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Jaunimo Organizavimas.
Dienraščių Vajai.
Jausmu Vaduojantis.
L. D. S. A. Narėm.

Rašo Norma

Skaitau aprašymus atsibuvu
sio Katalikių Sąjungos seimo 
New Britai ne. Pradėjus su 
dvasišku tėveliu, jų dvasiniu 
vadu, ir baigiant griešnom są- 
jungiečių viršininkėmis ir de
legatėmis, visi ir visos perdėm 
verkšlena ir skundžiasi, kad jų 
organizacijoj įsivyravę ypatiš- 
kumai ir didelė nesantaika tarp 
eilinių narių ir net pačiose or
ganizacijos viršūnėse.

Ir tai dedasi tarp 
auklėtinių, kurioms 
skiepijama “artimo 
nuolankumas.

dvasiškių 
visuomet 

meilė” ir

.Jaunimo organizavimas ir jo 
traukimas j darbininkiškas or
ganizacijas yra vienas svarbių
jų darbų, kurį mes iki šiol neiš
mokome gerai atlikti. Perdaug 
išeikvojame energijos jų užbo- 
vinimui, o permažai skiepijimui 
klasinės sąmonės,
tis sistemačiai lavinti 
liūs.

Reikėtų im-
jaunuo-

jaunuo-
Kazake-

Brooklyne dvi mūsų 
lės—Suzana ir Aldona 
vičiūtės įstojo į Komunistų 
Partijos II Distrikto “Workers’ 
School” ir mokinasi Komuniz
mo A-B-C. Kodėl kiti mūsų 
jaunuoliai negali pasekti jų pa
vyzdį?

Prie to reikėtų tokius studen
tus panaudoti jaunimo organi
zavime ir lavinime, lietuvių

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

HANKOW, Chinija.

Pirma* Lietuvių

Darbininkų Dienraštis
Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!JĄ
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Telephone, Stagg 3878

Chinijos Sukilėliai
Maršuoja Prieš

Nankingo Valdžią

sako, kad sukilę ketvirtos 
divizijos kareiviai, po vado
vyste generolo Chang Fak- 
kwei, nėra nugalėti; Nan- 
kingo valdžiai tik dalį jų pa
vyko išsklaidyti, bet didžiu
ma sukilėlių spėkų maršuo- 
ja linkui Kwangsi provinci
jos prisidėti ten prie sukilė
lių ir bendrai kariauti prieš 
Nankingo valdžią.

Nankingo valdžiai esąs 
rimtas pavojus.

Sako, Atrado Akmens 
Gadynės Gyventojus

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Mokslininkas W. Lloyd 
Warner sugrįžęs čia iš eks-

a
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Paveikslas parodo laidotuves Ella May Wiggins, kurią nužudė darbdavių mušeikos 
rugsėjo 14 d., netoli Gastonijos, važiuojant jai su kitais darbininkais į masinį mitingą. 
Prie kapo stovi jos našlaičiai vaikučiai.

PIETUOSE ŠAUKIAMA DARBO UNIJŲ 
VIENYBĖS KONVENCIJA SPALIU 13

Planuojama Subudavoti Kovingų Unijini Judėjimą Pietinė
se Valstijose Pamatu Didvyriškos Kovos Gastonijoj

tarpe. Jaunas greičiau užsiin-| pedicijos penktadienį pasa- 
teresuoja ir klasinės sąmonės 
skleidime; tokie jaunuoliai 
mums būtų nepavaduojami tal
kininkai.

Brooklyniškis Jaunųjų Darbi
ninkų Kliubas šlubuoja. Jame 
reikia įvesti daugiau sistemačio 
sporto ir lavinimosi. J tuos 
darbus reikia traukti visi kliu- 
bo nariai bendrai, o ne pavie
niai lošti bei lavintis. Iš šio 
kliubo narių daugelis galėtų pa
sekti dd. Kazakevičiūčių pavyz
dį.

Prasideda “Laisvės,” “Vil
nies” ir Darbininkų Literatūros 
Draugijos vajai. Juose reikia 
dirbti ne tik mums, bet į pa- 
gelbą traukti ir jaunimą. Ko-

i pumcijus peilis, laumių pasa- 
; ko jo, kad jis surado žmones, 
gyvenančius akmens gady
nėj grupėj mažų salų Ara
fura jūrose, į šiaurvakarius 
nuo Australijos.

Warner sakė, kad jis tū
lą laiką gyveno tarp vieti
nių gyventojų Krokodiliaus 
Salose, netoli šiaurinio Aus
tralijos parkaščio. Gyven
tojai neturi jokios religijos, 
ir dar nėra pasiekę to laip
snio, kad galėtų naudoti 
šaujamus lankus ir vilyčias.

“Krokodiliaus Salų gy
ventojai yra paskutiniai ak
mens gadynės žmonės pa- v 
šauly,” sako Warner. “Jie ^u()d P^r jūras.

Šalis Sovietų” Pasiekė Seward, Alaska;
Sėkmingai Padare 700 Mylių Kelionę

So- mo vieta Amerikos teritori- 
Maskvos į New j°j-

Iš čia orlaivis lėks į Sitką, 
Alaskos sostinę, o iš ten— 
į Seattle, Wash.

Greitai orlaivis pasieks 
Seattle, kur bus nuimta pon
tonai ir orlaivis pertaisytas 
lėkimui virš sausžemio. Se
attle prabus keletą dienų. 
Iš ten lėks į San Francisco, 
paskui į Chicagą ir New 
Yorka. Visuose tuose mies
tuose įvairios darbininkų 
organizacijos rengiasi iškil-

SEWARD, Alaska, 
vietų iš 

L,

Yorka lekiantis orlaivis 
X

“Šalis Sovietų” čia nusileido 
3.42 vai. po pietų penktadie
nį (9:42 vai.-vakaro New 
Yorko laiku).

Iš Dutch Harboiį, Unalas- 
kos Salos, išlėkė 9:46 vai. 
penktadienio rytą. Sėkmin
gai padarė 700 mylių kelio
nę per audringą Šiaurės Pa- 
cifiko Okeaną. Tai jau at
liko paskutini pavojingą

Seward mingai pasitikti darbininkų 
•espublikos lakūnus.del mūsų didesnėse kolonijose i verda savo maistą skylėse Y171 trečia lakūnų nusileidi-h 

negali būti tokių, kaip drg. I tarp uolų. 
Zdaniūtė, Wilkes-Barre?

Yra žmonių mūsų judėjime, 
kurie mano, geriau sakant jau
čiasi, nes jie vien jausmais va
duojasi, kad juos reikia tik gir
ti ir į veikimą maldaujančiai 
kviesti. Jeigu tik papeiksi ar
ba griežčiau pareikalausi dirb
ti, tai, žiūrėk, jau ir nesilanko 
į susirinkimus tokie žmonės. 
Tarytum, kad jis atkeršina tam, 
kuris jį “įžeidė.” Gi faktinai 
jis tik sau keršina, silpninda
mas darbininkišką veikimą.

Pas juos viešpa
tauja daugpatystė. Jų vie
natinis ginklas—akmeninis 
durklas. Moterys daugiau
sia dirba.”

Warner sako, kad gyven
tojai yra dideli ir tvirti.

Nassau, Bahama Salose, 
Žuvo 20 nuo Audros

Francijos Orlaivis
Išlėkė į Vladivostoką

Be Lakūno Orlaivis Lėkė 
Penkias Mylias

Komunistai Pionieriai “Pa
linksmins” MacDonaklą 

, Ant Laivo

SOUTHAMPTON, Angli
ja.—Laivu Berengaria, ku
riuo išplaukė Anglijos pre
mjeras MacDonald Ameri-
kori, grįžta iš Sovietų Są
jungos iš pasaulinio pionie
rių (komunistų vaikų orga
nizacijų .) suvažiavimo as
tuoni amerikiečiai pionie
riai, jų tarpe 13 metų am
žiaus vaikas vardu MacDo
nald, iš Gastonijos, N. C. Jo 
tėvas vienas iš 16 apkaltin
tų Gastonijos streikierių nu
žudyme policijos viršinin
ko Aderholt laike mušeikų 
ir policijos užpuolimo ant 
streikierių kolonijos Gasto-

Atstovybe konvencijoj bus 
iš eilinių narių grupių A- 
męrikos Darbo Federacijoj 
ir United Textile Workers 
lokaluose, iš delegatų nuo 
nepriklausomų unijų ir nuo 
unijų, kurios tiesioginiai 
yra susirišusios su Darbo 
Unijų Vienybės Lyga.

Po konvencijos šaukimu 
pasirašo Wm. Z. Foster, ge- 
neralis sekretorius Darbo 
Unijų Vienybės Lygos. •.

Organizavimui k o v i ngo 
darbininkų judėjimo duoda 
pamatą didvyriška Gastoni
jos tekstilės darbininkų ko- 

pagelbės kovojantiems teks-’va. Tuo judėjimu yr^ą susi- 
tiles darbininkams susiorga- domėję pietinių valstijų dar- 
nizuoti. Atsišaukime nuro- bininkai. Manoma, kad 
doma, kad naujos karingos konvencija bus pasekminga, 
unijos, industrinės formos,' Pietinėse Valstijose darbi- 
bus darbininkų organizaci- ninkai dirba po 10, 11 ir 12 
jos, be riebiai apmokamų valandų į dieną už mažas al- 
biurokratų, kaip kad yra. gas. Del to jie pasirengę 
Amerikos Darbo Federaci- kovot už geresnes darbo są- 
joj. 'lygas.

CHARLOTTE, N. C.— 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga išleido 20,000 lapelių šau
kimui pietinėse valstijose 
Darbo Unijų Vienybės kon
vencijos. Konvencija šau
kiama ant spalių 13 d., 
Charlotte mieste. Kaip tik 
tuo laiku, spalių 12 ir 13 dd., 
įvyks pietinių valstijų teks
tilės darbininku konvenci
ja.

Konvencija išdirbs pro
gramą organizavimui ko
vingų unijų visose pramonė
se pietuose. Tuo būdu daug

1,200 Kriaučių 'Sustreikavo 
Baltimore!; Reikalauja 
Didesnių Algų

Japonija Nepatenkintu 
Anęlijos-Amerikos 
Laikina Sutartim

Md.— 
šimtų

TOKIO, Japonija.—šešta
dienį čia sužinota, kad Ja
ponijos valdžia per savo am
basadorių Matsuidara Lon- * 
done ir ambasadorių Debu- 
_..i Washingtone pranešė

Penktadienį dvylika 
kriaučių čia paskelbė strei
ką. Streikas paliečia apie 
60 dirbtuvių. Darbininkai cpj ----- —
reikalauja pakelti algas ant Anglijos ir Jungtinių Vals-

Darbininkių Susivienijimas 
savo vajų nukėlė į kovo mėne
sį. Tas nereiškia, jog L. D. S. 
A. narės turi sėdėti rankas su
dėję ir laukti savo vajaus. Vi
sai ne! Mes, darbininkės, turi
me rinkti skaitytojus savo dien
raščiams ir prie progos pasi
darbuoti už savo organą “Dar
bininkių Balsą,” kad ir nesant 
vajui.

HAVRE, Mont. — Clar
ence Hendrickson, studen
tui lakūnui, besidarbuojant 
apie orlaivį, netikėtai tapo 
paleistas darban motoras ir 
orlaivis be lakūno leidosi 
per lauką, paskui pakilo, 
penkias mylias paskrido ne- 
augštai iškilęs ir nusileido. 
Nusileidžiaiit tik propelerį 
sulaužė.

NASSAU, Bahama Is
lands.—Penktadienį didelė 
audra siautė čia ir apielin- 
kėj. Pranešama, kad dvi
dešimts žmonių, žuvo; daug 

Audranuostolių padaryta.
siautė 100 ar daugiau mylių 
į valandą smarkumu. Ap
gadinta gubernatoriaus na
mas ir kelios bažnyčios.

'Taipgi smarki audra pa
lietė Floridos pakraštį. Vė
jo smarkumas didėja.

PARYŽIUS.—Orlaivinin- 
kystės ministerija pranešė 
šeštadienį, kad ji neaplaikė 
jokių žinių nuo lakūnų Die- 
udonne Coste ir Maurice 
Bellon te, kurie penktadienį 
išlėkė į Vladivostoką orlai
viu “Klausimo Ženklas.” 
Lakūnai užsibrėžė lėkti 
5,000 mylių kelionę, per Ry
gą, Maskvą, Tobolską, Kra
snojarską, Čitą, o iš ten per 
Mandžūriją į Vladivostoką.

Šie pionieriai sako, kad 
jie “palinksmins” Anglijos 
“socialistinį” p r e m j e r ą, 
MacDonaldą, komunistinė
mis dainomis. Jaunuolis 
MacDonaldas vadina mas 
“raudonuoju” MacDonaldu.

10 nuošimčių ir 44 valandų 
darbo savaites.

Pavogė Orlaivį ir Užsimušė

žuvo Berankė Lakūnė

50 žmogžudysčių Sąryšy 
Baltaja Vergija

SU

BOSTON, Mass. — Pro
kuroras F. H. Tarr, kuris 
pradėjo tyrinėti bizniavoji- 
mą prostitutėmis, surado, 
kad 50 žmogžudysčių papil
dyta Massachusetts, Rhode 
Island, New Yorke ir Penn- 
sylvanijoj sąryšy su gabeni
mu merginų iš vienos valsti
jos kiton prostitucijos tiks
lams. Suimta keletas bal
tosios vergijos agentų.

Gręsia Ginkluotas Susikirtimas Tarp 
Voldemaro ir Smetonos Fašistinių Spėkų
VILNIUS.—Čia gauta 

pranešimas iš Kauno, kad 
tarp Voldemaro ir Smeto
nos fašistinių grupių gręsia 
militarinis susikirtimas, pa
sitraukus 
valdžios.

