- 
niuose savo susikibimuose toje 
svetainėje Wagneris paklojo 
didelę didžiumą savo “kostu- 
merių,” kurię bąndė savo spė
kas su juorp. ant matraco.

Rudy Miller, promoteris, sa
ko, kad jeigu “Didysis” Juo
zas nugalės Wagnerį, tai jis 
įstos į tiesią liniją, vedančią 
prie jo imtynių su dabartiniu 
pasaulio ristikų čampionu Ri
chardu Schickatu iš Karaliau
čiaus. Miller primena, kad ir 
Schickato gyslose plaukia srio- 
vės tos pąčios tautos kraujo, 
kaip ir Komaro.

Apart Komaro, rytojaus va
karo ristynių programoj bus ir 
plačiai pagarsėjęs kitas lietu
vis ristikas Karolis Požėla, ku
ris laužysis su milžinišku ju- 
go-slavu Joe Manichu. Požė
la, beje, sakosi, kad tai jam, 
o ne kam kitam priklauso lie
tuvių ristikų čampionatas. 
(Kodėl, beje, tas klausimas 
neišsprendžiama galutinai?)

Lenkas Frank Judson risis 
su Wisconsino girininku Geor
ge Hillsu; o pasaulinis viduti
niai sunkaus svorio čampionas 
Paulius Malarius su italu To
ny Felice.

Visos šios imtynės.' bus New 
Ridgewood Grove, Brooklyne, 
to paties utarninko vakaro 
programoje, rytoj,. .Tai labai 
gausingas “biliųs.” ! <

I

TOM LOUGHRANAS ŽADA 
NUKIRST ŠARKĮ

Tom Loughranas, J. Šarkio 
oponentas kumštynėse Yan
kee Stadiume, New Yorke, šį 
ketvirtadienį, pasitiki nukirsti 
Šarkį per “nakautą” tarp de
šimto ir penkiolikto raundų, 
kaip kad jis pareiškė sporto 
reporteriams savo treiniravi- 
mosi stovykloje Harvey Lake, 
Pa. Po dešimtam raundui 
Šarkis būsiąs pailsęs ir suvar
gintas.

Šiose kumštynėse labai daug 
nusvers patyrimas; o Loughra
nas turįs daugiau praktiško 
patyrimo kumščiakovose, 
kaip Šarkis.

Loughranas nuo senai 
yra pasižymėjęs puikiai 
kiančiai kairiąja ranka,
kis sako, kad jo kairysis 
kumštis lygiai geras, kaip ir 
Loughrano, o f dešinysis geres
nis už Loughrano

viduriai užkietėję?
Kendrick’s Herb Laxative 

Padaryta iš Grynų Žolių 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

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

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

“RAUDONAI ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS" 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo. 

. “RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingi} žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 

darbininkais ir vals-

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

h 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

" Brooklyn, N. Y.
------ ------------į

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

5Specialistas del visų ligų ir oj>era- 
icijų: Akių, Ausų, Nosies ir Č?rk- 
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy-Pj 
mo būdai. J

3 127 East 84th Street
3 (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.

S

TĖMYKIT, PARSIDUODA 
PUIKI FARMA PIGIAI

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-

Budinkai geri, su naujais sto- 
Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 

. Tvarte randasi 2 ark
liai, 7 karves 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

475 Grand Street,
Į

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

KAM REIKALINGAS 
MALIORIUS, “PENTERIS”?

Patarnausiu už labai prieinamą 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir 
iš vidaus. Taipgi popieruoju 
kambarius ir pats sudedu medi
nius penalus kambariuose.

Kreipkitės šiuo adresu:

• I • .

MALONAUS PASIMATYMO
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet

UŽEIGA
jau senai matėm? si. Būtų linksma paii- 
matyti.

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

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
( Levandauskas )

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




