
Sužeistas Pasauliniam
Kare Kvailavojo 

Naktimis
BUDAPEST, Vengrija.— 

Sattler, jauno inžinieriaus, 
kaimynai pastebėjo, kad jis 
kiekvieną vakarą apleidžia 
namus ir kur tai išvyksta, o 
ant rytojaus sugrįžta labai 
nuvargęs. Jie pasekė jį ir 
surado, kad jis kvaila voja. 
Pasekmėj to, Sattler tapo| 
pasiųstas į beprotnamį.

Jie surado, kad Sattler, 
kuris buvo karo metu ofi- 
cierium ir tapo sužeistas į 
galvą, netoli savo vilos iš
kasė tranšėją. Ten kiek
vieną naktį jis nueidavo ap
sirengęs leitenanto unifor
ma ir vesdavo išsivaizdintą 
mūšį su “priešais”,
šus jis ateidavo į protą 
perstodavo “kariauti.”

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldieniy

No. 228

Išau- 
ir

Prasidėjo Soviety-Anglijos 
Atstovų Pasitarimas

LONDONAS.—Antradie
nį tarp Anglijos užsienio 
reikalų ministerio Arthur 
Hendersono ir Sovietų am
basadoriaus Paryžiuj V. 
Dovgalevskio čia prasidėjo 
pasitarimas del atnaujini
mo diplomatinių santikių 
tarp a’biejų šalių.

Sakoma, antradienį juodu 
tarėsi, kokias procedūros 
metodas naudoti sušauktoj 
konferencijoj vedimui dery
bų del atnaujinimo diplo
matinių santikių.

Kelios savaitės atgal 
Dovgalevskis tarėsi su Hen- 
dersonu tuo klausimu, bet 
konferencija iširo, pareika
lavus Sovietų atstovui, kad 
pirma būtų apsikeista am
basadoriais, o paskui išdirb
ta sutarties smulkmenos. 
Hendersonas atmetė tą So
vietų pasiūlymą.

Palestinoj Padėtis Įtempta
JERUZOLIMAS.— Pales

tinoj dar tebėra padėtis 
įtempta. Bile kuriuo laiku 
vėl gali prasidėti susikirti
mas tarp žydų ir arabų.

Arabai šoferiai, kuomet 
važiuoja pro žydų apgyven
tas dalis, nusiima arabiškas 
kepures, bijodami žydų ata
kos. Žydai vengia susitikti 
arabų.
Sako, Abraomo “Dvasia” 

“Dejuoja”
Iš Hebrono miesto prane

šama, kad ten fanatikai pa
leido paskalas apie Abrao
mo, žydų- bibliško patriar 
cho, “dvasios” “dejavimą” 
del žuvimo 66 žydų laike 
susikirtimo su arabais. Esą, 
kiekvieną vakarą Abraomo 
“dvasia”, palaidojimo vie
toj, kur dabar randasi mu
sulmanų bažnyčia, žemu 
balsu vaitojanti ir verkian
ti; nekurie girdėję, kad 
“dvasia” šaukusi: “Kam, 
kam jūs praliejote nekaltą 
kraują? Jūs, sūnūs Izrae- 
liaus, kam jūs suteršėte sa
vo tėvo vardą?”

Sakoma, nekurie tikintie
ji arabai del to labai “su
judę”, ir nekurie jų jiešką 
būdų kaip “nuraminti” tą 
žydų patriarcho “dvasią”.

Fanatikai visokių dalykų 
išsivaizdina.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Planuoja Užvesti Bylą 
Prieš Gastonijos Miestą

CHARLOTTE, N. C. — 
Pirmadienį čia Roger Bald
win, viršininkas liberalu 
organizacijos Amerikos Ci
vilių Laisvių Unijos, pasiū
lė $500 dovaną už suradi
mą ir nuteisimą asmens ar 
asmenų, kurie pasigriebė ir 
sumušė Cleo Tessner, unijos 
organizatorių.

Sekmadienį ta organiza
cija pasiūlė $1,000 už sura
dimą ir nubaudimą asmenų, 
kurie nužudė Ella May 
Wiggins.

Baldwin taipgi pareiškė, 
kad bylos bus užvestos 
prieš įvairius individualus, 
viršininkus ir korporacijas 
ir prieš Gastonijos miestą 
už padarytus nuostolius. 
Viena byla bus užvesta, sa
kė Baldwin, sąryšy su pa
griebimu ir sumušimu, pora 
savaičių atgal, Ben Wells, 
unijos organizatoriaus, ir 
del pagriebimo jo draugų, 
C. D. Saylor ir C. M. Lell.

Byla bus užvesta prieš 
Gastonijos miesto valdžią 
varde įvairių taksų mokėto
jų, kad sustabdyti nelega- 
lišką eikvojimą 
sumokėtų pinigų,
jos miestas turi nusamdęs 
nemažą skaičių 
kad pagelbėti darbdaviams 
pasmerkti 16 Gastonijos 
streiko vadų elektros kė
dėn arba ilgiems metams 
kalėjimo.

Kita byla bus užvesta del 
nelegališko suareštavimo 
organizatorių Loll, Saylor 
ir penkių kitų, kaltinant 
juos suokalby nuversti val
džią. Tie kaltinimai 
juos tapo panaikinti.

taksomis
Gastoni-

advokatu

prieš

1930 METAIS BUS
KARŠTA VASARA

Pagal garsią Bruknerio 
teoriją apie 
per 35 metus 
se ruožuose 
Tokiu būdu 
oras buvo panašus į 1895

saules dėmes 
oras bendruo- 

pasikartoja.
1929 metais

r-1 metų orą. Šie metai Bruk
nerio teoriją patvirtino. 
Kaip ir 1895 metais, 1929 
metai prasidėjo dideliais 
šalčiais. 1929 m. balandžio 
ir gegužės mėn. oras šiek 
tiek skyrėsi nuo tų mėnesių 
1895 m. Birželio ir liepos 
mėnesiai 1929 m. buvo la
bai panašūs į'1895 m. birže
lio ir liepos mėn. orą. Rug
pjūčio mėn. taip pat patvir
tino Bruknerio teoriją. 1930 
metais vasara turi 
karšta, nes tokia buvo 
metų vasara.

būti
1896

191 žuvo prie Darbo New 
Yorkio Valstijoj

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (September) 25, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

a?

Sekančią savaitę prasidės 16 Gastonijos streiko va
dų naujas teismas. Jų tarpe yra trys moterys, kurių 
čia paveikslas telpa: iš kaires į dešinę Vera Bush, 
Amy Schechter ir Sophie Melvin.

Vėl Sujudimas del
Civilio Karo Chinijoj

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Chinijoj vėl prasidėjus ci
viliam karui, Amerikos, An
glijos ir Japonijos konsulai 
davė įsąkymus savo pilie
čiams greitai apleisti Ich- 
ang sritį ir vykti į i Hankow 
del saugumo.

Pirmadienį Nankingo val
džios spėkos užėmė Ichang 
miestą; nugalėjo generolo 
Chang Fah-kwei spėkas.

Pranešama, kad Kantone 
didelis sujudimas del 
Kwangsi provincijos milita- 
ristų grasjnimo pradėti ka
rą prieš Nankingo milita- 
ristus.

Streikieriy Simpatikai
Išsprogdino Gatvekarį

NEW ORLEANS, La.— 
Pirmadieno vakarą ant So. 

į Claiborne Ave. streikuo
jančių gatvekarių simpati
kai išsprogdino gatvekarį, 
padėdami sprogstančios me
džiagos tarp relių.

Streiklaužiai motormanas 
ir konduktorius ir trys ne
grai pasažieriai išliko • ne
sužeisti, nors eksplozija 
smarkiai apdraskė gatve- 
kario grindis. Taipgi visi 
gatvekario langai išbyrėjo.

Pasikorė ant Tvorosi
VELIUONOS miestelio 

darbininkas Vladas Zigrys, 
nepatenkintas sunkiu gyve
nimu, nusprendė nusižudy
ti. Paskutiniu laiku jis dir
bo vandens kelių rajono ty
rinėjimo partijoje netoli 
Zapyškio, beturėdamas kur 
kitur kartis, nutarė pasika
binti Zapišky ant tvoros. 
Kaip tarė, taip padarė—ir 
rugpjūčio 29 d. rytą, 3 vai., 
buvo rastas negyvas.

Policija Išardė Komu
nistų Mitingų Patersone
■ PATERSON, N. J.—Per
eitą šeštadienį Patersono 
policija išardė ant gatvės 
surengtą masinį mitingą. 
Nors policijos viršininkas 
Tracy davė leidimą Komu
nistų Partijai, Nacionalei 
Tekstilės Darbininkų Uni
jai ir Jaunųjų Komunistų 
Lygai laikyti prakalbas ant 
Main ir Bank gatvių, bet 
kuomet susirinko virš 1,000 
darbininkų ir klausė pra
kalbų, atvyko būrys policįs- 
tų ir išdraskė ramų mitin
gą. Suareštavo devynis 
darbininkus. Morris Liss, 
vienas iš suareštuotų, tapo 
nuteistas ant 15 dienų į ka
lėjimą. Kiti aštuoni tapo 
išteisinti.

Kuomet unijos ir Komu
nistų Partijos komitetas 
nuėjo pas-policijos viršinin
ką Tracy pirmadienį po pie
tų ir užklausė, kodėl polici
ja mitingą išdraskė rengė
jams turint leidimą, tai iš 
pradžios Tracy pareiškė ko
mitetui: “Eikite iš čia į pe
klą.” Kuomet komitetas at
sisakė išeiti iš policijos sto
ties, Tracy nusprendė su 
komitetu pasikalbėti ir pa
galios išdavė leidimą laiky
ti kitą mitingą sekantį šeš
tadienį, ant Governor 
Bridge gatvių.

Tunney Sako, Fogarty 
Pačia Padare prieš Jį

Suokalbį

ir

SU

39 žuvo GolžkelioiCHlNIJOS MILITARISTAI NUŽUDĖ 
Nelaimėj Sov. Sąjungoj 3,000 MUSULMANŲ SUKILĖLIŲ

BUTTE, Mont.—Teplio- 
riai, tinkuotojai, plumberiai 
ir elektros darbininkai čia 
laimėjo penkių dienų darbo 
savaitę.

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos darbo de- 
partmentas savo raporte 
praneša, kad toj valstijoj 
įvairiose pramonėse per 
rugpjūčio mėnesį ^uvo prie 
darbo 191 darbininkas.

Nuo Išbadėjimo Daug 
Negrų Miršta Virginijoj 
RICHMOND, Va.-Mirimų 

statistikos parodo, kad Vir
ginia valstijoj proporciona- 
liai daugiau negrų ‘miršta, 
negu baltųjų. Negrų algos 
daug mažesnės; jie privers
ti pusbadžiai, nesanitariš- 
kose sąlygose gyventi. Taip
gi stokuoja jiems ligoninių.

STAMFORD, Conn.—Ge
ne Tunney, buvęs pasaulinis 
bokso čampionas, per savo 
advokatą^ pirmadienį davė 
atsakymą į John S. Fogar
ty iš Fort Worth, Texas, 
užvestą prieš jį $500,000 by
lą del jo pačios suviliojimo. 
Tuo pačiu sykiu Tunney 
taipgi užvedė bylą prieš Fo
garty, reikalaudamas atly
ginti $100,000 už jam pada
rytus nuostolius, suokalbin- 
gai užvedant prieš jį bylą. 
Tunney sako, • kad Fogarty 
su pačia susitarė ir padarė 
prieš jį suokalbį, kad pas
kui būtų galima prie jo pri
kibti ir išreikalauti pinigų.

ROCKFORD, JUj-Trokų 
“draiveriai” (vežėjai) čia 
susiorganizavo į uniją.

SVERDLOVSKAS, Sov. 
’Sąjunga.-Antradienį 30 as
menų žuvo ir 40 tapo su
žeista traukinio nelaimėj, 
netoli Zujevka. Šeši vago
nai nušoko nuo relių ir ap
sivertė.

Sverdlovskas, pirmiau va
dinamas Ekaterinburgu, y- 
ra ekonominis centras Ura
lu Kalnu distrikte. Caras 
Mikė ir jo šeimyna užbaigė 
savo parazitiškas dienas 
šiame mieste, 1918 metais.

Lord Reading, per daugelį 
metų bu.vę& Anglijos imperialis
tų valdonu Indijoj ir pasižymė
jęs skerdime Indijos darbinin
kų ir valstiečių, kovojančių 
prieš Anglijos imperializmą, da
bar būsiąs paskirtas MacDo- 
naldo valdžios tokį pat darbą 
atlikti Palestinoj.

Orlaivis Nukrito i Ežerą

WINNIPEG, Canada. — 
Sekmadienį trys žmonės žu
vo, kuomet Western Cana
da Airways kompanijos or
laivis nukrito į ežerą Mani
toba, už 130 mylių nuo čia.

Šaudanti Žuvis
Indijos vandenyse esama 

žuvų, kurios prisiartinusios 
prie krantų šaudo savo 
maistui naudojamus vabz
džius.

Tam tikslui žuvis naudo
jasi vandens sriove, kurią 
paleidžia tokia jėga, kad 
vabzdys neatsilaiko ir krin
ta stačiai į vandenį. Del 
tokių savybių žuvis vadina
ma saidokininke. Jos snu
kis visais atžvilgiais pritai
kytas šaudyti ir yra vamz
džio pavidalo.

Kai žuvis pastebi vabzdį, 
ji tuojau, kiek tik gali, pri
plaukia arčiau prie jo ir iš 
paviršiaus paleidžia vieną 
vandens lašą. To lašo visiš
kai pakanka, kad auka at
sidurtų saidokininkės pilve.

PADIDĖJO DARBININKŲ 
SKAIČIUS LATVIJOS 

PRAMONĖJ
Statistinio. biuro davi

niais, darbininkų ir tarnau
tojų skaičius Latvijos pra
mones įmonėse, kuris 1927 
matais siekė 61,156, 1928 m. 
padidėjo iki 66,664. Paga
mintos vertybės 1927 m. sie
kusios 344.3 mil. latų; 1928

I—391.3 mil. latų.

Generolas Chang Fah-Kwei Suėmė 5,000 Nankingo Val
džios Kareivių; Taipgi Užgriebė Du Laivus

smarkiai apšaudytas Nan
kingo valdžios laivas Ki- 
ang-ching; atvežė žinias, 
kaip generolas Fah-Kwei su 
savo armija smarkiai su
pliekė Nankingo valdžios 
spėkas.

Trys laivai, kurie gabeno 
Nankingo valdžios kariuo
menę iš Hankowo, artinosi 
prie Ichang, rugsėjo 19 d. 
Generolo Fah-Kwei spėkos 
pradėjo į juos šaudyti. Su- 
virš 50 kareivių tapo už
mušta ir šimtai sužeista. 
Viso 5,000 Nankingo val-

HANKOW, Chinija.—An
tradienį gauta pranešimai 
iš Centralinės Kansu pro
vincijos, kad ten Chinijos 
militaristai nužudė apie 3,- 
000 musulmanų, kad numal- 
sinti sukilimą. Kol kas 
smulkmeningų žinių apie 
tas žudynes stokuoja, bet 
manoma, kad ten prasidėjo 
prieš militaristus smarkus 
judėjimas.