Sakoma, 
ramumas,
einąs “Geležinis 
Smetonos valdžia bandžiusi 
nuginkluoti “Geležinį Vil
ką,” bet nepajėgus. Sako-

Voldemarui iš

Kaune didėja ne- 
Su Voldemaru 

Vilkas.”

ma, kad “Geležinio Vilko” 
spėkos mobilizuojamos m ap
gavimui ant Kauno. ;

Armijos dalys, kurios yra 
ištikimos Smetonai, skubiai 
gabenamos į Kauną.

Rusi j os-tLenki j os rubežius 
atsargiai saugojamas, kad 
nedaleisti politiniams emi
grantams sugrįžti Lietuvon.

Lenkijos valdžia drūtina 
savo spėkas prie Lietuvos 
rubežiaus.

Gastonijos Unijistai Užvedė 
Bylą Prieš Policiją

CHARLOTTE, N. C. — 
Trys iš astuonių unijos or
ganizatorių, kurie čia buvo 
suareštuoti rugsėjo 12 d. ir 
kaltinami konspiracijoj nu
versti valdžią, penktadienį 
užvedė kiekvienas $50,000 
bylą prieš Alex West, Char
lotte policijos viršininką, ir 
John R. Irwin, Mocklen- 
burg apskričio šerifą, del jų 
neteisėto suareštavimo.

Bylas užvedė C. D. Sayl
or, Č. M. Lell ir P. F. Shep
ard, visi iš Gastonijos. T. 
Adams, jų advokatas, sako, 
kad kiti penki unijistai. už- 
ves panašias bylas kuriuo 
laiku vėliau.

ABILENE, Tex.—Turtin
ga panele Josephine Callag
han, 40 metų amžiaus, ne
turėdama rankų, būtinai 
norėjo lekioti orlaiviu. 
Penktadienį belekiodama or
laiviu užsimušė netoli nuo 
čia, nukritus jos orlaiviui. 
Ji valdė, orlaivį sulig riešų 
nupjautomis rankomis, ir 
galėjo lekioti, bet tokioj pa
dėtyj ji negalėjo gerai val
dyti orlaivį, prie to ji dar 
neprimatė gerai. Nežiūrint 
tų keblumų, ji labai troške 
lekioti orlaiviu.

DETROIT, Mich.—Ket
virtadienio vakarą tūlas as
muo pavogė orlaivį orlaivių 
lauke, netoli Riverside, Ont., 
paskraidė apie valandą lai
ko, o paskui orlaivis nukri
to už 500 pėdų nuo tos vie
tos, kur pakilo. Nukritus 
orlaiviui, už penkių minutų 
subėgo žmonių žiūrėti, bet 
lakūno nerado—m ano ma, 
kad jis įkrito į Detroit upę, 
kaip orlaivis nukrito už 200 
pėdų nuo upės kranto; jis 
matomai iškrito iš orlaivio.

tijų valdžioms, kad ji mano, 
jog Anglijos-Amerikos lai
kina sutartis “sulyginimui” 
kreiserių spėkos privers ki
tas valstybes didinti laivy
nus, vietoj sumažinti.

Japonija “norinti,” kad 
Anglija ir Amerika susitar
tų ant tokios laivynų “lygy
bes.” kad jai “nereiktų” da
bodavo ti daugiau karinių 
laivų—kreiserių, idant turė
ti ganėtinai tvirtą laivyno 
spėka apsigynimui. Japoni
ja, girdi, nenorinti budavoti 
daugiau naujų kreiserių.

Konfiskavo Austrijos
Komunistų Dienraštį

MacDonaldas Išvyko
Amerikon

Peacox Pripažintas Kaltu
Antro Laipsnio žmog

žudystėje
WHITE PLAINS, N.Y.— 

Earl Peacox, 21 metų am
žiaus, penktadienį čia tapo 
džiūrės pripažintas kaltu 
antro laipsnio žmogžudystėj 
del nužudymo savo pačios 
Dorothy, balandžio 21 d. 
Nuo elektros kėdės išsisu
ko. Teisėjas Tompkins nu
teisė jį nuo 20 metų iki vi- sėkmingai pasiekti Ameri- 
so amžiaus kalėjimam ką.

SOUTHAMPTON, Angli- 
ja. — Penktadienio vakarą 
Anglijos premjeras MacDo
naldas išpląukė į Jungtines 
Valstijas laivu Berengaria. 
Jis vyksta pasitarti su1 pre
zidentu Hooveriu apie lai
vynų spėkų “sulyginimą” ir 
kitais imperialistiniais klau
simais. Karalius Jurgis vė
lina jam su “dievo pagelba”

VIENA, Austrija.—Penk
tadienį policija konfiskavo 
Austrijos Komunistų Parti
jos organo “Rote Fahne” 
visą laidą už parašymą, kad 
kancleriaus Schober valdžia 
remia fašistus ir kad Scho
ber, buvęs policijos viršinin
kas, yra darbininkų žudyto
jas, ir kad jis atsakomingas 
už skerdynę liepos mėnesį, 
1927 metais. Laikraštis at
sišaukė į darbininkus orga
nizuoti veikimo komitetus, 
organizuoti politinius strei
kus. Užbaigoj pareiškė: 
“Šalin fašizmas,” “Lai' gy
vuoja darbininkų ir valstie- 

ičių valdžia!”
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Chicago, Ill. — National 
Safety Kongreso statistikos 
parodo, kad per rugpjūčio 
mėnesį nuo automobilių ne
laimių žuvo Jungtinėse Val
stijose vidutiniai po 91 as
menį į dieną.
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DARBININKU
KALENDORIUS

dinio žaidimus, dailias ir sveikas gimnastikas, klasiškai tobuli
nančias kūną ir darančias jį tinkamu visokiam darbui. Sovietų 
Sąjungoje užsiima sportu delei sporto ir fizinių pajėgų lavini
mo, o ne delei išnaudotojų biznio bei asmeninio pralobimo. Te
nai sporto varžytinės draugingos, o ne budeliškos. Panašia dva- 

■ šia ir komunistiniai Amerikos darbininkai turi įsteigę Proleta
rinio Sporto Sąjungą,.kuri J„ąu dę§ętkus sykių sa^yo žaidimais ir 

■I girniiaštikomis puošė didesnes'mūsų parti jinės prhfnogas;

POTEAU, Okla.—Penk
tadienį astuoni mainieriai 
žuvo nuo eksplozijos Cov
ington Anglies Kompanijos 
kasykloj No. 7, už 12 mylių 
nuo čia.

. )K,om. Partija turi eibes 
darbų. Jinai turi tiek tų 
darbų, kad nieku būdu ap
dirbti negali. O mes vadi
namės bolševikėmis ir prie 
to darbo, galima sakyt, nė 
piršto nepridedame. Tūli 
draugai komunistai išsiža
dėję savo asmens gerovės 
ir netekę sveikatos bedirb
dami tuos darbus, o mes tik 
žiūrim, kad mūsų dresės ge
rai atrodytų. Taip ilgiau 
būti negali. Novoms ne- 
noroms mes turėsim paeiti 
šiek tiek po Partijos dis
ciplina, turėsim užmegsti 
ryšius su jos! centru, priimt 
jos patvarkymus ir prisidėt 
su darbu, kaip tai: dalini
mu lapelių, platinimu litera
tūros, rinkimu aukų strei- 
kieriams, rinkimu parašų 
ir tt.

Tokiu tik būdu mes įvesi
me gyvumo į mūsų organi
zaciją, kas, galų gale, išeis 
jai ant naudos.

K. S. Lietuvaitė.

Lietuvos fašistinė valdžia 
leido Kaune kai kuriose vie
tose pardavinėti Maskvoj lei
džiamus laikraščius. Kai ku
rie lengvatikiai mano, kad fa
šistai teikia Lietuvos žmonėms 
daugiau laisvės. Nieko pana
šaus. Leista pardavinėti tam 
tikrais išrokavimaiš. žvalgy
bai bus geriau susekti neištiki
mus, kurie pirks ir skaitys tuos 
laikraščius. Kitaip sakant, tai 
slastai gaudymui neištikimųjų.

ŠBeyeik nieks nesakys, kad teisingai paskui ir Tunney laimėjo 
prieš Dempsey Chicagoje.

.Bepdrai paėmus, stambieji kumštynių rengėjai išanksto pa
skiria, katras turi laimėti, katras pasiduoti. O jūs, “sokeriai” 
iš -publikos, neškite saujomis pinigus, eikite į laižybas ir gin
čykite? apie kumštininkus, jų spėjamus laįmėjimus bei pralai- 
mėjimus; - i

• Apart kitų neigiamų to sporto savybių, yra ir ta, kad demo- 
ralizftėjama dar,binirikai. Sykį jau žmogus tuom užblofytas, su- 
(fcnpptas, įkaitintas, tai nieko daugiau nebenori nei girdėt, nei

žyflią^L / O tai yra vienas iš žalingiausių būdų laiką praleisti.
? Visai ^kitaip sportas pastatytas Sovietų Sąjungoj. Ten darbi

ninkai šiiptais ir tūkstančiais drauge daro fizikultūrines mankš
tas, naudingas masių kūno tobulumui ir sveikatai; tenai dide- 
lįifi būriniu Žnionėš leidžiasi į bėgimus, plaukimo lenktynes; svie

Amerikos kapitalistinė spau
da nuolatos kartoja, kad da
bar esą “geri laikai.“ Jeigu 
spręsti pagal krirfiinalių pra
sikaltimų skaičiaus didėjimą, 
tai galima būtų sutikti su to
kiu kapitalistinės spaudos tvir
tinimu.

Artinasi Jungtinių Valstijų 
taip vadinami lokaliniai rinki
mai. Todėl republikonai per
tikrina demokratų, o demo
kratai republikonų vagystes ir 
visokias suktybes. Bet kaip 
greit užsibaigs rinkimai, taip 
greit niekas , nieko nesakys 
apie tų partijų suktybes. Tuo- 
Met tos d Vi partijos sušitai- 
kys ir d'arbuosis bendrai.

Švenčioniškis.

kursantai
1 vasario 
iš prakti- 
dirbtuvių 

bus kursai 
lankys 150Havana, Cuba. — Penki 

amerikonai, A. Thompson, 
J. Thompson, Wilier Demet- 
ritt, Bernice Kenolis ir Pa
nos Papadopuolos, tapo čia 
suareštuoti. Jie kaltinami 
degtinės gabenime ir gabe
nime slapta svetimšalių A- 
merikon.’

’Tūkstančiai lietuvių dabar apsvaigę nuo Šarkio laimėjimo la
biau, nekaip Loughranas nuo jo smūgių. Daugiausia kvaituliuo- 
ja tautininkai, klerikalai ir kiti patriotai. Tačiaus, deja, Šarkio 
atsiŽymėjimo garais apsirgo galva ir daliai klasinių darbininkų, 
ir pastarosiomis dienomis beveik nieko daugiau nebuvo girdėt, 
tiktai begalinės ir tos pačios šnekos apie lietuviško kumečio 
yicierį. , . . j

‘Lietuvių patriotėliai pasipūtę vaikščioja, kaip kokie “imperia
listai.” Kitas ,ir gatvekariu važiuodamas rėkia laužyta anglų 
kalba: “Aš—Šarkio tautietis, lietuvis! Šarkis—mano brolis!“ 
ir tuo lietuviams daugiau daro gėdos, negu Šarkio kumštis 
garbės.
.7 Bet ar jūs girdėjote biznierišką bei profesionališką patriotą 
.didžiuojantis savo tautos smarkumu, jeigu 'kur lietuviai darbi
ninkai iškarsią kailį streiklaužiams bei stoja išvien su kitų tautų 
darbininkais į kovą del gatvių bei susirinkimų laisvės, prieš fa- 
šištinius užpuolikus ir policiją? Ne. Tokių, tikrai girtinų smar
kumo žingsnių klasinėje kovoje patriotai gėdisi, smerkdami juo- 
'sius.' Bet užtat jie vaizduojasi galį buržuazijos akyse iškelt lie
tuvių tautą į padanges ant Šarkių kumščių.

~ . Šarkiui kumščiakovą laimėjus, jie dabą r visose pakampėse 
Šfrapalioja, kad lietuvių tautayesanti stipriausia ir smarkiausia, 
nežinodami ve kurio dalyko. Dar visai nėra įrodyta, kad vienos 
-tautos to paties luomo ir tokiose pat sąlygose augę ir gyvenę 
žmones, tokio jau ūgio būtų abelnai stipresni bei smarkesni, ne
kaip kitos tautos žmonės su tolygiomis sąlygomis.

Čempionas kumštininkas reiškia ne visos tautos “pirmenybę,” 
o* tik pasižymėjimą tarp tos rūšies vyrų, kurie specializuojasi 

’Uostų daužyme, panašiai kaip “praizinė“ gražuolė yra gražiausia 
tik iš tos rūšies moteriškių, kurios stoja į viešą Jievos kūno 

/parodą.
► j A' I . • %

t Kumštynių garbė, todėl, yra žemos rūšies ir nieku būdu neat
stovauja Visą tautą.

