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Sv Prieš Austrų Fašistus
VIENA, Austrija. —Tre

čiadienį Komunistų Parti
jos organas “Rote Fahne” 
atsišaukė į Austrijos darbi
ninkus, kad jie griežtai pa
sipriešintų Heimwehr (fa-

nos rugsėjo 29 d., demons
truojant gatvėmis, paskel
biant politinius masinius 
streikus; taipgi ragina 
transporto darbininkus at
sisakyti gabenti fašistus 
gelžkeliais ir busais. “Pro
letariatas turi apsiginkluo
ti,” sako komunistai.

“Kova jau prasidėjo,” ra
šo “Rote Fahne,” ir “ji už
sibaigs ar fašistine ar pro
letarine diktatūra Austri
joj-”

United Press antradienį 
pranešė, kad kancleris E. 
Streeruwitz rezignavo, ir 
manoma, kad Johann Scho- 
ber, prezidentas Austrijos 
policijos spėkų, kurios susi
deda iš 10,000 gerai gink
luotu žandarmieriu, užim- 
sias jo vietą.

Manoma, kad Streeru- 
4,1 witz’o rezignacija yra dalis 

jo kabineto programos pa
daryti kelia fašistinei dik
tatūrai. Jis jau patiekė 
parlamentui sumanymą, 
kad būtų pakeista konstitu-

reikalauja Heimwehr, fašis
tų militarinė organizacija 
Austrijoj.

Fašistai atvirai skelbia 
savo planus maršuoti ant 
Vienos miesto rugsėjo 29 d. 
•su tikslu panaikinti dabar
tinę konstituciją, jeigu nir- 
ma to ji nebus pakeista. Tai 
yra pamėgdžiojimas Italijos 
fašistų maršavimo ant Ro
mos. Kaip dabar Austrijos 
valdžia remia fašistus, taip 
tuomet Italijos valdžia su
teikė paramą fašistų “revo
liucijai.”

Austrijos socialdemokra
tai kalba anie pasinriešini- 
ma. bet kalba švelniu tonu. 
1927 metais jie kalbėjo, kad 
kovoje prieš fašistus reikia 
paskelbti generali streiką, 
surengti nasipriešinimo de
monstracijas, bet vėliaus 
pradėjo sakyti, kad genera
vo streiko nereikia, kad vie
toj demonstracijos surengti 
narodą. Ir šiuo tarnu tik 
Komunistu Parti i a veda ti
krą kovą nrieš fašistus ir 
organizuoja darbininkus 
griežtai pasipriešinti fašis
tų maršavimui.

Anglija Planuoja Pabudavoti 
400 Pasažierių Orlaivį

LONDONAS. — Koman- 
dierius Sir Charles Burney 
išdirbo planą pabudavoji- 
mui milžiniško orlaivio (di
rižablio), kuris galės ga
benti 400 pasažierių ir di
delį skaičių įgulos narių. 
Orlaivis bus taip pabudavo- 
tas, kad galės nusileisti ir 
būti ant vandens. Bus di
desnis už vokiečių dirižab
lį Graf Zeppelin.

BRIGHTON, Anglija. — 
Sekančią savaitę čia įvyks 
Anglijos Darbo Partijos su
važiavimas, kuriame, sako
ma, bus pagerbti vadai 
Henderson ir Snowden už 
puikų pasidarbavimą (An
glijos imperialistams) Ha
gos reparacijų konferenci- 
M .......
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Wiggins Nužudymo 
Tyrinėjimą Vėl Atidėjo
GASTONIA, N. C.—Tre

čiadienį, išklausinėjęs tris 
liudininkus, J. F. Vallace, 
tyrinėtojas Ella May Wig
gins, tekstilės darbininkės, 
nužudymo, tyrinėjimą ati
dėjo iki spalių 19 d.

Trečiadienį čia tapo sua
reštuotas W. M. Borders, 
buvęs Loray dirbtuvės sar
gas, sąryšy su nužudymu 
Wiggins. D. L. Case, liudi
ninkas, pasakojo, kad Bor
ders šaudė į bėgančius dar
bininkus, kuomet mušeikos 
užpuolė troką tekstilės dar
bininkų, važiuojančių iš 
Bessemer City į Gastoniją 
rugsėjo 14 d. Borders tapo 
paliųosuotas po $3,000 kau
cija.

Gastonijos miesto advo
katas Carpenter pranešė, 
kad George Lingerfelt, tro- 
ko šoferis, kuris buvo sulai
kytas po $1,000 kaucijos, 
tapo paliuosuotas.

2 Žuvo, 5 Sužeista Policijai 
Užpuolus Negrų Kultą
CHICAGO, Ill.—Treeiadie- 

nį detektyvas ir negras, re
liginio kulto narys, tapo nu
šauti, du policistai ir trys 
negrai tapo peršauti, ban
dant policijai įsiveržti į stu- 
bą pietinėj miesto daly, ne
gru sekcijoj.

Policijai bandant įeiti į 
stubą. ant 42 gatvės ir 
Grand Boulevard, kas tai iš 
negrų paleido šūvį ir nušo
vė detektyvą W. Gallagher. 
Paskui tarp negru ir polici
jos prasidėjo šaudymas. Ko
va užsibaigė tik po to, kuo
met policija, su pagelba ko
pėčių, įmetė keletą ašarų 
bombų į stubą per langą.

1 Policija ėjo į tą stubą 
jieškoti pagriebėju Charles 
Kirkman, negro, kuris bu
vo pagriebtas bevalgant 
pusryčius savo namuose ir 
išgabentas automobiliu.

72 negrai tapo suareštuo
ti.

Sakoma, kulto nariai pa-
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STREIKUOJA 6 Generolai Prisidėjo

Prie Sukilimo Prieš
Nankingo Valdžią

sekančios

kalendo- 
nedėldie- 
permai-

savaites;
susidės iš penkių
turės 73

LONDONAS. - Čia gau
ta pranešimas, kad šeši žy
mūs Chinijos militaristai, 
jų tarpe generolas Chang 
Chai-tong, komandierius 
Kantono distrikto, prisidėjo 
prie sukilimo prieš Nankin- 
go valdžią. Sukilimą pra
dėjo Hupeh provincijoj ge
nerolas Chang Fah-kwei.

Pranešimas sako, kad 
Nankin go valdžia pasiuntė 
16,000 kareivių iš Ichang, 
po komanda generolo Tsao 
Wan-shun, kariauti „prieš 
sukilėlius.

KAUNAS.—Rugsėjo 7 d. 
Iliškių gatvėj, Aleksote, 
rasta primėtyta komunisti
nių proklamacijų apie Kau
no kalėjimą. Fašistų poli
cijai nepavyko platintojų 
suimti.

Sovietai Pasiuntė
Nauh Notą Chinijai i

Press

EUROPOS ŽYMŪS ADVOKATAI 
KVIEČIAMI Į GASTONIEČIĮJ TEISMĄ

Tekstiles Dirbtuvių Savininkai Planuoja Organizuoti Kom- 
paninę Uniją; Darbininkai Ves Kovą

MIDDLETOWN, O.—Čia 
plieno darbininkai, dirbanti 
American , Rolling Mills 
kompanijoj, paskelbė strei
ką, reikalaudami geresnių 
darbo sąlygų. Streikas api
ma apie 4,000 darbininkų.

Sov. Sąjunga Išdirbo
Naują Kalendorių

MASKVA. — Sovietų vai- 
džia įveda naują 
riu. Su sekančiu 
niu bus 
nos:

Metai 
savaitės 
dienų.

Po penkių dienų darbo 
darbininkai gaus vieną die
ną poilsio, bet darbas bus 
taip sutvarkytas, kad tik 
vienas penktadalis gyvento
jų galės turėti poilsį vienu 
kartu. Nedėldieniai panai
kinami. Visos religinės 
šventės panaikinamos. Tik 
trys šventės bus: Pirma 
Gegužes, Lapkričio 7, pami
nėjimas Rusijos proletari
nes revoliucijos, ir 'Sausio 
22, paminėjimas Lenino 
mirties.

Senatas Paskelbs Angly 
“Slaptą” Dokumentą

WASHINGTON. — Sena
to komitetas, tyrinėjantis 
laivynų budavojimo kompa-

MASKVA.—United 
praneša, kad Sovietų 
džia pasiuntė naują notą 
Chinijos valdžiai per Vokie
tijos ambasadą, sužymėda
ma, kad nuo rugsėjo 10 d. 
naltgvardiečiai rusai ir Chi
nijos kareiviai 28 kartus 
bandė įsiveržti Sovietų teri
torijom

Jie atakavo Sovietu lai
vus ir parubežio kaimus. 
Nota grasina Chinijos val
džiai ir reikalauja, kad ji 
sustabdytų tuos puolimus.

nijų propagandą, žada pa- Voldemaras Pervede 
skelbti “slaptą” Anglijos do- Premjerystę Kitam -Fašistui

Plečkaitis ir .Jo Draugai 
Perduoti Vokietijos Teismui

BERLYNAS. — Praneša
ma, kad Plečkaitis ir jo 5 
draugai, nesenai suimti ties 
Eitkūnais. Vokietijoj, esą 
perduoti Vokietijos teismo 

laikuorganams. Greitu 
prasidės jų teismas.

Nužudė 59 Sovietų Mokytojus
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starųoiu laiku pradėję tarp ' Pua 
savęs kovoti del vadovybės.

MASKVA. — Trečiadienį 
kalbėdamas darbo unijų 
konvencijoj A. Bubnovas, 
naujas švietimo komisaras, 
pranešė, kad bėgy pastarų
jų devynių mėnesių kaimuo
se priešsovietiniai elemen
tai (buožės) nužudė 59 So
vietų mokytojus ir darbuo
tojus švietimo srity. Ant 53 
mokytojų įyuvo padarytas

kumentą sekanti pirmadie
nį, pašaukus klausinėjimui 
William B. Shearerį, kurį 
kompanijos buvo pasam- 
džiusios varyti propagandą 
už karinių laivų- būdavoji- 
ma. Esą, Sheareris tuo 

C ^,7

slaptu dokumentu pertikri
nęs nekurtuos senatorius 
balsuoti už budavojimą 15 
kreiseriu, c

Sakoma, tasai dokumen
tas buvo parašytas birže
lio mėnesį, 1928 metais. Jį 
parašė žymus narys Angli
jos valdžios David Lloyd' 
George, buvusiam premje- 
rui. Jame kalbama apie A-1 
meriką kaipo Anglijos dide
lį priešą ir patariama su
daryti Europos Jungtines 
Valstijas kovai prieš Ame
rika.

J. V. Admirolas Maskvoj

Jis taipgi priminė, 
paskutinis gyventojų 
skaitliavimas parodo,

Streikai North Karolinoj Xra nuošimčiai
ventojų beraščių.

kad 
su- 
jog 
gy-

Trečiadienį iš Berlyno nuo > sidėjus prie D^rbo Unijų 
Tarpt. Darbininkų Pašelpos Vienybės Lygos.” 
aplaikyta sekama kablegi a- pa$auliniai Garsūs Rašyto

jai Stoja už Gastonijos
Streikierius

Pasauliniai garsūs rašy
tojai, jų tarpe Upton Sinc
lair, Henri Barbusse. Mak-

ma:
“Gastonijos Bendram Gy

nimo ir Pašelpos Komitetui. | 
80 East 11th St., New York 
Citv.
v “Mes vedame derybas su ^as Gorkis/naHaV'T^rpt 
žymiais Euiopos advoka- p)arj7jninkų Pašelpos cen
tais ir norime juos pasiųsti ] fra]jn|0 komiteto, išleido at- 
dalvvauti Gastoniios strei- i sišaukima del rėmimo 23 
^lenų byloj. JTikiai sužino--j QaSį0nįj0S streiko vadų, ku- 

! rių 16 teismas prasidės 
i Charlotte, N. C., sekantį 
! pirmadienį. Kiti, kurie pa- 
Isirašė po atsišaukimu, buvo

kite ir praneškite, ar Ame
rikos valdžia leis jiems da
lyvauti.

“Darb. Tarpt. Pašelpa.”
I asiųsta sekamas atsaky-1 profesorįus Alfred Gold- 
U 1 rr 4. r- -ismith, George Ledebour, Darbininkų Tarptautinėj wj]]je Munzeber Cari 
>elpa, Rei lynas, A okieti- Lindhagen. Kopija atsi-

DURHAM, N. C.—North 
Carolinoj ne tik tekstilės 
darbininkai streikuoja. Čia 
sustreikavo didžiausio ga- 
radžiaus darbininkai.

Publix-Sanger Teatro 
Korporacija paskelbė lokau
tą krutamu paveikslu ope
rų o to jam s čia ir Raleigh 
mieste, kad panaikinti uni
jines darbo sąlygas.

ELIZABETHTON, Tenn. 
—Pranešama, kad Ameri
can Glanzstoff ir American 
Bemberg dirbtuvių darbi
ninkai nubalsavę neskelbti 
streiko, pasidarbavus gelto
niesiems vadams iš Ameri
kos Darbo Federacijos.

i
Rasputinb Duktė šoks 

Teatruose Vengrijoj
BUDAPEST, Vengrija.— 

Mare -Gregorievna, duktė 
buvusio garsaus zokoninko 
Rasputino,) šoks vietos teat
ruose. Dešimts dienų atgal 
buvo atsisakyta ją įleisti 
Vengrijon. bet padavus pra
šymą vidaus ministerijai, 
uždraudimas tapo panaikin
tas. r

WEST FRANKFORT, Ill. 
—Nesenai elektros darbi
ninkas, A. Balka«. žuvo O- 
rient anglies kasykloj, kuo
met bedirbdamas netikėtai 
prisilietė priė nuogos elek
tros vielos. !

m as: . . . . — ...