Pasak pranešimų, žudy
mas įvyko po priedanga 
konferencijos su musulma- 
nais. Vyrai tapo sušaukti į 
susirinkimą ir ten tapo nu- džios kareivių ir nemažai 
žudyti.

Sakoma, Chinijos milita- Užgriebta du laivai, o vie- 
ristai bijo, kad nepasikarto- nam leista sugrįžti į Kan
tų musulmanų sukilimas, kową.
koks buvo 1918 metais; tuo
met Kansu provincijoj žuvo kad vėliaus Nankingo val- 
tūkstančiai chinų ir musui-‘ džios kariuomenė 
manu.

Antradienį čia

amunicijos tapo užgriebta.

Bet kiti pranešimai sako,

sumušė 
generolo Fah-Kwei spėkas 

atplaukė ir užėmė miestą Ichang.

25 Indijos Unijistai Grąsina 
Paskelbti Bado Streiką

Sovietu Orlaivis Attu Saloj 
Laukia Geresnio Oro

SEATTLE, Wash.—Ka
dangi negauta pranešimo 
apie Sovietų lakūnų išlekia
mą į Dutch Harbor, tai čia 
laivyno radio stoties virši
ninkai daro išvedimą, kad 
del blogo oro “Šalis Sovie
tu” neišlėkė iš Attu salos. 
Buvo pranešta, kad orlaivis 
tą salą apleis pirmadienį 
kuriuo laiku, bet apie išlė-

LONDONAS.—25 Indijos 
darbo unijų vadai, uždaryti 
kalėjime iki teismo, pasiun
tė laišką teismui, reikalau
dami politinių teisių. Nuro
do, kad vienas kalinys, lai
komas kalėjime Lahore 
mieste, numirė iš priežas
ties bado streiko del politi
niu teisiu, kuomet kiti du 
kaliniai labai nusilpę del
bado streiko. Laiške sako- kimą negauta jokio prane- 
ma, kad jeigu Anglo-Indi- Šimo, 
jos valdžia nesuteiks kali
niams politinių teisių bėgy 
savaitės laiko, tai 25 kali
niai, jų tarpe anglai 'Spratt, 
Bradley ir Hutchinson, 
skelbs bado streiką.

Priviso Daug Vilkų

pa-

ŠAUKĖNAI. — Šaukėnų 
ir Kurtuvėnų miškuose pri
viso daug vilkų. Jie gyven
tojams daro daug žalos.

Rugp. 25 d. Šiaulių ap
skrities medžiotojų draugi
ja padarė su varinčiais di
delę medžioklę. Laimė jiems 
buvo, nes pasisekė susitik
ti su vilkais. Trys medžio
tojai: K. Banevičius, Bort- 
kevičius ir Tantkevičius nu
šovė po vieną vilką; Tant
kevičius dar, be to, vieną 
sunkiai sužeidė.

Taip pat varinčiai matė 
du šernu, bet juos buvo už
ginta šaudyti.

Sekmadienį del nepato
gaus oro lakūnai nusprendė 
ant rytojaus išlėkti į Dutch 
Harbor. Bet oro sąlygos 
nepasikeitė pirmadienį. Del 
to, matomai, lakūnai dar 
pasiliko Attu saloj.

Kelionė iš Attu salos į 
Dutch Harbor bus virš iš
sidraikiusių salų, priklau
sančių Aleutian salų gru
pei, kuri perskiria Bering 
jūras ir šiaurės Pacifiko 
okeaną.

ILION, N. Y.—Čia Rem
ington Arms kompanijos 
mašinistai grasina paskelbti 
streiką, jeigu kompanija 
ant toliaus diskriminuos 
unijistus.

Grand Rapids, Mich., 
Svarbus Susirinkimas

Žemės Drebėjimas Kansase
JUNCTION CITY, Kan.- 

Anksti pirmadienio rytą čia 
ir šiaurės centralinėj Kan
sas valstijos daly jausta že
mės drebėjimas; namai su
judinta, bet nuostolių nepa
daryta.

Visų “Vilnies,” “Laisvės” 
ir “Darbininkių Balso” 
skaitytojų ir visų narių tų 
organizacijų, kurios pri
klauso prie sąryšio, susirin
kimas įvyks utarninko va
kare, 1 d. spalio, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų svetainėj, 
1057 Hamilton Ave., o se- 
redos vakare, 2 d. spalio, 
bus prakalbos; kalbės drg. 
A. Bimba.

Komitete.
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APSILEIDIMAS-DEŠINUMAS
Kas yra tįas lengvapėdžiavimas, apsileidimas, į kurį 

grimsta lietuviai komunistai j ir artimi jiems darbinin
kai įvairiose kolonijose? Tai yra dešinumo slogą, jeigu 
dar it netikra liga. ; , .

Ne gana, kad žmogus pritaria Komunistų Partijoš nu
tarimams prieš dešiniuosius atskalūnus Idvestohiėčius; 
neužtenka, kad jis žodžiais užgiria Komunistų Interna- 
cionajo liniją. Reikia pastatyt klausimas: ar jis darbais 
yykdo.savo komunistinius uždavinius?

Šiąja svarstykle pasveriant, atrasime, jog dešinysis apšepi- 
ir

Vitaitis Vėl Meluoja
Pastarajam : “Tėvynės” 

numeryj (už rugsėjo 20, d.) 
Vitaitią į vėl susirietęs me
luoja apie Sovietų Sąjungą. 
Padaręs sieksninę citatą 
apie “Times’o” pranešimą 
iš Maskvos, kad Sovietų 
Sąjungos fabrikų menedže
riai turės teisę paskirt ar
ba pašalint visus , darbinįn- 
kūs, jis ’surihka: i : ! 1 1
ii : . r. • : : ■ I . > - . i I ! • j

Prie jšito prjdėjųs dar, kad 
Rusijos dirbtuvių' darbihlnltai1 
turi privestinai1 dirbti- Virš
laikį, kuomet viršininkai jiems 
įsako dirbti, turi septynių die
nų darbo savaitę, tai ir nebe
lieką: jokib šešėlio Jto Rusijos 
“darbininkų; rojaus,” kurį 
daugelis darbininkų vaizduo-
• '■ • • • < » ’ I > .

Tai yra eilinis SSSR prie
šų melas. Jokiam fabrike 
nei dirbtuvėj SSSR darbi
ninkai nedirba viršlaikių 
priverstitiai.j, Taipgi jokie 
darbininkai ten nedirba 
septynių dienų į savaitę. 
Tai melas, kokį gali išgal
voti Vitaičio tipo melagiai.

Jei Sovietų Sąjungos vy
riausybė padarė tam tikrus 
fabrikų tvarkoj pakeitimus, 
tai tais padaryta del pačių 
darbininkų labo. SSSR fa
brikai ir įmonės juk ran
dasi pačių darbininkų ran- 

.kose. ; Pravędimui penkerių 
me,tų plano kiekyįėnas, Sov. 
Šąjūngbs ' (darbininkas' ir 
valstietis įtraukiamas" į ak- 
tingesnį veikimą, discipli
nuojamas, kad padarius 
įproduktįngešnę i gfū m y b ą.. 
Kapitalistinėse šalyse dar- 
ibimnĮ^ų disciplipavimas iy; 
racionalizacija neša naudą 
tik kapitalistams, kuriėidel 
tų pelnų vėliau ruošia ka
rus, o Sovietų Sąjungoj

i'i
mas, nerangumas kamuoja beveik visas mūsų organizacijas

• kad kairieji lietuviai darbininkai labai mažos paspirties teduo
da Komunistų Partijai.

Kada Partija šaukia į demonstraciją, į masinį mitingą, į ko
kį darbą rinkimų kampanijoj, į darbininkų apsigynimo būrį, į

x aukų kolektavimo vajų Gastortijos streikieriams, o tu namie sė
di arba šiaip kur pakampėmis triniesi, tai pas tave randasi de- 
šinumo ligos bakterijų. Jeigu taip nuolat darai, tai esi deši
nysis nukrypėlis, gal dar ne teorijoj, bet jau praktikoj. <

•'* Lietuvių komunistų frakcija Partijoje yra viena iš pačių ne
veikliausių, nors narių skaičiumi jinai viršija dar kelias kitas. 
Partijos Centre net susidarius patarlė, kad “lietuviai nieko ne-

■ veikiai
Partijinėj demonstracijoj, masiniame mitinge, “Daily Wor- 

kerio” pramogoje, bile kokiame artimesniame Partijos darbe 
matysi tik kelias lietuvių darbininkų kepures bei galvas, arba 
dažnai nei vienos. 1

Didesnėse lietuvių kolonijose yra ir mūsų darbininkiškų or- 
gariizacijų- sąryšiai, o ar daug tų organizacijų delegatų bei na
rių matysi bendrose tarptautinėse konferencijose Tarptautinio

<’■ Apsigynirųo, Gastonijos streikierių rėmimo ir kitose panašiose?
•Įvairių tautų darbininkai paskutiniu laiku yra išsijudinę delei

. Sovietų lakūnų pasitikimo; bet net Didžiojo New Yorko lietuvių 
; darbininkų organizacijos “neįstengė” pasiųsti nei viėno savo 

atstovo į raudonųjų lakūnų pasitikimo prirengiamąją konferen-
11 <yją. Juk tai skandalas!

i .it i Lietuviškoj Dirvoj
Negalima sakyti, kad savoj ‘lietuviškoj dirvoj''nebotų niiko

• < veikiama. Rengiama ptakajbų ir mitingų; jie dažniausiai tai-
■ komi prieš lietuviškąją reakciją, prieš bendrą ’fašistinį1 socįiąfife-

• tų-klerikalų-tautininkų frontą; sudrūtinimifi kairiųjų kozyrės
• mišriose su kitomis sriovėmis organizacijose; bendro turinio 

prakalbų mitingai, paliečianti tarptautinės politikos padėtį.
Pastaraisiais laikais mūsų kalbėtojai, tiesa, vis daugiau dė

mesio kreipia į Gastonijos streikierių bylą, į bendrą vįsų dar-Į kiekvienas pasiaukojimas ir
• bininkų kovą prieš imperializmą; netrūksta agitacijos už talką - - --

Komunistų Partijai šio rudens rinkimų kampanijoj; ir tiems
> reikalams vidutiniai iš lietuvių gaunama finansinės paramos.

Bet obalsis sutartino veikimo su partijiečiais, išvien su visų 
tautų klasiniais darbininkais čia, Amerikoj, vis kaip tai 
užsiregistruoja mūsų drauguose ir pritarėjuose.

Pasiteisinimai

ne-

tei
tu r į

Tulus sulaiko paneliškas “skromnumas”, nedrąsa; kiti 
feinasi neužtenkamu anglų kalbos žinojimu; treti aiškinasi 
perdaug darbo lietuviškose organizacijose. Bet sunku rasti to
kį, kuris atvirai prisipažintų: aš tingiu arba nepaisau.

' Nedaug kas jums iš tokių gulinėtojų pasisakys ir tikrąją sa
vo nuotaiką, savo kol kas slepiamą ūpą, kuris galėtų būt išreikš
tas tokiu pasakymu: a-a, tur būt nieko iš viso to nebus, arba 
aš jau tiek ir tiek dirbau; tegul dabar kiti pasidarbuoja; o 
man—namukai, automobilis, šeimyna.

Yra ir tiesioginio kinkų drebinimo, berods, ne pas vienus lie
tuvius. Taip antai, komitetas tūlos Kansas valstijoj sekcijos 

,/šiomis dienomis padarė nutarimą: daugiau neberengsime gat
vėse, atvirame ore mitingų, todėl kad ateina policija ir areštuo- 

ija. kalbėtojus, o dažnai pasiima ir po kelis klausytojus.
r- Tokį nusitarimą Partijos Centras, žinoma, griežtai atmetė 
•dįbar, kuomet darbininkuose abelnai po visą Ameriką labiau ne
gu bet kada yra pakilęs ūpas stoti ;į apsigynimo kovą, už gatvių, 
lytingų, ir streikų teisę; ,, . ti

' ^’Lietuviuose darbininkuose besireiškiantis apsnūdimas yra ap- 
„gąilėtinas ypač šiuo laiku, kuomet šalies proletariatas apskri
etai žymiau kairėja ir tas kairėjimas apima vis 'didesnes mi- 
1 jilas tikrųjų amerikonų darbininku. Prie to veda pačios są
lygos šio trečio pokarinio laikotarpio išnaudojimo ir priespau- 
dbs, /■'‘''S ,■ j:

Kovingam darbininkų judėjimui yra lemta plėtotis ir eiti kal-
* pan. Todėl tas šen ir ten pasirodantis lietuvių darbininkų pe

simizmas, ’ žiūrėjimas per juodus akinius, neturi jokio pagrin
do. Yra tiek ir tiek medžiagos iš kasdieninių darbininkų kovų, 
kad pasidaryt ūpą budresniu, viltihgesniu, veiklesniu. Nerei
kia pamiršt ir to begalinės reikšmės fakto, kad šeštadalyj viso

ržemės kamuolio, Sovietų Sąjungoj, viešpatauja darbininkai; o 
'.linkui to sparčiau ar lėčiau eina ir kiekvienos kapitalistinės sa
llies proletariatas, vadovaujamas savo Komunistų Partijos.
* * Lietuviškame Organizacijose

Tiek tai sąryšyje su bendruoju amerikiniu darbininkų vei- 
' Vijimu. TaČiaus ar nepasirodo vietomis ištižimo ir pačiose lie- lt .
-tuviŠkose organizacijose, kaip kad Lietuvių Darbininkų Litera- 
;tūros Draugijoj, Dal’bininkių Susivienijime, bendrose su kitų 
' sriovių žmonėmis pašalpinėse kuopose bei kitokiose organiza
cijose? Taip.- To blogumo, to dešiniojo neveiklumo ir čia yra. 
Didelis skąičius narių savo “pareigas, stengiasi atlikti1

■ Luana, Juvl ’

darbelis neša naudą pa
tiems darbininkams ir vals
tiečiams.

Menševikai Šaukia
Pagelbėti Šnipams

Chicagoj, kaip ir kituose 
miestuose, Hearsto kapita
listiniai laikraščiai daro 
tam tikras Loterijas — pa
leidžia automobilius išlai- 
mėjimui. Tuo susirūpino ir 
“Naujienos” — “mokslinio 
socializmo” skelbėjos. Savo 
laidoj už rugsėjo mėn. 19 
d. geltonlapio reporteris 
praneša:

Dienraštis “Chicago Eve
ning American” šiuo laiku yra

paskelbęs kontestą, kuriame ir 
vienas lietuvis dalyvauja.

O kontestas yra toks: kal
bamas (die'nraštis duoda de
šimtį automobilių, kaip dova- 

;iią, dėvinčiai Chicagos polici
ninkų (kiekvienam po auto
mobilių), už kuriuos to dien
raščio skaitytojai paduos dau
giausia balsų, kaip už labiau
sia populiariškus vietoš poli
cininkus. i

Jeigu taip, tai “Naujie
nos” tuojau: suranda/ kad 

’ ’ ’ tŽ ■ !P h ' j' ‘ ■ r 7’Konteste. dalyvaują liptų vis. 
Jy baidas 'ir' ‘pavardė’ ! yiA. 