Kapitalistinis sporto trustas surengia savo pelnui muštynes, 
įr smarkesnis mušeika, primušantis savo oponentą už pinigus— 
lieka dideliu ''‘tautos karžygiu.“

; ’ Jeigu gatvėje koks Jonas būtų taip supyškinęs kokį Jurgį, 
įaip, sakysim, Šarkis Loughraną, tai būtų veikiausiai areštuotas 
jr pusėtinai nubaustas. Bet arenoje* bei svetainėje į>rieš flešėt- 
.kys tūkstančių brangiai užsimokėjusios publikos ir delei biznio

’ Taip kapitalistai su savo spauda apdumia žmonėms akis, kad 
iš juodo padaro baltą. O ištikro tai natūralesnis, nors taipgi 
peiktinas dalykas, yra privatiškas susikirtimas vieno asmens su 
fcitti, “nuoširdžiai“ susipykus arba įsikarščiavus del kokios rim
tos priežasties.
’’ 'Tokie žiaurūs sportai, kaip boksas, tarnaudami organizuotam 
J)izniui, sistemačiai žvėrina žmonių jausmus ir teikia žiūrovams 
pasitenkinimo iš kitų skausmo ir žaizdų, šitoks pasitenkinimas 
yra moksliniai vadinamas sadizmu; o į tokią sadistinę asmens 
ypatybę padorūs žmonės žiūri, kaip į tamsią, paniūriu, žemą 
ypatybę.
'• Tiem žemiem sadizmo jausmam patenkint, Ispanijoj ir Mek
sikoj yra vieša specialiai išsilavinusių vyrų kova su įpykintais 
buliais arenoje; buliai smaigstomi durklais bei varstomi kar- 
dai£; o jeigu bulius paleidžia žarnas ir žmogui arenoje, tokia 
publika lieka pasitenkinus.
*’ Mirtinos gaidžių peštynės, -į duobę sumetami) buldogų pjo- 
yynės (kurios dabar Amerikoj tik slapta rengiamos) sotina tos 
pačios rūšies sadistinius jausmus.

Senovės Romoje cezarių ir diktatorių sužvėrintai publikai bu
vo statoma gladiatorių kovos. Kardais ir durtuvais jie cirkuo
se kariaudavo iki mirties, dažnai po kelis šimtus vienoj arenoj 
,tuo pačiu laiku. Ir yra žinoma tokie anų laikų sėkmingi pro
fesionaliai gladiatoriai, kurie šitaip “užsidirbo” milionus dole
riu, skaitant dabartiniais pinigas.

Dabar gi Amerikoj gladiatorių vietą užima boksininkai, tam 
tyčia išlavinti muštukai, kuriais kapitalizuotas, pelnininkaujan- 
tjasportas dirgina masių jausmus. O kad tai būtų bent teisin- 
gris.-boksininkų spėkų ir smarkumo išbandymas. Nėra nei to. 
Kas, pav., tėmijo buvusiąją pirrfiiaū Šarkio kovą sq Dempsęy’u, 
aUhnins: porą reikšmingų “smulkmenų.“ , Kumštynių prądžioje, 
rodos, antrame raunde, Šarkis buvo apsVaiginęš Dempsey, ku
riogalva jau tabalo josi beveik be sąmonės. O Šarkis stovėjo1, 
njeko’. neveikdamas, kol Dempsey atsigriebė, nors tuo tarpu būtų 
galėjęs jį užbaigti. Matyt, bokso korporacija išanksto buvo nu- 
tąrųsj kad turi būt leista laimėt Dempsey’ui. Toliau gi, Demp- 
sdy,4 pakartotinai laužydamas priimtąsias sporto taisykles, ėmė 
kalti -kumščiais Šarkiui žemiau bambos, kol Šarkis tyčia ar ne
tyčia suspiuko.

Prezidentas Hooveris pa
skelbė, kad nuo šio laiko J. V. 
sostinė Washingtonas būsiąs 
pavyzdžiu, kaip reikia kitus 
miestus blaivius užlaikyti. 
Washingtonas būsiąs apvaly
tas nuo mūnšaino.

Aš'tam tikiu. Juk senato
riai ir kongresmanai nevartos 
mūnšainą, jie užtektinai turi 
geros degtinės. Bet ar galės 
tą patį padaryti kitų miestų 
piliečiai, tai abejoju. .Manau, 
didžiumai jų reikės ir toliau 
tenkintis namie virta.

Profesorius Termenas išra
do aparatą, duodantį puikią 
muziką, tik pirštus arti jo be- 
judinant, Sovietinėj Rusijoj. 
Bet atvežęs . pardavė jį Ame
rikos Radio Korporacijai.

Mat, Amerikoj doleris viską 
padaro ir viską užvaldo. Jis 
užvaldė ir profesorių Terme- 
na. . .

plotas padidės 40-50. nuoš. šis 
sėjamojo ploto priaugimas ir 
derliaus pakilimas nuo mecha
nizuoto žemės dirbimo duos 
valstybei 80-100 mil. centnerių 
daugiau grūdų.

Mašinų-traktorių stotys—pei
lis, mirtis buožiniams elemen
tams. Stotis palaikys biednuo- 
menė, bearkliai. Taip Sov. Są
jungos valstiečių ūkis keisis į 
socialistinį ūkį.

programa masinų- 
stočių darbininkams 
10 rugsėjo Maskvoj 

kursai stočių direk- 
r agronomams pri- 

Kursus lankys 330 
daugiausia darbininkai

5 rugsėjo Maskvoj 
pasitarimas atstovų 
kuriuose 1930 m. bus 
mašinų-traktorių stotys

Dabar jau baigti visi priren
giamieji organizaciniai darbai. 
Nustatyta kokiose apygardose 
ir kokiose vietose bus įrengtos 
mašinų-traktorių stotys. Išdirb
ta smulki 
traktorių 
prirengti, 
atsidarys 
toriams i 
rengti, 
žmonių 
gerai žiną žemės ūkį ir geres
nieji ruožų agronomai. Lig spa
lio mėn. kursantai mokysis teo
rijos, spalio mėnesy jie bus pas
kirti į stotis ir išvažinės į vie
tas, kur praves tarp valstiečių 
kampaniją, kad valstiečiai da
rytų masines sutartis, sutikda
mi leist stotims bendrai dirbt 
jų žemę. Kartu direktoriai 
rinks iš valstiečių vyresniuosius 
traktorių vairininkus, kurių 
reikės 1500 žmonių, ir 100-150 
vairininkų-vedžiotojų. Vairi- 
ninkai-vedžiotojai bus renkami 
iš biedniokų-vidutinių jaunimo, 
bernų, demobilizuotų 
m iečių ir tt.

Rugsėjo 30 d.:
—Panaikintas Vokietijoj įsta. 

j tymas prieš socialistus, 1890.

Greitu laiku “Laisvėj” pradėsime spausdinti ilgą ir 
įdomią Miko Rasodos apysaką “SLIAKERIS.” Tai bus 
pirmutinė lietuvių kalboj apysaka, paimta išimtinai iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo; piešianti jų būklę prieš ką
rą ir karo metu. C- /

žodis “Sliakeris” laike karo ir ilgai po jo atsimušė 
į tūkstančius lietuvių jaunų vyrų ausis, kaipo paniekos ir 
pažeminimo būdvardis.

Kiekvienas dienraščio skaitytojas privalo ją skaityti ir 
kitiemi pasakyti, paraginant užsirašyti “Laisvę.“

Draugai skaitytojai! Rytoj, spalių mėn. 1 d. praside
da mūs dienraščio vajus! Pasidarbuokite, kiek kuris tik 
galite, kad gavus nors po vieną dienraščiui skaitytoją.

Jūs kiekvienas turite daug ar maža draugų; kiekvie
nas iš jūs sueinate su jais; kiekvienas galite prikalbinti 
per menesį laiko mažiausia nors vieną dienraščiui prenu
meratorių.

Paaiškinkit jiems, kad “Laisvė” turi kas dien naujau
sių žinių; kad joje randasi darbininkams naudingų 
straipsnių; kad ji nuosekliai ir su pasirįžimu gina dar
bininkų klasės reikalus; kad ji kovoja prieš kruvinuosius 
fašistus; kad “Laisvėje,” be daugelio žinių, straipsnių, 
korespondencijų ir eilių, visuomet telpa gerų apysakų; 
kad šiuo tarpu, greitu laiku pradėsime spausdinti vieną 
iš puikiausių ir pirmą savo turiniu apysaką “Sliakeris.”

Tegul užsirašo “Laisvę^ dabar! Tegul gauna progos 
skaityti “Sliakerį” iš pat pradžios!

Rytoj prasideda mūs darbymetės menuo! Su rytdiena 
per visą spalių mėnesį pasidarbuokime mes savo dienraš
čiui ir drauge visam darbininkų judėjimui!

“LAISVĖS” REDAKCIJA.

Lapkričio men. 
grįš Maskvon ir lig 
rengsis iš teorijos ir 
kos. Mechanikas ir 
vedėjams rengt 
Odesoj, kuriuos 
žmonių, daugiausia kvalifikuo
ti darbininkai iš proletarinių 
rajonų.

1 lapkričio prasidės kursai 
vyresniesiems vairininkams, ku
rie praktikos stažą įgys soveho- 
zuose. Nuo 1 vasario direkto
riams, agronomams ir vyres
niems vairininkams vadovau
jant vietose prasidės vairinin
kų-vedžiotojų prirengimas, ma
šinų sudėjimas ir prisirengimas 
į laukų darbus.

100 mašinų-traktorių stočių 
apims nemažiau 2 mil. ha že
mės. Penkmečio pabaigoj tos 
stotys apims lig- 10 -mil. ha. 
Bus išarta daug dirvonų, ne
ariamos žemės—per tai pasėlių

rialas—skundas Tautos Są
jungai del esą buvę žydų po
gromų Lietuvoje. , Tiesa, po
nas O. Gruzenbergas garbin
gas pragarsėjęs Beileso bylos 
gynėjas. ■ Bot jis ne Lietuvos 
pilietis, Lietuvos žydų visuo
menes neįgaliotas pasiimti 
iniciatyvos Lietuvą skųsti. Jis, 
kaip ne Lietuvos pilietis, ne
turi teisės įsikišti į vidujinius 
Lietuvos reikalus, kurie liečia 
pirmoje eilėje Lietuvą ir Lie- 
tųvoSj žydus. Mep tikime savo 
tėvynėje teismo bei aukštes
niosios administracijos o(ga- 
hūose rasti teišybėš.
P.' Sebebravicitis, kaipo 

fašistas, trokšdamas kuo 
nors prisigerinti Smetonos 
Kruvinojo 
tuos, kurie stengiasi apgin
ti (tiesa, Tautų Lygoj jie 
tos teisybes nesuras, nes tai 
imperialistų Lyga). K. Se- 
rebravičius tikisi rasti • tei
sybės Lietuvos kruvinuose 
■teismuose, kurie šimtus ge
riausių darbininkų kovoto
jų (nemažai tos pačios žy
dų tautybės) yra nugalabi
nę nekaltai!

Šituo Serebravičiaus pa
reiškimu ir Amerikos fašis
tai galės gerokai pasi
džiaugti. Yra kuo! Darbi
ninkams gi pasilieka ta pati 
pamoka, būtent, tarptautiš- 
ku solidarumu kovoti prieš 
išnaudotojus, nežiūrint tau
tybės!

Žydo Fašisto Balsas 
už Smetoną Kruvinąjį

' . ; i

Visiems jau žinoma tasąi 
faktas, kad nesenai Lietu
vos fašistai padarė Slabado
je didelius pogromus ant 
žydų. Tai buvo atlikta ne
va “netiksliai,” puolant ko
munistus, bet sužalota ne
mažai žydų ir apie tai žinios 
pasklido po visą pasaulį. 
PrieS tokį 'kruvinųjų fašis
tų žygį žymus žydų advoka
tas, O;: Gruzenbergas,1 < pdr 
davė skundą į Tautų Lygą. 
Ir va už tai Gruzenbergas 
susilaukia iš pačių žydų (fa
šistų) puolimų. “Lietuvos 
Aide”? < nu m.' 204)1 tūlas L 
Serebrąvičius bando net už
ginčyti pogromus, 
damas, kad 1
dabartinėje Lietuvoje, prieša
ky kurios stovi savo toleran
cija žydams visiems žinomi 
Eks. Respublikos Prezidentas 
A. Smetona ir Ministeris Pir
mininkas p. Prof. Voldema
ras, žydų pogromams vietos 
nėra, kad įvykis yra kitoj 
plotmėje, kad tie,N kurie palie
tė nekaltus lojalus piliečius, 
jei pasiseks nustatyti kaltuo
sius, bus tinkamai nubausti. 
Su džiaugsmu galiu dabar 
konstatuoti, kad ir šia kryp
timi vyriausybė veikia. Tcį- 
dėl kyla klausimas, ar reika
lingas, ar teisingas ir ar sa
vo laiku paduotas per gerb. 
advokatą Gruzenbergą memo-

BUBSCRIPTION RATES:
. ..«.*• $6.00Per year, Brooklyn, N. Y.......... (8.00

............... 8.00Half year, Brooklyn, N. Y........ (4.00

Reikia Reformų 
i D,raugėj -. cįarbinin
nors tas mum gal ne vi$om 
pątiks? > nors organizacija 
laikinai ’gal ir1 tūrės nuken
tėti vienu ar kitu atžvilgiu, 
vienok mes turėsim daug 
ką taisyt, daug ką nąujo 
įvest ir gyveniman vykdint, 
o gal prisieis ir konstituciją 
šiek tiek, pakeisti.

Kaip jau viršuj minėta: 
pamatas po mūsų kojų su- 
silpnejb todėl, kad „žymiai 
pasikeitė aplinkybės, kurio
se mes gyvenam.

Mes savo organizatyvį 
darbą pradėjom kovoje su 
fanatizmu ir ura patriotiz
mu. O dabar tos rūšies 
darbas lyg ir apsnūdęs, už
baigtas, nebereikalingas. 
Šiandien prieš mūsų ’akis 
aiški ir didelė tarptautinio 
proletariato platforma atsi
skleidžia.

Neklausia policmano buo- 
kai- Į žė, neklausia buržuazinis 

įtaka darbininkėse, i teismas, kokios tu z tautos 
pačios narės ir J ar ant kiek tu fanatikas, 

į dievus ir velnius tikintis 
esi;1 sustreikuosi, sumuš'jie 
tavedr paskui nuteis ilgiėms 
metams kalėjimo G ar net į 
elektros kėdę,i kaipo va ąty- 
bei “pavojingą pilietį.” !:

Jungtinių Valstijų. Komu
nistų Partija be perstojam o 
šaukia simpatizuojančias 
darbininkų ir darbininkių 
organizacijas sparčiai ' ar
tintis prie jos, glausti spė
kas prieš stipriai organizuo
tas spėkas priešo ir ne teo
rijoj, ne svajonėse būti ko- 
vojančiu-čia darbininku-ke, 
bet realiu darbu.