Pašelpa, Berlynas, Vokieti 
ja.

“Europiečiai advokatai i 
bus labai reikalingi delei; 
patarimo. Priimam pasiū
lymą. Turi atvykti i Char- 

. Teismas 
atsidarys rugsėjo 30 d.

“Gastonijos Bendras 
Gynimo ir Pašelpos 
Komitetas.”

KAUNAS.—A. Voldema-j lotte greitu laiku.
ras, kuris šiomis dienomis 
rezignavo su visu fašistiniu 
kabinetu, trečiadienį perda
vė premjerystę Jonui Tube- 
liui, kitam fašistui, Smeto
nos sėbrui.

Kiek žinoma, Voldemaras 
rezignavo nesutikdamas su 
Smetonos grupe del santi- 
kių su Lenkija.

65,000 Bedarbiu Detroite

DETROIT. — Emmet
i Adams, Michigan valstijos 
darbo departmento darbo 
suradimo biuro direktorius, 
sako, kad dabartiniu laiku 
Detroite yra 65,000 bedar
bių.

MASKVA. — Ketvirtadie
nį Amerikos admirolas M. 
Bristol su pačia atvyko čia 
iš Chinijos per Japoniją ir 
Vladivostoką.

Admirolas Bristol pareiš
kė, kad Jis Atvyko Sovietų 
Sąjungom be jokios diplo
matines ar kitokios misijos. 
Jis praleis penkias dienas 
čia ir Leningrade, o po to 
važiuos į Berlyną.

Dujų Fabrikas Kaune

Kalbama, kad Kaune ma
noma pastatyti dujų -fabri
ką, kuris duotų degamąsias 
dujas virtuvėms. Fabrikas 
numatoma statyti Šančiuo
se, ties Panemunės tiltu, a

Užmušta 10 Lietuvos žydų

Per arabų susidūrimus su 
žydais Palestinoj esą už
mušta apie 10 Lietuvos žy
dų. Jų tarpe užmušti du 
Slabados rabinai. Aųie tiek 
pat guli sužeistų Palestinos 
ligoninėse. • ' .,

Nužudė Afganų Karalių?

Darbdaviai Nori Suorgani- 
zuot Savo Uniją

G ASTON! JA, N. C.—Tre
čiadienį tapo pranešta, kad 
tekstilės dirbtuvių savinin
kai pietinėse valstijose da
ro planus suorganizuoti 
tekstilės darbininkus Į kom- 

L Į paninę uniją. Tačiaus ne- 
! pasakoma, ar tas darbda 
nutarimas buvo padai 
pereitą šeštadienį įvykusioj 
darbdavių konferencijoj su 
gubernatorium O. M. Gard- 
neriu. Konferencija nutarė 
vesti griežtą kovą nrieš Na- 
cionale Tekstilės Darbinin
kų Uniją ir kitas darbinin
kų organizacijas, ypatingai 
nrieš Komunistu Partiją,

: šaukimo prisiųsta Gastoni- 
■ jos Bendram Gynimo ir Pa- 
! šelpos Komitetui, 80 East 
11th St., New York City.

Edwin Piscator (Vokieti
joj), pagarsėjęs visoj Euro
poj kaipo moderniškiausias 
sceniškų veikalų statytojas, 
pasiuntė telegramą arlie 
Chaplinui, ragindanj^s jį 

 

darbuotis del paliuę^avimo 
sm>4’eštuotų

streiko vadu, v

Sako, Senatorius Smoot 
Dalyvavo Girtam Pokily

CALCUTTA, Indija.
Ketvirtadienį čia gauta ne- kad užslopinti darbininkų 
patvirtinti pranešimai,, kad! organizacijas, 
tapo nužudytas Bacha-Sa-1 
kao, buvęs banditas, kurį 
nesenai Anglijos imperialis
tai pastatė Afganistano ka
ralium, sukurstę sukilimą 
prieš karalių Amanullah, 
kuris buvo Anglijai neprie
lankus. Nužudymas įvykęs 
Kabul mieste,. Afganistano 
sostinėj.

Pasikorė Kunigas

LOS ANGELES, Gal. — 
Robert Windsor, vietos epi- 
skopalų bažnyčios kunigas, 
pasikorė malkų šėtroj užpa-. 
kaly savo stubos, trečiadie
nio vakarą. Jis čia per 22 
metus “ganė” pdTapijonų 
dūšias.

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Trečiadienį rezignavo Čeko
slovakijos koalicinis kabine
tas, parlamentas .. tąpo pa
leistas ir nauji rinkimai pa
skelbti ant spalio 27 d. *

WASHINGTON.—Trečia
dienį senatorius Brookhart 
iš Iowa valstijos pasakojo 
senatui apie “šaunią” puo
tą, kur žymūs Washingtono 
ponai ir politikieriai lakė 
degtinę.

Jis įvardino senatorių 
Sųioot iš Utah valstijos, 
kaipo dalyvavusį, tame po
kily/. Smoot yra pirminin- 

senato finansų komite
to.

Apie pokilį buvo prisimin
ta, kuomet senatorius How
ell iš Nebraska valstijos da
rė pranešimą apie preziden
to Hooverio prašymą speci
fiškų informacijų del blai
vybės Įįstatymo' laužymo 
Washingtone.

Howell skaitė slaptų blai
vybės agentų raportą, pa
tiekta 1927 metais, kad pa
rodyti. jog tūlame viešbu
ty svečiai gėrė degtinę. Ant 
to raporto valdininkai jokio

Apie darbdaviu plarįavl- 
mą suorganizuoti kopfpani- 
ne uniją tano paskelbta ka
pitalistų laikrašty “Brevard 
News.” kurio redaktorium 
yra James F. Barrett, bu
vęs prezidentu North Caro
lina Darbo Federacijos.
Sako. Darbininkai Sudaužys 

Darbdavių Planus
Wm. Z. Fosteris, genera- 

lis sekretorius Darbo Unijų 
Vienybės Lygos, New 
ke išleido pareiškimą 

 

riame jis nurodo, ktįd tas 

 

darbdavių planas nėišdegs. 
Fosteris sako:

“Pietinių valstijų darbi
ninkai, kapitalistų raciona
lizacijos nustumti į kraštu- 
tinybę, sudaužys šį paskuti
nį darbdaviii ir jų agentų, 
Amerikos Darbo Federaci
jos biurokratų, skymą. Dar
bininkai kovos už tikjrą uni
ją, Nacionalę Tekstilės Dar
bininkų Uniją, kuri yra pri-

u" žingsnio nedarė tuo laiku.
Raportas sako, kad vie

nas viešbučio kompanijos 
viršininkas pareiškė, jog 
Lincoln C. Andrews, tuo
met buvęs blaivybės vykin
toju, ir kiti viršininkai yra 
jo draugai ir del to jis turi 
degtinės viešbuty.

. TSINAH, Shantung.—Tū
las skaičius komunistų ka
linių pubego Čia iš kalėjimo.



BINGHAMTON, N

APŽVALGAING SOCIETY, Ln*.

dešimts

tfi6sc prasidėda

ran

Bailiu Tautele

dele 
kuo

Užsakymus siųskite Cen
tro sekretorei, 46 Ten Eyck

$67.10
59.00

Per year...............
Foreign countries

mano 
ves” 
žodį.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

pakeitęs Sąjupgą į 
nistinę.
tuomet
įvedamajam
rašė:

E. N. Jeskevičiūtė,
Centro Seki

—Prasidėjo J.> V. /goležinke 
liečiu darb. streikas, 1919.

$144.35
28.53
16.00 DARBININKŲ 

KALENDORIUS

i ai palengvins 
, nes vistik būs

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

D i d ž |i a.u s i a s Baltarusijoj 
kolchozas organizuotas Klimo- 
vičių rajone, Minsko apygar
doj, Savįnięių selsoviete. Pen
kių to selsovieto kaimų vals
tiečiai organizavo didžiausią

Ar Kuria SĄ R. S.
Naujus Dvarus?

hektarų, 
dirbama 
Mašinos 

Kartu 
palengvina, darbi-

traukinys. 
tapę už- 
smarkiai

sparčiai kel 
socialistinį- šalies ūkį 
ir darbo masių gero

nariai vėl 
gražių 

Štai

B; S. S. R. kolektyvį ūkį iš su 
viršum tūkstančio hektarų že
mės.

Didžiausia B. 48. S. R. komu
na yra Kostiunovičių rajone, 

Į ko- 
priklauso 115 šei- 
Komuna turi 1,000 ha

Amerikos Komunistų parti
jos ir reikalingumų eiti si 
Trečiuoju Internacionalu 
“Laisvė” tuimet nurodė 
kad sykį minėjau, kad 

dain inkas-fotogra tas 
atostogauja Lietu- 

gi sužinota, kad

Dr. Klimas . . .
A. Mikalauskas 
par*tolįaus vėl randame: 
Centro organizatoriui

z ; $370.00
“Kelionės ir sugaištis”: 
V. Kamarauskas , 
K. Gugis ....... 
Vadinas “kelionių 

sugaiščių .........
Cehtfo • organizatoriui • I: ?

$1,091.00

ilgai Orinoko upės, rado 
ypatingą indionų tautelę, 
kuri esanti labai baili, kad 
net žuvų bijo. Maitinasi 
vien augalais ir visokiais 
vabalais.

Pradžioj sekamos savaitės prasideda “Laisvės” vajus, 
virtęs tradicija per daugelį metų. Šis vajus, kuris su- 
'puola su “Vilnies” vajum, jo pasisekimas ar ;nepasiseki- 
Įriąs bus labai svarbus kriterijus pakamantinėti bendras 
»mūsų spėkas—kiek mes mokame jas elektrizuoti, kiek 
iftes piokame užsidegti. “Laisvė” yra savo rūšies baro
metras mūsų įtakos augimo ar puolimo.

’ Ką parodė pereitų metų vajus? Jisai parodė, kad ten, 
kur susidaro keliolikos žmonių^ veiklus kolektyvas, kaip 
tai buvo Wilkes Barre ir kur darbui vadovavo energinga 
mergina Zdaniūtė, galima buvo gauti tiek naujų skaity
tojų, kaip niekuomet pirm to. Del rašančio, šiuos žo
džius tai buvo beveik stebuklas, bet tai buvo faktas. Tas 
didelis ^arbas buvo atliktas kolonijose, kur dar labai 
stipri katalikų bažnyčios įtaka, kur mūsų organizacijos, 
bendrai imant, yra silpnos.
z'Šenadorio apielinkėse, kur “Laisvė” seniau gana silp
nai stovėjo, ji atsistojo drūtesniais pagrindais. Net 
Massachusetts, kur tūlose kolonijose pasireiškia ūpo nu
puolimas, G. Šimaitis įrodė, kad “Laisvė” gali ne tik 
pasivyti, bet ir per varsnų varsnas pralenkti “Keleivį.” 
, Pereitų metų “Vilnies” vajus ne tiktai iškėlė Detroitą 
ir Clevelandą, kur jau ir pirmiau vietos draugai ir drau
gės įrodė, kad jiem rūpi mūsų dienraščių gerovė, bet ir 
tokią mažą palyginamai koloniją, kaip Rockford, Ill. Tas 
miestas yra vienas iš stipriausių mūsų spaudos ramsčių.

O jeigu taip, tai kodėl negalima tų pačių rezultatų at
siekti Pittsburgo apielinkėse, kodėl jų negalima atsiekti 
visoj Massachusetts ’valstijoj ar Connecticut ir kitur?

Yra daug laisviečių, kūne per pirštus žiūri į savo dien
raštį. Jienls dabar mes statome klausimą: ar dirbsite, 
draugai, nuoširdžiai ar taip tik sau, pasiskaitę raginimų, 
pamosite ranka ir eisite pramintais takais?

) i i i

Vajuje atskirų draugų iniciatyva be galo daug reiškia. 
Pernai tuo atveju puikiai užsirekomendavo Zdaniūtė, 
Žaldo-kas, Reikauskas, Šimaitis, Namikas, Bacevičienę ir

Sekamais Pild. Tarybos 
rinkimais kiekvienas SLA 
narys, darbininkas turi la
bai ir.labai pagalvoti.

» * I 5 . •

Kostiunovičių 
Mogiliovo apygardos, 
muną 
mynų. 
žemės-.

resnė, kaip mažažemių. Sov- 
chozų darbininkų darbo diena 
iš 8 valandų ir jų maistas 
daug geresnis, kaip mažaže
mių. Jie turi daug ir kitų pa
togumų, kurių negali turėt 
valstiečiai.

O jeigu liaudininkai su to
kiu įnirtimu rašo prieš soveho- 
zusr tai pirmučiausiai del to, 
kad patarnaut imperialistams 
ir apšmeižt. S. S. R. S. ir ko
munistus, o antra—užvydi. 
Rėkė, kad S. S. R. S. ūkis vis 
krinta ir krinta, o čia jis žen
gia ir žengia pirmyn, kaip 
niekur kitoj vietoj. Ar galime 
smulkus buržujus lengva šir- 
džia žiūrėti į tai, kaip proleta
riatas kuria naują gyvenimą ir 
griauna liaudininkų mokslą 
apie smulkaus (individualaus 
(asmeninio) ūkio pirmenybes?
Ne, negali. S. P.