^Joseph Mitčhell; /štar;:i No., 
3484. Jisai tarnauja detek
tyvų biure. Gyvena jis Rlrigh- 
ton Park apielinkėje. 

1 i i • j

Mątot! Dar ne bet kokis 
lietuvis, bet šnipas—detek
tyvų biuro tarnautojas! Ir 
todėl

. ..paremkit šį kartą Juozą 
Mitchell’į. Tatai nieko jums 
nekaštuos, o padarysite žmo
gui gero...
Kaip gi, kaip gi: paremsi- 

te šnipą, žvalgybininką!
Tur būt seniau nei pats 

Grigaitis nesitikėjo, kad jo 
gazieta taip sujuodašimtės! 
Tai va, kur nuėjo menševi
kai! Jų idealas, jų tikslas 
—paremti tuos, kurie tar
nauja šnipijadose, žvalgy
bose.

pirmininką prof.

lietuvių

gyveno ir dabar n'orėjo perei- 
1 ti į ’ Lietuvą savo giminių ap

lankyti. Padarius jų bagaže 
kratą, rasta du šautuvai, šeši 
revolveriai, labai daug šovi
nių, (šešios rankinės granatos 
ir šešios sunkios bombos. 
Matyti, kad jie turėjo tikslą 
išsprogdinti greitąjį traukinį, 
vežąntį iš Ženevos Lietuvos 
ministerį 
Voldemarą.
Ir toliau:
Prie • aprašytojo

gaujos vado suėmimo dar tu
rime pridėti, kad įtariamieji 
asmenys buvo • pastebėti prie 

; dvaro Disselwethen netoli 
Mehll^ehpen. Pašauktų eigu
lių ir dvaro žmonių buvp ap
suptas miškas ir tie šeši žmo- 

’ bėš ‘suimti. Sunkiosios bom- 
:bos buvo paslėptos pintinėje. 

) Jie sieną perėjo haktį iš 2 į 3- 
■ rugsėjo) prie Sjzjtfkęhmen. Jie 
; iš pradžios pradėjo išsisukinė
ti, tačiau del rastų ginklų su
riestas pagaliau Plečkaitis da
vėsi pažinti. Plečkaitis iibrė- 
jęs eiti į Lietuvą prie giminių, 
jo penki draugai į Argentiną. 
Ginklų pasiėmę gintis, jei kas 
juos užpultų.

TaČiaus^ tie 
Čių laikraščiai

Ar suimtasis
tas pats gaujos vadas ar ne, 
tačiau vistiek aišku, kad su
imtieji turi ryšių sų Plečkai
čio gauja.
Taigi galų gale pasirodo, 

kad dar nežinoma, ar Pleč
kaitis randasi Vokiečių po
licijos rankose, ar jis dar 
vis Vilniuje tebeorganizuo- 
ja pilsudskininkus paliuo- 
suoti Lietuvą iš po Smeto
nos diktatūros ir pavergti 
ją po nei kiek nešvelnesne 
diktatūra—^-Pilsudskio.

patys vokie- 
dar nežino:
Plečkaitis yra

Pono J. Ambraziejaus Atvirumas ir Biznis
i ■ f t ' ' . I f ■!;>!' • ■ ‘ \

Kodėl jis taip tyli?
Biznis verčia tylėti.
Ambraziejus pardavinėja 

laivakortes ir iš to daro biz
nį. Jis visus agituoja va
žiuoti į Lietuvą, jei ne apsi-

Apie Plečkaičio Suėmimą ' 
. Nesenai laikraščiai' pa
skelbė, kad Eitkūnuose tapo 
suimtas Lietuvos social-de- 
mokratų lyderis, kuris 
drąijge su, Pilspdskiu šten- 
ąfiūsi Lietuvoje - “demokrati
ją atsteįgti” ir Pilsudskio 
pinigais ’ dirba * lenkų impe
rialistų naudai. Žinia buvo 
gana miglota. Neaiški ji ir 
po šiai dienai. Patys Lie
tuvos fašistų organai nenu- 
šviečia to klausimo. “Lie
tuvos Aide” (už rugs. 7 d.) 
yra paduota citatų iš vokie
čių spaudos, pasak kurios:

Rugsėjo mėn. 5 d., trečia
dienį prieš pietus vienas lau
kuose dirbęs ūkininkas paste
bėjo, kaip iš miškelio tarp 
Mehlkehmen ir Kassuben išėjo 
plentu šeši’ vyrai. Kai jis 
daugiau ėmė žvalgytis, jie pa
sitraukė vėl į mišką. Ūkinin
kui pasirodė įtartina, jis su
šaukė eigulius, kurie miškelį 
apsupo ir tuos šešis vyrus su
ėmė.

Nustatyta, kaip “Eydkuh- 
ner Grenzzeitung” praneša, 
kad tai yra lietuvių emigran
tų vadas Plečkaitis ir penki 
jo draugai. Nustatyta, kad 
jie dvejus metus Lenkijoje

Puošiasi Jack
Londono Raštais
i i.. ■■ . . . i . . i ; , . ■ »

Lietuvos* kunigų “Rytas” 
ir Amerikos špitolninkų 
“Darbininkas” p’ r 'a d ė j o 
spausdintis savo skiltyse 
garsaus Amerikos darbinin
kų rašytojo Jack Londono 
raštus. Londonas buvo re
voliucionierius; jis kovojo 
su visokiais išnaudotojais ir 
mulkintojais, o klerikalai 
ima ir gnaibo jo raštus. 
Jeigu jie pagaliau spausdin
tų ištisas jo apysakas, tai 
dar būtų pateisinama, bet 
dabar pasivagia vieną kitą 
jiems tinkamesnę ištrauką 
ir jomis bando papuošti sa
vo juodus lapus.

Negražu!

Ponas Juozas Ambrazie-: Ambraziejaus tas atviru- 
jus, buvęs “Vienybės Liė- mas dingo, jis čia nieko ne- c 
tuvninkų” administratorius^ sako, nors, kaip sakiau, jau 
ir dabar laivakorčių agen- visi- žvirbliai apie tai čerš- 
tas, skaitomas atviru žmo-1 ka. 
gurni. Kaip kas tą jo atvi-, 
rūmą palaiko nachališkumu, 
o jį, suprantama, pavadina 
nachalu. Bet aš čia ne- 
spręsių, kurie teisingesni, 
nes man tas neapeina.
čia noriu pakalbėti apie joi gyventi, tai nors atlankyti 
tą atvirumą ar nachališku-;“tėvynę.” Juo daugiau va
rną ir biznį. Jis jeigu mato,! žiuoja Lietuvon, juo dau- 
kad biznis reikalauja to joigiau jis laivakorčių parduo- 
atvirumo, būna atviras, betida, tuo daugiau pelno daro, 
jeigu rpato, kad tąs atviru-! Na ir kaip dabar paskelbti, 
mas kenkia jo bizniui, tuo-įkad jį, laivakorčių agentą, 
męt jau jį. pąkiša apačion!ekskursijos vadą, išvijo iš 
biznio ir jis niekad iš ten-ne- Lietuvos? Ir dar gerai, kad 
išlenda, jeigu kas netikėta^ jis Amerikos pilietis, tai iš- 
už kojytės nepagriebia ir pvijo, o kitaip būtų atsidū- 
viršų neišvelka. , r£s kalėjime. Kaip galima

“Vienybė” plačiai rašė,: pasakyti, kad Lietuvoj taip 
kada Ambraziejus važiavo priima tokius žmones, kai}) 
Lietuvon, taipgi plačiai ra- ponas Ambraziejus? Jeigu 
šė, kad jis jau atvažiuoja iš:Jau taip buvo su juomi, tai 
Lietuvos. Aš maniau, kad M sakyti apie paprastus, 
jis, kaipo “atviras” žmogus, griešnus, piliečius, kurie nu- 
visgi per spaudą, per tą pa- vyksta Lietuvon? Pasakius 
čia “Vienybę,” daug naujo teisybę, daugelis susilaikys 
papasakos apie Lietuvą.'nuo važiavimo.
Juk jis žmogus “buvaunas,” . Reikia tylėti, reikia saly- a 
savo laikais gyvendamas; ti, kad viskas buvo gerai ir 
Lietuvoj matė zemskį, • visi važiuokite Lietuvon, 
uriadninką ir net žandarą'Važiuodami Lietuvon atlik- 
ir apie tai Amerikoj labai!site du gerus darbus: pirk- 
daug pasakojo, gyrėsi, kai- darni pas jį laivakortę duo- 

]3eį site jam pelnyti ir nuvykę 
Lietuvon paliksite keletą 
šimtų dolerių, o tuomi su
stiprinsite Lietuvos fašisti
nę valdžią, kurios valiuta ir 
pasilaiko iš Amerikos turis
tų.

Biznis kalba, biznis tyli. 
Biznis giria, biznis peikia.

švencioniškis.

pakalbint savo pažįstamą įstot į draugiją arba užsiprehūme- 
ruot darbininkišką laikraštį nedrįsta; jeigu pats ir ima ^Lais
vę”, “Vilnį”, ber/‘Darbininkių Balsą"’, tai. ne tiek skaito/kiek 
skaitiųėja, kąip.įr.bįlę pašaliniu žmogus, nestudijųedamas,'kas 
tikrai .svarbą įš klaninio at^y^lgio. , yięną gĮ’( iš neątleistnjiau- 
sių ydų (taipgi dešinumo reiškinys) yra tūpČiojinSas, “[liežu
vio plohinimas”1 prieš biLiieriškus, tautiniuš,'' kįerikaliniufel bei 
fašistiniūs lyderiukus’draugijose;1 kur kairieji priklauso Įįdirtu 
su kitų sriovių žmonėmis, čia kaHaiš' nebarti j inis darbinin
kas padaro gėdos partijiečiui, užimdamas kairesnę, koVipges- 
nę poziciją. \ • j .

Ar galima kokia sėkminga kova prieš tą miegligę ir -savo, 
šešėlio bijojimą? Pilnai galima. Dauguma tik laikinai ąpsnū- 
dę. Tinkamas pastimųliavirųąs juos ptgaivjns; o .be to yra. juk 
ištisa jūra'dar nuošaliai iki šiol stovėjusių darbininkų, fš jų: 
mes galime gauti naujos medžiagos, naujų spėkų.

Kai del abelnojo mūsų veiklumo kolonijose atgaivinimo,1 tai^ 
žinoma, tos pareigos turi pirmučiausiai. imtis bolševikai. Mi
nėtinas yra drg: Prūseikbs pareiškimas jubilėjiniame “Laisvės” 
.dientašČĮio mitinge, Brooklyne,—kad keturi veiklūs bolševikai, 
mokėdami dirbti, gali į savo įtakos ratą įtraukti kokį šimtą ki
tų sriovių darbininkų. Ko daugiausia reikia, tai sutartino 
komunistinio aktyvo; o aktyvas turi niekad iš galvos neišleisti, 
jog tik bendras su Partija darbas užtikrina dr L komunistinio 
judėjimo sėkmingumą Amerikos lietuviuose.

šalin tas sušniurimas, vilkimasis iš užpakalio, tas n^eiklųmo
tik dešippniaSi Ęomunįstų , Jųtęj-nąęipnąlo. ..Dešimtas. ?PlęnUfnas

•jžūmoka narines duoklės; mitinge pasii’bdyt bijo; pavadino ifžk'nlriihvimu: ; r • • J- ■ • ? = T gi

Maskvos “Izviestija” Apie 
Plečkaičio Suėmimą 
Eitkūnuose

“Izviestijų” koresponden
tas L. Kait telegrafuoja iš 
Berlyno (7 d. rugsėjo):

Plečkaičio ir penkių Jo apsi
ginklavusių draugų suėmimas 
Rytų Prūsijoj virto dienos 
sensacija. Niekas, žihoma, 
netiki tam, >kad tie žmonės, 
apsiginklavę nuo galvos iki 
kojų; norėjo pasiekti Lietuvą 

• vien tuo tikslu, kad pasima- ■ 
’čiuš su savo giminėmis. Ben-- 
dra pūomdnė • :yra :ta, kad 
Plečkaitis’ rengė ■ pasikėsinimą 
•ant Voldemaro, kuomet ans 
turėjo grįžti namo iš savo ke- 
Tibnės žehevoh. Niekas taip 
pat neabejoja, kad Plečkaičio 
ir jojo draugų ginklai—len
kiški.

šią nuomonę Berlyno poli
tinių grupių patvirtina dar li
tai, kad kelios dienos anks-| 
čiau čia gauta pranešimų, kad i* 
Lėiikija, norėdama išnaudoti! 
Sovietų-Chinų susikirtimą, vėl 
dddą .visas 
įvykinus Lietuvoj valstybės 
pe’rversriią. Pašalinimas Lie
tuvos dabartinės valdžios ir 
pastatymas ’ tokįos ; valdžios, 
kuri visame; kame pildytų 
Lenkijos ^valią, turėjo būti, 
tuo įrankiu, kurio i

po revoliucionierius, 
dabar nieko nesigirdi.

O gal nieko ypatingo jis 
ten nematė? Gal -nuvažia
vo, apsisuko ir vėl išvažia
vo? Juk, palyginamai, jis 
ten ir trumpai viešėjosi? 

, Bet , kada pasiklausai 
Brooklype, tai ne tik žmo
nės, bet ir; žvirbliai čerška, 
kad ( poną Aipbrazięjų val
džią išvijo iš Lietuvos. Vi
si’pąsakoja jo tuos įvykius 
Birštone. ,Mat, kaip pasa
koja, Ambraziejus, jausda
masis dideliu vyru, važinė
jo po Lietuvos įžymesnes' 
vietas ir darė, savo pasta-- 
bas. Kada jis nuvyko 
Birštoną, kur ; 
dymoši šaltiniai, tai ten pa-: PafodyB savo “aš. 
matė betvarkę ir vietos val-'^[bl"lnklsk,y 
dmmkams _ padare “vigovo-. kiems tuštiems raštams, asme- 
rą,” pabarė juos ir pamoki-, ninei polemikai, tai jie tuo- 
no, kaip turėtų' būti. Iš ten jaus bėga į mūsų priešų spau- 
manė traukti dar toliaus,T ^en Pradeda šmeižti ko- 
bet štai gauna pakvietimą į 7-uįs>us’ 7 ir v!sus
Kaųną ii ten, kaipo Ameii- bininkišką judėjimą su pur
kos piliečiui, įsako į dvide-įvais sumaišo. k 
šimts keturias valandas iš-‘ Perskaičius “Tėvynės” No. 
sinešdinti iš Lietuvos, nes' . P°n'os šiurmaitienės straip- i 
jis įžeidęs Lietuvos valdžią.'SkUpL'?saip(plūsU Komu’ J -r, j_..Y .. _ : mstų Partiją, atsiminiau jos

Padėtis blogesne, negu karštas polemikas su Gatavcc- 
.Sirvydui Kaune nesuradus ku, kurios ėjo per “Laisvę” ke- 
“toileto.” Prisieina maldau-, b metai atgal. Matomai, 
ti valdžią, kad pailgintų lai-' “Laisvė” uždarė poniai šiur- 
ką, nes šeimyna provincijoj^1 
ir; į tokį trumpą, laiką nega 
Ii ją pasiimti. Valdžia pa
ilgina laiką, ponas Ambųa- 
ziejuą pasijma šeimyną ir

PASTABA
Labai nesmagu, kad 

ninkiškose organizacijose
I kuopose randasi žmonių mink
ytomis galvomis, kurie del 

"i menkiausio dalykėlio sukelia 
į vaidus ir rašinėja asmeninio 

randasi gy-j pobūdžio polemikas, norėdami 
Kuomet

re- 
to-

darbi- 
ir

metai atgal.
Laisvė

. maitienei skiltis del jos tų tuš- 
-Čių polemikų, todėl ji įsižei

dė ir nubėgo pas mūsų prie
šus, kad tik apjuodinus visą 
darbininkiška veikimą. Prie
šams to tik ir reikia. Jie, ga-

kraustęsi iš savo tėvynes, vętojduš ra*tus, dar juos pa-
■ r _ ■_ • r . e ’ rantus ir nnlpid'zia svipr.an.
sudėdamas valdžiai prižadą, 

Amerikos spaudoj.

zalatija ir paleidžia svietam 
Tokiems gaivalams neturėtų

kad apie tai nieko neskelbs bfiti vietos mūsų .darbininkiš^

Lenkija norėjo įvykinti savo 
svajonę ir aneksuoti Lietuvą. 
Dabartim mom.ęntą, matomai, 
Lenkija mano esant patogiu, 
nes visos Sovietinės spėkos 
šiuo tarpu, yra nukreiptos į 
Chinijos pusę.