Mašinų-Traktorių Stočių 
Rengimas

Pastaraisiais metais Lie
tuvių Darbininkių . Supivigf 
nijimo Amerikoje klausimu 
vis ir vis daugiau * susidpme; 
ję dr'aūgėš ir ‘draugai darb'i- 
ninkai.,;. < L ' - U

Žingeidu yra tas, kad žy
miai jaučiama nepasitenki
nimas minėtos organizaci
jos dabartine platforma.

Amerikos lietuvės darbi
ninkės moterys su džiaugs
mu mini šios organizacijos 
gana sunkią pradžią, todėl, 
kad dabar jinai yra jau vi
sai diktoka, su apie 3,000 
narių ir atlieka svarbų dar
bą apšvietos skleidime, leis
dama mėnesinį savo žurna
lą “Darbininkių Balsą” ir 
darbininkams naudingas 
knygas.

Keli metai atgal nuaidėjo 
garsai apie likvidavimą L. 
D. S. A. Vienok balsų di
džiuma likviduot nedaleidp. 
Organizacija pasiliko, stip
rėjo ir stiprėja narių 
čium ir

Vienok pačios narė 
draugai vyrai ,darbininkai 
yis nerimauja, vis < ko tai 
laukia, ko jieško, nujausda
mi. ką tai .nepaprasto., Ki
tos net, sako: “paūsų < pą- 
mas,” suprask orgapizacjja, 
“be pamato.”

Taip. Keliolika metų a!t- 
gal ji turėjo gerą pamatą ir 
ant jo išaugo. Vienok da
bar tasai pamatas jau lyg 
ir per dūmus matomas, lyg 
ir sudūlijęs, ir neatsako pil
nai tolimesniai organizaci
jos darbuotei.

Dėlto yra lyg nepasiten
kinimas.

Baltarusija Turės Savo 
Cementą

Vyriausio Baltarusijos Liau
dies Ūkio Sovieto Kalnų Gru
pė, betyrinėdama Mogiliovo 
apygardą,x aptiko Kričevo mies
telio rajone didelius klodus ge
rų kreidų ir molių, iš kurių ga
lima daryti portlandiškas 
mentas.

Pagaminant kasmet po 
tūkstančių bačkų cemento, 
tiktos medžiagos užteks maž
daug 100 metų.

Tolimesni specialistų tyrinė
jimai parode, kad iš aptiktos 
medžiagos galima bus gaminti 
augštesnės rūšies cementas, ku
rio ypatingai reikalaujama, 
žaliosios'medžiagos klodai ran
dasi peteli gelžkelio stoties Kri
čevo, kuri yra svarbus gelžke- 
lių susidūrimo punktas. Trans
porto sąlygos patogiausios.. Ce
mento dirbtuvės projektas jau 
išdirbtas ir užtvirtintas, Dirbtu
vė bus pradėta statyt 1930 m. 
pavasarį. Dirbtuvę aptarnaus 
sava elektros stotis iš <> agrega
tų po 2,500 jėgų. Stotis bus va
roma durpėmis, kuriu pakan
kamai yra Kričėvo-Klimovičių 
rajone. Dirbtuvėj ir prie ža
liavos (syrjo) apdirbimo bus 
reikalinga apie tūkstantį darbi
ninkų. Prie dirbtuvės bus pa
statytas darbininkų kaimelis. 
Dirbtuvė drauge su butų įren
gimu kainuos lig 7 mil. rub. 
Visi statybos darbai bus už
baigti 1931 metų pabaigoje. 
Taigi 1932 m. statybos sezono 
pradžiai Baltarusija jau turės 
savo cemento.

Kričevo rajonui lemta tapti 
dideliu Baltarusijos pramonės 
rajonu.

“R. Art.“
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L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Uniin Sq., New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Mūsų Rugiapjūtė, Tai Agitacijos Mėnesis
Agitacijos mėnesis nėra tai 

pirmutinis ir nebus paskutinis, 
nes tai A. L. D. L. I). rugia
pjūtė gavimui naujų narių į 
mūsų organizaciją. Dirban
čiam jau trys metai prie cen
tro, kaipo knygini, teko smulk
meniškai susipažinti su narių 
stoviu ir kokias pasekmes duo
da agitacijos mėnesis. Pasek
mės priklauso nuo to, kaip 
mūsų organizacijos nariai dir
ba. ‘ j

šiais metais nekurios kuo-j 
pos narių skaičiumi, galimas' 
daiktas, sumažės. Bet tuo pa
čiu tarpu kitos kuopos žymiai 
pakils ir organizacija ne tik 
narių skaičiumi nenupuls, bet 
dar pakils. Tas pat buvo ir 
pereitais metais, mes pasivarė
me pirmyn.

Kuopų Darbas ir Aukos

Būtų įdomu, kad centras 
padarytų mūsų kuopų darbuo
tės surašą: aukų, parengimų 
ir prakalbų statistiką. Tuo
met mes pamatytume savo or
ganizacijos darbą. Paėmus 
aukas per metus laiko tik II 
Apsk ričio ribose,, kur padaro-1 
nria statistika metinės darbuo
tės, matome, kad kuopos iš-
aukoja virš tūkstančio dolerių mi Kanadoje, bet tuom pačiu 
ir tai tik 20 kuopų. Gi mūsų tarpu Argentinoje jokio pro- 
organizacija turi 12 apskričių greso

Tad galimas j miau, kuomet nebuvo
mūsų organizacija turė- 

įvai-įjd geresnes pasekmes. Aš ne
tiks-įnoriu, kad draugai mane su- 
tūk-Įprastų, kad tai rytojiečių boi- 
kurĮ kotas, bet tuom pačiu tarpu jų
pre-

jau 
šiu

skelbta spaudoje, kad 
kuopos aplaikė pirmutinę 
metų knygą ir taip greitai, už 
savaitės laiko, nebuvo pasiųs
ta toms kuopoms, kurios pri
siuntė savo mokestis, pasida
rė kuopose neapykanta, kodėl 
neprisiunČiama knygos. Bir
želio mėnesį padaryta pirmu
tinė ekspedicija. Liepos mė
nesį padaryta antra ekspedici
ja ir tik penkioms savaitėms 
praėjus padaryta trečia eks
pedicija. Reiškia, beveik kiek
vieną • mėnesį pasiunčiama 
knygos, kuomet jos yra at
spausdintos. Bet teko patė- 
myti kuopas rūgojant ant cen
tro, kad joms knygų nepri- 
siunčia. Gi padarius kas ant- . . 
ras mėnesis, kuopos žinotų, Iv,a4S- 
kada bus daromos ekspedici- 
jos ir susimažintų centre dar-j 
bas.

Užsienio Draugai

Mūsų organizacija turi pasi
sekimo ir užima platų veiki
mo darbą. Bet nors išeivija 
iš Lietuvos plaukia į Kanadą, 
Argentiną ir Braziliją, tačiaus 
mūsų organizacijos ribos te
nai mažai turi pasisekimo. 
Teisybė, šiais metai mes paki
lome narių ir kuopų skaičiu-

ir 230 kuopų, 
daiktas, kad mūsų kuopos iš-1 jaus, 
aukoja per metus laiko 
riems darbininkiškiems 
lams septynis ar aštuonis 
stančius dolerių. Na, o 
prakalbos, susirinkimai, 
lekcijos ir kiti parengimai? 
Aišku, mūsų kuopos dirba lie
tuviškoje dirvoje daug.

Kuopos ir Centras

Centras, mano supratimu, 
turėtų sutvarkyti sekamus bū
dus: (1) Nesiuntinėti knygų 
už tris keturis mėnesius arba 
kiekvieną savaitę, bet kas du 
mėnesius. Kas du mėnesius 
sakau todėl, kad mūsų nariai 
laukia paskutinių dienų savo 
duoklių pasimokėjimui ir štai 
jums pavyzdys: šiais metais, 
kuomet padaryta pirmutinė 
ekspedicija, tai nemaža dalis 
kuopų nebuvo pasimokėję sa-j 
vo duoklių. ■

nėra padaryta. Pir-
Ryto-

privalumas būtų pasidarbuoti 
organizavime mūsų kuopų. 
Amerikiečiai negali visada bū
ti visiems tokie duosnūs kny
gomis. Užsienio draugai turė
tų paremti ir amerikiečių lie
tuvių darbą apšvietoje ir štai 
kodėl: ateivystė iš Lietuvos vi
siškai silpna; tie trys su vir
šum šimtai atvykstančių iš Lie
tuvos į Ameriką, tai tik lašas 
jūroje. Apsigyvenę nuo se
niau sensta ir kartu atsisveiki
na su gyvenimu. Gi į Argen
tiną šiuom tarpu vyksta tūks
tančiai lietuvių ir galima būtų 
suorganizuoti 
kuopų.

Nesuprantant nors paviršu
tiniai gramatikos ir polemizuo
jantis, turi būti ir nesąmonių. 
Reikia žinoti, kad rašliavoje 
kiekvienas ženklelis, ne vietoj 
padėtas arba visai nepadėtas, 
skaitant arba taisant gali vi
sai kitokią prasmę padalyti, 
mintį iškreipti. Negalima taip 
daryti, kaip sykį vienas drau
gas atsiuntė raštą, kurio pa
baigoj į vieną eilutę sudėjo 
visus ženklus ir savo pastabą: 
“Siunčiu apačioj visus ženk
lus, pasirinkite ir padėkite, 
kur reikia, nes aš nežinau, kur 
juos dėti.“

čia tik vieną pavyzdį pa
duodu apie ženklus. šomis 
dienomis vienas draugas at
siuntė pranešimą, kurį užbai
gia sekamai: “Jeigu lietus li
tų ta diena tai posėdis įvyks 
pas NN., 32 Hall, St. Law
rence Mass.”

Kas išeina, kuomet ženklai 
nevietoj padėti? Pirmiausia, 
nepadėjus nosinių raidžių ant 
“tą dieną,“ išeina prasmė, kad 
lietus lis ne toj dienoj, bet 
“ta diena,” kitaip sakant—lie
tus lis “pagaliais“ arba kir- 

Jeigu būtų ;kalbama 
n es u p ra n t a m ą dalyką, 

taisant velniai žino, ką pada
rytum. Dar daugiau. Vietoj 
antrašą parašyti ve kaip: “32 
Hall Št., Lawrence, Mass.,“ 
parašyta “32 Hall, St. Law
rence Mass. Kas čia išeina? 
Ne vietoj padėtas kablelis (,), 
vieton gatvės, padaro St. 
(Švento) Lawrence miestą. 
Jeigu 'redakcija nežinotų tos 
vietos ir paleistų, kaip parašy
ta, tai laiškas niekad tą žmo
gų nepasiektų, nes paštas su
grąžintų atsakydamas, ' kad 

Į Mass, valstijoj nėra “St. Law- 
I rence.“

Yra dar “gudresnių“ daly
kų, bet apie juos neverta kal
bėti. Tik tiek turiu pasakyti, 
kad nepasimokinus gramati
kos, nesusipažinus su sintakse, 
niekad negali būti geras kri
tikas. Jo polemikose bei kri
tikose visuomet bus “minčių 
iškraipymas,” nes savo nemo
kėjimu rašyti, atsiunčia 
kraipytas. Todėl būtinai rei
kia susipažinti su rašliava, su 
taisyklėmis, kad teisingai gali
ma būtų ant popieros išdėstyti 
savo mintį.

V. Paukštys.

‘GERAI PATA1K0T’

1S-

bent desėtką

• pasimokėję sa-j A. Matulevičius,
Kada likosi pa-1 A. L. D. L. D. Centro Knygius.

KRITIKA IR KRITIKAI
Labai daug dabar kalbama 

apie kritiką, ypatingai savi
tarpinę (nekalbu apie savi
kritiką, nes daugelis supran
ta, kad reikia save kritikuo
ti, tuo tarpu dar nei vienas 
savęs nekritikavo, bet vis ki
tus kritikuoja). Labai daug 
mes turime kritikų, kurie ban
do kritikuoti kitų srioyių žmo
nes ir spaudą, bando kritikuo
ti ir savo tarpo veikėjus, ži
noma, tas labai geras daiktas, 
bet visas vargas tame, kad 
kai kurie tų kritikų užmiršta, 
jog kritikos darbas labai sun
kus. čia reikalinga išlaikyti 
taktiką, čia reikalinga apsipa- 
žinti su rašliava, kad redakci
ja nors apčiuopiamai suprastų, 
ką kritikas sako. Tuo tarpu 
yra tokių draugų, kurie su tais 
dalykais neapsipažinę, bet 
daugiausia griebiasi kritikų 
rašymo.

Čia paduodu pavyzdį, ką 
galima padaryti su tokia kriti
ka. Kelias eilutes talpiname 
žodis žodin, kaip parašyta.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

“perskaitęs Teuinei ape ap- 
skiursije S. L. A. manai kad 
pauikus tep kaip Vitaitis gire 
ir geriu negale būtie tep gerai 
pauiko bet kitaip jsejo jki 
pradesiua ap ta dalika rasitie 
tai pareiškiu kad vartosiu tus 
žodžius kokius vartoio aps- 
kiursinikai kuo ka vadino tep 
ir as pauadisiu nekeisiu sitep 
pasakoie grizes siomi dienomi 
1 dalidausiv su tai apskiursi- 
je.. .”