(“Balsas”)

Kur ir kokiais Susivieniji
mo reikalais važinėjo Danie
lius, kuris sėdi prie pat SLA 
centro ir ūži nikelį gali ten 
nuvažiuoti ? Kur važinėjo Ra- 
ginskas ir ką naudingo orga
nizacijai veikė? Kaip Gugiui 
pasidarė tiek išlaidų?

SLA. narių privalumas tai 
sužinoti.

Buržuaziniai laikraščiai lei
džia paskalas, o Lietuvoj pir
mą smuiką griežia liaudinin
kai, būk S. S. R. S. komunis
tai atstato dvarus ir gailestau
ja del žemės padalinimo vals
tiečiams. Kad tam melui la
biau tikėtų, priveda nepasa
kytus ir neparašytus Kalinino 
ir kitų komunistų žodžius.

Komunistai žemių atidavimo 
valstiečiams negailestauja. To 
atidavimo reikalavo .proletari
nės revoliucijos pasisekimas. 
Bet dabar S. S. R. S. įžengia 
į naują socialistinės statybos 
periodą. Jis reikalauja, kad 
vieton individualaus (asmeni
nio) ūkio būtų kolektyvus 
(bendras). Tačiaus valstiečių 
varu į bendrą ūkį varyt ne
galima. Tai būtų nesąmonė, 
labai žalinga socialistinei sta
tybai. Smurtas vien pastum
tų valstiečių mases į .buožių 
glėbį. S. S. R. S. valstiečiai 
traukiami į kolektyvius ūkius 
ne varu, ne įsakymais, o aiški
nimais ir pavyzdžiais. Jei pa
siseka kur nors įkurt kolek
tyvų valstiečių ūkį ir tenai ge
rai pastatyti žemės dirbimą, 
tai ir pas kitus valstiečius au
ga noras stot į kolektyvus. 
Kolektyvuos ir lengviau ir ge
riau galima žemę apdirbti ir 
daugiau iš žemės naudos tu-

sigailėkite mano pasielgimu, 
kurį sužinosite tik tada, kada 
aš pasielgsiu . . .
Dar Apie Vasarines Atostogas

Pereita 
mūsų 
Vaineikis 
voj. Dabar 
Vaineikį buvo užkliudžiusi ne 
laimė. Jam važiuojant pe 
Vokietiją, susikūlė 
Keliatas pasažierių 
mušta, o Vaineikis 
sutrenktas ir buvęs nugaben
tas ligoninėn. Vėliau baigęs 
važiuoti Lietuvon, ir iš ten at
siųstoj žinioj sakąsis dar ne 
visai gerai jaučiasi.

Vaineikio artimieji draugai 
apgaili jo padėtį ir sako, kad 
laimingiausia jam vieta—tai 
Binghamtonas.
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—O kodėl tas Plunksnaitis 
neparašo apie čcvcrykų dirbė
jų atostogas šiame mieste?— 
girdžiu kalba vienas žmogus 
kitam.

—O kokias atostogas jie tu
ri, kad apie juos reikėtų ra-

Kunigai, Apie Voldepiaro ‘ 
Pasitraukimą

Chicagos kunigų “Dl’au- 
‘gas’l rašų apie Voldemaro 
“rezignaci j ą,” pažymėda
mas, kad
' nesutikimai tarp Smetonos 

(geriau sakant —■ Smetonie
nės) ir Voldemaro nuo senai 
jau ėjo. Jei iki šiol Smetona 
ir Voldemaras dar galėjo dirb
ti kartu, tai del to kad Vol
demaras savo pusėje turėjo 
kariuomenės vadovybės dides
nę pusę.

Pulk. Petraičio, o vėliau ir 
gcn. Plechavičiaus “revoliuci
jos” prieš Voldemarą, buvo 
suplanuoti su Smetonos žinia. 
Bet del Smetonos būdo leng
vumo ir del Voldemaro “ap
sukrumo”, , suokalbiai buvo 
likviduoti pastarojo naudai. 
Petraitį išdavė Smetona, o 
Plechavičių Voldemaras nu
glostė, išsiųsdamas jį į užsie
nį ir paskirdamas pensiją iki 

' gyvos galvos?1 ■ i j
* *nH 'I aciaus:

galu gale, Smetona, matomai, 
prasiblaivė. Jo frakcijai lai
mėjo. Tą galima spręsti iš 
to, kad naujosios vyriausybės 
priešakyje yra‘ pastatytas p. 
J. Tūbelis, rodos, artimas p. 
Smetonos gimiųaitis.- u
Kunigai nemano, kad Tū

belis (Smetonos-Smetpnie- 
nės gauja) įsileis ką iš 
krik-demų šiuo tarpu į mi- 
nisterių kabinetą. O kuni
gai labai norėtų bendrai su 
kruvinuoju Smetona mau
dytis Lietuvos darbininkų 
kraujo vanioj.

kas svarbu pažymėt, 
ūkio

Mogiliovo ir Bobruisko apy
gardose organizuota 4 nauji 
kolektyviai žemės ūkiai, kurie 
turi nuo 1,000 iki 4,000 ha.ĮJr 
žemės. Pucino selsoviete, Mo
giliovo apygardoj, kolektyvan 
įėjo' 75 nuoš. visų selsovieto 
ūkių. Dabar Baltarusijoj yra 
16 didelių žemės ūkio kolekty
vai, kurių kiekvienas turi dau
giau kai po 1,000 ha žemės. 
Daugiausia didelių kolektyvų 
yra Mogiliovo, Bobruisko ir 
'Gomelio apygardose.

“R. Art.”

Sąlygos,1 jkų
šiandien; X SuY^iąvima^ Lie 
tUjvių SociaĮip 
lauko ir iš vi 
siu būdu kkii 
lygų, kokiose 
mesni Sąjung

Laisves” Redakcijai Uitu 
tumas

BUBSCRIPTION RATES:
............. f6.00 Per year, Brooklyn, N. Y.......... $8.00
........... 8.00 Half year, Brooklyn, N. Y..... $4.00

S. L. A. Nariai, Apsižiūrėkit!
Mūsų draugų dien; 

“Vilnyj” ( 
rašo:

Pagalios 
susilaukė atskaitos ir “ 
kelionių ir sugaišties.” 
pavyzdžiai (‘‘Tėvynės

Ir užbaigiama:
Sveikindami! draugus 

gatus ir linkėdami jiems 
puikiausio pasisekimo, mes ti
kimės, kad savo sveiku darbi
ninkišku protu jie ugninėm 
raidėm įrašys į kiekvieno są- 
jungiečio galvą Trečio Ihter- 
nacionalo obalsius.

Pastarųjų kelių dienų ži
nios praneša, kad lakūnai 
jau nusileido ant Amerikos 
žemės. Už kokios savaitės 
kitos ' (tai priklauso " nuo 
oro) lakūnai jau bus New 
Yorke.

Kiek jūs darbuojatės jų 
pasitikimui? Čia kalbu dau
giausia į Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo kuopas 
bei nares. Jau kelius kartus 
buvo pranešta, kad Darbi
ninkių Susivienijimo Centre 
randasi guzikų su paveikslu 
Sovietų orlaivio “Šalis So
vietų.” ' Juos 'kubpbm . par
duodame 1 už 7 ir pusęį ten
tus, gi kuopos juoš gali par
davinėti po 10 centų. Nors 

j jau nedaug turime tų guzi- 
įkų, bet juos reikia visus iš
platinti. Tad kuopos nieko 
nelaukę atsiliepkite su orde
riais. ' ■

Šiomis dienomis prisiuntė 
atviručių su paveikslu So
vietų orlaivio ir visų ketu
rių lakūnų. Jos parsiduoda 
kuopom po 4 centus, gi pla
tinant parduoti reikia už 5 
centus.

Kaip atvirutės, taip ir gu- 
zikai yra padaryti tam, kad 
išgarsinti, išpopuliarizuoti Rugsėjo 27 d.: 
Sovietų lakūnų • kelionę ir ■ —Rusų caras Povilas L įsa 
sykiu jų šalį. Visų mūsų ko Nesti cenzūrą Rusijoj, 1783 
pareiga kiek: galint pasietai 
buoti šiame reikale.

Laisvės” num. 220 tilpusi 
korespondencijoj “Lais 

redakcija iškraipė mano 
Ten, kur buvo pasaky- 

“Jei kartais savo rapor
tuos kliudysiu-paliesiu vieną, 
ar kitą asmenį,—neįsižeiskite, 
nerūstaukite.” Redakcija gi, 
ar tie jos nelabieji zeceriai, 
iš žodžio “kliudysiu,” pakeitė 
“suklysiu.” O tai negerai. 
_.js sakant “suklysiu,” tai jau 
reikštų, kad aš iš pat pradžių 
savo darbo jau ir rengiuosi 
suklysti.—Ne!. Visai ne! S^š 
rengiuosi kliudyti-paliesti vie
ną ar kitą asmenį, jeigu ma
tysiu reikalą, o ne suklysti. 
Meldžiu redakciją prižiūrėti, 
kad mano raportuose pasaky
ta mintis nebūtų kraipoma. 
Galite tąisyti rašybą, galite 
trumpinti raportą, bet nevar
tykite žodžių kiton prasmėm 

NAUJAS DIDELIS ŽINGSNIS j Jei to neprisilaikysite, tai ne- 
į SOCIALIZMĄ

Nepertraukiama Darbo Savaite
S. S. R. S. Sovnarkomas iš

leido dekretą apie tai, kad vi
sos Sovietų pramonės įmonės, 
prekybos ir valstybinio apara
to įstaigos turi dirbti be per
traukos ištisą savaitę. Šis nu
tarimas bus vykdomas gyveni
mai! vadovaujant tam tikrai 
komisijai, į kurią, Sovnarko- 
mo nutarimu, be augščiausių 
valstybės ūkio ir švietimo or
ganų atstovų, įeina ir centra- 
linio profsąjungų organo at
stovai. Nepertraukiama darbo 
savaitė visų pirma bus įvesta 
sunkiosios pramonės (metalo, 
elektros gamybos) srityj, susi
siekimo, miško pramonės, pre
kybos srityse, paskui sistema- 
čiai visose kitose Sovietų ūkio 
ir valstybinio aparato šakose ir 
srityse.

Šio nutarimo įv y k d y. m a s 
pramonės pradukciją per 5 
metus pakels 20 nuošimčių. 
Jau pirmais, 1929-30 ūkio me
tais pramonės produkcija pa
kils 3-4 nuoš.

Darbininkai ir tarnautojai 
neturės dirbti ilgesnį laiką, jų 
atilsio laikas nebus sutrumpin
tas. Į darbą bus paimti be
darbiai, per tai žymiai suma
žės bedarbių skaičius, dalinai 
bus išrištas nedarbo klausi
mas. Visi darbininkai ir tar
nautojai, tam tikra nustatyta 
tvarka, iš eilės, grupėmis turės 
poilsio dieną. Poilsio dienų 
skaičius nebus sumažintas. 
Kiekviena savaitės diena vie
nai darbininkų ir tarnautojų 
daliai bus darbo diena, kitai 
daliai—poilsio diena. Nebus 
savaitėje ypatingos, “šventos” 
dienos, kada visi nedirba. 
Taigi visos, be jokios išimties, 
religinės “šventės” bus panai
kintos. Tik revoliucines šven
tes visi darbininkai švęs kar
tu, išvien.

žinoma, visi antisovietiniai, 
kontrrevoliuciniai gaivalai, ku
rie ypač mėgsta dangstytis ti
kybos kauke, šnypš ir putos, 
bet sociąlistinė Sovietų valsty
bė eis savo keliu 
dama 
kultūra

.J. M- Danielius, Brooklyn,
N. Y. .......... , $40.22

M. A. Ragi'nskas,
Plymouth, Pa. ...... 75.86

Dr. I. Bronušas, Bal
timore, Md. .............. 48.50

Centro organizatorius 339.00
Toliau, toj pačioj atskaitoj, 

randame:
Centro organizatoriaus

išlaidos $37$.00. '
Kelionės ir sugaištis:
K. Gugis, Chicago,

Antra 
lai tas, kad individualaus 
augimąs reikalauja vienų 
tejimo, kitų biednėjimo. 
ni lieka buožėmis (kaimo 
žuazija), kiti proletarizuojas. 
Kolektyvus gi ūkis artina že
mės ūkį prie socialistinio mies
to ūkio ir kartu apsaugoja 
valstiėčius nuo biednėjimo ir 
liuosūoja juos nuo buožių į- 
takos; Todėl buožės taip ne
apkenčia kolektyvaus ūkio. 
Kolektyvų augimas, tai peilis 
buožėms.