Iš šio taškaregio Plečkaičio 
planas suruošti pasikėsinimą 
ant Voldemaro yra dalis gran- 
dinyj lenkiškų intrygų.

.pastangas, kad ii DARBININKŲ
KALENDORIUS

koše organizacijose.. Juos rei- 
Htia’vyti laukan. Juk ir ta pa- 
Įti šiurmaitienė dar pora metų 
atgal rašinėjo į Waterbury, 
Conn., vienam draugui pajuo-ę 
kiančius laiškus, užklausda
ma, ar jis jau praturtėjo be
sidarbuodamas del Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj prira- 
šinėjant naujus narius, o da
bar, asmeniškai susipykus, jau 
pati nubėgo į Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj organą 
“Tėvynę, 

į žus 
i Tai 
i būti.

Rugsėjo 25 d.:
■—Mirė lenkų poetė Marija

U MŪVI t : < f C- ’ L

pagelba Konopnicka, 1910.

A menkoj
kad geriau apšmei- 

buvusius savo draugus, 
bjauresnio darbo negali

L. D. S. A. Nare.

LONDONAS. — Sekantį 
i šeštadienį Anglijos premje- 
; ras MacDonaldas išvyks 
■ Jungtines Valstijas.
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Puslapis Trečias

A. Baginskas. pilti lietus. Spėjom palysti

Mano įspūdžiai iš Ekskursijos į Sovietų
Sąjungą ir Lietuvą

(Pabaiga)
Čia susėdome į automobi

lių. Mus nuvežė į Maskvos 
■didįjį viešbutį, vadinamų 
“Grand Hotel”, kuriame su
stoja visi iš užsienių atva
žiavę, o jų pilnas viešbutis. 
Vieni atvyko pasižiūrėti, o 
kiti su vertelgystės reika
lais. Mat, daugelis nori 
gauti koncesijų.

Pradėjom apžiūrinėti 
Maskvą. Miestas gražus ir 
švarus. Daug naujų budin
ki) išbudavota, nes jų daug 
reikia. Mat, daug žmonių 
privažiuoja apsigyventi. 
Dabartiniu laiku gyventojų 
skaitlius siekia iki trijų mi- 
lionų. Judėjimas mieste di
delis. Gatvekarių daug ir 
visi pilni, prisigrūdę. Mat, 
darbininkai pėsti nenori 
vaikščioti. Kuomet aš ke
lių užklausiau, kodėl, sakau, 
jūs neinant pėsti, kur neto
li? Jie man atsakė, kad 
mes duodam uždirbti patys 
sau. Juk gatvekariai mūsų 

viskas mūsų.
Teko būti keliuose teat

ruose. Jie taipgi pilni pri
sigrūdę. Veikalai lošiami 
darbininkiški ir agitatyviš- 
ki. Abelnai, matėsi darbi
ninkuose užsiganėdinimas. 
Visi jaučiasi lygūs. Dirba

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.

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

su energija. Fabrikuose 
vieni su kitais lenktyniuoja. 
Kožr.as fabrikas nori atsi
žymėti greitesniu ir geres
niu darbu. Kuris pralenkia, 
gauna premijas arba garbės 
ženklus, žodžiu, darbinin- 

; kai dirba su energija ir jie 
mato, kad jie dirba 'del sa
vęs ir savo ateities.

Tai yra vienintelė šalis, 
kurioj darbininkai patys sa
vininkai.

Susitikau drg. Žalpį, dau
geliui žinomą amerikietį. 
Aš jo užklausiau, kaip tau, 
broli, patinka čia gyventi? 
Atsakė, kad jam daug ge
riau gyventi Sovietų Sąjun
goj, negu Amerikoj. Sakė, 
čia man nerūpi rytojus. 
Šiandien esu sveikas ir dir
bu. Jei apsergu, būnu vis- 
kuom aprūpintas. O kitose, 
kapitalistinėse šalyse to nė
ra. Išmeta tave iš darbo 
ant gatvės ir stipk badu.

Liepos 1 d., 1929, apleidom 
Maskvą. Mes trijuose—dr- 
gė Bimbienė, drg. D. Jonu
šas ir aš—leidomės j Lie
tuvą. Pribuvus į Kauną, 
tuojau pasirodė kas kita. 
Ubagų ant kožno kampo. 
Prašo rankas atkišę susi- 
mylėjimo. Sakosi senai nie
ko nevalgę. Mato, kad mes 
ne vietiniai. Milicijantas 
pamatęs veja šalin. Mat, 
sarmatinas, kad sostapilėj 
yra ubagų ir užkabinėja 
amerikonus.

Kaune išbuvome čielą die
ną. Vakare važiavome į tė
viškes su drg. Jonušu, o dr- 
gė Bimbienė pasiliko Lat- Į 
vijoj. Aš parvažiavau į 
miestelį Luokę, Teisių ap- 
skrityj. Miestelis apsmu
kęs, net šiurkštų pasidarė. 
Ryto metą dar visi žydai 

i miegojo. Kadangi buvo tur- 
' gaus diena,tai laukiau,kada 
' pradės rinktis žmonių į tur
gų. Apie 9 valandą pradė
jo rinktis: kas pėsčias, kasi 

i važiuotas. Išėjau ir aš iš 
supuvusio taip vadinamo 
viešbučio, kuriame buvau 
sustojęs. Žmoneliai apše
pę, nurudavę, apiplyšę. Dar 
vyrai kai kurie su batais 
arba medinėm klumpėm, 
bet moterys—basos. O ark
liai kūdi, eina kaulais pasi
remdami.

Pradėjau klausinėti, ko
dėl jūs taip suvargę ir gy
vuliai menki. Atsakė, tur 
būt dievas mus nubaudė. 
Pernai metą niekas neužde
rėjo. Geresnius gyvulius1^ 
išpardavėm Prūsams. Litų 
reikia valdžiai mokesčius 
mokėt. Nėr kur gauti duo
nos. Gyvename pusbadžiai. 
Kurie gauna iš Amerikos 
dolerių, tie dar šiaip taip 
stumiasi, bet kurie negau
na, tie tiesiog badauja.

Skurdas didžiausias Lie
tuvoj.

Apsistojęs pas savo gimi
nes žvalgiausi apie Lietuvos 
padėtį. Stengiausi apva
žiuoti visą Lietuvą ir pama
tyti, ar visur taip yra. Vi
sur tas pats skurdas. Dė
lei žingeidumo nuvažiavau į 
Žemaičių Kalvariją. Per vi
są savaitę maldininkai 
traukia į Kalvariją, nes di
deli atlaidai. Nuvažiavome 
nedėlios ryte, kaip 2 valan
da. Sustojom, arklius pasi- 
šėrėnj. Maldininkai būriais 
traukia į kalnus, giedodami 
šventas giesmes. Pradėjo

po pastoge. O maldininkai 
nepaiso lietaus: eina būriais 
rėkdami, šaukdami, žandus 
parkreipdami. Šunys ir tie 
lenda į pastoges, bet kunigų
apmulkinti žmonės grūdasi, 
maudosi po purvyną, basi, 
peršlapę. Jie nesupranta, 
kad čia yra kunigų sudary
ta meklerystė. Ir Lietuvoj 
žmonės yra palaikomi to
kioj beprotystėj!

Kiek teko man matyt ki
tų šalių ir palyginti, tai 
Lietuva atrodo viena iš ne
laimingiausių šalių kaip 
kultūriniai, taip ir medžia
giniai.

Dabar, kurie lietuviai ma
note važiuot ateinantį pa
vasarį į Lietuvą pasisve- 
čiuot, patariu atlankyti ir 
Sovietų Sąjungą. Kaštuoja 
tiktai $100 daugiau. Verta 
kiekvienam darbininkui pa
matyti tą naujai užgimusi 
pasaulyj milžiną Sovietų 
Sąjungą!

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

NORWOOD, MASS.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
kuopos nepaprastas susirinki
mas šaukiamas 25 d. rugsėjo, 
Lietuvių Svetainėj, 7:30 vai. 
vakare.

Draugai ir draugės, šis su
sirinkimas bus labai svarbus 
ir būtinai reikalinga, kad visi 
ir visos 9 kuopos nariai susi
rinktų, nes bus duodamas ra
portas iš A. L. D. L. D. VII 
Apskričio metinės konferenci
jos. Konferencijoj buvo pada
ryta keletas svarbių nutarimų. 
Bet kad tie svarbūs nutarimai 
būtų gyveniman įvykdyti, tai 
būtinai reikalinga, kad visi na
riai su tais nutarimais susipa
žintų, tai tuomet ir ; gyveni- 

I man bus lengviau juos įvykdy
ti. Toliaus, prisirengimas prie 
agitacijos mėnesio, gavimui 
naujų narių į 9 kuopą ir ga
vimas naujų skaitytojų mūsų 
organui “Laisvei” ir kitiems 
darbininkiškiems laikraščiams. 
Taipgi bus duodamas rapor
tas iš įvykusio pikniko, kurį 
rengė bendrai Norwoodas su 
Stoughtonu. Todėl idar sykį 

r primenu, kad būkim visi šia
me susirinkime ir pradėkime 
šio sezono veikimą su didesne 
energija.

J. Grybas,
A. L. D. L. D. 9 Kp. Org.

ROCHESTER, N. Y.
Iš Priešfašistinio Veikimo

Priešfašistinį Komitetą suda
ro devynios įvairios vietos 
draugijos. Komiteto susirinki
mas įvyko rugsėjo 6 d. Su
sirinkę atstovai svarstė toli
mesnį veikimą, kad padarius 
nors kiek pelno. Nutarta su
rengti balių orui atvėsus ir ti- 

iJkimasi turėti gerų pasekmių.
Pasirodžius, kad dar ižde ran-j 
dasi (keletas desėtkų dolerių, 
tai nutarta pasiųsti $15 Gasto- 
nijos streikierių bylos vedimui 
ir kitą $15 į Priešfašistinės 
Sąjungos centrą.

Reikia pažymėti, kad su au
komis neatsilieka ir A.L.D.L. 
D. 50-ta kuopa. Susirinkimas 
ivyko 17 d. rugsėjo. Apsvars
čius Gastonijos streikierių by
los vedimą ir reikalingumą 
remti, iš kuopos iždo paskir
ta $10. Taipgi nutarta pa
siųsti $10 su pasveikinimu 
“Laisvės” dienraščio dešimties 
metu sukaktuvių. Taipgi su
sirinkime buvo rinkta vardai 
del pasveikinimo dienraščio 
“Laisvės” ir kaip mačiau, tai 
pasekmės neblogos, nes kai 
kurie pasirašė ant blankų ir 
dar išmetė po porą dolerių, ki
ti po mažiau. Kai kurie dar 
žadėjo ir “Laisvę” užsirašyti.

A.L.D.L.D. 50 kp. koresp.
J. Evans.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

‘GERAI PATAIKO!’

Rengkites Prie Vajaus!Ir

“LAISVĖS” VAJUS PRASIDĖS SU 1 DIENA SPALIO 
IR BAIGSIS SU 15-ta DIENA LAPKRIČIO

Vajus yra gavimui “Laisvei” daugiau naujų skaitytojų. Kad sėkmin
gai gavus naujų skaitytojų, direktoriai nupigino naujiems skaitytojams 
“Laisvės” prenumeratą vienu doleriu. Regularė “Laisvės” prenumera
ta metams yra $6.00, pusei metų $3.00

GI LAIKE VAJAUS, PER PUSANTRO MĖNESIO NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS BUS DUODAMA “LAISVĖ” Už 
$5.00 METAMS IR $2.50 PUSEI METŲ

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina ir Laike Vajaus Pasilieka Senoji:
$6.00 METAMS IR $3.00 PUSEI METŲ

Visų skaitytojų prašome gauti nors po vieną skaitytoją. Kurie iš se
nų skaitytojų gaus 2 naujus skaitytojus laike vajaus, tiems duodama tei
sė atsinaujinti savo “Laisvės” prenumeratą už $5.00 metams.

KVIEČIAME SKAITYTOJUS KUO SKAITLINGIAUSIA DALY
VAUTI KONTESTE RINKIME “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ

KONTESTANTAMS SKIRIAME SEKANČIAS DOVANAS

Pirma $30.00, Antra $25.00, Trecia $20.00,Ketvirta $15.00 
Penkta $10.00, Šešta $5.00

PRAŠOME ĮSITĖMYTI TAI:

KURIE DALYVAUSITE KONTESTE, TUOJAU PRANEŠKITE

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyne paprastai “Laisves” kaina yra $8.00 
metams ir $4.00 pusei metų, nes čia reikia ant 
kiekvienos kopijos lipdyti po 1c štampą. Laike 
vajaus naujiem skaitytojam bus $7.00 metams ir 
$3.50 pusei metų. NAUDOKITĖS PROGA!

Tuojau pradėkite darbuotis ir darbuokitės be atleidimo energijos iki 
galo vajaus, kad gautumėte kuo daugiausia naujų skaitytojų ir kuo 

augščiausias dovanas. Rūpinkitės platinimu savo dienraščio.

Pernai turėjome keblumų su miestais. Draugai darbavosi kolekty
viai miesto vardu ir nieko nepranešė iš pradžios vajaus “L.” administra
cijai, kad jie dirba miesto vardu. Administracija kreditavo ne miestui, 
bet asmenims, kurie prisiuntė prenumeratas. Todėl prašome draugų 
siunčiant prenumeratas pažymėti, kam priskaityti jas, miesto vardu ar 
prisiuntėjo vardu.