Autorius parašė mašinuke 
kelius puslapius tokia kalba 
polemikos. Bet ką galima su 
tokia polemika daryti? Netal
pinsi—sakys, kad redakcija su 
paprastais darbininkais nesi- 
kaito. Bet kaip talpinti? 
Kaip ją galima ištaisyti ir su
prasti, ką tas draugas nori pa
sakyti ? Ir štai, prisieina ant 
tokio rašto praleisti kelias va
landas, pakol jį “iššifruoji.“ 
Bet ar teisingai “iššifruoji?“ 
Ir prie geriausių pastangų tu
ri padaryti klaidų, turi “iš
kraipyti“ autoriaus mintį.

Panašių raštų būna daug. 
Jeigu kam atsakai, kad never
ta polemizuoti, tai tuojaus pa
sako, kad redakcija su darbi
ninkų raštais nesiskaito. Sy
kį vienam parašiau, kad /jo, 
raštas sunkiai įskaitomas, to
dėl polemikos negalime talpin
ti. Už savaitės laiko, žiūriu, 
tas darbininkas jau atsiunčia 
mašinuke rašytą polemiką. 
Bet dalykų nepataisė. Jam 

;reikėjo nusipirkti lietuvių kal
bos gramatiką ir pasimokinti, 
o ne mašinukę pirkti.

Rengkites 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 
“Laisves” prenumerata vienu doleriu. Regulare “Laisves pienumeia- 
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

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

Tel., Stagg 8842

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- 

i tinka kad jie malonus ir dūmai 
Į AROMATIŠKAI kvepia.”

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

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
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 j 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 eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“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 Cent?
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
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 klakrltną dieni (r d«UU&> 
■ola nuo 9:80 lid I ral. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzeneorn Bldg., 

PUBLIC 8QUAR1 

WILKES-BARRE, PA.



< Ketvirtas Pirmad., Rugsėjo 30, 1929

ST. BUTKUS

Vergijos Šešėliai
IIM

Iš

WATERBURY, CONN.
SLA 11 Kp. Susirinkimo

Naujasis Columbia vargonų I*- 
rekordas, numeris 12115F,j [ 
yra stebėtinas rėpi‘odukavi-i j 
mas puikios vargonų muzikos,'i j

Sen j or Velazco yra gerai ži
nomas, kaipo .vadovaujantis 
artistas’ savaitinėse programo
se, skleidžiamose iš vienos 
svarbiausiųjų New Yorko ra
dio stočių, ir jis taipgi yra ve
dėjas mokyklos delei teatrinių 
vargonininkų. •

MATTHEW P. BALLAS !
I

(BIELIAUSKAS) Į

UNDERTAKER
darantis gero įspūdžio savoj 
realistiniu grožiu ir tono aiš-! 
kuinu į tuos, kurie jį girdėjo, j

Rugsėjo 11 d. įvyko S. L. A. 
11 kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė nemažai, nes atviru
tėmis buvo šaukiami. Mat, 
kuopos diktatoriui žemantaus- 
kui reikėjo sudaryti savo šali
ninkų kuo daugiausiai, kad 
savuosius išrinkus į apskričio 
konferenciją. Jis nori konfe
rencijoj turėti tokius delega
tus, kurie prieš jį nesipriešin
tų, visame kame klausytų jo 
įsakymo. Jei kuris tik drįsta 
prieš jį žodį ištarti, nepaisant, 
kokių pažiūrų jis būtų, tai jau 
tokis negali būti ir apskričio 
konferencijoj.

Prasideda delegatų rinki
mas. Davatka Senkuviene per
statų žemantauską, o jo po
sūnis Motiečius ’patvirtina. 
Tuojau kelia rankas ir išrenka 
jį į apskričio konferenciją, že- 
mantauškks prašo, kad jam 
leistų perstatyti, nes jis turįs 
visą surašą gerų narių, kurie 
tinkami būsią į apskričio kon
ferenciją. Tareila pritaria tam 
ir agituoja, kad būtų leista, 
jam perstatinėti, nes žeman- 
tauskas, vaikštinėdamas per 
stabas, galėjęs patirti, kurie 
tinkami nariai į konferenciją. 
Nubalsavus, kad jam leisti 
perstatinėti, jis tuojaus persta
tų savo posūnį Motiečių, pas
kui savo davatką Senkuvienę, 
davatkiną Senkų. Taip ėjo, 
kol perstatė visą dešimtį. Ant 
galo perstatė advokatą Luko
šių. Aš maniau, kad jis savo 

mas... Veik tik už pavalgymą ir drabužį. I surašė turi visus tokius dele- 
Igatus, kaip Lukošius, bet pasi
rodė, kad’ perstatinėjo davat
kėles, kurios nei mažiausio 
supratimo neturi ap‘ie šią or
ganizaciją. Pagaliaus, joms 
ir jiems tokie suvažiavimai bei. 
konferencijos nei neapeina. Iš 
visko matėsi, kad žemantaus- 
kas jau vaikštinėjo; po stubas 
ir išrinko pirma kuopos susi
rinkimo/ tik« čia1 atlikė forma
lumus. Net ir mokestis už su: 
gaištą laiką paskirta po $3 ir 
keliones. Ipšy. ąpmokėjimas. 
Kai kurie nurodinėjo, kad 
dvy]ikpįU delegatų perdaug iri 
hidkaiTO pd- tris dolerius, ta'il 
šusidh.iųfs ' ^dideli iškaščiai, 
todėl užtektų' vien tik kelionės 
lėšų apmokėjimo. Vienok dik
tatorius ir jo pagclbininkai už
sispyrė, kad būtų tiek siunčia
ma iir tiek(\mokama, ir atlik-, 
tas kriukis, žemantaųskas pa-! 

kad pereitame seime bu-!
v ’ snių, tai bus jų ir kon-j 
■feroncijoj, todėl reikėsią kon-ij 
troliuoti. Paskui kuopa davei 
instrukcijas, kad apskritys nie-'g 
kur pinigų neskirtų, kaip tik i 
delegatų pasiuntimui į būsimą J 
seimą. Vienas narių pastebė-J 
jo, kad tokis kuopos tarimas 
duoti ^apskričiui sumanymą i 
juokingas, bet tuojaus žeman-lB 
tauskas ir jo klapčiukai pra-'i 
dėjo išmetinėti tam nariui ir 
tvirtinti, kad tokis sumanymas 
labai geras, nes, girdi, mums 
žinoma, kad. sekančiame seime 
bolševikai bandys Susivieniji-1| 
mą užgriebti, tai reikės juos i 
atmušti, o kad tą padarius, 
turimo išanksto prisirengti.

S. L. A. Narys.

(Pabaiga) ! jus) gano net keletas piemenų, , o keletas
—O, moterėlės, dar daug trūksta šio pa- pieningesnių karvių paliekama apie namus 

Saulio vargdieniams... Jūs tik pažiūrėki- ganytis. Na, tai aš ir varinėjau jas per 
te: kurie nieko nedirba, kurie tik ūžia, i vasarą.
puotauja, orgijas kelia, tie turtais-milio-(džiaus duonos kąsnį užkrimtęs. Dvaras,—

Na, tai aš ir varinėjau jas per 
Žiemos metu šiaip sau stum-

nais apsikrovę. O mes, kurie visą am
žių nuo saulės iki saulės engiamės, kaip 
šunys po pono laukus ir nieko neturime! 
O turto, juk nemažai uždirbame; tik juomi 
naudojasi tie, kurie nieko nedirba. Tad ir 
trūksta mums to, kad mes galėtumėm savo 
uždarbiu naudotis!

—Musėt mes esam tam sutverti? Juk 
nebeilgas mūsų amžius,—pridūrė kita mo
terėlė.

—Ne, jūs taip nekalbėkite! Jūs visai 
trumpai protaujat—sustabdęs jas tęsė to
liau Martynėlis.—Prisiminkite ir tą: o kur

sako jis man—iš pažiūrų buvo senoviškas 
—labai didelis; tenai buvo apie penkias de
šimtis kumečių, o jų, sūneli, toks‘sunkus 
gyvenimas!.. .Vyrai, moterys, per dienų 
dienas iki tamsiausios nakties po pono lau
kus... o namuose penki-šeši kiekvienos šei
mynos kūdikiai bėginėja duonos plutelę su- 
krimtę. Kumečiai net į žmones nepana
šūs: pajuodę, sunykę; matyt nuo fe'dmiria- 
vimo. Ir kai kuomet iš šalies nesinori ti
kėti, kad jie taip tenai:skurdų gyvenimą' 
velka! * Dvaras šimtamečiais' ąžuolais ap
augęs.. .gražiausi pono rūmai stuksi vi-

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstą, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

Haarlem oi

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Telefonas:

Stagg

6043

H

NOTARY

PUBLIC

jūsų vaikai dings, kad jūs sakote: ‘'“nebeik dury ąžuolyno, lyg gojuj; atrodo, kad ten 
gas mūsų amžius?” Aš jums štai ką pasa
kysiu: daug metų buvo baudžiava, tokius 
pat kaip mane, kaip jumis, ponai į šunis 
mainydavo, mūsų prabočius kinkydavo ark
lių vietoje, į plūgus, į akėčias, o kunigas 
tuo syk laimindavo—rodydavo dangų. Bet 
pagalvokite, argi ne tas pats ir šiandien 
yra? Ar ne taip pat esame dvarų—ponų! 
vergai, kaip ir kitados? Taip pat! Tik jie 
padarė geresnes pinkles, nesuprantames- 
nes neprotaujančiam žmogui; bet vergau
jame taip lygiai, kaip ir pirma. Dirbi 
kaip arklys, ponui nepatiko, pranešė val
džiai, kad tu esi bedievis, žiūrėk, jau to 
žmogaus nei kaulų net nebėra, arba jis pū
va kur nors dušniame kalėjime!

—Tas teisybė. Bet kad ponas sužinos, 
kad tu žmogus prieštarauji; gali iš darbo 
pavaryti, o kur tuomet dingsi su šeimyna? 
baugu... baugu... —tvirtino viena mote
rėlė.

įgyvenanti žmonės visko pertekę yra. Bet 
viskas antraip: kumečių lauželiai visai nuo
šaliai nuo pono rūmų, o viduje, yt rūsiuose 
jie pūva. O kas kita pono rūmuose; ten 
visko su perteklių! Ten muzika, ten vy
nas, ten kortų lošimai, ten ir bjauriausis 
ištvirkavimas!—sustojęs truputį kalbėti, 
atsigėrė vandens stiklą, vėl tęsė toliau.— 
Oi, kaip jie ten bjauriai gyvena. Aš tau, 
sūnau, papasakosiu. Vieną sykį ponas pa
samdė dar vieną tarnaitę prie savo paka- 
jų; nors jis jau turėjo iš seniau dvi pas jį 
tarnaujančias. Sunkus ir joms ten gyveni-

T T • 1 J • 1 v 1 * 1*1 v*l

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

X.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

tas ir yra pas mus bėda, kad mes
esame baugūs, be vienybės; bet jeigu mes 
visi is 
pabūgtų', bet tiktai ne mes!

—Na jau gana, gana!—rengės visos tuoj 
eitį/namo.—Jau ir taip visų niekų priple-

vieno to reikalautumėm, tai turčiai

• —O ką darysi, moterėles... prabočy- 
kit...bet daugumas protaujančių žmonių 
pasakys, kad aš teisybę sakau.

Kadangi jau buvo veik pusiaunaktis, nu
ėjome miegot.

Ant rytojaus buvo “didžioji” velykų su- 
bata, o vakare—mišparai. Tėvai išėjo baž
nyčion, o aš pasilikau namuose su Marty
nėliu, kaipo namsargis. Tik to ir trūko; 
žinojau, kad Martynėlis man ką daugiau 
papasakos. Tėvams išėjus, mes su Marty
nėliu pasitaisėme gardžią vakariene iš vi
sokių, Velykoms prikeptų niekniekių. Po 
vakarienės dar jam “užfundinau” tėvuko 
naminio tabako, bet už tai prašiau dar ką 
nors tokio papasakoti.

—Gerai, sūnau, aš tau pasakysiu vieną 
tikriausį atsitikimą, kurį savo akimis ma
čiau,—tarė man Martynėlis.

Oaš laukiau, net seilę varvindamas.
—Tas atsitikimas, kurį aš tau pasakysiu, 

yra iš dabartinio laiko, kaip dvaro ponai 
pavergia savo tarnaites, jas išnaudoja, o 
paskui net gyvasty jom atima,—tęsė toliau 
Martynėlis.’ Gerai, tik klausykis, sūnau; 
tas buvo užpernai metą. Aš kiek laiko 
gyvenau Mintaujoje, paskui grįždamas su
stojau Jonišky. Žinoma, kaip man, svieto 
perėjūnui, bile kur vienam gerai. Joniš
ky bebūnant, apsiteiravau. vietą tarnavi
mui; tai buvo Kepalių dvaras, apie keturi 
kilometrai nuo Joniškio.

Valandžiukei sustojus, paklausiau jo. ku- 
. riam darbui jis tenai pristojo. Patylėjęs 
vėl prabilo: ’ •

—Juk žinai, sūnau, ką aš senatvėj bega
liu dirbti: apsiėmiau keletą karvių paga
nyti.

—Juk tu, Martynėli, jau ir tam darbui 
persenas...—pastebėjau jam.