< , .
Daf labiau artina kaimą 

prie 1 socialistinės miesto staty
bos sovehozų ūkis. Sovchozai 
visai1 griauna seną kaimo ūkį 
ir veda žemės ūkį naujais, so
cialistinės statybos keliais. Be 
to, reikia žinot, kad individu
alūs ūkiai ir kolektyvai ne
duoda tiek duonos, kiek rei- 
kalaujama. Būtinai reikia 
kurt naujus milžiniškus ūkius, 
vadinamus sovehozais (Sovie
tų ūkiai). Tam kūrimui S. S. 
R. S. įvairiose vietose yra pa
togių sąlygų: tai dideli Ste
pai, kur sąlygos valstiečių 
ūkiams labai nepatogios. Vals
tiečiai, atsisakydavo eit tenai 
žemę dirbt ir savo ūkius kurt. 
Daugelis net manė, kad ir ap
lamai tuose Stepuose negalima 
žemės dirbt, neaugs. Dabar, 
prie Sovietų valdžios, įvairiuo
se S. S. R. S. kampuose, ypa
tingai Stepuose, pradėjo kurt 
milžiniškus sovehozus: kai ku
rie sovchozai siekia keleto de
šimčių ^tūkstančių 
Tuose sovehozuose 
visai nauju būdu, 
pakeičia rankų darbą 
tos mašinos 
ninku, darbą

Tuos milžiniškus sovehozus 
buržuazinė spauda ir vadina 
dvarais. Ištikrųjų tai ne dva
rai.* Dvaras reikalauja dva
rininko. Dvare pelnas -eina 
dvarininkui. Sovchozai jokių 
dvarininkų nežino. Pelnas iš 
sovehozų eis visos darbininkų 
valstybės-; naudai. Dąrbininkų 
padėtis sovchozųos daug ge-

suvaziavimui, musų nuomo
ne, reikės netik \ užgirti jau 
įvykusį faktą Sąjungos pakry
pimo į komunizmo vėžes. 
Jam reikės—ir tai bene bus 
svarbiausiu jo darbu—nusta
tyti principus ateities veiki
mo. Laimė šąjungiečių, kad 
jų suvažiavimas įvyksta po 

suvažiavimo Rusų federacijos 
ir Amerikos Komunistų Partir 
jos. Tai žym 
delegatų darbą 
galima daug ko pasimokinti iš 
patyrimo praėjusių suvažiavi
mų ir tai tuo ląbiau, kad anuo
se dalyvavę draugai buvo mū
sų idėjos dl’žtųgai^ ’

Mes nekalbėsim či;a< apid aL 
skirus dienotvarkio klausimus, 
nes tikim, kad delegatai suge
bės į visus juos duot tinkamą 
atsakymą. M^es tik abelpoje 
tformpje pažy^iėsiipj tuljas iqn- 
dencijas (krypsnius)’, kurios 
vis labiau reikšdjnasiv komunis’- 
tų. jiidejimeJ Yiena pamati
nių tendencijų yra ,centraliza-.

■ • t ' J * b •, ; *■ !

čijos tendencija. k Praktikoj 
įkūnyta, ji reiškia tą, kad or
ganizacijos vadovavimo dar
bas pereina į rankas vieno 
stipraus, gerai suorganizuoto, 
centro. Sąjungos gyvenime ta 
tendencija aiškiai ima viršų. 
Vieton visos eilės komitetų, 
kaip tai buvp seniau, 
pereina į vieno komiteto

rh Sąjungos, “it 
vidaus” griežčiau- 

iasiJ 'hub :tly feą- 
įvyko visi pir- 

)s suvažiavimai

mitetas. Jei neklystu/ to'ksai kolektyvas buvo Clevelan
ds ir, rasit, Detroite. Bet atskirų draugų pastangos1 dar 
daugiau reikšmes turės, jeigu aplink savęs jie mokės su-' 
burti KUO DAUGIAUSIA TALKININKŲ. BANDY
KITE DIRBTI BŪRIAIS, IŠANKSTO SUSITARĘ.

O kaip su atskirais žmonėmis, kaip su individualiais 
skaitytojais? Pernai viena draugė, kuri gyvena Alaba
ma valstijoj, kur lietuvių beveik nėra ir kuriai lengviau- 

>sias daiktas būtų buvęs pasiaiškinimas, kad “čia nieko 
negalima padaryti,” per penkiolika mylių važiavo pas lie
tuvį farmerį ir prikalbino jį stoti “Laisvės” armijom 
Štai puikus pavyzdis.

Kas norės dirbti, kas nuoširdžiai tuo rūpinsis, tas ras 
galimybių gauti bent vieną naują skaitytoją. Nei vie

nam tas darbas neturi būti perprastas, pradedant dien
oraščio redaktoriais, baigiant eiliniais skaitytojais.
-% Vieną dalyką, tačiaus, nereikia paleisti iš akių, tą bū- 
'tent,- kad gavimas naujų skaitytojų taip jau svarbus, 
?k'aip ir palaikymas senųjų. Pirm negu tas ar kitas žmo
gus bus išmestas iš “Laisvės” adresų, būtinai reikia jis 
Matyti ir su juo pasikalbėti.

Mūsųt draugai, kurie eina naujų skaitytojų rinkti, tu- 
būti apsiginklavę ne tiktai užuojauta ir simpatija savo 

’dienraščiui. Jie turi kalbėti ir apie aštrėjančias darbi- 
,iiinkų kovas, apie negirdėtai išvystytą paskubos darbą, 
apie įmonių racionalizaciją, kuri gerte geria darbinin- 

Čkų gyvybės syvus, apie galutiną bankrutą taip vadinamų 
r pirmeivių, ir socialistų, apie tai, kad “Laisvė” ir “Vilnis” 
kaip užėmė, ’ taip ir laikosi geležinio nusistatymo link 

.^Lietuvos budelių valdžios (kuomet buržuaziniai demo- 
Jjį^ątąi jau senai susisebravo su'(Smetona). Įeidami į be- 
partyvio ar kad ir kataliko darbininko stūbą, išvėdinkite 
ją naujom idėjom, pakelkite žmogaus dvasią, nes dau^e- 
,Iį jų yra prislėgęs nusiminimas, mūnšainizmas, daugelis 
jų .tik dejuoja:- Nebus lengviau žmogui ant svieto gyven
ai, jeigu jisai tik dejuos.

Šių- vajaus proga išnaudokite visas kad ir mažiausias 
galimybes. .Kur jau tikrai negalima gauti naujų skaity- 

/ ten iš senų draugų galima gauti bent dolerinį pre- 
žentą, ten gal galima prikalbinti jį užrašyti “Laisvę” sa
vo giminei ar draugui Canadoje, Argentinoje, Baltaru
sijoje; Brazilijoje ar šiaip jau pažįstamam, kad ir Ame
rikoje. Yra dar daug žmonių, pirmeiviškų žmonių, ku- 
;rie nępriguli prie “Laisvės” ar “Vilnies” bendrovių. Lai 
jie patampa šėrininkais. Nereikia taip pat užmiršti pa
raginti, kad draugijos ir pavieniai žmonės duotų visus 
^darbus mūsų spaustuvėm, o ne privatiškom įstaigom.

Juo didesnė bus mūsų skaitytojų'armija, tuo sparčiau 
eiš visas‘mūsų darbas, tuo pasekmingesni bus mūsų pa
regimai, tuo linksmesnis ir skaidresnis bus visas mūsų 
visuomehiškas gyvenimas. Kuo mes būtume šiandien, 
jeigu1 šavo spaudos neturėtume?

Kitą kartą apie Literatūros Draugijos vajų.

—Taigi, jie dabar neturi. O 
juk galima rašyti ir apie tai, 
kad neturi. Kada atėjo gra
žiosios vasaros dienos ir iki 
pat šiam laikui, tai čeverykų 
dirbėjų darbas padaugėjo. Jų 
gražiosios atostogų dienos pra
ėjo dirbtuvėje. Gi praeitą 
ilgą pavasarį, kada dirbo po 
dvi-tris dienas, tai jų atosto
gos buvo tokios, kad “be pi
nigų netoli eisi. Šalk ir trink 
kulnis ant vietos.” Ot, jų “gc- 
radėjas” Jurgis F., tai nė vie
nos žiemelės neapleidžia ne- 
nuvykęs Floridon. Jį, sugrįžę 
tantį iš atostogų, darbinnrpii 
su parodomis, su triuKšmu, 
kaip karalių, pasitinka. —

—Pasitinka, na, tai ką pa
darysi ?

—Jei nieko nedarysi, tai ir 
nepadarysi. O gi juk galima 
ir nepasitikti. Lai sau vienas 
parvyksta be jokio triukšmo.

—Taigi, kad ir čia ne darbi
ninkų buvo sudarytas tas 
triukšmas, o tik kompanijos 
šunelių. Darbininkams tik bu
vo įsakyta eiti parodon ir tiek.

—Įsakyta eiti... O juk ga
lėjo darbininkai ir neiti. Ar 
manai, kad kas blogo už tai 
būtų buvę? Buvo tokių, kurie 
ir nuėjo. Vieton eiti į parodą, 
nuėjo namon.

—Na, kiekvienas prisibijo.
—Prisibijo. . . Užtat nerei

kia prisibijoti. Darbininkai 
turi savo reikalus suprasti 
vieningai už vienas kitą užsi
stoti.

Tai tiek pasikalbėjimo tete
ko nugirsti.

Rep. Plunksnaitis.

Rugsęjo
metų atgal, Brooklyne, pra
sidėjo Lietuvių Socialistų 

X Suvažiavimas, 
komu- 

‘Laįsvė,” kuri jau 
buvo dienraščiu, 

avo straipsnyj



mm

Penktadien., Rugs. 27, 1929 LAISVE Puslapis Trečias

ELIZABETH, N. J, negu žodžiai. Jeigu ir kiti 
taip mano, tai Detroitas ir 
Ilamtramckas nebus nuo žem- 
lapio nušluoti.

Vargo Duktė.

WILKES-BARRE, PA.

Susiorganizavo Bangos Choras
L. D. P. Kliubas su A. L.

D. P. S. 4 kuopa, matydami 
galimybių sutverti chorą, nes; 
dabartiniu laiku randasi gana! 
apsčiai lietuviško jaunimo iš! 
Lietuvos, išrinko komisiją. Ko-jVj®’®ms Komunistą 
misijai gerai pasidarbavus ir 
suradus mokytoją, tapo su
šauktas, pirmas u................ ...
22 d. rugsėjo.
kai neteko dalyvauti, bet orga 
nizatoriai informavo, 
sirašė 27 nariai.

Tai puiki pradžia!
gana energingą „ k 
iš šių draugų: organizatoriais j tai nutarė laikyti vieną didelį 
—Pranas Pakalniškis ir Mare pikniką.

i Partijos 
Nariams ir Simpatizatoriams

l, VC.J7V- ov.- Jūs žinote, kad mūsų dis-
susirinkimas triktas turi skolų ir tos skolos 
Nors ypatiš-'vis didinasi. Tik už kamba

rius kas mėnesis reikia piokėti 
$50. O žinote, kad visas dar
bas reikalauja pinigų. Taigi, 
kad nariams nereikėtų tiek 
daug mokėti ekstra mokesčių,

kad pri

Išrinko 
valdybą

Labanauskaitė ; sekretore—B. 
Makutėnienė; finansų sekreto
re—Ona Pakalnaitė; ižd.— 
Lucy Vaicionienė. Trys drau
gai: P. Pakalniškis, M. Laba
nauskaitė ir Ona Pakalnaitė 
nesenai atvykę iš Lietuvos, bet 
man ypatiškai žinomi, kaipo 
veiklūs progresyviai jaunuo
liai. Linkiu jiems kuo geriau
sių pasisekimų, nes jie dar 
pilni energijos ir triūso. Se
nesnieji draugai privalo jiems 
visu nuoširdumu pagelbėti jų 
darbe darbininkiškoj dailėj.

Kad šis susirinkimas buvo 
pilnas pasišventimo delei dar
bo dailės, tai parodo auka da
lyvavusių—$17.50.

Pirmas praktikas nutarta 
laikyti 27 d. rugsėjo (pėtny- 
čioj), 7:30 vai. vakare, L. D. 
P. Kliube,\69 S. Park St. Cho- 

'*ro mokytojom pakviestas Ere
minas iš Brooklyn©. Tad visi 
darbininkiškos dailės mylėto-, 
jai ateikite į šias choro prak
tikas, prisidedant prie mūsų 
užbrėžto darbo.

Linkiu geriausių pasekmių 
naujam chorui.

Aukojusieji Draugai del Cho
ro Bangos

P. Taraškevičius $5; J. Pin- 
kevičius, W. Domošaitis, J. 
Wizbor ir Ig. Šalkauskas po 
$2; M. Razanskienė, P. Va- 
čionis, A. Gorski ir J. Riuka 
po $1; M. Bieliauskienė 50c. 
Viso $17.50. Varde choro vi
siems tariama ačiū.

“L.” Koresp.

DETROITO ŽINIOS

rugsėjo 29 d., 11
3782 Woodward
Workers’ Unijos

Mes, Detroito darbininkai, 
kaipo klasė, neatsiliekame ta
me svarbiame mūsų darbe, bū
tent, šelpime Gastonijos strei- 
kierių; bet kaipo tauta, aš ne
drįstu sakyt, kad mes savo 
užduotį pilnai atliekame. 
Mums prisieina dar subrusti 
ir prisidėti prie to darbo kaip 
pridera.

Nedėlioj, 
vai. ryte, 
Avė., Auto
svetainėj, įvyksta svarbi kon
ferencija, kurioj visų tautų at
stovai svarstys, kaip pasekmin- 
giau tą darbą varyti. Taigi 
visų organizacijų prašome pri- 
siųst savo atstovą. Kurios ne
turit išrinkę delegatų, tai val
dybos nariai atstovaukit. Ap
art to ir kiti, kurie norit ar
ba rūpinatės Gastonijos darbi
ninkų likimu, o apie jų liki
mą jau žinote,—ateikite į šią 
konferenciją.