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

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
i savo krautuvę 
kas mėnesis 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 Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
ant pareikalavimo visur j kitus mies- 

' tus biznieriams ir privatiŠkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdma- 

I mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $1.W

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 Centę
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o Kau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. mniNU IR NTJMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną tr nedSHo- 
■tla nuo 9:S0 Iki S vai. po platų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.
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MINTYS IR FAKTAI
Kiek tai kalbų apie “nusi

ginklavimą” ! O imperialis
tų ginklavimasis ir rengi
masis prie naujo karo eina 
šuoliais. Šiomis dienomis 
Jungt. Valstijų imperialis
tai vėl nuleido naują šar
vuotą skraiduolį “North
ampton,” 10,000 tonų įtal
pos, apginkluotą pirmoj ei
lėj 10 kanuolių po 8 colius 
gerklėmis. Tai jau trečias. 
Dar 5 kiti tokio pat dydžio 
bus išplukdyta šiais metais. 
Taipgi šiais metais padary
ta nutarimas vėl 15 tokių 
skraiduolių budavoti. 3 jau 
budavoja; 2-jų budavojimo 
pradžią buvo neva sulaikęs 
p. Hooveris, bet dabar jau 
vėl aiškiai kalba, kad buda- 
vos ir juos, nes, girdi, “jei
gu Jungt. Valstijos ir visus 
15 pasibudavos, tai dar ir 
tada Anglija už mus turės 
drūtesnį laivyną,” — sako 
senatoriai.

* * *
Į Vieną, Austrijos sostinę, 

atvežė iš SSRS. 250 baksų 
“šventųjų” paveikslų. “Pri
sikėlimą” Kristaus;
Vladimir, Andriej, archan
gelą Mykolą, Kiril, ir ki
tus. Tie paveikslai yra ver
ti daugiau kaip $2,000,000. 
Mat, SSRS, darbininkai di
deliame skaičiuje jau neno
ri daugiau garbinti įvairius 
pagalius, bei paveikslus. 
Kaip kurie iš jų pirmiau 
buvo rokuojami “stebuklin
gais,” ir seni, nuo mongdlų 
laikų, puikiai išpuošti. Juos

“ŠV.”

, Taįgi, buržuazines: spaudos 
šmeižikai, kai jūs užsimanysite 

Sovie- 
pa-

daugiau lesuoja, negu iš
renkama už pervežimus. 
Kurgi veši, kada abu galai 
atsiremia į SSRS, teritoriją 
ir ten rubežiai uždaryti? 
Imperialistai patys pripažį
sta, kad nuo 10 d. liepos 
tas gelžkelis davė jau arti 
4 milionų dolerių nuostolių.

Tiesa, nuo pietų linkui to 
gelžkelio per Mukdeną į 
Harbiną ateina Mandžuri- 
jos gelžkelis, bet jį veik vi
są kontroliuoja Japonija ir 
jeigu yra kiek naudos
CRG., tai tas tenka Japoni
jai.

vėl kada nors apdergti 
tus, atsiminkit ką teigiamo 
ty& apie ‘juos esate parašę, 
būt kiek >susigėsit.

Šiaip, jūsų melas 
nelyg bjaurus.

‘‘Balsas

1S

. D. ]jf. š.
I

MENAS S. S. R. S
Buržuazinė spauda labai daž

nai mėgsta rašyti, kad Sovietų 
Sąjungoj esąs visiškas meno 
sužlugimas. Literatūra, girdi, 
virtusi agitacijos brošiūromis, 
teatras — mitingais, o tapyba, 
skulptūra.. .na, kažkuo ne ge
resniu. Revoliucija, girdi, su
griovusi visokį meną, visokį 
grožio supratimą ir žmones pa
vertusi gyvuliais.. .Proletarinis 
menas, girdi — tai tik bjaurus 
pasityčiojimas. Taigi, 
saka, kuri kartojama 
sas dešimtmetis.

Bet pasitaiko progų,
buržuazinė spauda pati sau rė
žia į snukį, kai ji kartais per 
kažkokį nesusipratimą į savo 
skiltis įsideda žinių griežtai 
prieštaraujančių jos ankstybes- 
niąjai ilgametei šmeižto agita
cijai.

šit, vieną tokį straipsnį apie priklausyti prie organizacijos 
revoliucijos meno parodą, įvy- tik todėl, kad ji yra apšvietos

sena pa- 
jau išti-

kad toji

atrodo per

I Vingis.

VAJUI PRASIDEDANT
Su 1 d. spalių prasideda va

jus už gavimą naujų narių į 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją! Darbas 
sunkus. Del jaunuolių dar ne
pritaikyta mūsų, organizacija. 
Senesnių kad ir randasi lais
vesnių, - jankaičių nųisų paren
gimus, bet kuomet ipakalbini,’ 
kad ’ prisirašytų prie > Draugi
jos, tai ęlįdžiumą jų Įstabiai pa
sako, kad jau negalih skaityti,1 
akys taip silpnos, kad vakare 
yos galiu laikraštį peržiūrėti. 
Todėl neverta nei į: Draugiją 
prisirašyti.

Aš tikiu, kad artinantis prie 
penkių dešimtų metų, akys 
silpnos ir jau daug skaityti ne
galima. Reikia atsiminti ir tą, 
kad daugelis per visą dieną 
dirba prie tokių darbų, kur 
akys turi būti įtemptos, tai va- 

i kare jau ne skaitymas rūpi. 
! Bet atsisakyti tik del to pri
klausyti prie Draugijos nega
lima. Ir štai kodėl:

Nereikia žiūrėti į organiza
ciją, kad vien tik iš jos asme
nišką naudą turėjus. Mes visi, 
kurie joje dirbame, rūpinamės 
visais reikalais ir jokios asme
niškos naudos neturime. Ap
skričių valdybos diijba dykai. 
Net kelionių lėšų ųiekad ne
priduoda apskričiui, viską au
koja (taip daro II I Apskričio 
valdyba), o ką jau kalbėti 
apie, kitas smulkias /išlaidas, 

j Jeigu mes patys jau senstame 
ir negalime skaityti, tai turime

du; aukoja darbininkų, apgy
nimui, jeigu? jie į laike streikų 
pakliūva į valdžios nagus. 
Mūsų Draugijos kuopos dabar 
aukoja Gastonijos streiko va
dų apgynimui, kuriuos kapita
listai nori nužudyti, žodžiu, 
kuopos remia kiekvieną dar
bininkišką judėjimą. Jeigu 
visi darbininkai priklausys prie 
Draugijos, tai mūsų kuopos 
bus galingesnės, daugiau galės 
surengti įvairių pramogų, pa
daryti daugiau pinigų ir pa
remti darbininkišką judėjimą.

Imant visa tai atydon, per 
šį vajų neprivalo atsisakyti 
nuo prisirašymo prie Draugi
jos nei vienas “Laisvės” skai
tytojas. Juk yra dar daug 
“Laisvės” skaitytojų, kurie ne
priklauso prie šios Draugijos.

A. L. D. L. D. nariai turi 
irgi: pasidarbuoti. Geriausias 
pasidarbavimui būdas, tai 
kiekvienas turi stengtis savo 
draugus bei pažįstamus kal
binti prisirašyti prie Draugi
jos. Geriausia pas tokius va
karais nueiti į “svečius” pasi-j 
kalbėti ir kalbinti prisirašyti. 
Draugas draugą daug geriau 
gali prikalbinti, negu koks 
kalbėtojas prakalbą sakyda
mas. Jeigu 
buosime, tai 
sime geras, 
dėsime vien 
prakalbų 
agitaciją 
jams, ta
Turime visi 
tis.

Bej ieškant 
Draugijai, neprivalome užmir
šti ir savo spaudą. Jeigu tik i 
žinome, kuris mūsų draugas 
ar pažįstamas neskaito mūsų 
laikraščiy, turime kalbinti jį 
užsirašyti mūsų organą “Lais
vę,” arba “Vilnį.”

Tik taip dirbdami galėsime 
sidžiaugti šiuomi vajumi.

V. Paukštys.

A. Armonas, Ad. Klikna, M. 
Kuszaš, A. Ivardniš, J. Baku
tis, V. Grabauskas ir V. Ali
šauskas po $1; L. Karaliavi- 
čia, S. Senkus, M. Giedraitis, 
L. Jurgeliūnas, S. Pajaujis, A. 
Poderis, A. Leksa,’ V. Juška, 
J. Andriuškevičius, J. Mikalau
skas, V. Saudis, J. Siratavičia 
ir M, Eščikienė po 50c; P. Gu
dauskas, V. Margelis, J. Čepu
lis, A. Lodą, B. Dereškevičia, 
A. Zupnis, K. Linąuskas, V. 
Zubavičia, S. Andruškevičius, 
S. Martinaitis, M. Raškauskas, 
F. Kasparas, P. Justa, A. Stoš
kus , Ad. Bubelis, P. Lubis, 
Tad. Lamsargis, J. Danušis, J. 
Mikalauskas, A. Augustaitis, 
A. Ūselis, K. Brazaitis, L. Kas
paras, M. Navickas ir K. Slau- 
teris po 25c; J. česnus 15c ir 
V. Kastauskas po 10 centų. 
Viso surinkta $30.00.

Aukų rinkimo' komitetas:
■ , . i A. Gudauskas.

S. Lenkus.

—................

68 Metų Daktaras Apsivedė 
Su 17 Metų Mergina į;

NORWALK, Conn.—pir
madienį čia apsivedė dakta
ras Frederic Gilbert Ri
tchie, 68 metų amžiaus, iš 
New Yorko, su'panele He
len Louis Godfrey, 17 metų, 
amžiaus.

Mergina pirmiaus dirbo 
už reporterę prie laikraš
čio “Norwalk Hour”.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue

(arti Central Square)
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

OFISO
Nuo
Nuo
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte
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MATTHEW P. BALLAS Į
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai^OO metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- aND IMPRqj,

vardo dėžutėse. Ne- SslSSŠIZSEĖlSI

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te "Gold Medal" 
imkite kitokiu.

tik visi pasidar-- 
pasekmes turė- 
Bet jeigu atsi

tik ant oficialių 
surengimo ir visą
pavėsimo kalbėto- 

to ; nieko nebus, 
ir visos darbuo-

į

naujų narių
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Telefonas:

Slagg

5043
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MADOS

naujau* 
įtaisyta

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS:
Panedeliais ir 

Utarninkais

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

i Antroj klasėj lašais išsimaudymas 
ir miegojimas per visą naktį ant jį CCRlflJ 
trečiu lubų, oringam kambaryj __ k

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

GRABORIUS i
pa

s

E

parduos ir už gautus pini- kusi^““^vo,t isid®J'°, Yik«; istaiga.A kad 'sk!eife ,apšv?e,‘
1 mų Rytąs (s. m.,N 154). KJą tą. ; Mokestis -; ųięaidble, tik

gi rašo šis laikraštis‘apie tą pa-J $1,50 ‘į, metus jr įHojimas 50gus nupirks mašinas, plū
gus ir kitokius įrankius.

* * *

mų “Rytąs” (š. m., N 154). Kįą’tą. Mokestis ; medidblė, tik

SPRINGFIELD, ILL

I ’atarnauju visiems be skirtumo I 
> sitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
Į nanęs skirtumo. Mano ofisas at-ą 

aras dieną ir naktj. 
ieku gerai. Reikale 
aane, o patarnausiu

734 Grand 
BROOKLYN,

S
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a 
u
I
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Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ii- į||| 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba- JJ| 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. B 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. B

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

V X J. O U U CA V .

Darbą at- į 
reipkitės pas| 
kuogeriausia.e
Street
N. YAukos Gastonijos Streikieriams i

Čia siunčiu aukotojų Gasto- 4- 
nijos streikieriams vardus. Tu
riu pasakyti, kad šios aukos j 
buvo surinktos Lietuvos ba-; 
duolių šelpimui, bet pranešus į 
centrui, kad į Lietuvą negali- į 
ma pasiųsti, prisiėjo grąžinti i 
aukotojams atgal. Todėl aš, j 
su draugu S. Senkum, vaikš-1 
tinėjome po stubas ir perstati-j 
nėjome dalyką tiems, kurie I 
buvo °ukoję. Kai kurie au-Į 
kas šėmė atgal, bet didelė, 
didžiuma sutiko pavesti Gas-I 
tonijos streikierių bylos vedi-1 
mui, kuriuos dabar kapitalis-■ 
tai nori nužudyti. Keleto au-i 
kojusių neradome namie.

Matydami skubų reikalai 
gelbėti Gastonijos streiko va
dus, pinigus pasiuntėme, o vi
siems aukotojams varde kovo
jančių streikierių už visų dar
bininkų reikalus tariame šir
dingą ačiū.

Aukojo sekamai. A. Gudau
skas, P. Klimanskis, J. Mal- 
zinskas, J. Keveža, A. Kauli- 
naitis, V. Keveža, V. Maura, 
J. Kepšda, J. Paulauskas, V. i 
Tamašauskas, K. Jurgeliūnas,

F 
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rodą, atsieit, apie Sovietų Meno! centų, knygų gaunama vertės 
padėtį? O štai ką? “Išstatytų-j penkių ir šešių dolerių kas me- 

. Tup tarpu Mąr daugelis 
giminių, pažįstamų ir 

dHulgų Argentinoj, , Brazilijoj 
ir Kanadoj. Ten gyvenanti lie
tuviai trokšta apšvietos, jie ne
gali nusipirkti knygų, negali 
užsisakyti laikraščiu. Todėl 
kiekvieno, kuris ti|< skaitosi 
laisvas ir pažangus darbinin
kas, pareiga priklausyti prie 
šios organizacijos ir jeigu jau 
pats negali sunaudoti gauna
mų iš Draugijos knygų, tai jas 
gali pasiųsti tiems, kurie trok
šta skaitymo. Tailp darant, 
bus labai didelė n'auda, nes 
mūsų organizacija pakils na
riais, galėsime daugiau darbo 

j atlikti ir sykiu bus ■ paskleista 
'daugiau apšvietos.

Antras svarbus dalykas, del

O štai ką^
Jungt. Valstijos pastaruo- M'-inių kokybės ir kiekybės tai..

atžvilgiu^ (daugiau kaip 1000 turi 

loggo “prieškariniu” paktu, prasta. 7 * ‘ ‘
O tą daro, kad labiaus pri-, piešiniais, skulptūra ir 
dengus ginklavimąsi ir pri
sirengimą prie busimojo ka
ro. Į Philadelphijos karo i 
laivyno jardą šiomis dieno-! 
mis atplaukė šarvuočiai 
“Oklahoma” ir “Pennsylva
nia.” Abu naujai įrengs, 
suteiks ir naujas galinges
nes kanuoles. Kiekvieno 
perrengimas lėšuos net po!
$6,500,000.

* * *
Chinijos kontr-revoliuci- 

niai generolai, kurstomi 
imperialistų, užgrobė taip 
vadinamą Chinijos Rytinį 
Gelžkelį 1,088 mylias ilgio. 
Tas gelžkelis buvo pabuda- 
votas 1902 m. ir Rusijai lė- 
šavo 350,000,000 rublių. 
Prie caro viešpatavimo jį

ju laiku labai švaistosi Kel- egzemp.) šita paroda yra nepa- 
Parodoje paveikslais, 

r audi
niais vaizduojamas visas Sovie
tų gyvenimas — jos darbininkų 
dienos, šventės, revoliucijos ir 
piliečių kovų metai, Raudono
sios armijos ir laivyno, sovietų 
kaimo, fabrikų ir dirbtuvių gy
venimas, SSRS gyvenančių tau
tų būvis ir kita. Paroda atida
ryta obalsiu “Menas į mases” 
ir yra pirmas 1 didelis Sovietų 
pasirodymas.”