—Ne. Matai, viso dvaro bandą (galvi-

Per dienas jos dirbdavo sunkiausį darbą, o 
vakare, atėjus poilsio laikui, ponas suvary
davo jas į savo svečių rūmą, kur per nak
tis jie ten išdykusiai lėbauja. Na, taip ir 
tęsėsi gan ilgokas laikas. Paskui dvi tar
naitės pabėgo iš dvaro, nepakęsdamos to 
sunkaus ir ištvirkingo gyvenimo. O apie 
tą vieną pasilikusią aš dažnai būdavo per- 
mislinu: tur būt ji yra lygi tiems ponams, 
kad gali pakęsti tokį purviną gyvenimą ?; 
Bet, mat, buvę kitoniškai, būtent: tas po
nas ją naudodavo visokiais būdais iki kol 
nuvarė ją ir į kapus, i Tas, sūnau, 'tikra 
teisybė. Kiek aš sužinojau, .nuo kurąečių,, 
buvę taip: ji, mat, vargšė, visko kbntčjušį 
vis tai del duonos kąsnio. - Jai tenai bėgy* 
venant, prisiartino ir liūdnos dienos, kitaip' 
sakant, suėdė tas ponas jos sveikatą ir ne
kaltumą. Iš tenai jai išeiti jau nebebuvo 
progos.v Na, ir kur begalėtų dėtis neturtin
ga mergaitė; biedna, be sveikatos, ir... 
taigi, taip ir kentėjo. Galop, sako, gimė 
jai kūdikis. Tas ponas žadėjęs ją apsives
ti, bet vis atidėliojęs. Paskui jis, būdamas 
tokiu žvėrišku ir nenorėdamas kad tas vis
kas iškiltų aikštėn, nužudo tą kūdikį. Po 
to, dvaro kumečiai jau pilna burna šnekė
jo. Todėl ponas užsiutęs tuojau du ku
mečiu atstatė iš tarnystės; O\ kiti tuojau 
nutilo, nes žinojo, kad ir jie to paties .gali 
susilaukti. To kūdikio motina irgi ilgai 
nebegyveno—rado ją sodne nusinuodijusią.

—Ar niekas nepatraukė jį teisman?— 
paklausiau Martynėlio

—O kas jį atsivožys skųsti valdžiai? 
Taip ir išdilo...

Jau buvo po dvyliktos naktį. Tėvai par
ėjo iš bažnyčios; dar truputį pašnekučiavę, 
nuėjome miegoti.

Ant rytojaus buvo pirma diena Velykų, 
papusi 
savais

yčiavo, padū
keliais, Dau-kojo už viską ir išėjo 

giau jo nebemačiau.
Dar keletas žodžių apie Martynėlį. Vie

ni jį vadindavo kaipo dykaduonį, kiti— 
svieto perėjūną, bot po teisybei jis man 
atrodė elgetą, nes tokį senelį nei dykai nie
kas nebepriimtų į darbą, todėl viena jam 
išeitis ir bebuvo—elgetos amatas. (Jia man 
Amerikoje beesant, gavau iš brolio .laišką, 
kuriame prisiminė, kad Martynėlis jau mi
rė. Apie tai, sako, Lietuvos laikraščiai būk 
plačiai rašę, būk tikrai sulaukęs jau pilnų 
105 metu.

. 1929 m. kovo men.

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

. i j . . ■

ta'i'Į

15 Metų

i Vargiffli/ Rekordai
Visoms Tautoms Dabar

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

1023 M t. Vernon
PHILADELPHIA,

GR ABARIUS

už žemą

Street
PA.

į ^tarnauju visiems be skirtumo , 
» sitikinimų, ir tolumas nedaro del j 
| nanęs skirtume. Mano ofisas at-į 
| aras dieną ir naktį. Darbą at-y 
! ieku gerai. Reikale kreipkitės pas I 
| nane, o patarnausiu kuogeriausia. į

■
į

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

*

g?

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

PVZTD A Anlr°j klasėj lašais Išsimaudymas ~ .LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį 
trečių lubų, oringam kambaryj_

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

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

g.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipūtimo: 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

Sukaktuvių 15 Metų

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
PARDUODAM VISOKIUS 
namų Rakandus už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Į g

I

5

i KE I
Nepraleiskite šio Rakandų 

Nupiginimo!

i ■
K

s

■

£
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GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap-

Ateikite dabar! Jūs paina- į 
tysite daugiau visko negu | 
matydavote bent kada pir- g 
miau. Visas bildingas pil- I 
nas prikrautas visokių jums g 

reikalingų rakandų.

PORTLAND, ORE.
Apie Kooperatyvį Parką

Kada buvo įkurtas koopera
tyvas pirkimui parko, tai dau
gelis labai bijojo pirkti Šerus, 
nes manė, kad iš to parko nie
ko nebus, jis neneš jokios nau
dos ir tuomet kooperatyvas su- 
bankrūtys. Moterys dar bijo
jo, kad kuomet jų vyrai nusi
pirks Šerus, tai juos tuojaus 
pasodins kalėjimai! ir jos, pa

silikę su kūdikiais, neturės 
kur dingti. Bet dabar jau visi 
pamatė, kad čia jokio pavo
jaus nėra, kad parkas gerai 
pasilaiko.

Per visą vasarą buvo ren
giami šokiai trečiadienių, šeš
tadienių ir sekmadienių vaka
rais. Iš tų šokių pasidaryda
vo pelno per mėnesį $120 ir 
daugiau. Dabar, žiemos lai
ku, manome šokius laikyti tik 
šeštadieniais, o pavasarį pa
traukti vieną sieną toliau ir 
padidinti šokių svetainę. Taip-

gi manoma aplinkui svetainę 
pastatyti stalus ir šiaip pada
ryti daug pagerinimų.

Bbt tam reikalui reikalinga 
pinigų, todėl gerai būtų, kad 
gavus daugiau šėrininkų. Dau
gelis iki šiol dar neprisidėjo 

\ I ■ ' \prie kooperacijos, o tik žadė
jo ir žada prisidėti. Tie drau
gai neprivalo laukti, turi tuo
jaus prisidėti, 
romis jėgomis 
giau nuveikti, 
siekti.

Nes tik bend- 
galėsime dau- 
savo tikslą at- 

Šėrininkas.

Columbia Co. Išleidžia Pirmas 
Melodijas Pardavinėjimui' 

Kitoms Tautoms 
1 ;l “Vąi’gonų, muzika visoms 

šalims” yra: tikslas Columbia _ 
Phonograph Kompanijos, ku-1 muštas Jacquard Velour’u 
ri dabar išleido pirmą vargo-i 
nų rekordą, taikomą par^avi-'l 
liejimui užsieniuose. Su tuom/J 
taip sakant, pasikelia užlaidas J 
dar iki šiol negirdėtos eiles B 
rekordų, kuriems bus lemta g 
atitikt skoniui kiekvienos tau- i 
tos.

Populiariškumas Columbia 
Phonograph Kompanijos var
gonų rekordų listo Jungtinėse 
Valstijose jau įtikino kompa-j 
niją, kad ir svetur žmonės 
mokės įvertinti šios rūšies mu
ziką; todėl padarė sutartį su 
Senjoru Emiliu Velazco, gar-' 
siu New Ycirko vargonininku,1 
kad jis įgrąjytų į rekordus dvi 
tarptautiniai populiariškas me-1 
lodijas, “La 'Golondrina” ir 
“Estrillita.” ’ I

Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zft* <1 $ 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- įį | yp 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- 4^’ | A O 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį 3/

i
I Veltui pristatome į 

■'!?, New Yorke 
Brooklyne ir artimoje 

apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greenpoint 2372
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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 I 
ir Windsor styliaus krės- g 
lais—labai specialė kaina t

|
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Kas Remia Nacionalę Mainieriu Uniją

žemą kainą,

Darbą
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PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA
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KUN. M. X. MOCKUS

< >

>

<♦>

CASTON ROPSEVICH <f> Avenue151
<♦>

<♦>

<!>

<t>

..8tN«.
<1 >

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui-

<|> 
<l>

patar- 
ir už

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

kun.
Jam 

prakalbas 
ir South

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS, 
šeimynų namas, 17 kambarių,

Nau- 
biznį. |

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

jis 
bū- 
Jis

apielinkėj šią 
bedarbė visu 
Tuo

tos 
tt.

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

6102 Grand
Maspeth, L.

Kumpi. Clermont Aver.** 
TELEPHONE* JUNIPER »7»«

LIETUV1S GRABORIUS
IJR BALZAKUOTOJA8

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

skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

kainos.
sekančiu adresu:

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti

<

regresą, 
kiek ir

TJCLKFONAD
Keystone____________ Main 9669
Bell Oregon 5136

Tel.f Grecnpoint >6XX

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

pa- 
de-
pa-

1 • 'Z ■• •

ima veikimo nesirita doleris, 
tai ir nereikia veikti? Taip 
daro tie, kurie išsižada darbo 
žmonių klases, taip elgiasi 
saumyliai, bet ne darbininkai 
ir dar buvę kovotojai. Nega
lima kitus kritikuoti, kad nie
ko neveikia, o patiems irgi 
nieko neveikti.

Darbininkų judėjimas eina 
savo keliu ir dabartiniu laiku 

revoliucinis 
Todėl mes ir turime

Miners- 
vasarą 

smarku- {smarkiai pakilęs 
tarpu darbdaviai ūpas.

d darbininkai nors kiek. subrusti, kad nepa- 
silikus kur nors užkampyj be- 
snaudžiant. Jūs giriatės, kad 

‘turite apie 40,000 lietuvių. Tai 
nejaugi nesiranda nei vieno 
kiekviename tūkstantyje, kuris 
galėtų priklausyti prie Komu
nistų Partijos? Jeigu tik jūs 
surastumėte nors vieną iš tūk- 

daiktas to-;S^an^i° lietuvių, tai Komunis- 
bet reikia duo- tų Partijos kuopa susidėtų iš 
nors ir kaktą 40 narių. Dabar to nėra.

Kurie pirmiau skaitėsi revo-

Kurie turi protą ir žmoniš
kus jausmus, tie pripažįsta 
klasių kovą už savo ir kitų bū
vio pagerinimą. Jie žino ge
rai, kad sekančiais metais, pa
sibaigus darbininkų su darb
daviais sutarčiai, reikės pradėt 
kovoti ir todėl dabar jau pra
deda rengtis.

Kaip visur, taip ir 
vilios 
siautė 
m u.
pasakojo, 
turi gerus laikus, vakacijas, 
nepaisant, kad daugelis ir 
duonos neturėjo ir už butus 
randų negalėjo užmokėti, bet 
visgi vakacijos.

Na, kad taip yra, ne ką pa
darysi, kaip lietuviai sako, 
“prieš vėją nepapūsi.” Kad ir 
labai nemalonus u........ ~ __
kios vakacijos, 
damas priimti 
suraukus. > . . . . ........................

Liepos 15 d., nors (lai* nei: buciniais darbininkais ir visus 
vienos dienos tą mėnesį nedir- kritikavo, dabar jau lošia ki-

aš tokias va-Įtą rolę. Didžiuma yra kriau- 
. čiai. Kai kurie dirba Senabo- 

palaukite, n° dirbtuvėj. Negana to, kad 
i sakote, Senabonas privertė tamsius 

tai ir steng-i darbininkus pirkti serus, bet 
eis sunaudoti, kaip va-, nusipirko jų ir tie buvusieji

revoliucionieriai. Dabar kiek- 
savo vieną savaitę išskaito po pen-

bęs, priėmiau ir 
Racijas, 'nors ir prieš savo no
rą. Manau sau, i 
prakeikti, jeigu jau 
Kad v; 
si uosi j 
Racijas.

BaRsiuRą į ranką, o 
dukrelę šešiolikos metų prie 
šono ir traukiu i užkeikta rau- v • *■ dondvarį — Baltimorę. Mat, 
ten turiu brolių, seserų ir šiaip I 
giminių ir pažįstamų, tai ma- i 
no dukrelė labai norėjo pasi
matyti su giminėmis. Už ke
turių valandų jau buvome 
1807 Morrell Park Ave.

Ant rytojaus, truputį atsi- 
Rvėpęs, pradėjau teirautis, 
kaip čia yra su abelnu darbi
ninkišku judėjimu. Pasirodė, 
kad tarptautinis darbininkų 
judėjimas jau ne taip blogas, 
bet mūsų, lietuvių, labai pras
tas. Man rodosi, kad nuo
1918 iki 1929 metų lietuviai 
ne tik jokio progreso nepada
rė, bet atbulai, dar 
nužengė atgal. Je: 
veikid, tai tik kultūros dirvoj 
ir tai silpnai. Į A. L. D. L. 
D. kuopos susirinkimus lanko
si labai menkai. Tai labai 
blogas apsireiškimas.

Man teko gyventi 1918 ir
1919 metais Baltimorėj. Todėl 
turiu daug pažįstamų. Bet 
kuomet gauni tokį raportą, tai 
nesmagiai jautiesi, ypatingai, 
kuomet išgirsti, kad tie, kurie 
keli metai atgal skaitėsi labai 
karštais revoliucionieriais, o! 
dabar ir į susirinkimus nesi
lanko.

Draugai , taip daryti, tai 
prasikaltimas prieš darbininkų 
klasę. Juk dabar eina kova 
tarpe darbo ir kapitalo dar 
smarkesnė, negu pirmiau, o 
jūs visai apleidote kovos lau
ką ir prasišalinote iš jo. Jūs 
pirmiau kritikavote kitus už 
neveikimą, o dabar patys nie-

neveikiate. Nejaugi jūs 
tapote tokiais, kad jeigu pir-

kius centus nuo kiekvieno už
dirbto dolerio už tuos Šerus. 
Ir jie nieko prieš tai nesako,! 
tyli, tartum vandens į burną 
pasiėmę.

Ar jūs manote, kad niekas 
nesupranta jūsų tokių darbų? 
Jeigu jau nusipirkote, tai ne 
ką padarysi, bet nors dabar 
nesėdėkite rankas susidėję, 
bet dirbkite revoliucinį darbą. 
Senabono, Graibos ir kitų 
kompanijų darbininkus suor
ganizuokite į Nacionalę Siuvė
jų Uniją. Tuomet atitaisysite 
savo klaidas, šios unijos tiks
las—sutraukti visus darbinin
kus, dirbančius įvairiose pra
monės šakose, į vieną galingą! 
uniją, kad -paskui galima bū
tų iškovoti geresnes darbo są
lygas. Kuomet visi darbinin
kai bus organizuoti į vieną 
galingą uniją, tai kuomet vie
nos darbo šakos darbininkai 
išeis į streiką, tai kitos jiems 
padės streiką laimėti.