Nedėlioj, spalių 20 d., 2 va
landą po pietų, Finų Svetai
nėj, ant 14th St., arti McGraw 
Ave., bus didelis koncertas 
Gastonijos streikierių naudai. 
Tikietai išanksto 
50c, o prie durų

Dviejų dalvkų 
darbininkiškų
Pirma, nerengkite tuom laiku 
tą dieną nieko, o antra, tai na
riai įsigykit tikietų ant parda
vinėjimo, L L. D. ofise, 3782 
Woodward Ave.

perkant yra 
bus 75c.
mes prašome 
organizacijų.

Laikraščių Vajus

Kitais metais jau šiuomi lai
ku rengdavomės visu smarku
mu prie vajaus, bet šiemet 
dar tenka tik pradėt darbą, 
užtai pradėję turėsime su
brusti, kad daugiau nudirbti, 
negu kitais metais, kuomet 
daug kalbėdavom. Girdėjau 
vieną nuolatinę vajininkę 
(vardo nesakysiu, nes gali už- 
pykt už paslapties išplepėji- 
mą), kad ji šiemet visai nie
ko nekalbės vajaus klausime. 
Sako, darbas aiškiau kalbės,

CASTON ROPSEVICH
‘GERAI PATAIKO!’

Šiame piknike kiek- 
narys ir visi 

turi dalyvauti

bus sekančią j 
‘rugsėjo, ant

palei Lee
, Pa. Bus 

ypatingai
Taipgi mu- 
visą dieną, 
būtų labai 
bus pikni- 

savuose

vienas Partijos 
simpatizatoriai 
100 nuošimčiu, v

Tas piknikas 
nedėlią, 29 d.
Radzvilos farmos, 
Park, Wilkes-Barre, 
valgių, gėrimų, o 
bus gerų klemsų. 
zikantai grieš per

.Jeigu tą dieną 
negražus oras, tai 
kas-balius laikytas 
kambariuose, 206 S. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Rengimo Komisijos Narys,
J. Surdokas.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

PLATINKITE “LAISVĘ”

.Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia :£

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Colių 75c

16138-F 4

16137-

16136-F

16135-F

16134-F

16133-F

16132-F

16130-F

16129-F

5

Rengiatės Prie Vajaus!

“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 pienumcia- 
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.

K. MENKELIUNIIJTf: ir F. STANKŪNAS
Su Orkcstros Akompanimentu

Oi, Skauda, Skauda Liaudies Daina
Aš Žirgelį Balnosiu Liaudies Daina

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duotas 
Su Orkcstros Akompanimentu

Kačiukas (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas
Salta žiemužė (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoja A. Saukevičius ir Marė Urbas
Fr. Yotko, Vadas

Žalia Girelė ' Orkestrą su
Lik su Dievu, Panytėle Pripuolamu

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkcstros Akompanimentu 

Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
M AINIERIU O RK ESTRA 

Fr. Yotko, Vadas
Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkcstros Akompanimentu

Kaip Aš Buvau Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydeli-Judeli (Dainuoja I''. Stankūnas-

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu) 
Kariška Polka Orkestrą

Dainavimu

Komiškos
Dainos

Liaudies
1 luinos

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkcstros Akompanimentu

Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis)
O Jūs Kriaučiai (A. Viinagaitis)

ANTANAS VANAGAITIS ir M.

Margarita (A. Vanagaitis) 
Be Nosies (A. Vanagaitis)

Komiškos 
Dainos 

ŽEMAITĖ

Komiškos
Dainos

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

KONTESTANTAMS SKIRIAME SEKANČIAS DOVANAS

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

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

augščiausias dovanas. Rūpinkitės platinimu savo dienraščio.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vadas 
Dainuoja A. Šiaukevičius 

Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio Polka

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Inc., 
New York City

Columbia Records
"NEW PROCESS 

Viva "tonal Recording "The Records without Scratch

VISI AUGščIAU SUMINĖTI

Columbia«|wRecords

Vakarais 
Atdaros

Dabar Parsiduoda Mūsų Trijose Krautuvėse 
Reikalavimus Laiškais Greit Išpildome

j **i Instrument Co.|>
ctynt York Stora ‘Brooklyn Stort

UI East 14,h Si. 1243 West 34‘KSt.j 1225 Broadway 
^įrir Union Square Į 7th & &ih Arq. I T^tar Crqtuo Avtnut

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!

PRAŠOME ISITĖMYTI TAI:

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 priskąityti jas, miesto vardu ar 
prisiuntė j o vardu.

KURIE DALYVAUSITE KONTESTE, TUOJAU PRANEŠKITE

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

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- 

j tinka kad jie malonus ir dūmai 
‘AROMATIŠKAI kvepia.”

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

Schuylkill Avenue,
John Naujokas

Reikauskas, 214
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kitu'ose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, 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 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur Į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3; Pusei------ $1.5t

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

“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

$1,000 Tik Už 60 Centg
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
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagiąnų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ii 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugiųžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, net mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedtllo- 
mia nue 9:10 iki i vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldgn 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.
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MATTHEW P. BALLAS iST. BUTKUS
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Vergijos Šešėliai
Ii?

NOTARY

gyduole, kuri PUBLIC

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

D. M. šolomskas, 
A.L.D.L.D. VI Apsk. Sus. „Sek.

46 S. 12th St., Easton, Pa.

LAISVE

N. J., antrašu. Arba pinigus 
prid nokite savo delegatams, 
kad jie atvežtų.

Taipgi visi VI Apskričio 
pildomojo komiteto nariai, 
jeigu jie ir nėra išrinkti dele
gatais, privalo dalyvauti, nes 
mes manome atlaikyti po . Su
važiavimo komiteto susirinki
mą, v

ryšių, tai vertėtų pasistengti 
užmegsti ryšius, neš ten yra 
gerų žmonių. Manau, pil. Ig
nas Žukauskas galėtų padėti 
užmegsti ryšius, nes jis tarpe 
lietuvių turi ne tik gerą vardą, 
bet ir įtaką ir žmogus, kaip 
sakiau, labai draugiškas. Tuo

tarpu dabar artinasi agitacijos j 
mėnuo ir “Laisvė” bus doleriui | 
nupiginta, tai lengviau ją iri Į 
užrašyti. į |

Conn, valstijoj yra ir dau-, j 
giau miestelių, kuriuose gyve-1 | 
na lietuvių, bet mes su jais ne-! f 
turime ryšių. } |

Švenčioniškis. Į

(Tąsa)
—O, ne, vaikuti. Juk aš ne be reikalo 

vilkaus vos gyvas į tuos Telšius; ir dar 
pas kleboną,—pertraukdamas mano kalbą 
aiškino.—Ve kame dalykas: Aš sirgau pas 
vieną telšietį ūkininką, ir jau buvau mir
ties patale. Tas ūkininkas sužinojo, kad 
aš esu bedievis, ir dar turėjau susitaupęs 
tris šimtus auksiniais rubliais. Ūkininkas 
tuoj manęs užklausė, kokios aš esu tauty
bės ir vieros? Netekęs kantrybės pasa
kiau, kad vokiečių. Na, ir žiūriu, jau už 
dviejų valandų ir prisistatė vokiškas ku
nigas. Tur būt tas ūkininkas norėjo duo
ti progą tiems veršiapilviams iškaulyti iš 
manęs tuos tris šimtelius. Ir kiek jis sten
gėsi įpiršti man tą “sakramentą”, kiek 
vargšas vargo turėjo, bet viskas nuėjo nie
kais. Šiaip taip atsikračiau, ir išsaugojau 
savo sutaupytas kapeikėles. Antrą dieną 
net nustebau. Žiūriu, ir vėl ilgaskvernis; 
bet jau ne vokiečių, ale telšietis klebonas. 
Pamaniau, dabar reikia stipriau saugotis, 
nes man jau buvo žinoma, kad katalikų 
kunigai geresni mekleriai; bet apsirikau... 
Dar atsimenu, tur būt aš buvau visas nu
silpęs, įspraudžiau jam rankon tuos auksi- 
nėlius, taip kaip į jūrą... Bet vis tiek, aš 
ant savo pastačiau; to dievo jis vis tiek 
neįstengė man įsprausti. Vargais negalais, 
už mėnesio laiko truputį pagijau. Manau 
sau: ir kur dabar žmogus dingsi be gra
šio? Einu pas tą patį kleboną, manyda
mas, gal nors pusę tų pinigų grąžins. Juk, 
rodos, jeigu ir būčiau aš tą “pyragaitį” 

-. suvalgęs, bet juk daug negalėjo kainuoti;
bet dabar jo visai nei neragavau. Vieną 

. subatos pavakarį nuėjau klebonijom “E,— 
sako—žmogeli, ar tu neturi sąžines? Juk 
aukavai ant apieros, ant bažnyčios šven
tos, ir dabar nori atgal atimti? Bet iš 
kur? Jeigu nori,—sako jis,—eik į špitolę, 
duosiu visą pragyvenimą.”

—Valandėlę pasvarstęs, maniau, gal irbū- 
tų taip gerai? Juk dabar neturiu sveikatos, 

' neturiu pinigų, ir kur dingsi biednas žmo
gus? Gerokai apgalvojęs, jau antrą die
ną atsidūriau ubagų eilėse—špitolėje. Ne
praslinko nei dvi savaitės, klebonas tuoj 

- mane pristatė karvių ganyti, o, žinoma, 
liuoslaikiais varpą traukti. Ir taip praėjo

t

du mėnesiai. Bet, būdamas senatvėje, greit 
prie to “kleboniško” darbo priilsau, ir ne
beturėdamas sveikatos turėjau apleisti špi
tolę. O antra, ir skaudu širdžiai: jis pa
ėmė tuos mano grašius, o čia dar verčia 
dirbti, visai neatsižvelgdamas, kad neturiu 
sveikatos. O tai, sakau, kunigų širdis! Juk 
jie yra pirmieji plėšikai! Išnaudotojai 
biednų žmonių! Ėjau dar kelis sykius, no
rėdamas gauti nors dalelę tų pinigų, bet 
kur tau... Vagys jie, vagys... Tai matai, 
vaikuti,—kalbėjo į mane,—kad digvąs yra 
kaip kam perbrangus, kaip kam pigus; p 
kartais jį galima pirkti' kaip ant turgaus, 
tuziną kiaušinių. Todėl tos moterėles ir 
nekenčia manęs, kad aš plakama;
šaukiu ir tų “šventųjų” 
bažnyčią.

Sustojęs Martynėlis 
pypkę.

Vėlus vakaras. Senis
eiti, bet tėvai neleido, ir jis apsinakvojo 
pas mus. Po vakarienės Martynėlis at
gal įsigilino į šnektą; o tas neapsakomai 
mane žingeidavo.

Vakare atėjo pas motiną kelios jos “su- 
siedkos”. Vakaras praėjo su 
man, o moterėlėms su pykčiu, 
pė, “susiedka” nėrė, o trečioji, 
tariant, karūnką atgiedojo.

—Žinai ką, susiedėle,—kalbėjo viena iš 
moterų,—jau laikas eiti namo. Rytoj rytą 
turiu anksti kelties; leisiu savo Pranuką 
spaviednės.

—Pareisi, — kalbėjo motina, norėdama, 
kad dar pasisvečiuotų.—, 
Ii vienas eiti, kam tau?

—Eik, eik, i
leisti? Dievas geras žino; kas iš jo bebus, 
—kalbėjo susiedka.— Ana pereitą mėnesį 
išleidau vieną, ir kasžin kas jį primokino, 
kad nereikia tos bažnyčios, nei spaviednės;

Ina, :
rinkimą. Jis parėjęs vis sakosi, ‘kad bu
vęs. Taigi šį rytą eisiu aš pati pasau
goti. i ' F ■ ' ;

Martynėlis, pypkę parūkęs, pradėjo kal
bėti :

Norwalk, Danbury ir Bethel, 
Conn.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą

gvolto
apvogtas neinu į

kalbėti, užsirūkė

buvo besirengiąs

(C

žingeidumu
Motina ver- 
visoms pri-

Rugsėjo 24 . d., pavakariais, 
netikėtai pasitaikė proga ap
lankyti viršminėtus miestelius. 
Norwalk yra į pagarsėjęs ke
purių (skrybėlių) išdirbiniu. 
Prie skrybėlių darbas sunkus. 
Darbininkams pirštus taip nu- 
ėda, kad pasilieka tik mėsos. 
Kad apsaugoti pirštus nuo ap- 
edimo, turi juos “užgruzdin- 
ti,” aptepti tam tikromis rūg
štimis ir paskui kepinti prie 
karštos geležies. Paskui ran
kas turi įpratinti prie karšto, 
veik verdančio, vandens. Jei
gu naujas darbininkas įkištų 
į tokį karštą vandenį rankas, 
tuojaus jam skūra nuo jų nu
simautų. Senesni darbininkai, 
kurie jau skaitosi specialistai, 
uždirba neblogiausia. Bet abel- 
nai darbininkų uždarbis men
kas, daugelis dirba už $25 į

patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo va
landoje šauki-1 
tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

3

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai’*' 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

C

I
K

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS į
" ^tarnauju visiems be skirtumo I 
i sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
| nanęs skirtumo. Mano ofisas at-? 
| aras dieną ir naktį. Darbą at-į 
» ieku gerai. Reikale kreipkitės pas į 
į tiane, o patarnausiu kuogeriausia. Į
MHaarlem oil

O

N/.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

TURKIŠKARUSIŠKA

MADOS

Padirbti iš Suderintų Havanos
Tabakų. Vidurys vien 
importuotų tabakų.

tik iš

R

I

lankyti susirinkimus, taip 
ir pašalinę publiką, ir ne- 
nusiskundimų, kad nėra 
daryti, nuobodūs susirin-

Draugai! Kaip jau pirmiau 
buvo pranešta, metinis A. L. 
D. L. D. VI Apskričio suvažia- • • i 1 • • z“x 1

PRANEŠIMAS VI APSKRIČIO 
DELEGATAMS IR KOM. 