Iš toliau einančių minčių ma
tyti, kad tas pasirodymas tikrai 
yra didingas ir milžiniškas me
no reiškinys, neturįs nieko ben- 
dro nei su pasityčiojimu, nei su kurio“privalo priklaįsyti'kiek-
išsigimimu...

“Atskirai apie kiekvieną dai
lininką, dalyvaujantį parodoj, juj;
— rašo “Ryto” publicistai, — streikierių 
neužtektų vietos pakalbėti, nors kuopos : 
kiekvienas yra vertas susidomė-; tiems darbininkams |iš savo’ iž- 
jimo”! Nuo kurio 
to” rašytojai ėmė 

pilnai valdė tik Rusija. Bet|S°vip\uyofse yra kas 
Sovietu valdžia, neturėda-1dometl ’!
ma imperialistinių siekių,1 
pagal sutartis su Chinija, 
1920 ir 1924 m. valdė jį ben
drai. Pereitais metais Chi
nija gavo iš jo gryno pelno 

• » $8,000,000 į savo iždą. Bet 
jai to negana, ji, kurstoma 
užsienio imperialistų, pasi
griebė jį, ir SSRS, gelžkelio 
darbininkus sugrūdo į kalė- 

. jimus ir kankina.

vienas darbininkas ir darbi
ninkė, tai abelnas veikimas.

: mūsų Draugija rūpinasi 
reikalais. Mūsų 

aukoja streikuojan-

meto “Ry-Į 
sakyti, kad į 
verto susi-1
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15 Metų ■ Sukaktuvių 15 Metų
i
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AVIMAS i

Apvaikščiodami 15 Meti] Sukaktuves Nuo Isisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuves

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

KESTĮ ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO
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Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimio!

i

Ii ■

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

reikalingų rakandų.
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#O(ii •i y l i W21Bet dar viena smulkmena, 
i “Ryto” straipsnis nenuslepiamai 
pažymi faktą, kad visa eilė dai
lininkų, dėka Sovietų gyvenimo 
sąlygų, atėjo iš valstiečių ir 
darbininkų tarpo tiesiog į meno 
pasaulį, pareikšdami neabejoti
ną talentą ir kūrybingumą, kas 
kapitalistinei santvarkai esant 
vargu jiems būtų pavykę.

Šit dailininkas Režskis — 
paprastas valstiečio sūnus, tar
navęs banke kurjeriu, o dabar 

• vienas talentingiausių augšto- 
sios meno mokyklos mokinių, iš
siųstas toliau lavintis į užsienį. 
Dailininkas Modarovas — smul
kiosios namų pramonės darbi
ninko sūnus. “Rytas” pažymi, 
kad ypač įdomūs parodoj išsta
tyti skulptoriaus Listopado kū
riniai. Listopadas — buvęs 
bernas, paskui kurpius. Dabar 
jis vienas talentingiausių skulp
torių, išsiųstas lavintis į užsie
nius.

Štai kas ugdo darbo masių 
kūrybines jėgas ir plėtoja jų 
pasireiškusius talentus! Pats

nė padėtis jį padaro naudin
gu tik tada, kada yra geri 
santykiai su SSRS., nes jo 
abu galai yra atsirėmę į 
SSRS, teritoriją. Kada SS 
RS. uždarė savo 
jis pasidarė kaip žarna su 
užrištais galais ir ne tik jis. 
jau neneša pelnų; bet neša 
kiekvieną (tur būt, savai
tę?—Red.) iki $50,000 nuo-> 
stolių. Reiškia, jo palaiky
mas komunikacijos ant tiek | “Rytas” tą pripažįsta.

rubežius,

g

B

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

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKAMAI - PIGIAI
Trijų 'Kavalkų, Setas, su standžiai, bet zj^ 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- J 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- rf* d d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- fe | 
hair’u M
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze Jly H

■ -.1 New Yorke 
Veltui pristatome į 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greęnpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues X

’............... 1 liv..iiiiriii»» in1........ ....... ..............i*.......... .................... . Tinrro-iironMa i.... iii«MMiwiiwmMiiwwiifaii«ii itin im ir ■
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tPusryčiy Setas 
Visomis Spalvomis 
Penkių gabalų įvairiai de- I 
keruoti Pusryčių Setai, su | 
nuleidžiamais galais stalu

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

I

g
I

i

3



Trečiadienis, Rugs. 25, 1929 EA'ISVR

Pasveikinimas Darbi 
rankiškam Dienraščiui 

“Laisvei”

TORONTO, CANADA VIETOS ŽINIOS
Tarnavo Subvio. Kompanijom 
ir Reikalauja $350,000 iš 
Miešto už Patarnavimus

o pirkėjai gausią didžiausių 
pelnų, 
našiai 
šimtų

Spėjama, kad jie 
apkii’tę lengvatikius 
tūkstančių dolerių.

pa- 
ant

Puslapis Penkias

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker

Street

kapinių 
už žemą

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

A. F. STANKUS
JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Užtikrinu, kac% mano patarnavimas 
bus ata tinka minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

New Yorko Žinios

Iš Skiepo Veikimo
Jau antras mėnuo, kaip mū

sų parapijonai neturi lietuviš
ko .klebono, tai lietuvių baž
nyčią užėmė kitataučiai, ko
kie ten multizai ir laiko pa
maldas, o mūsų lietuviams pa- 
rapijonams atliko skiepas. 
Dar nekurie šimtaprocentiniai

gina darbo katalikai atsilanko ant pamal
dų pas multizus, bet daugu
ma boikotuoja, kad ne lietu
viškas kurfigas, todėl nesilan
ko i bažnyčią.

Dabartiniu laiku skiepas 
užėmė labai svarbią vietą, 
kaipo katalikiškos “kultūros” 
žinyčia. Visos katalikiškos 
draugijos laiko susirinkimus ir 
kas šeštadienį daro šokius. 
Skiepo kambarys mažas ir dar 
randasi pora stulpų viduryje; 
oras tvankus ir aplinkui ne
švaru. Antras galas skiepo 
priverstas visokių malkų, šiuk
šlių, tai atrodo kaip sąšlavy
nas ir eina dvokiantis kvapas. 
Šalę to dar yra kambarėlis, 
kuriame kortomis lošia. Kada 
pradeda polką šokti, tai nuo 
grindų pakyla dulkės, kurio
mis prisipildo pilnas skiepas. 
Kada iš tokių šokių pareina, 
tai turi darbo ant rytojaus, 
kol rūbus išvalo. Muzika 
griežia, kaip jie sako, tikrai 
lietuviškai, nes griežia tokius 
šokius, kur mažai kas moka 
šokti, kaip antai “narečinka,” 
“aleksendrovska,” “karobuč- 
ka” ir visi giriasi, kad tai tik
ri lietuviški patriotiški šokiai, 
čia man nesvarbu, kokie Jie 
nebūtų ar lietuviški, ar rusiški, 
bet kaipo atžagareiviam, tai 
bile tik ne taip, kaip dabar, 
o priešingai, kaip pirmiau bu
vo, nes jiems naujas progresy- 
viškas dalykas priešingas jų 
“mokslui.”

Ant tų šokių atsilanko 
tas senų bobelių ir apie 
merginų, taipgi keletas 
parapijonų ir apie pora 
vų.

šokiams pasibaigus, suko
manduoja: “ramiai!” ir gieda 
Lietuvos himną. Jeigu kuris 
parapijonas, silpnai laikyda
masis ant kojų, susvyruoja, 
tai po himnui gauna pastabą, 
kad turi ramiai užsilaikyti, ne
krutėdamas.

Mūsų katalikiški lietuviški 
patriotai serga patriotizmo li
ga, kad 
ruškom 
da.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

darbininkus, 
nusamdytais 
nedaleidžia

Vieni 
socializmo 

kiti laisvamanybes 
treti dievo meilės 

Bet visi bendrai dir- 
darbą, visi bendrai 
darbininkus mulkin-

Siunčiu pasveikinimą su ge
riausiais linkėjimais mūsų dar
bininkiškam dienraščiui “Lais
vei, 
žmonių reikalus, parodo atvi
rus ir apsimaskavusius darbi
ninkų priešus. Darbininkų 
priešais yra ne tik dirbtuvių 
savininkai, kasyklų baronai, 
bet ir tie, kurie jiems tarnau
ja, parsiduoda už algą ir sy
kiu x persekioja 
Kapitalistai, su 
savo šuneliais,
darbininkų prie apšyietos, prie 
žinojimo ir stengiasi juos il
giau vergijoj palaikyti, kad 
pratęsus kapitalistų viešpata
vimą. Tie darbo žmonių prie
šai dangstosi visokiais gražiais 
obalsiais, kad paprastas dar
bininkas jų nepažintų ir pa
skaitytų savo draugais, 
jų prisidengia 
skraiste, 
skraiste, 
obalsiu. 
ba vieną 
stengiasi
ti, tamsybėje palaikyti ir juos 
išnaudoti. Kunigai žada dar
bininkams danguje rojų, bet 
patys to rojaus nenori ir sten
giasi jį turėti ant žemės.

Ir štai, kada tie visi neva 
darbininkų geradėjai pradeda 
darbininkus mulkinti, tai mū
sų darbininkiški laikraščiai vi
sus juos numaskuoja ii* tikroje 
šviesoje parodo darbininkams, 
kuomi jie yra ir kur jie dar
bininkus veda. Parodo, kas 
už jų pečių slepiasi. Iš tos 
priežasties darbininkiškiems 
laikraščiams prisieina nemažai 
nukentėti, nes tie kapitalo tar
nai pradeda dūkti, persekioti 
darbininkiškus laikraščius, 
pradeda plūsti veikėjus. Iš tos 
priežasties “Laisvei” ne kartą 
prisiėjo ir teisme atsidurti.

Nors “Laisvė” per dešimtį 
metų eidama dienraščiu atsi
laikė prieš visus savo priešus, 
bet reikia neužmiršti, kad ji 
nebūtų atsilaikius, jeigu nebū
tų gavus paramos nuo savo 
draugų, rėmėjų, nuo artimes
nių bendradarbių. Todėl siun
čiu geriausius linkėjimus ir vi
siems “Laisvės” darbininkams 
ir visiems tiems, kurie tik 
kuom nors prisidėjo prie “Lai
svės” parėmimo sunkiose die
nose.

Kai kurie draugai, dirban- i tvarkytų ir neduotų paskęsti 
pirmiau laisvamanybes bangose. Bet 

jaunieji parapijonai pradeda

kele- 
pora

blai-

jau kiekvienom vaka- 
pasibaigus, himną gie-

katalikai dar vis lau-Mūsų
kia atvažiuojant naujo kunigo, 

I kad tą puskapį parapijonų su- 
' v* V irj-ii iv n z-d-n nnoVnoii’

tieji prie “Laisvės, 
dirbo ilgiausias valandas, gau-
dami labai mažą atlyginimą. I žiūrėti į gyvenimą atviromis 
Jie į tai nekreipė domės, bet j akimis ir pažinti religinę 
dėjo visas pastangas, kad tik 'fšmugelystę. Jau jokis “dva- 
laikraštis geriau gyvuotu, kad's^os daktaras” neįskiepys kle- 
jį išlaikius. Dabar, dienraščiui ] rikalizmo bakterijų į sveikos 
geriau stovint, ir darbininkams į dvasios proletarinį kūną, 
geriau apmokama, bet praei- i . 
tyje reikėjo didelio pasišven-Į'į 
limo, kad laikraštį išlaikius.

Tiesa, praeityje prie “Lais
vės” dirbo ir Antonovo plauko 
žmonių ir pats Antonovas, bet 
tokiems žmonėms nerūpėjo 
laikraštį pastatyti ant tikrų 
darbininkiškų pamatų ir palai
kyti jį tikru darbo žmonių bu
dintoju. Tuomet jie dirbo 
prie “Laisvės” tik todėl, kad 
neturėjo pelningesnio užsiėmi
mo.

Daug ačiū siunčiu visiems 
prie “Laisvės” dirbantiems ir 
tiems, kurie kuomi nors prisi
deda prie dienraščio didinimo, 
platinimo, palaikymo ir gyni
mo nuo užpuolikų. Nes mes, 
be mūsų darbininkiškų laik
raščių, jokiu būdu negalėtume 
apsieiti. Man rodosi, kad be 
laikraščio, be žinių, žmogui 
reikėtų gyventi lyginai taip, 
kaip tamsiame urve uždary
tam. Vienok atsiranda žmo
nių, ypatingai moterų, kurios 
sako, kad laikraštį skaito tik 
tie, kurie neturi darbo, turi 
labai daug, liuoso laiko ir tt. 
Girdi, laikraštį prenumeruoja 
tik tie, kurie turi atliekamų 
pinigų. /Z

Beje, daug naudos neša ir 
darbininkams akis atidaro to
kie rašinėliai, kaip drg. šven- 
čioniškio, surankioti faktai iš 
dvasiškų tėvelių ir vienuolynų 
gyvenimo, apie kunigų darbe
lius ir tt.

“Laisves” Skaitytoja M. K.

Nekurie parapijonai kalba? 
! jeigu lietuvis kunigas neatva
žiuos, tai prisieis visus 
vo garbinimo įrankius” 
duoti ant “okšen sėl.”

‘die- 
par-

Per vasarą buvo biskį ap
snūdęs Toronto lietuvių veiki
mas, bet ant rudens, kiek gir
dėti, rengiasi sustiprinti vei
kimą. Jau pradeda ruoštis 
prie perstatymų ir kitokių pa
rengimų.

Jau greitai prasidės “Lais
vės” vajus. Draugai, turėtu
mėm pasidarbuoti gavimui 
naujų skaitytojų.

SKAITYKIT IR -
PLAT1NKIT “LAISVĘ”

Ad. No. E-54
Tiems, Kurie Prastai Miega

Vyrai ir moterys, kurie atsikelia ryte pa
vargę ir silpni po netikusio nakties poilsio, 
turėtų pabandyti Nuga-Tone. Tas pfępara- 
tas padaro stebūklus, kartais tik į kelias 
dienas. Jis priduoda naują spėką ir jėgą 
nervams, muskulams ir organams, pagerina 
apetitą ir pagelbsti virškinimui, pašalina 
gasus ar vidurių ar pilvo išpūtimą, .nugali 
konstipaclją, inkstų ar pūslės ■ suerzinimą, 
galvos skaudėjimą, kvaitulį ir pašalina skau
smus muskuluose ir kitokias ligas ir skaus
mus.

P-o August Mitchell, McMillan, Mich., pa
tyrimas su Nuga-Tone yra tūkstančiams ki
tų, kurie ėmė šį pastebėtiną sveikatos ir 
spėkos budavotoją. P-as Mitchell ' sako: ”A3 
nerimavau naktimis atsigulęs, man skaudėjo 
kaulus ir buvau labai liesas. ’ Nuga-Tono 
padarė iš manęs naują žmogų ir aš vėl’jau
kiuos jaunas. Dabar įganęs niekas nebovar- 
glha." Tas faktas, kad Nuga-Tone atlieka 
tokį gorą darbfj, turi būti užtektina prie
žastim juos tuojaus išbandyti, jei jūsų svei
kata nėra tokia, kokia ji turėtų būti. Nuga- 
Tone galima gauti visur, kur tik vaisiai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga kartais netu
rėtų stake, paprašyk jį užsakyti del jūs iš 
urmo vaistinės.