Važiuodamas į Baltimorę, 
pasiėmiau ir štampų knygutę 
del šaukiamos Clevelande uni
jų konferencijos. Išaiškinusį 
dalyką, kad būtinai reikia 
remti šį darbą ir užklausus, 
už kiek štampą ims—už 25c 
ar 50c, daugelis atsakė: 
“Duok už visą dolerį.” Ir 
tik tie nepirko, kuriems netu
rėjau progos pasiūlyti. Taigi, 
darbininkai abelnai remia Na
cionalę Uniją, nes gerai žino, 
kad iš tokios unijos gali būti 
darbininkų judėjimui nauda.

A. Deltuva.

Kuomet “Laisvėję” pama
čiau pranešimą apie mano sve- 
čiavimąsi Brooklyne, turiu iš
reikšti padėką draugams Bal
čiūnams, pas kuriuos pralei- 

Tai labaidau dvi dienas, 
draugiški žmonės.

Buvau nuėjus į prakalbas. 
Labai malonų įspūdį dare jau
nimas, kurio buvo daug. Ir 
dar smagiau jaučiausi, kuomet 
jaunuoliai sudainavo Interna
cionalą. Kas man buvo ne
paprasta, tai kad moterys dar
bavosi : vienos rinko aukas, ki- 

literatūrą pardavinėjo ir 
Mat, pas mus to nėra.

Matilda Tolcikicne.

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

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

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

'Norint turėti skanią ir pasekminga vakar i enp
v VARTOKI

j i 03 Metu Senis Neturėjo 
Recepto Ilgam Amžiui

Mirė 103 metų amžiaus 
daktaras James R. Wadel 
Ward, po num. 557 W. 148th 
St., New Yorke.

Jis mokėjo 21 kalbą; tris 
metus buvo asmeninis gydyto
jas francūzų imperatorės Eu
genijos, Napoleono III pačios; 
draugas prezidento Lincolno; 
narys pirmosios Livingstono 
mokslinės ekspedicijos į Afri
kos gilumą.

Dr. Ward gimė Alyvų Kal
ne, Palestinoje, 1826 metais. 
Jo tėvas buvo Anglijos konsu
las Jeruzalėje. Toliaus, tėvui 
mirus, Dr. Ward irgi konsula- 
vo Anglijai tame mieste. Jo 
tėvas gyveno 106 metus.

Wardas buvo išėjęs kursus 
keliuose Europos universite
tuose.

Amerikoj apsigyvenęs, 
išsiėmė piliečio popieras, 
damas 96 metų amžiaus,
buvo gabus kalbėtojas ir mok
sliškas prelegentas.

Kada jį kas paklausdavo, 
kokiu būdu jis taip ilgai gyve
na, Dr. Ward atsakydavo: 
Aš nesirūpinu kitų žmonių rei
kalais; nesigraudinu del pra
eities ir nesuku sau galvos dė
lei ateities; gyvenu šiąja die
na ir džiaugiuosi tuom, ką ji 
man suteikia.

Jis vidutiniai gerdavo deg
tinės ir alaus; surūkydavo iki 
60 cigaretų per dieną; valgy
davo tą, prie ko jį traukda
vo apetitas, nestatydamas 
klausimų, ar tai bus sveika ar 
ne.

Teisėjas Gavo $20,000 iš 
Garsaus Kriminalisto

Dar vienas New Yorko tei- 
i sėjas, magistratas Al. II. Vi
tale, varinėjo slaptus biznius 
su kriminalistais, kaip kaltino 
La Guardia, republikonų kan
didatas į miesto majorus.

Prispirtas prie sienos, teisė
jas Vitale, Tammany Hall de
mokratų šulas, .jau prisipaži
no gavęs $20,000 “paskolos” 
iš milionieriaus gemblerio, opi
umo ir degtinės šmugeliuotojo 
Arnoldo Rothsteino. Tą vadi- 

....... ............ ~ _ „,iv ___  Inamą' paskolą Vitale paėmė 
koa. Norintieji kad jūsų vaikai bū-1 už kelių mėnesių pirm to, kai 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į ’ 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Siuo> adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
7 218 So. 10th St.. Camden, N

Rothsteinas buvo nežinia ke- 
no nušautas.

žmogžudystės kaltininkai iki 
šiol dar nesusekti. Demokratų 

'vyriausybė nelabai jų. nei jieš- 
, sako La Guardia.
Apskrities prokuroras Ban-

nimais, galų gale, žada uz po
ros savaičių pradėt teismą 
prieš George McManusą, ku
ris buvo areštuotas, kaipo nu
žiūrimas sėbras tų, kurie turė
jęs ryšių su Rothsteino nušo
vimu. 4/

Įleido Amerikon “Radikalą” 
Vokiečių Rašytoją

Pagalinus, liko, sulig Wash- 
ingtono vyriausybės įsakymo, ' 
Amerikon įleistas trims mene-' 
siams Ernestas Toller’is, Vo-i 
kietijos socialistas dramų ra
šytojas, kurį Ellis Islando at- 
eivybės stotyje buvo suturėję, j 
kaipo radikalą. Tolleris yra: 
5 metus sėdėjęs Bavarijos ka-l 
Įėjime už įsimaišymą į tenai-- 
tinę vokiečių revoliuciją. Bet 
jis bažijasi niekad nebuvęs ko
munistas; kaip tik partiją už
valdė komunistai, jis tuoj pasi- , 
traukęs iš tos organizacijos; 
nors ir dabar esąs socialistas, 
bet jokių kiaulysčių nedary
siąs prieš Amerikos tvarką, o 
tik 'norįs pasirinkti šioj šalyj 
medžiagos naujam savo see-1 
niškam veikalui “žmogus ir, 
Masės.’’

Šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi kun. M. X. Mockus, 
garsusis laisvamanybės skelbė
jas. Užėjęs į “Laisvę,” 
sveikino mūsų dienraštį su 
šimties metų jubilėjumi ir 
auk o j.o $5.

M

Kun. M. X. Mockus pradės 
savo laisvamaniškas misijas; 
apie vidurį spalių. .7 ir 9 d. | 
spalių jis kalbė Lietuvių Ukė- 
sų Kliubo svetainėje, 41 Ber
keley St., Lawrence, Mass. 
Vėliau per kitus miestus 
trauks į vakarus;'Ą^ie naujus 
metus jis mario būti Chicagoj.

Viduryje lapkričio 
Mockus bus Brooklyne. 
reikėtų surengti 
Central Brooklyne 
Brooklyne.

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

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 mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
8 kambarių namas 

netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas 
to.
kite

3
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 jeina

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

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 I)GEWATER—FA RM A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

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 Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriaušį 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. TėL, 0605-—1337

LIETUI IšKI KONTRAKTORIAI
Budavojame nauju? budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime langus už visai žemą kainą.

Malinvojame hudinkus viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumh del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S,
6*14 Drigg* Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos\Skau- 
dejimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 

_ šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
J Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil

vio, Žarnų ix 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- 

\'MJj silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

Dft ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 41h Avc. 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 prieSas?—Salti*. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrlllin’c fnlrl PnurfUre (Miltelius nuo Šalčio) jokių ialčių ne- urudii s uoia r owners bij0 Už 75c už baksj} apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Tlrhn I Tahc centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei UI LCu laud kitą, 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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
l&L Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________ ORDER BLANK __________
0ių»d*Mii plnirui m a&vo Adresu, užrašykite i

Ai, ženiau paiiražęi, liunčiu ju«.i VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prlsiųiti URBAN’S GOLD POWDERS ir URBOLA, in vilai, nurodymai., 
kaip vartoti.
Varda. ——————---------- —.u——-------- —— ----------——

Mietini

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLDNTEER 2177-0474 M0KyKLA su KEPUTAC1JA

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

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

New York City

t



Puslapis šeštas ' EAISVfi Pirmad., Rugsėjo 30, 1929

PAJIEŠKOJIMAI

VIETOS ŽINIOS

te,

REIKALAVIMAI

417 Lorimer Streett

SALES—PARDAVIMAI TELEPHONE, STAGG 9105

Biznis

FOR RENT

drg.

.ii

REAL ESTATE: Namai, Žemė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SPORTAS• i v ' t

MALONAUS PASIMATYMO
•tiktai 'žus;

J. IR O. VAIGINISKą Norite Maliavoti?
Maspeth,214 Perry Avenue

Y

kaip

Tel., Stagg 10124

Kr.

F94

i'N.

Valgykla yra užvardintaO;

V

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

tVtW<
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del p&- 
priimti.

yra 
kuo

Dainavo 
Choras.

darbo, nusižudė, iššok- 
pro langą nuo vienuo- 

lubų anlį šaligatvio, po 
239 Central Park West,

užtikrinimą, 
prikals prie 

jugoslavą 
Su juom

::

3
>

su-
va-

Darbą atlieku
Kreipkitės

papročio 
pagelbsti 
malimą, 

su

Pili LA DELPHI A, PA.
D. S. A. 80 kuopos susirinki- 
bus
E.

Jis jau pasižymėjo
Paulino-

KAM REIKALINGAS 
MALI ORIUS, “PENTERIS”?

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

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
eit.—Pabandykit 1

GRABORIUS 
(Undertaker)
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YONKERS, N; Y.
D. L. D. 172 kuopos susi- 
įvyks ^trečiadienį, spalių 2 
vai. vakare, po num. 252

alga.
148 

Avė., 
Tel., Stagg 7311.

230-32

Kaina
Homestead Restaurant, 155 

Brooklyn, N. Y.

nedėlioję, 6 d.
Labor Lyceum svetainėj

Kaip žinoma, F

416 Metropolitan Avenue

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

L. 
mas 
928 
vakare.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

JOHN BURBA
Grandį St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmlsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažjstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

garsusis 
Maršavo 
Kalbėjo 

organizatorius Otto

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą 

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

4. RAOIENRKS

REIKALINGAS virėjas, vyrds arba 
moteris, i restoraną. Gera 

: tuojau po num. 
St., cor. Varick

PARSIDUODA restoranas.
Įdirbtas ir gera proga pirk 
restorano yra 7 kambariai. 
$500.00.
Union Avė.,

A. L. 
rinkimas 
d., 7:30 
Warburton Ave. Visi nariai būkite
laiku, nes turime, daug dalykų apta
rimui. Taipgi išgirsite raportą iš 
suvažiavimo. J. Yodeikis. 232-33

| Tel., Triangle 1450 •

Lietuvis Fotografas į
IR MALIORIUS i

SO. BROOKLYN, N. Y.
L. D. L. D. 147 kuopos susi-

8
Visi nariai ateikit, yra I Atsišaukite 

‘ n-iii- I Gratton J 
23]'.33 Brooklyn, 1

Nusižudė Bedarbė

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

Kreipkitės šiuo adresu:

PASIRA.NDAVOJA didelis ffontinis 
kambarys, tinkamas vienam arba 

dviem vyram; garu 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

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS :
10-12 prieS piet; 2-8 po p let. 
Kctverjrnii ir iki « vai.
Penktadieniai* ir •ekatadieniai* tik 
su lyg sutarties.

PASIRANDAVOJA fo r n i š i u o t n s 
kambarys del vieno vyro. Yra vi

si parankumai. Labai • paranku pri- [ 
važiuoti į visas miesto dalis. Kreip
kitės vakarais nuo 6:30 vai., po num. I 
333 E. L50th .St., Apt. 26, Bronx, 
N. Y.' 231-32

A. ... ... ..... .
rinkimas bus utarninke, 2 spalių, pas 
drg. Stasiulevičių, r7rr °"-1 A”- °' 
vai. vakare, 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir 
jų narių. Sekr. A. Bružas.

PAJIEŠKAU brolių Antano, Juozo ir 
Povilo Apšegų, iš Bikonių kaimo, 
Kupiškio valsčiaus, Panevėžio ap
skričio. Seniau gyveno Cleveland, 
Ohio, dabar nežinau kur randasi. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškit. Petras Apšega, Calle 
Montes de Oca 146, Avellaneda, Bu
enos Aires, Rep. Argentina.

231-32

REIKALINGA mergina patarnavi
mui prie stalų restorane. Valan

dos nuo. 10 ik 2 vai. dieną. Subato- 
mis ir nedėliomis nereikia dirbti. 
Atsišaukite, tuojau po num. .1.45 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 230-35

seredoj, 2 spalių, po num.
Moyamensing’ Avė., 8 vai.
Visos draugės ateikit, yra 

reikalų. Atsiveskit ir nau
ju nariu. Sekr. M. Kutrieneį

231-32

Wwww

Virš 3,000 Dalyvavo Partijos 
Sukaktuvių Mitinge

Daugiau kaip 3,000 darbi
ninkų dalyvavo Central Opera 
House mitinge, kuriuom per
eitą penktadienio vakarą New 
Yorke buvo minima 10 metų 
sukaktuvės nuo įsikūrimo A- 
merikos Komunistų Partijos. 
Daugelis unijų prisiuntė savo 
pasveikinimus Partijai, kaipo 
tikrajam darbininkų klasės va
dui. .* < •

Pirmininkavo drg. M. Be- 
daęht, Komunistų Partijos sek
retorius. .
Freiheit
Jaunieji Pionieriai 
negrų
Hali, Wm. Z. Foster, Robert 
Minor, Lena černenko, W. W. 
Weinstone ir kt.

Tose prakalbose buvo pa
matiniai paliesta ne tik Ko
munistų Partijos istorija ir jos 
vystymosi sąlygos ir reiškiniai, 
bet taipgi nuodugniai nušvies
ta vyriausios darbininkų ko
vos įvairiuose frontuose, ku
rioms dabar vadovauja mūsų 
Komunistų Partija.

Lietuvių darbininkų vėl la
bai mažai tebuvo šiame svar
biame mitinge. Rep.