NARIAMS

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO 
REIKALAI

Metinė apskričio konferen
cija įvyks 12 d. sausio.

Sekr. A. Matulevičius.

L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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

4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~
LA S RA ir miegojimas per visą naktį ant fe=-

trečių lubų, ėringam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrimi vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPmRIMUI VANTOS VELTUI

P
Apielinkese gyvena įturtuo- 

liai, nes vietos gražios ir pri
eina prie vandens. Tos vie
tos gyvenimui darbininkams 
neprieinamos.

Miestelyje randasi ir lietu
vių, yra keletas ir “Laisves” 
skaitytojų. Nauji “Laisves”

•iai Tama- 
Bet pereitą savaitę 

patiko nelaime. Palei 
savo namą, ant gatves, Tama
šauskienę /parmušė automobi
lius ir smarkiai sužeidė. Ji 
dabar randasi ligoninėje. Gy- 

Idytojai sako, kad gyvasčiai (orderius).
ir nuėjo sau į kažkokį bedievių 'susi-1 pavojaus nėra, bet galvoje w 

kaulas Įlaužtas. ■' Teko nors 
trumpai pasikalbėti ir su pik 
Tamašausku.

Antras miestelis, tai Dan-i 
būry, čia irgi randasi lietu-; 
vių, bet “Laisvės” skaitytojų! 
nėra. Pats miesčiukas labai' 
dailus. Apie lietuvių gyvenk 
mą ir darbus neteko patirti. :

Trečias miestelis, tai gretai 
Danbury randasi Bethel. ' Jis i 
I? is ryšiais sujungtas su g
Du. ry. Nuvykus į Bethel,
užsukome pas piliečius Žukau
skus. Jie laiko bučernę ir 
grosernę, 22 Chestnut St. La
bai malonūs ir draugiški žmo
nės. Pragyvenimą daro iš 
pardavyklos tarpe svetimtau
čių. Besikalbant su Žukaus
kais, pilietis Ignas Žukauskas 

i pasakė: “Kad pirma pažintis 
j nebūtų tuščia, užrašykite man 
ant metų ‘Laisvę,’ ” ir išėmęs 
šešiųs dolerius padavė man. 
Tai pirmas šiame miestelyje 
“Laisvės” skaitytojas.

Kadangi toje 
ran d a s i n o ;h a ž a i 

jais

Tanu Kas g a-1 skaitytojai, tai pilieč 
i šauskai. ‘ ”

susiedėle; kur jį vieną gali j

(Bus daugiau)

Būki- 
labai

iš va-

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba 
•STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus tąipgi ir per paštą išsiunti- 

i riejamo, kaipo užsakymus

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

g

g
B

i

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

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

^l||||||iyi|j|||||||||||||||||||||inUilllliailllllllllHlllllllllllllllllllllllllliflllll!llllllillHIIIIIIIHI!!llllilllllllilillllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllinil|llillllll!IIIIIHII:!lll^

iI
HSuk&ktuviu
I ■
I

vo tikėtasi. Tas pat ir su 
Port Chester, N. Y., kuopą.

Šiame posėdyje likosi pri
imti veikiančio komiteto pla
nai mūsų lavinimosi klausimu. 
Tie planai bus tuojaus išsiun-l 
tinėti kuopoms, 
Čioms prie 11 Apskričio, 
turėsime paimti bent 
mūsų išleistų knygų, 
pradėsime studijuoti. ____
vienas veiklesnių draugų kuo-| 
poje turės prirengti paskirtą! j 
jam dalį ir pasakyti prakal-jl 
bėlę savoje kuopoje ir vėliaus Į 
turės nuvykti į kitą jam ski- Į 
riamą kuopą su ta pačia pra- 
kalbėle. Iš kitos kuopos at
vyks į pirmutinę kuopą kito
je kuopoje skirtas prelegen
tas su kitokia prakalbėle. Meš i 
esame įsitikinę, kad tokis la- I 
vinimosi būdas patrauks na- | 
rius 
pat 
bus 
kas 
kįmai ir tt.

Manoma suorganizuot nau 
ją kuopą Long Island City, N

suvažiavimas atsidarys ne vė
liau, kaip K) vai. tyte. 
te visi laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Iš toliaus važiuokite
karo, nes Philadelphijos Dar
bininkiškų Organizacijų Ben
dras Komitetas subątos 'vaka
re, 28 d. rugsėjo, rengia puikų 
vakarėlį, kuris Įvyks svetainėj 
N. E. kampas 8th Št. ir Fair
mount Ave. Visi delegatai 
bus aprūpinti nakvynėmis.

Kuopos, kurios dar nepa
siuntė į apskritį narių duokles, 

priklausau-1 kviečiamos tatai atlikti. lš]a" 
Mes šykite čekius drg. A. G. Yatu- 

vieną 
kurią, , T. s
Bent! Jackson, Box -105

žienės vardu ir pasiųskite fi- 
j nansų sekretorės, Elizabeth

T 1 ■ T* - Gibbstown,

"r

apielinkeje 
lietuviu ir 

neturi jokiu

WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA. BOSTONE

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

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI N U ž E M I N T Ą 
KAINĄ, Už “CASH” MO- g 

KĘSTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

t

II

Iš Apskričio Iždo Paaukota 
šimtas Dolerių

22 d. rugsėjo įvyko Antro 
Apskričio komiteto posėdis. 
Šiame posėdyje dalyvavo visi 
komiteto nariai. Padarius per
žvalgą -mūsų vasarinio veiki
mo ir pasirodžius, kad liko 
nuo parengimų pelno, paau
kota 100 dolerių įvairiems mū
sų judėjimo reikalams: dien
raščio “Laisves” dešimties me
tų sukaktuvių paminėjimui su 
pasveikinimu $75 ir Gastoni- 
jos streikierių bylos vedimui 
$25.

Mūsų spaudos naudai pikni
kas nebuvo tokis sėkmingas,

’ kokis turėjo būti, ir nepasise- 
. kimo priežastis visiems jau 

yra žinoma—lietus.
Komiteto posėdyje padary

ta peržvalga mūsų kuopų pa- 
. simokėjimo už šiuos metus. 

Pasirodė, kad Amsterdamo 
kuopa, jeigu dar nepasimokes 
per šį laikotarpį, tai jau bus 

.mirusi. Komitetas priėjo prie 
-išvedimo, kad nėra išrokavi- 
mo siųsti žmogų iš apskričio 
iškolektavimui metinių duok-; 
lių į taip tolimą kelionę. Jau 
čia, komiteto supratimu, turė
tų Schenectady kuopos drau
gai, kaipo arčiausia gyvenan
ti, tuo pasirūpinti,' bei patys 
Amsterdamo draugai.

Hudsono kuopa jau perei-jvimas įvyks nedėlioj, 29 d. 
tais metais silpnai gyvavo ir rugsėjo, Lietuvių Tautiškoj 
jau šiais metais nesimato vi- Svetainėj, 928 E. Moyamen- 
siškai jokios gyvybės ir, kaipo sing Ave., Philadelphia, Pa. 
maža lietuvių kolonija, to bu- Dar kartą pakartoju, kad

I

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol hiekur n&ra buvę, 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinio namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 i metus. Pre
kė $22,00v. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis.\ Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojąu pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį’ ir at- 

' važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės, pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet^turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
Parūpinam mortgičius namams ir 

IR SIUNČIAM PINIGUS
l VISAS ŠALIS

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų nąmas ir krautuvėj 
kampine vieta, Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieŠkoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

pas:
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Nepraleiskite Šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

B

8 g 
BJ 
«£• 

fe

Trijų Kavalkų Setas, 
lanksčiai prikimštomis 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo» 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

I
Veltui pristatome į 

'u; New Yorke 
Brooklyne ir artimoje 

apielinkeje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

198—200 Grand Street

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės-I 
lais—labai specialė kaina
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čia noriu pranešt apie A. L.

D. L. D. XII Apskričio prakaj-

Puslapis Penkias

iš Šalaviejaus Dirbtuvės

23 d. rugsėjo įvyko šala
viejaus siuvyklos darbininkų 
susirinkimas, kad ištirti darbi
ninkų padėtį, kadangi girdisi 
po pakampes, kad ten yra 
darbininkams algos numušinė- 
jamos. ' Gi delegatas norėjo 
peržiūrėti narių knygutes, ar 
visi toj dirbtuvėj darbininkai 
.unijistai. Ta dirbtuvė buvo 
ant bankrūto kranto ir nedir
bo per septynis mėnesius; tad 
senieji darbininkai buvo iš
vaikščioję į kitas dirbtuves. 
Bet, šiam sezonui užėjus kaip 
ten vaigais-negalais šalavie- 
jus susijieškojo porą vėrauzių, 
kurios sutiko jam duoti dar
bo. Tuomet unijos ofisas se
nuosius darbininkus pasiuntė 
atgal dirbti. Ot, unijos ofiso 
ir buvo pareiga peržiūrėti, ar 
visi jie yra unijistai, kuomet 
didesnė dalis darbininkų yra 
naujų. Pasirodė susirinkime, 
kad visi kriaučiai toj dirbtu
vėj yra unijistai, tik vieno ar 
kito duoklės užsivilkę, bet su
tiko laikui bėgant užsimokėti. 
Taipgi visi yra atidirbę 4 va
landas del Philadelphijos strei- 
kierių, o dar keturios yra pa
silikę tolesniam laikui.

Patys Nusnnusė Algas
54 lokalo delegatas pradė

jo, toliau, klausinėt, ar yra 
katram alga numušta. Po il
gų kamantinėjimų, vienas siū
lių prosininkas sako: Man 
numušė du dolerius. Bosas 
norėjo numušti keturis dole
rius, bet aš nesutikau, tai tik 
du numušė.

Toliau pasirodė, kad dar 
keturi yra bosui nusileidę al
gas; iš viso penki. Bet jie 
patys vedė derybas su bosu, 
nepranešdami unijos ofisui. 
Tai yra pačių darbininkų kal-

j te—vesti derybas su bosu del 
(savo algos numušimų, o pas- 
ikui kaltina delegatą ir dirbtu
vės darbininkų pirmininką, 
kad numušta alga, štai vienas 

| kišenių dėjikas šiame susirin
kime pradėjo skerečiotis, kad

• T • 1 1 * • • • 1 •

bu maršrutą. Su prakalbomis 
turėsime ir dainų programą. 
Koncertinę dalį išpildys Wil
kes-Barre Aido Choro nariai. 
Solistu bus drg. K. Miškinis; 
duetus ir kvartetus sudarys 
drg. Surdokas, Zdaniūtė, Kas- 

Kur pa
ką d d ai

tai mes , ma- 
i ii\ padarys, 

ne p ak vi c-

nelaukia nuo nieko daugiau, 
kaip tik iš darbininkų. Todėl 
kiekvienas, kuris tik atjaučia 
Gastonijos streikieriams, šir
dingai kviečiamas atsilankyt, 
praleist smagiai laiką, pasima
tyt su draugais ir pažįstamais 
ir kartu paremt drąsiai kovo
jančius gastoniečius. Įžanga 
tik 50c. 13 Kp. Kor.

. Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

'dirbtuvės pirmininkas ir dele-j pariūtė ir kiti nariai, 
skelbta plakatuose, 
nuos 
nom, 
Kurie dar rengėjai

įgatas nežiūri tvarkos dirbtu 
jvėje. Bet, galų gale, pasiro 
Jdė, kad tas pats kišenių dėji 
įkas dirbo kitoj dirbtuvėj, o j/1 
Į šitą dirbtuvę ateidavo pietų p dainininkų, tai kreipkitės 
j valgyti, vadinas, su bosu vcs-jP1’^ Stanislovaičio, 307 Plym- 
jti derybas, kad jis sutiks Į oąth Ave., Wilkes-Barre, Pa., 
'dirbti už mažesnę alga. Tai j o jis pakvies dainininkus į j vi
lką gali dirbtuvės pirmininkas !SU koloniją. Tai tik jūs, ren-j 
Ik__- j-! — x__ i_..i gėjai, savo kolonijose išgar-;

siūkite gerai 'ir su literatūra1 
būkite prisirengę, kad tarpe 
atsilankiusių galima būtų ,iš
platinti.

Senas Vincas pradėš pra-; 
kalbą G d. spalių, 2 vai. po Į 
pietų, Burbos svetainėj, 456- 
Main St., Edwardsville, Pa.

6 d. spalių 
prakalbos su dainomis

'finu svetainėj, Miners 
Pa/

Į bei delegatas tokiam darbinin- 
įkui padaryti? Liežuvio arba 
j rankų jam neatims, o jis susi- 
j rinkime rėkia, kad jam bosas 
į numušė vieną centą nuo kiek
vieno kišeniaūs įdėjimo.

Visi penki minėti darbinin
kai, kurie patys nusimušė al
gas, o dabar yra tuom nepa
sitenkinę, tai turės 
Pildomąją Tarybą, 
išsireiškė minimos 
susirinkimas.

kreiptis į 
kaip kad 
dirbtuvės 
Dyglys.