New Yorko kuopos bei 
vieniai draugai parėmė dien
raštį “Laisvę
P. L. A. '49 kuopa ir A. L. D. 
L/. D. 23 kuopa po dešimtinę; 
draugai A. Matulis, P. Mingi- 
la ir M. Padauža po penkinę 
ir drg. A. Gilmanas $3; viso 
38 doleriai. Dabar mūsų par
eiga pasidarbuoti, kad surin
kus paramos leidžiamam dien
raščio “Laisvės” kalendoriui 
1930 metams.
J Bendrą Kuopu Susirinkimą

Sekamą sekmadienį įvyksta 
— „. L. D. 23 kuopos su

sirinkimas. Susirinkimo vieta 
visiems yra , žinoma svetainė, 
2075 Clinton Ave., Bronx, ta 

I pati svetainė, kur turime sa
vus parengimus. Susirinkimo 
pradžia 2 vai. po pietų. Pa

sako, kad ^baigus kuopos susirinkimui, 
.„j bendras mūsų kuopų su- 
irinkimas, tai yra, A. L. D. L.

31 kuopos. To- 
susii’inkimo mūsų kuopos 
nėra turėjusios. Suėję, 

turėsime

atiduoti miestui, su- a. L. D.

pa-

pinigiškai:
TELEFONAI!

Keystone--------- ----------Main 9669
Bell__________________ Oregon 5136

PA.

PLATINKITE “LAISVĘ

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

New York.

Buvęs New Yorko finansų 
kontrolierius C. L. Craig gra
sina traukt miestą teisman, 
jeigu valdyba atsisakys išmo
kėti jam $350,000 už advoka
tavimą prieš požeminių ir oro 
gelžkelių kompanijas, kurios 
norėjo važinėjimo kainą pa
kelti iki 7 centų. Craig sako, 
kad tik per jo pastangas ne
buvusi pakelta važinėjimo kai
na. Jeigu kompanijoms būtų 
pavykę, jos per 39 motus būtų 
pasipelniusios $2,640,076 iš 
važinėtoji]. Toliaus, tas Craig 
tęsia, kad kompanijos toje by
loje išmokėjusios savo advoka
tams net $1,400,000 iš tos sa
vo įplaukų dalies, kurią būtų 
turėjusio
lig senos sutarties.

Bet kitas žymus advokatas, 
miestinės komisijos ; narys Sa
muel Untermyeris, visai ki
taip supranta ex-kontrolie- 
riaus advokatiškus patarnavi
mus miestui. Jis :
Craig tikrai būtų prakišęs mie-jbus 
sto bylą, jeigu nebūtų užkirs-- 
ta kelias jo planams, tarnau- D. ir L. D. S. A 
jautiems kompanijoms. Un- 
termyeris sako: Aš nieko iš c|ar 
miesto neėmiau už savo patar-J draugai ir draugės, 
navimus; ir Craigo . reikalavi-1 apsvarstyt mūsų veikimo pla- 
mhs $350,000 iš • miesto iždo i nūs ir kitus liečiančius mūsų 
yra nežmoniškas užsimany-! koloniją bendrus reikalus, kad 
mas. Į i.šrišt tuos klausimus, kuriuos

Į tai Craigas atsako: Nors j viena bei kita kuopa atskirai 
Untermyeris ir nepaėmė pini-1 nepajėgtų. Abiejų kuopų ben- 
ginio atlyginimo, bet jis už sa-jc{ras susirinkimas prasidės 
vo patarnavimus išsiderėjo iš 3 ;3() Yal. 
augštųjų politikierių, kad jo 
sūnus Irwinas Untermyeris] 
būtų paskirtas į augščiausio 
vietinio teismo teisėjus, ir jis 
buvo paskirtas.

Pasirodo, kokie jie yra ge
radariai. Vienas ištikro tar
navo kompanijoms, o reika
lauja iš miesto šimtų tūkstan
čių dolerių atlyginimo. Kitas 
darbavosi, ka.d savo sūnui gaut 
augštą politinį “džiaįbą.” O 
penktukinė važinėjimo kaina 
vis neapsaugota. Pamatysite, 
kaip, rinkimams praėjus, kom
panijos pradės pasiekti savo 
tikslo—7 centų arba net de
šimtuko už važinėjimą.

Rado 1462,006 Vogiu Šėry
Pašto dėžutėje, Avė. A ir 

14th St., New Yorke, laiška- 
nešis Alfred Fontanna rado į- 
mestą pundelį su $462,000 
vertės Šerų ir bondsų, priklau
sančių R. V. Hiscoe ir Kom
panijai. Tai didžioji dalis tų 
šėrų, kuriuos buvo ! pavogęs 
kompanijos tarnautojas Mil
ton Alter, 17 metų berniukas. 
Trūksta dar $50,000 vertes šė
rų.

Alteris prisipažino,; kad jis 
buvo padaręs suokalbį su Da
vidu Schwartzenbergu ir Car- 
lu Formanu pavogti Šerus, be
nešant juos kompanijai iš vie
no didelio banko, ir aiškintis, 
kad jis buvęs plėšikų pagrieb
tas ir apiplėštas.

Alteris ir Schwartzenbergas 
yra kaltinami didžiuoju 
plėšimu; trečias jųdviejų 
ras dar nesuimtas.

bendram 
paskaita 
padėtis,”

Paskaita Apie Lietuvos 
Ūki ir Jo Padėtį

Pasibaigus kuopų 
i susirinkimui, bus 
“Lietuvos ūkis ir jo
kurią skaitys drg. V. Paukš
tys, vienas iš “Laisvės” redak
torių. Kaip į bendrą susirin
kimą, taip ir į paskaitą k vie

ši ui

m ii-

čiami ir pašaliniai, mūsų 
patikai, atsilankyti.
Kviečiama ir Nenariai

Tie draugai ir draugės
sų pritarėjai kviečiami atsilan
kyti ir įstoti į A. L. D. L. D. 
23 kuopą. Penkių desėtkų 
narių kuopoje New Yorkui nė
ra pakankamai. Mūsų kuopą 
turime išaugini į 75 narius 
šiais metais. Šiame susirinki
me bus galima užsiprenume
ruoti dienraštį “Laisvę” nau
jiems skaitytojams tik už pen
kis dolerius metams.

Spalių mėnuo yra mūsų ru
giapjūtės mėnuo gavimui nau
jų narių ir laikraščiams skai
tytojų; ir mūsų visų privalu
mas yra stoti į bendrą darbą, 
kad būtų džiuginančios pasek
mės. Dz. Rep.

api- j 
sėb-1

Išteisino Motiną,' Kaltinamą 
Dviejų Vaiky Nužudyme

Išteisinta Mrs. Sadie Schin
dler, 2101 Westbury, Ct., 
Brooklyne. Ji buvo areštuota 
už gazu užtroškinimą dviejų 
savo vaikų. Pripažinta, kad 
jiedu netyčia užtroško.

Šerų Židikai Išsuko V - 
Šimtus Tūkstančių

Sulig skundo Maxo Bome- 
rio, 12 Siegel St., Brooklyne, 
areštavo Stanley ir Co. du ve
dėjus, 11 W. 42nd St., New 
Yorke, kaipo prigavikus. Tai 
kompanijai Homeris buvo įda
vęs $7,500, kad nupirktų jam 
geriausių Wall St. Šerų.
.nima žulikų kompanija sek- 
retnai garsinos!, kad žinanti, 
kokie būtent Šerai galima pi
giausia pirkti, ir jų vertė tik
rai staiga/augštyn pakilsianti,

Mi-

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą

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

i

patar- 
ir už

kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residenciją:

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

*•

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

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

Pabandykite Del Savo Labo
Pagal vėliausia mokslo sudėties del skutimosi, dantų 

valymo, veido odos švelninimo ir dailinimo 
sekanti dalykai: 

DENTAL CREAM . . 
SHAVING CREAM 

TALCUM .................
FACE POWDER . . 
[ ] White [ ] Bruhette

.25

.25

.50

JERRI . ..
sužymėtų.

miltelių)

.35

.35

MARVEL
MARVEL
MARVEL
MARVEL

[ ] Flesh
MARVEL BEAUTY CREAM (Vanishing)
MARVEL COMPLEXION CREAM (Cold)
LA CHERTE COMBINATION

(J šį setą įeina po vieną iš žemiau
Pažymėkite spalvą reikalaujamų

LA CHERTE CREME EN BEAUTE (Van’ng)
LA CHERTE COMPLEXION CREAME (Cold) .53
LA CHERTE POUDRE JERRI

[ ] Flesh L ] White [ .] Brunette
LA CHERTE TALCUM JERRI
LA CHERTE PARFUM JERRI

.50

1.09

.35
1.20

TUOJAU UŽSISAKYKITE Iš

Wm. WOLF'
(Lietuvis Moksleivis)

969 State Street, Springfield,
Kartu su reikalavimais siųskite ir mokestį sulyg 

hurodytOm kainom.
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Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GRPENPOINT UH

kainos.
sekančiu adresu:

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

Kacapa* Clermont Avor.oe 
TELEPHONE* JUMPER STM

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK _______________ ____  

Slqsdasai piniru* iu mto adreau, užrašykite 1

Ai, žemiau pa«ira6t», Biunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| Malonėkit man 
prialųati URBAN’S COLD POWDER3 ir URBOLA, su viaais nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardas —-------- -------------------------- - ------------------------- --------------------- - —-............. —

I J ETŲ VIŠK1 KONTR AKTORIAI
Budavojame nauju# budinkus ir pertaisome senua. 
ji, moderniški,, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už ’Tisai žemą kainą.

Maliavojame budinkmi iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės tu mums* del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
ą, dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 
_ šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
J Gerklės Nesvęikųmų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil

vio, žarnų ir Meslažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Hrhan’c fnlrl Pnu/Jnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uroaES loki r owners biJo# Už 7Bc už baksą apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I JI Y Tahc centai už skrynutę) yra tai kanuolš prieš 
UI uu LrtA ImUS kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą— kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 lM0KYKLA 8U REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. 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- 
ciąlės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sta dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINK1T! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City
*r
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VIETOS ŽINIOS
Lyros Choro Vakarėlis
Laimėjimas. Laikrodėlio, 
Dainos, Šokiai ir Kalbos

... i •' iVisi jsitemykite! Vakarėlis 
atsibus subatoj, 28 d. rugsėjo,

Didžiausias Komunistinis 
Rinkimų Vajaus Mitingas

Penktadienio vakare, rugs. 
27 d., kalbės drg. W. W. 
Weinstone, komunistų kandi
datas j New Yorko miesto ma
jorus šiems 'rinkimams, Cen
tral Opera House svetainėje, 
67th St., ties 3rd Ave., New 
Yorke. Kaip jis, taip ir kiti 
mūsų kandidatai į miesto vald- 
vietes, miners avių kailius nuo 
kapitalistinių vilkų—socialistų, 
kurie papėdžiauja imperialis
tams ir bendradarbiauja su 
fašistais prieš kovojančius dar
bininkus. Bus taipgi išklota 
graftai ir žulikystės demokra
tų ir republikonų, kandidatuo
jančių į valdžios vietas šio ru
dens rinkimuose. Atsilankiu-. 
šieji taipgi sužinos, kaip šian-į 
dieną stovi darbininkų reika-j 
lai Amerikoje ir visame pa
saulyje.

Visi yra kviečiami į tą mi
tingą.

Kas sakosi neturįs laiko pla
čiau pasiskaityti tokiais klau
simais, tai šičia atėjęs viską 
išgirs suprantamoj lengvoj 
kalboj. Bus tūkstančiai ame
rikonų ir kitų tautų darbinin
kų. Neturi atsilikti ir lietu
viai darbininkai!

Organizuot Dirbtuvėse 
Apsigynimo Komitetus!

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
išleido atsišaukimą, kad visose 
dirbtuvėse darbininkai organi
zuotų Apsigynimo Komitetus. 
Kadangi policija, social-fašis- 
tai ir dešiniojo unijų sparno 
gengsteriai vis tankiau ir tan
kiau užpuldinėja darbininkų 
mitingus ir demonstracijas, tai 
skaitlingas ir stiprus Darbi
ninkų Apsigynimo Korpusas 
darosi svarbiausiu dienos rei
kalu. Kairieji darbininkai tu
ri pasirūpint, kad būtų tam, 
darbui paskirta bent po du 
žmones kiekvienoj darbavie
tėj. Kur tatai padaroma, rei
kia tuojaus pranešti Darbo 
Unijų Vienybės Lygos centrui.

Lenkų Svetainėj, Maspethe.
šis vakarėlis bus puikesnis 

už visus buvusius. Jame bus 
leidžiamas brangus laikrodėlis 
išlaimėjimui; gera orkestrą 
šokiams ir puiki programa, su
sidedanti iš dainų, šokių ir 
šnekų. Pastarasis punktas 
programos bus įdomus, mes 
drg. J. T. Bimbienė padakys 
trumpą prakalbėlę apie Isavo 
kelionę po Lietuvą ir Sovietų 
Rusiją.

V. Rudaitis.

d e, parkirsdamas jį septynis 
sykius ir , “išnarindamas.” 
Bensonas svėrė 189 svarus ir 
pusę, o jo oponentas 179 sva
rus ir pusę.

Prie tinkamo užsilaikymo ir 
reguliario treiniravimosi, Ben
sonas galėtų augštai pakilti 
tarp sunkiasvorių boksininkų. 
Jis yra vikrus ir savo darbą 
žinantis kumštininkas.

PHIL SCOTT NUKOVOJO 
CAMPOLO

Ebbetts Fielde, Brooklyne, 
pirmadienio vakare anglas 
Phil 
nietį 
mūšį 
polo 
216.

Dar Scott gali būt pavojin
gu Šarkiui priešininku.

vakare
Scott suboksavo argenti- 
M. Cam polo, laimėdamas 
didžiuma punktų. Cam- 
svėrė 224 svarus, o Scott

FOR RENT
PASIRANDAVOJA didelis bizniajvas 

namas su storu. Randa prieinama.
Kas nori gali ir pirkti. Apie išly
gas sužinosite ant vietos. T. Plakš- 
tis, 27 Wood Rd., Great Neck, N. Y. 
Tel., Great Neck 119. 228-30

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Ateities Žiedo Orkestros
Pamokos 1

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankamais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiaj. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME UŽ 
$1,0,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit 
me narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK

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

139 Elm1 Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tell 2155 Great Neck 
’ (222-248)

turi-

Pasveikinimai Dienraščiui 
“Laisvei”

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

g
8

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ $

SAVININKE !