Iš Pavykusio A. L D. L. D. 
1 Kuopos Susirinkimo

A. L. D. L. D. 1 kuopos 
sirinkimas ketvirtadienio 
kare, “Laisvės” svetainėje, bu
vo gana skaitlingas, daugiau 
kaip šimtas žmonių dalyvavo. 
Įsirašė šeši nauji nariai, taip 
kad dabar kuopa turi jau 155 
narius.

tiek, kaip kad pasakoja Ame
rikos kapitalistiniai laikraš
čiai.

Darbininkai niekur ilgiau 
nedirba, kaip 8 valandas; 
daugelis tik 7 valandas į die
ną; prie sunkesnių bei pavo
jingesnių darbų net tik šešias 
bei keturias valandas ‘dirba. 
Kiekvienas gauna ne mažiau, 
kaip dvi savaites apmokamų 
vakacijų kur nors tyrame ore, 
sodžiuje bei vasarnamyje. 
Sunkesnių bei pavojingesnių 
darbų darbininkai gauna ke
turias savaites apmokamų va
kacijų.

Lietuvos gi įspūdžiai labai 
labai 

beturi 
paval- 
purvas 
sueisi,

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOODIEčlŲ ATYDAI

L. D. S. A. 132 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus seredoj, spalių 2, 
Degulio svetainėj, 147 Thames St., 
8 vai. vakare. Draugės, malonėkite 
visos laiku atsilankyti. S. Kazoky- 

sekr. 232-33

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Dr. Petrikos Paskaita

Skubotai atlikus tuojauti- 
Inius kuopos reikalus, pakvies
ta Dr. A. Petriką ant pagrin
dų. Jis patiekė trumpą moks
linę paskaitą apie narkotikus 
(opiumą, kokainą, morfiną, 
hašišą ir kitus), kaip jie yra 
gaminami, kokiais atvejais jie 
naudojami kaipo vaistai medi
cinoje, mažomis dozomis;kaip 
žalingai jie veikia į sveikatą, 
kada žmogus ima juos vartoti 
smagumui; kokia būna sunki, 
veik beviltinga kova, norint 
paskui to papročio nusikraty-j 
ti. Paskaita, nors mokslinė, 
nebuvo sausa, bet sujungta su! 
istoriniais įvykiais, kaip kad, 
vadinamas Anglijos opiumo 
karas su Chinija ir kt.
Drg. Bimbienes Įspūdžiai

Užbaigus Dr. Petrikai,
J. T. Bimbienė papasakojo sa
vo įspūdžių iš apsilankymo 
Sovietų Rusijoj ir Lietuvoj. 
Staptelėjus Londone, jinai ma
tė didelį darbininkų suvargi- 
mą; karo sužeistųjų ir bedar
bių eilės nusėdusios šaligat
vius; kreida braižinėja ant ša-

Bedarbė tarnaitė Hilda Ga
ble, 26 metų amžiaus, negau
dama 
dama 
liktų 
num.
New Yorke.

Milžiniškas ‘“Daily Worker” 
ir “Freiheit” Bazaras

Dldžiaūsias bazaras naudai 
Daily Workerio” ir “FreiHei- 

to,” komunistų dienraščių, at
sidaro New Yorke, Madison 
Square Garden milžiniškoj 
ąvątainėj, 49th ir 50th Sts., 
spalių 3 d., šį ketvirtadienį, ir 
tęsis iki spalių 6 d., užsibaig
damas sekmadienį. Tikietas 
visoms toms dienoms—..... ..
$1.25.

Bazare bus daug gražių ir 
naudingų dirbinių iš Sovietų 
Rusijos, taip pat įvairių kitų 
kasdieninio vartojimo bei dai
lės dalykų. Kartu bus ir pa
rodos su muzikale ir dainų 
programa.

Reikia minėt, jog tas didis 
parengimas yra naudai komu
nistinės spaudos organų; o juk 
nėra svarbesnio dalyko klasi
nėje darbininkų kovoje, 
revoliucinė spauda.

Lietuviai darbininkai 
kviečiami ir raginami 
skaitlingiausiai lankytis 
bazarą.

Kaip Seniaus Francijoj 
Darbininkus Samdydavo

Tur būt, nei vienoj valstybėj 
nebūdavo, tokia keista mada, 
Ijaip Francijoj senesniais lai
kais; < idarbininkų samdyme. 
Būdavo valsčiuose tam tikros 
rinkos, kur sueidavo darbinin
kai, norinti ponams parsisam- 
dyt; ponai suvažiuodavo ii’ltis. 
rinkdavosi sau vergus pusei 
metų, o vargšai darbininkai 
Stengdavosi ponams įtikt, kad 
tik juos samdytų.

šį visą vaizdą turėsit progą 
pamatyt 6 d. spalių Labor Ly
ceum svetainėj, Aido Choro 
vaidinamoj operoj “Kornevilio 
Varpai.” čia išgirsit pirmą 
dainą, kaip darbininkai ren
giasi eit į valsčiaus rinką par- 
sisamdyt ir eidami dainuoja: 
“Ęas Įik tarnų sau reikalauja, 
Tegul*Į Valsčių tuoj keliauja; 
Tenai visus mus pamatys, 
Kurį norės, nusisamdys:

Vežėjus, lekajus ar bernus 
dirbt laukuos,

Grasias, tarnaites tvarkai 
pjalaiMyt naguos.” 
Komisijos Narys No. 1.

skurdūs; atrodo, kad 
mažai kas iš kaimiečių 
bent pusiau žmoniškai 
gyt; ilgiausias darbas, 
ir skurdas. Ką tik
kiekvienas norėtų važiuoti į 
Ameriką arba kur kitur į už
sienį. Sovietuose gi nei vieno 
neteko matyt, kuris būtų norė
jęs apleisti savo šalį.

Pasakė kalbėtoja ir daug ki
tų įdomių dalykų. (Reikėtų 
jai rengti maršrutus. Tokiais 
dalykais žmonės domisi.

Kaip po Dr. Petrikos, taip 
ir po drg. Bimbienes prelekci- 
jų buvo pastatyta klausimų, į 
kuriuos jiedu davė patenkinan
čius atsakymus.
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Tigatvių’, tuom prašant išmaldų nes?’_. 
iš praeivių. Drg. Bimbienė nu- sakmeja 
piešė, kaip mandagiai ekskur
santai iš Amerikos buvo pasi
tikti ir ‘priimti ant Sovietų sie
nos, kur 'beveik nedaryta jų 
bagažo kratos. Traukinių 
konduktoriai ir tarnautojai la
bai draugiški. Leningrado ir 
Maskvos audimo, čokolado ir 
kiti fabrikai nepaprastai šva
rūs, šviesūs; darbininkai pasi
tenkinę. Svečiai, kur nori, 
ga(li eiti ir klausinėti. Carų 
palociai paversti muzėjais; 
dailės muzėjai turtingi ir pui
kiai sutvarkyti. Teatrai gra- 
z.uo; jų vaidinimai tinkamesni, 
negu Amerikoj; įžanga darbi-1 
ninkams veltui, sulig unijų 
gaunamų dovanai tikietų. Pui
kaus įspūdžio padarė Maskvos 
Darbo Namas ir Valstiečių 
Namas; pastarajame gauna 
uždyką prieglaudą valstiečiai, 
atvažiuojanti į įvairias konfe
rencijas, ir iš prelekcijų ir pa
veikslų jie čia daug ko nau
dingo pasimokina. Labai šva
riai, higieniškai įtaisyta naš
laičiams vaikams prieglaudos. 
Kuomet 'fabrike motina dir
ba, >tai jos kūdikiui yra mo
derniška auklėtuvė su geriau
sia priežiūra. Prie kiekvie
nos dirbtuvės yra darbininkų 
kliubas, kur jie gali mankštin
tis, skaityti, žaisti ir savo su
sirinkimus laiko, rinkdami į- 
vairias komisijas, fabriko prie
žiūras ir tt. Raudonojoj Ar
mijoj komandieriai gyvena ly
giomis su eiliniais kareiviais; 
lygiai dėvi, valgo ir miega. Jau
nimas smagus ir energiškas. 
Darbininkės ir valstietės mo
tinų suvažiavimuose ir kituose 
parodo drąsos ir sumanumo; 
visos moka išreikšti savo min-

Perskyrų (divorsų) nėra

Peršautas Pirtyje
Bronxo pirtyje, 3875 Third 

Ave., buvo pašautas vienas iš 
kostumerių, Adolfas Orbackas. 
Įėjęs nežinomas keršytojas 
drožė Adolfui kumščiu į žan
dą. Adolfo brolis Julius puo
lėsi apgint užpultąjį; prisidė
jo ir kiti prie peštynių. Tuo
met užpuolikas šovė ir ' pabė
go. Tapo areštuoti Julius Or
backas ir Hyman Sandloseris, 
taxi-cabų šoferiai, kaipo liudi
ninkai, dalyvavę tose mušty-

Pašautojo brolis neat- 
jokius policijos

klausimus. Matyt, nenori iš- 
siduot, kaipo sėbras kokios 
šaikos kriminalių paukščių. 1

F, Stankūnas, Basso

F. Stankūnas vaidins Gas
paro rolę operoje “Kornevilio 
Varpai,” nedėliojo, 6 d. spa
lių, 
Brook lyne.
Stankūnas labai tinka lošt se
nio rolę.
lošdamas operetėje 
je.” šiame veikale jam prisi
eina taip pat vaidint gana 
svarbią rolę, senio • skūpuolio. 
ši rolė jam tinka, kai jauna
martei mučė; kaip lošimu, taip 
ir dainavimu, pilnai jis atlie
ka savo užduotį.
n

i PASIRANDAVOJA 4 kambariai, yra 
visi parankumai. Randa pigi. A. 

Jezvinskienė, 1202 E. 96th St., Brook
lyn, N. Y. Tel., Skidmore 4106.

230-32 ____________ .____________________«... 
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

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis G 

kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankamais. Taipgi galite 
pirkti' jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga
rą džiai. Taip pat yra garo šiluma. 
Viską kartu parduosime už
$10,000.00. K

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK

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

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

(222-248)

SKANIAI RAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street

BASKET BALL IR ŠOKIAI
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugija 
turės lošimus Basket Ball ir 

šokius
Kas Sekmadienio Vakarą

Prasidės sekančioj nedėlioj, 
SPALIŲ (OCTOBER) 6, 1929 

Klaščiaus Setaihėj 
(Klashus Clinton Park) 

Maspeth ir Betts Avenues, 
Maspeth, L. I.

Šokių pradžia 7:30 v. vakare 
Lošimas Basket Ball 9 'v. vak. 
Dalyvaus geriausi rytų basket- 

bolininkai
Muzika Kuhlmer’s Orchestra

T 1__ . i

ohttl.MUIUIOItllUllHUIIOHIUKHUUKUHlUIMII   MX M | i ««••••    

UTARNINKE POŽĖLA ŽADA 
SUVARYT l RAGĄ FELICE

Karolis Požėla, amerikonų 
publikos mylimasis lietuvis 
sunkiasvoris ristikas, vėl risis 
šio utarninke vakare, rytoj, 
New Ridgewood Grove svetai
nėje, Brooklyne. Šį kartą jis 
glėbiuosis su žinomu italų drū- 
tuoliu Tony Felice. Nebūtų 
stebėtina, kad Požėla su juom! 
ištikro apsidirbtų į 30 minu
čių, kaip kad žada. Dar ne
buvo tokio ristiko, kuris ly
gaus svorio, o atsilaikytų prieš 
Požėlą. Požėla yra papratęs 
visuomet guldyti už save sun
kesnius, didesnius, storesnius 
vyrus.

Nors Požėla yra puikiai nu
augęs ir pasižymi nepaprastu 
stiprumu, tačiaus jam dau
giausiai tarnauja, tai moksli
nis ritimosi būdas. Iš sykio, 
rodos, jau jau bus Požėlai rie
stai; bet jis mažu-pamažu taip 
nūvargina savo oponentą, 
kiekvieną žingsnį darydamas 
tiksliai, niekad galvos nepra-j 
rasdamas, kad žiūrėk—jau ir 
guli jo oponentas, kaip slo- 
nius, prispaustas Požėlos.

Požėla dabartinėmis savo 
ristynėmis nori įrodyti, kad jis 
tiks susikibimui su Schikatu, 
pasaulio ristikų čampionu iš 
Karaliaučiaus. . i

Mums pranešama, kad Po
žėla deda $500 
kad jis kitą kart 
matraco garsųjį 
George Manichą.
jau turėjo ristynes Požėla per
eitą savaitę; bet ristynes tada 
neužsibaigė, kuomet Manichui 
iš nosies gausiai pradėjo tryk
šti kraujas ir imtynės, todėl, 
turėjo būt sustabdytos.

Rytoj vakare, apart Požė
los su T. Felice, grumsis dar 
sekamos ristikų poros: Renato 
Gardini, italų čampionas, su 
Rudy La Dietze; lenkų smar
kuolis Fred Judson su R. Du- 
seku ir vokietys Hans Wagner 
su jugoslavu Geo. Manichu.

JK.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

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

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

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - | 
veikslus j vai- • 
riomis spalvo- J 
mis. Atnau-1 
jina senus ir! 
kra javus ir Į 
su daro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

3GNAŠ STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Auiomobiliy Technikos 
Mokykla

Išmokiname 'pilnai apie auto
mobilių mechanizmą, išardy
mą, pataisymą, sustatymą, 

Elektra degimas atydus.
Mechaniko kursas............... $75
Taipgi mažesnis kursas—už
laikymas automobiliaus ir va
žinėjimas (laisnius garantuo
jame) ...................... $25
Speciališkas kursas važinėjimo 

$10
Mokiname lietuvių ir anglų 
kalboje. Mokytojum yra lie
tuvis, žymus auto ekspertas- 
instruktorius L. Tikniavičius. 
Atdara ‘iki 9 vai. vakare, ne- 
dėldieniais 10 iki 12 vai. ryte. 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ISbalzamuoja 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.

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn. N. Y.