$175,000 Kyšių Buvo Duoia 
N. Y. Banku Superintendentui

Tardyme New York o City 
Trust Banko nubankrūtuoto- 
jų, aikštėn iškilo, kad tuome
tinis šios valstijos bankų su
perintendentas Warderis bu
vo gavęs net $175,000 kyšių iš 
City Trust Banko prezidento 
F. M. Ferrario. Imdamas ky
šius, tas valdininkas slėpė 
šmugelius, kuriuos Ferrari ir 
jo sėbrai varinėjo su žmonių 
pasidėtais taupymui pinigais.

Vandens Kanalo Streikas

choristąi, 
kad jie tą

vakare, 
įvyks 
Mills,

9 d. spalių prakalbos įvyks 
7 vai. vakare ugniagesių sve
tainėj, Lee Park.

13 d. spalių, 2 vai. po pie-' 
tų, Stravinsko svetainėj, 42 
Ferry St., Plymouth. !

Visi A. L. D. L. I). XII Ap-' 
skričio nariai garsinkite savo 
kolonijose. 'Čia paskelbta die-' 
nos ir vietos, kur įvyks pra-' 
kalbos. Apskritys dėjo visas 
pastangas gaut kalbėtoją ir 
koncertą su rengt kartu. Tai 
nariai turi padėt sutrauki pub
liką.
Apskr. Kom. Narys J. V. S.

Sustreikavo 500 darbininkų, 
kurie kasė vandens pravedįmo 
tunelį iš Yonkerso į Long is
landą. Reikalauja pakelti mo
kesnį patyrusioms darbinin
kams nuo 8 iki 11 dolerių die
nai, o pagelbininkarns mokėti 
$9, vietoj iki šiol mokamų GO ■ 
centų jiems už valandą.—Mi
nimas kanalas kaštuosiąs $40,- 

1000,000.

Organizuoja Ne Darbininkus, 
Bet Fabrikantus

Amalgameitų Kriaučių Uni
jos socialistinė valdyba pri
vertė penkiolika nedidelių 
dirbtuvių atgal įstoti į Fabri
kantų Sąjungą, iš kurios buvo 
pasitraukusios^ tos dirbtuvės. 
Matote, kaip unijos vadai or
ganizuoja fabrikantus, nesirū
pindami apie New Yorko ada
tos darbininkų organizaciją.

Uždraudė Teismuose Traukti 
Fotografinius Paveikslus

Pagal įsakymą iš Washing- 
tono, uždrausta traukti foto
grafinius paveikslus Didžio# 
New Yorko federaliniuose tei
smuose ir jų koridoriuose.

GENEVA. — Trečiadienį 
užsibaigė imperialistų Tau
tų Lygos dešimtas suvažia
vimas.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................. $1.75
6 menesiams.............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar. 
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

BOSTONAS IR APIELINKŠ

SOU TH BOSTON

Tai jau prabėgo šilta vasa
rėlė, pasibaigė vasariniai išva
žiavimai į laukus. Ateina šal-j 
ta, nuobodi žiema, ir praside
da parengimai svetainėse. To
dėl, atidarymui žieminio sezo
no, L. D. S. A. 13 kuopa ren
gia puikią vakarienę sekantį 
nedėldienį, 29 d. rugsėjo, 37G 
Broadway, So. Boston, ši va
karienė bus skirtinga už visas 
buvusias pirmiau, nes gaspadi- 
nės pagamins tokių valgių, 
kokių nėra buvę pirmesnėse i 
vakarienėse. Taipgi bus pa-j
marginimų ir žaislų. Gi visas 
pelnas skiriamas labai svar
biam tikslu i—str e i k u o j a n t i e m s 
G ast o n i j os a u d ė j a m s.

Gerbiami draugai ir drau
gės! Matome iš laikraščių, 
kaip gastoniečiai didvyriškai 
kovoja su savo išnaudotojais 
ir visais kapitalo bernais. Bet 
jie negalės ilgai tęst kovą, jei
gu nebus suteikta reikalinga 
materiale parama, kurios jie

SKAITYKIT IR
PLATINKI!' 
“LAISVĘ”

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūši] žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. Gyvulių: 
3 karvės, 1 arklys, 400 vištų, 5 
kiaulės; visi farmerio įrankiai; 
parsiduoda už $8,500. Įnešti 
$2,000. Taipgi mainytų ant na
mo vienos arba dviejų šeimynų. 
Matykite J. Balužaitj'.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRI DGEW ATER—F ARM A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti ? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matyki t Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuve ir 5 šeimynom kampi

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

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

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

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

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

<

Kad turėti sveikas kojas, dėvėk Bridgewaterio lietuvių darbininkų koope* 
ratyves išdirbystės čeverykus.

Stipriai pasiūti, puikiai pritaikyti kojoms ir gerai dėvisi. Taipgi ir ekstra 
pločio.

Kainos, palyginamai su verte, labai žemos: Nuo $4.00 iki $6.50
VYRAMS, MOTERIMS, VAIKAMS ir MERGAITĖMS

Visokių pasirenkant stylių-madų. Pat. pumps, oxf. slippers, rubbers.
Mūsų krautuvėse kainos ant visokios rūšies čeverykų yra žemesnes 

negu kitose krautuvėse.

ličius Shoe Shoe, Inc.
PROGRES SHOE CO.

197 Grand St. (“Vienybės” name), Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave.; Maspeth, L. I., N. Y.

66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.
60-75 Fresh Pond Rd., Maspeth, L. I., N. Y.
Naujai bus atidaryta krautuvė apie Spalio (Oct.) 1.

Tftl.’ point 96^'SR

SJETU'VIšKI KONTRAKTORLMį

Darbą
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Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GIU2ENPOINT UH

Brooklyn, N. Y.
Grove St,.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyri.ua: 253I

1

I

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYkla SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave.» tarpe 58th ir 59th Sts., New York City o
įsteigta 25 metai. Būk neprigwlmingas. 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
cialia klasės moterims. Leidimas ir vžganėdinimas užtikrintas. Čla- 
sis dienomis ir vakarais.

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

New York City

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJA8• •
Užtikrinu, kad mana patarnavimas 
bus atatinkamiausias Ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pražau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

TELEFONAI i
Keystone Main 9669
Bell____  Oregon 5136

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

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. Surasimo darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kuisąs už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

Budavojame naujus budinktis ir pertaisome senus, 
ji, modąrniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes peTtaiGyaime .-ūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus viršaus ir jš vidaus, 
atlieknyne grr-h ir tinkamai.

Tarkite# mumia del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
biznį.

kaino*.
sekančiu adresu

SERGANT! VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių i.r Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, žarnų ir Mešlažarnės, 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 Pl., New York 

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Hrhjm’c CnM PnwrUrc (Miltelius nuo žalčio) jokių Šalčių ne- urod&ss Linu bi1o Už 7Ec už bak8ą apsiiginkHok

nuo savo amžino priešo I
Ilrlm f p v Tnhe centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
vi MU Lua Adu*) ĮrĮfą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų-

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

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

Km&P»c Cierneont Aren»« 
TELEPHONE* JUNIPER #7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
JS1 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ------------------------------- 

(JiųiduMl pinigus su snvo adresu, užrašykite:

Ai, žew»i»u paslra&fįs, riunčiu jums VIENĄ LOLEIR, už -kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurėdytasis, 
kaip vartoti 
Vardas

Miestas

,8t. «r Avs.

F ta te------

Skyri.ua


t

»
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VIETOS ŽINIOS
Eikime Parašų Rinkti Newyorkieciams

Ne Bloferiai

Jau beliko tik penkios die
nos rinkimui parašų del pa
statymo Komunistų Partijos 
kandidatų ant baloto. Mums, 
lietuviams komunistams, kaip 
jau žinote, yra pavesta su
rinkti 600 parašų 13-tam As
sembly Distrikte. Iki šiol mes 
dar toli nuo tos skaitlines.

Draugai ir draugės, komu
nistai ir jų simpatikai, neatsi
sakykite pašvęsti kokį vieną 
kita vakara šiam svarbiam 
darbui. Ateinantis sekmadie
nis yra paskutinis rinkimui pa
rašų. Tad stengkites šio sek
madienio rytą pašvęsti rinki
mui parašų.

Visas reikalingas informa
cijas ir peticijas galite gauti 
“Laisvės” ofise bile dieną bei 
vakarą iki 8 vai. Taipgi bus 
draugė ir sekmadienio ryte 
ofise ir duos peticijas ir in
formacijas.

Laiko nedaug, tad daugiau 
nebeatidėliokite šios svarbios 
pareigos. j

Kampanijos Komitetas.
(230-31)

Pagal Vaiko Liudijimą, 
Tėvas Būsiąs Nusmerktas

10 metų vaikas, Donald 
Schunck, Jersey City teisme 
liudijo, kad jo tėvas Phillipas 
nušovė Augustą Grasserį savo i 
pačios kambariuose. Grasseris' 
buvo atviliojęs pačią nuo Phil- 
lipo Schuncko. Jiedu buvo 
artimiausi draugai nuo tų lai
kų, kada sykiu tarnavo Ame
rikos armijoj, pasaulinio ka
ro metu.

Tai jau paprasta istorija, 
kad geriausias draugas pavi
lioja pačią.

žmogžudys yra sūnus Union 
City policmano. Jam gręsia 
mirties bausmė elektros kėdė
je, vien tik per jo paties vai
ko liudijimą. Gal būtų liudi
jusi ir pati, bet N. J. valstijos 
įstatymai uždraudžia pačios 
liudijimą prieš savo vyrą.

Nepamirškite šio nedėldie- 
nio, rugsėjo 29 d.—4)tis bend
ras mūsų kuopų narių susirin- 

įkimas. Pirmiaus A. L. D. L. 
D. 23 kuopos susirinkimas, 2 
vai., o nuo 3:30 vai. bendras 
susirinkimas. Pasibaigus susi
rinkimui, bus paskaita temo
je, “Lietuvos ūkis ir jo padė
tis.”

Kuopų narius ir pašalinę 
publiką kviečiame atsilankyti.

Susirinkimo ir paskaitos vie
ta svetainėje 2075 Clinton 
Ave., arti E. 180th St. Va
žiuokite 3rd Avė. eleveiteriu 
ir išlipkite ant E. 180th St.; 
eikite į rytų pusę šešis blo
kus, ir ten rasite svetainę.

Komisija.

Išsimiegojo Milionieriaos 
Namuose ir Apiplėšė

Anthony Buschauer, areš
tuotas plėšikas, prisipažinęs 
Yonkerse, vakare įėjęs į milio- 
nieriaus Andruso namus; nuė
jo ant trečių lubų; per naktį 
išsimiegojo ant sofos, o iš ry
to, bepusryčiaujant And rusu i 
su šeimyna, išplėšė deimantų 
ir kitokių brangumynų už 
$12,000, ir prasišalino. Bet, 
kelioms dienoms praslinkus, jis 
buvo suimtas už kitą apiplė
šimą. Kamantinėjamas, išsi- 
spaviedojo ir pirmesnį savo 
žygį.

Aš iki šiolei turėjau supra
timą ir operą persistačiau 
vien tik kaipo dainavimą; o 
kada buvo pas lietuvius kalba
ma apie lošimą operos, tai ma
nydavau—tik operetė. Todėl, 
kada Aido Choras pradėjo 
garsintis, kad vaidins operą 6 
d. spalių, tai aš pamaniau, 
kad tai blofas daromas del ge
resnio išgarsinimo. Pagalinus, 
pasiteiravau pas Aido Choro 
mokytoją; ji man parodė ir 
knygą anglų kalba, kuri už
vardinta “Komiška Opera 
Kornevilio Varpai.” Taipgi 
man paaiškino Aido mokytoja 
Šalinaitė, kad operų yra dra
matiškų ir komiškų: jei ko
miška, tai tokia yra- leistina 
vaidint ir su kalbomis, ne vien 
su dainomis. Šis dalykas dau
geliui buvo neaiškus, bet da
bar paaiškės, “Kornevilio 
Varpai” yra, todėl, iš dalies 
dainuojama ir iš dalies su kal
bomis lošiama opera.

Vingilis.

Thames St., Brooklyne.' Visi 
nariai būtinai turi ateit į lai
ką, nes yra daug svarbių rei
kalų. Organizatorius.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Apsivedimai Sumažėjo

1927 metais New Yorke bu
vo 118,719 apsivedimų, o 1928 
metais—114,348. ' Tuo tarpu 
skaičius perskyrų (divorsų) 
pakilo.

KUR ATSILIEPT J 
LIETUVIŠKAS RADIO 
PROGRAMAS

Hooverienė Agituoja už 
$3,000,000 “Skautėms”

Prezidento Ilooverio pati 
atvažiavo New Yorkan, cere- 
monialiai atidarė privatinę A- 
merikos Dailės Galeriją ir pa
sakė prakalbą, agituodama už 
$3,000,000 fondo sukėlimą 
naudai Mergaičių Scoutų, pa
triotiškai militarinės organiza
cijos.

Plėšikai Papjovė Naktin; 
Sargą, Neišgaudami Sekreto

Plėšikai nukankino, peiliais 
subadė ir galutinai papjovė 
naktinį sargą (vačmaną) Car
la Friedmaną, Washington 
Sq. skalbyklos, 429 E. 23rd 
St., New Yorke, kad jis nepa
sakė jiems, kaip atidaryt plie- 
ninę saugos šėpą, kurioje bu
vo $300. Bet nei pats sargas 
nežinojo, kaip šėpa atidaro
ma, ir todėl negalėjo jiems pa
sakyti sekreto.