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. t 
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263
RACHUN BROTHERS

Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
MAGIŠKI DAIKTAI 

PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Socialistai Sumušė Aukų 
Rinkėjus Gastonijai

Socialistai ir fašistiniai žy
dų sionistai sumušė Marthą 
Goldaitę ir S. Fotinosą, darbi
ninkus, kurie stovėjo su dėžu
tėmis, prašydami aukų Gasto- 
nijos streikieriams, kuomet 
pereitą sekmadienį publika 
ėjo iš Town Hall svetainės, 
New Yorke. Tame susirinki
me, sušauktame socialistų, bu
vo oficialiai pranešta Norman 
Thomasui, kad jis yra jų par
tijos nominuotas kandidatas į 
New Yorko majorus šiems rin
kimams.

Įteikti su Aukomis 
Jubilėjiniam Mitinge 
Labor Lyceum Svetainėj

/
M. J. Iškauskas, Jersey

City, N. J. $2.00
A. L. D. L. D. 77 kuo

pa, Cliffside, N. J. 5.00
A. P. L. A. 49 kuopa,

New York City, N. Y. 10.00
Petras Mingila, New

York City, N. Y. 5.00

Ateities žiedo Jaunuolių 
Draugijėlės stygų orkestros 
pirmos pamokos prasidės 
penktadienio vakare, rugsėjo 
(September) 27 d., “Laisvės” 
salėj, 46 Ten Eyck St. i Visi 
orkestros nariai, būtinai daly
vaukite. Taipgi kviečiame ir 
naujus narius stoti į mūsų jau
nuolių orkestrą, kartu ir į At
eities žiedo mokyklėlę.

Kviečia visus,
Komisija.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“LA IS V ĖS” DIR EKTORIA M S
Ketvirtadienį, 26 d. rugsėjo, įvyks 

“Laisvės” spaudos bendrovės direk
torių susirinkimas. Pradžia paprastu 
laiku. Visi būkite. J. Nalivaika, 
sekr. 228-29

-------------------- • a.— —-------------------------—--------------------

TĖMYKIT, PARSIDUODA 
■: < (pųik;i farma pigiai

Farma arti cementinio kelio 
(state road). Geri marketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemes; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos, 5 ake- 

pyčių ir kitokių vaisinių me- 
Viskas auga kuo geriausia, 

ūkė užtverta drūta d ratine tvo- 
Budinkai geri, su naujais sto- 

Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 
Tvarte randasi 2 ark-

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

Mirė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Ketverge A. L. D. L D. 1 Kp. 
Prakalbos ir Mitingas

A. L. D. L. D. 16 kuo- į
pa, Jersey City, N. J. 5.00 

A. Talandzevičius,
Great Neck, N. Y. 1.00

F. Marcinkevičius,
Great Neck, N. Y. 1.00

A. L. D. L. D. 24 kuo
pa, C. Brooklyn, N. Y. 5.00

A. L. D. L. D. 54 kuo
pa, Elizabeth, N. J. 10.00

A. L. D. L. D. II Apskr. 75.00
K. Steponavičius, Cliff

side, N. J. ’ ’ ' * ‘ 10.00
V. Januška, Brooklyn,

N. Y. 1.00
K. C. Briedis, Brooklyn,

N. Y. 1.00
M. Padauža, New York

City, N. Y. 5.00
Suzana Kazakevičiūtė 

pasižadėjo pirkti du
Šerus už 10.00

Didž. New Yorko Dar
bininkiškų Organiz.
Sąryšis 5.00

A. L. D. L. D. 185 kuo
pa, E. New York, N. Y. 5.00

P. Rainys 1.00
V. Paukščio Burdingieriai 5.00
A. L. D. L. D. 147 kp. 5.00
A. L. D. L. D. 23 kuo

pa, New York, N. Y. 10.00
A. Gilman 3.00

Adolf Butanowski, 64 metų, 
6118—138th St., Flushing, L. 
L, mirė 21 d. rugsėjo; pa
laidotas 24 d. rugsėjo Flush
ing kapuose.

Barbara Dawson, 76 metų, 
290 Bay 11th St., mirė 22 d. 
rugsėjo; palaidota šiandien, 
25 d. rugsėjo, Evergreen ka
puose.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

East New Yorko
Kuopų Komisijų Žiniai
i 1: I ■ ——• ' *
• A. L. D. L. D. 185, L. D. S. 

A; 11T ir S. L. A. 322 kuopų 
komisijų del rudeninių paren
gimų susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 26 d. rugsėjo, 10154 
—110th St., Richmond Hill. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
komisijų nariai dalyvaukite.

V. Paukštys.

Visi ateikite

kad bus mė- 
susirinkimas.

Visa Brooklyno ir apielin- 
kės publika yra kviečiama ry
toj, ketvergo vakare, dalyvau
ti susirinkime A. L. D. Litera
tūros Draugijos 1 kuopos, kur 
Dr. A. Petriką duos paskaitėlę 
apie gana svarbų visiems nar
kotikų klausimą, o drg. J. 
Bimbienė papasakos savo ke
lionės įspūdžius iš Sovietų Ru
sijos ir Lietuvos. Mažai kas 
dar bus girdėję drg. Bimbienę 
kalbant nuo pagrindų. Bet 
mums atrodo, kad ji turi kal
bėtojos gabumą, 
ir išgirskite.

Nereikia bijot, 
nesinis kuopos
Kuopos biznis bus trumpai at
liktas, ir bus laiko išklausyt 
Dr. Petrikos paskaitos ir drg. 
J. Bimbienės prakalbėlės, pa
statyt klausimų, padiskusuot. 
Bet jeigu publika laiku lygiai 
nuo 8 vai. susirinks, tai gali
ma bus turėt iŠ pat pradžios 
paskaitą ir prakalbą, o tik po 
to—kuopos reikalų “biznį.”

Vieno dalyko neturi kuopie- 
čiai pamiršti: mes esame užsi- 
kirtę kuopos narių skaičių da- 
varyt iki 200. To nepasieksi
me vien tik raginimais per 
laikraštį. Tuo turi kiekvienas 
asmeniškai rūpintis — kalbinti 
savo draugus ir pažįstamus ir 
vestis juos įrašyt į kuopą. Iš 
drg. Bondžinskaitės praneši
mo atrodo; kad yra bent de- 
sėtkas naujų kandidatų į kuo
pą. Bet to dar permaža.

Draugai, patys sau atvirai 
pasistatykime klausimą: ar aš 
noriu, kad mūsų kuopa augtų 
nariais? O jeigu noriu, tai tu
riu pats tiesioginiai prisidėt, 
vesdamas dorus darbininkus į 
kuopą. Ypatiskas pakalbini- 
mas žmonių į Organizaciją pa
prastai daugiau duoda vaisių, 
negu agitacija mitinge. Tai 
lengvas ir dėkingas darbas.

V. Kuopietis.

Visiems sveikinusiems ir 
aukojusiems nuoširdžiai ačiuo- 
ja,

“Laisvės” Administracija.

Penkiolika Metų Atgal
Taip, penkiolika metų atgal 

mes, amerikiečiai lietuviai, ne
turėjome, taip sakant, savo 
lietuviškų artistų, kurie būtų 
galėję pasirodyti tarpe svetim
taučių, kaipo dainininkai ir 
muzikai.. šiandien jau mes 
turime Stankūną, Margaretą 
česnavičiūtę, Menkeliūniūtę ir 
juos sekančius.

Niekuomet Aido Chorą dar 
nebuvo mokinus mergina, o 
šiandien mokina gabi muzikos 
srityje B. šalinaitė.

“Kornevilio Varpų” repeti
cijose Stankūnas ir česnavi- 
čiūtė—žvaigždės. Kriaučiū
nas, Nalivaika ir kiti—labai 
geri lošėjai.

Kiekvienas, kuris tik atsi
lankys 6 d. spalių į Labor Ly
ceum svetainę, turės pasakyti: 
“Taip, mes tokių operų, kaip 
‘Kornevilio Varpai,’ neturėjo
me penkiolika metų atgal.”

Vadinasi, žingsnis pirmyn. 
Mūsų progresyvė visuomenė 
nebepasitenkina menkos ver
tės dalykais — ji trokšta ir 
geresnių ir tuo būdu mes ei
nam prie operų, kurias lietu
vių darbininkiška publika jau 
išmoko suprasti ir jų vertę į- 
kainuoti. S. J. B-^-s; ’
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GIRIA ŠARKĮ IR 
LOUGHRANĄ

New Yorko “World’o” re
porteriai iš Šarkio treiniravi- 
mosi stovyklos, Orangeburg, 
N. Y., praneša apie puikiau
siai veikiančią jo kairiąją ran
ką. Šarkio oponento Tomo 
Loughrano kairioji esanti ge
roji ranka, bet prieš Šarkio 
kairiąją Loughranas turėsiąs 
mažą “show” su savo kairiuo
ju “kabliu.” Kai del dešinio
sios, tai “pats Šarkis sako,” 
kad jo dešinysis kumštis esąs 
geresnis už Loughrano.

Bet, iš antros pusės, lygiai 
bubnijama ir apie Loughrano 
gabumus ir ką jis Šarkiui'pa
darysiąs. Eina abipušinis ble
fas kapitalistiniuose laikraš
čiuose,- kad tik daugiausia 
žmonių susidomėtų ir sueitų 
ketvirtadienio vakare į Yan
kee Stadium areną, New Yor
ke.

Loughrano-šarkio kovai ski
riama 15 raundų.

Pirm prasidėsiant jųdviejų 
kumštynėms, mušis Maloney 
su Emanueliu ir Heeney , su 
Hoffmanu. Visi yra žymūs 
boksininkai; ir to'sporto kapi
talistai tikisi, kad žmonės su
neš jiems šimtus tūkstančių 
dolerių. Bus ten su penkinė
mis ir darbininkų, kurie gai
lisi ir kvoderio darbininkiš
kiems reikalams. Dar darbi
ninkiška “žuvis” vis kimba 
ant tokių biznių kabliuko.
SMARKUS ED. BENSOfio 
PASIRODYMAS

Eddie Benson (Dopkūnas) 
pereito sekmadienio vakare į 
1 minutę ir 40 sekundų sulupo 
Billy Shade’ą, pirmame raun-

GREAT NECK, N. Y.
T. D. A. 48 kuopa šaukia susirin

kimą ketverge, 26 rugsėjo, Z. Strau- 
kaus svetainėj, 139 Elm Point Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir atsiveskit pritarėjus, 
nes bus labai svarbus susirinkimas. 
Valdyba. 228-29

PHILADELPHIA, PA.
Bendras Komitetas rengia šaunų 

šokių vakarėli subatoj, 28 rugsėjo, 
Lietuvių Liaudies Name, kampas 8th 
St. ir Fairmount Ave. Bus labai 
gražus vakarėlis, turėsim gerą or
kestrą, įvairių pamarginimų. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti. Rengėjai.

228-29
GRAND RAPIDS, MICH.

Visų “Laisvės,” “Vilnies” ir “Dar
bininkių Balso” skaitytojų ir visų 
organizacijų narių susirinkimas bus 
utarninke1, 1 spalių, Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugijos svetainėj, 1057 
Hamilton Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re, 
bus

Ant rytojaus, seredoj, 2 
prakalbos. Kalbės A.

spalių, 
Bimba. 
228-30

riai 
I džių. 
Į Visa
ra.
gaiš.
boj ir tvarte.
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

HILLSIDE, N. J.
L. D. L. D. 200 kuopos susi

rinkimas bus nedelioj, 29 d. rugsėjo, 
pas drg. K. Jankauską, 61 Har
vard Ave. Pradžia 9 vai. ryte. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reika
lų. Sekr. G. Kudirka. 228-29

A.

R U I) E N I N I S P 1 K N I K A S IR 
PRAKALBOS SOUTHBURY, CONN.

A. L. D. L. I). 225 kuopa rengia 
puikų pikniką nedelioj, 29 rugsėjo, 
ant Juozo Ivanausko farmos, South- 
ford dalyj. Prasidės 10 vai. ryte, 
pagal seną laiką. Dainuos Vilijos 
Choras iš Waterbury. Kalbės pa
garsėjęs kalbėtojas L. Prūseika iš 
New Yorko. Bus įvairių žaislų, ska
nių ūkiškų valgii) ir minkštų gėri
mų. Kviečiame visos apielinkės lie
tuvius darbininkus atsilankyti ir sy
kiu pasilinksminti. Kelrodis: Va
žiuojant per Seymour, reikia važiuo
ti state keliu, vadinamu Danbury, iki 
Southford Grocery Store, ten palei 
šoną sukitės po kairei, biskį pava
žiavę sukite po dešinei ir rasit pik
niką. Važiuodami nuo Southbury, 
sukite po dešinei palei tą patj što- 
rą, biskj pavažiavę ir vėl sukite po 
dešinei ir rasit pikniką. Kviečia 
rengėjai. 228-29

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y

GRABORIUS 
(Undertaker)

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieŽ piet; 2-8 po.piet. 
Ketvergai* ir «ub*tomi* iki e ▼*!. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
■ulyg sutartie*.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki

P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Norite Maliavoti?

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:

KAM REIKALINGAS
MALIORIUS, “VENTERIS” ?

JOHN BURBA 
:794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161 Brooklyn, N. Y.475 Grand Street

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

t

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų 
vaistas neužtraukia

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių

MALONAUS PASIMATYMO

Sis papročio 
pagelbsti 
malimą. 

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

KUNDROTO APTIEKA

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matimisi. Būtų linksma pnti- 
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
iinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS

del pfc- 
friimti.

Maspeth214 Perry Avenue.

Tel., Stagg 10124

Valgykla yra užvardinta

Telephone: 0783 Stagg

SALES—PARDAVIMAI J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

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

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA Candy—Stationery
Storas. Senas biznis, prieinama 

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

Darbą atlieku gerai Ir pigiai 
kreipkitės šiuo adrešu:

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

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS i
PHILADELPHIA, PA.

Svarbios prakalbos bus ketverge, 
26 rugsėjo, Labor Institute, 810 Lo
cust St. Kalbės ■ Sophia Melvin ir 
kiti, šios prakalbos rengiamos pa- 
gelbai Gastonijos streikierių, todėl 
kiekvieno darbininko pareiga atsilan
kyti. ; ; Prieš; prakalbas bus demon
stracija pasitikimui Sophia Melvin 
ant City Hall Plaza, 7 vai.'vakarė. 
Visi dalyvaukite. Kviečia rengėjai.

227-28

. CLIFFSIDE, N. J.
Visi komunistai jsitemykite, kad 

seredoj, 25 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 
Mažeikos svetainėj, bus lavinimosi 
susirinkimas, į kurį kiekvienas Par
tijos narys privalo atsilankyti. Tik 
nesivėluokite. Komitetas. 227-28

EXTRA!
Parsiduoda bučeme, labai gražiai 

įtaisyta, biznis įdirbtas per. daug 
metų. Kas norėtų pirkti, 'tegul greit 
atsišaukia, nes dabar parduosiu už 
prieinamą kainą. Turiu du bizniu, 
tai negaliu prižūrėti, daug darbo, 
todėl priverstas vieną parduoti. Vie
ta apgyventa lietuviais, vokiečiais ir 
kitomis tautomis. Kreipkitės po num. 
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja 
visokius p a -

i veikslus įvai- J 
I riomis spalvo-1
I mis. Atnau-1 
' jina senus ir 

. kra javus ir 
subarė su' 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Leonard Restaurant
f

147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.