SB

Kai kurie laiškais klausia, 
kaip adresuoti atsiliepimus į 
lietuviškas radio programas, 
New Yorke.—Užrašykite sto
ties vardą ir miestą; daugiau 
nieko adresui nereikia.

šeštadienį, rytoj, 9 vai. va
kare, lietuviška dainų ir mu
zikos programa bus skleidžia
ma per radio stotį WMCA, 
New Yorke. Ją išpildys tie 
patys artistai, kaip ir pereitą 
sykį.

Puikioji Lvriečių7 
Pramoga Rytoj

Subatoj, 28 d. rugsėjo, bus 
Lyros Choro vakarėlis su lai
mėjimu naujai nupirkto Elgin 
laikrodėlio, 17 akmenų ir 20 
metų garantuojamo.

Bus ir programa puiki. Dai
nuos Lyros Choras; Misevičiū- 
tė šoks klasiškus šokius; sese
rys Stankevičiūtės, Ona ir Rū
ta, skambins pianą keturiom 
rankom; drg. šleinys dainuos 
solo, o šokiam bus puiki or
kestrą. grajvs lietuviškus ir 
angliškus šokius. Taipgi drg. 
J. T. Bimbienė pasakys trum
pą prakalbėlę apie savo kelio
nę po Lietuvą ir Sovietų Rusi
ją.

Taigi nepraleiskite šio taip 
nuikaus vakarėlio, atsilanky
kite kuo skaitlingiausiai.

Vakarėlis įvyks National 
Hali, 91 ’Clinton Ave., Mas- 
pethe. Pradžia 7 vai.

Kviečia,
Rengėjai.

New Yorko Bankininkų 
Kapitalas Gastonijoj

New Yorko bankinė Ma
rine Midland Korporacija nu
pirko 17 bankų North Caroli
nes valstijoj, tame skaičiuje 
įvairius bankus Gastonijoj, 
Marione ir Charlotte, centruo
se audimo darbininkų smar
kiausių kovų prieš kruviną iš*- 
naudojimą. New Yorko kapi
talas ir be to jau turėjo savo 
interesų tenaitinėse audyklose 
ir kitose pramonėse. O new- 
yorkiniai kapitalistai išreiškia 
ir atstovauja viso stambesnio 
Amerikos kapitalo politiką 
prieš darbininkus bile kurioj 
šios šalies vietoj, vis sunkiau 
puolant ir gulant ant darbo 
žmonių. Tuo būdu, smurtas 
ir mirties byla prieš gastonie- 
čius yra bendras žygis Ame
rikos kapitalistų.

CLEVELAND^ OIIIO
A. L. D. T/. D. 190 kuopos sekan

tis mėnesinis susirinkimas įvyks spa
lių (October) 3 d., slovėnių svetainėj, 
15810 Holmes Ave., 8 vai. vakare. 
Kviečiami visi nariai atsilankyti, nes 
tik ką yra parėjusi nauja knyga 
“Caro Kalėjimuos,” parašyta drg. V. 
Kapsuko; tą knygą visi užsimokėju
sieji puriai galėsite atsiimti. Taipgi 
turėsime prisiruošti prie agitacijos 
mėnesio iir pasitikimo Seno Vinco 
su maršrutu, kuris bus Clevclande 
spalių 29 ir 30. J. Žebrauskas.
Masinis Susirinkimas Collinwoode
'Rengia Tarpt. Darbininkų Apsigy

nimas ir Tarpt. Darbininkų Pagelba. 
įvyks spalių 5 d., slovėnui svetainėj, 
158I0 Holmes Ave. šis susirinkimas 
šaukiamas Gastonijos streikierių 
klausime. Bus geri kalbėtojai, net 
iš pačios kovos lauko. Kviečiami ir 
visi lietuviai darbininkai dalyvauti. 

'Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga vel
tui. J. Žebrauskas. 230-31

DETROITO LIETUVIAMS
Atidarymą naujos draugijų sve

tainės, po num. 4637 W. Vernon 
gatvės, tarpe McKintry ir Lansing 
gatvių, rengia bendras draugijų ko
mitetas subatoj, 5 d. spalių, kaip 7 
vai. vakare. Chicagietis drg. A. 
Bimba bus Detroite minėtoj vietoj, 
taipgi Aido Choras irgi bus. Tai 
reiškia, bus programa, o paskui šo
kiai. Todėl visi ir visos kviečiami 
dalyvauti. Įžanga 35c ypatai. Ko
mitetas. 230-31

NASHUA, N. .11.
šv. Kazimiero Draugystė rengia 

paminėjimui 30 metų sukaktuvių ba
lių ir vakarienę. Balius bus subatoj, 
5 spalių (October), 7:30 vai. vaka
re. o vakarienė nedėlioj, 6 spalių, 
2:30 vai. po pietų, O’Danell svetai
nėj, 20 High St. Vakarienė nariams 

į bus veltui. Todėl kviečiame visus 
) narius dalyvauti, kaip vietinius, taip 

ir kitur gyvenančius. Pastaruoju 
laiku daug narių išvažinėjo į kitus 
miestus, todėl pranešame per laik
raštį apie draugystės rengiamas 30 
metų sukaktuves ir kviečiame visus 
dalyvauti. Kom. narys V. Vilkaus- 
kas. 230-31

PASIRANDAVOJA frontinis kamba
rys, atskiras įėjimas, visi paran

kumai. Matyt galima nuo 6 vai. va
kare. Kreipkitės po num. 345 Grand 
St. (1. fluoras), Brooklyn, N. Y.

________ ■ 230-32
PASIRANDAVOJA didelis frontinis 

kambarys, tinkamas vienam arba 
dviem vyram; gani apšildomas, prie 
pat Lorimer subway stoties. Taipgi 
yra gaminamas namie valgis. Kreip
kitės bile laiku po num. 35 Devoe 
St., Brooklyn, N. Y. 230-32
PASIRANDAVOJA didelis bizniavus 

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. 
Tol., Great Neck 1 19. 228-30

SALES—PARDAVIMAI
EXTttA!

Parsiduoda bučernč, labai gražiai 
įtaisyta, biznis įdirbtas per daug 
metų. Kas norėti; pirkti, tegul greit 
atsišaukia, nes dabar parduosiu už 
prieinamą kainą. Turiu du bizniu, 
tai negaliu prižūrėti, daug darbo, 
todėl priverstas vieną parduoti. Vie
ta apgyventą lietuviais, vokiečiais ir 
kitomis tautomis. Kreipkitės po num. 
858 Gleųmore Ave., Brooklyn, N. Y.

228-30

REALESTATE: Namai,Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

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

Kaina žema todėl, kad greit turi
me narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)
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Norite Maliavoti?

KAM REIKALINGAS
MALIORIUS, “PENTERIS”?

Workers School Atidarymas

Pirmadienį, rugsėjo 30 d., 
8 vai. vakare, iškilmingai atsi
darys rudeniniai kursai Dar
bininkų Mokykloj, 26 Union 
Sq., New Yorke. Čia galima 
surasti kiekvieną lekcijų kur
są, kurio tik galėtų pageidau
ti darbininkas. Lietuviams la
bai patartina stoti į anglų 
kalbos kursus, gabiausiai Wor
kers Schoolėj vedamus, sulig 
naujausio pedagogijos žodžio, 
praktiškai, su greitomis pasek
mėmis.—Pirmadienį yra pas
kutinė užsiregistravimo diena. 
Pasiskubinkite.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

S

H
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New Yorke Masinis Mitingas Paminėjimui 
Komunistų Partijos 10 Metų Sukaktuvių

Penktadienio vakarą, rug
sėjo 27 d., Central Opera 
House, 67th St., ties 3rd 
Ave., New Yorke, bus dide
lis masinis mitingas pami
nėjimui Amerikos Komu
nistų Partijos dešimtmeti- 
nių sukaktuvių. Bus pa
daryta peržvalga dešimties 
metų į komunistinio judėji
mo jJungtinėse Valstijose. 
Kalbės Wm. Z. Foster is, 
Weinstone ir kiti.

Šiame mitinge taipgi /bus 
pagerbti John Reed, C. E. 
Ruthenberg ir kiti Amerikos 
Komunistų Partijos kūrėjai, 
mirusieji bevedant darbininkų 
klasės kovas.

Dainuos visas didysis ,Frei- 
heit Choras ir grieš Proletarų 
Benas.

Lietuviai darbininkai, 
skaitlingai dalyvaukite ta
me apvaikšeiojime ir ragin
kite kitus darbininkus daly
vauti.

$100,000 Kaucijos N. Y. 
Bankų Prigavikui

Po $100,000 parankos liko 
iki teismo padėtas Charles De
los Waggoner, bankininkas iš 
Telluride, Col., kuris kiek lai
ko atgal, atvykęs New Yor
kan, buvo klasingais būdais iš
sukęs $500,000 iš šešių šio 
miesto bankų. Valdžios agen
tai pargabeno dabar jį iš Tel
luride į New Yorką. Wag- 
goneris teisinasi, kad “pasko
lą” iš tų bankų paėmęs, norė
damas atsiteisti seniesiems sa
vo skolintojams.

Ridgewoodieciy Žiniai

A. L. D. L. D. 55 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
rugsėjo £7 d., penktadienio 
vakare, 8 vai., pas Degulį, 147

GRAND RAPIDS, MICH.
Visų “Laisves,” “Vilnies” ir “Dar

bininkių Balso” skaitytojų ir visų 
organizacijų narių susirinkimas bus 
utarninkc, 1 spalių, Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugijos svetainėj, 1057 
Hamilton Ave. Pradžia 8 vai. vaka-

Ant rytojaus, seredoj, 2 spalių, 
prakalbos. Kalbės A. Bimba.

228-30

TELEPHONE. STAGG 9105

re.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po plet. 
Ketvertai* ir Bulmtomia iki C ▼«). 
Penktadienini* ir sekiandieniaii tik 
■ulyg sutartiem.

416

*•

GRABORIUS
(Undertaker)

Ja

Metropolitan Avenue

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASARI
DAKTARAS IR CHIRURGAS : 

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

127 East 84th Street < 
(Tarp Park ir I>exington Avės. >

NEW YORK CITY i
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M J

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ukėsų Kliubas ren

gia prakalbas nedėlioj, 29 j 
rugsėjo. Prakalbos rengia
mos tuo tikslu, kad sutverti A. 
L. D. L. D. kuopą. Prakalbos 
įvyks ant tyro oro, ant Alex 
Jaskevičiaus farmos, i.English
town Rd. Per šias prakalbas 
bus priimami nauji nariai į 
Lietuvių Ukėsų Kliubą už nu
pigintą kainą. Todėl kviečia
me visus vietos ir apielinkes 
lietuvius atsilankyti, išgirsit 
svarbių dalykų ir smagiai lai
ką praleisit ant tyro oro. Jei
gu tą dieną lytų, tai prakalbos 
bus 6 spaliu (October). Pra
kalbos prasidės 2 vai. po pie
tų. Rengėjai. 229-30

ELIZABETH, N. J.
Liko sutvertas choras “Banga.” 

Nutarta laikyti praktikas penktadie
niais, 7:30 vai. vakare. Choro vedė
tas bus O. Ereminas iš Brooklyn, N. 
Y. Meldžiame visus dainininkus at
silankyti į praktikas. Komitetas.

229-30

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 ir 80 kuopos ren

gia vagiu vakarėli subatoj, 12 spa
lių, Liaudies Name, kampas 8th St. 
ir Fairmount Ave. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visos vietos organizacijos 
meldžiamos nieko nerengti ant tos 
dienos. Rengėjos. 229-30

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Darbininkų Or

ganizacijų Sąryšio konferencija į- 
vyks nedėldienį, 29 rugsėjo (Sep
tember), draugijų svetainėj, 24th St. 
ir Michigan Ave. Pradžia 10 vai. 
ryte. Delegatai, kurie1 nesate prida
vę savo antrašų Sąryšio sekretoriui, 
nebūsit kviečiami atvirutėm, todėl 
patėmiję laikraštyj' pranešimą būti
nai dalyvaukite konferencijoj, nes 
bus apkalbama daug svarbių reika
lų. Nepamirškit dienos ir laiko. Są
ryšio sekr. M. Zurauskas. 229-30

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS virėjas, vyras arba 

moteris, j restoraną. Gera alga.
Atsišaukite tuojau po num. 148 
Gratton^ St., cor. Varick Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 7311.

230-32
REIKALINGA mergina patarnavi

mui prie stalų restorane. Valan
dos nuo 10 ik 2 vai. diena. Sukato
mis ir nedėliomis nereikia dirbti. 
Atsišaukite tuojau po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 230-35

FOR RENT
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, yra 

visi parankumai. Randa pigi. A.
Jezvinskienė, 1202 E. 96th St., Brook
lyn, N. Y. Tel., Skidmore 4106.

280-32

^Patarnausiu už labai prieinamą 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir 

|iš vidaus. Taipgi popieruoju 
į kambarius ir pats sudedu medi-' 
>nius penalus kambariuose.

Kreipkitės šiuo adresu:

794
JOHN BURBA
Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

HiasnraBmm
VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
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Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint natural; vidurių 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 pei’ 
paštą 65c.

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

KmBnKHniWHB

Tel., Triangle 1450 •

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS i

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus Įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai Ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I 
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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.
-------------------------------- r » n r n.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie dabar laiko daugeliu: 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

Jfis pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 

jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

Tel., Stagg 10124

Nauja lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levand auskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.
v




