
Įsiveržė Sovietu 
Teritorijon

MASKVA.— Trečiadienį 
iš Čitos, Sibiro, gautas pra
nešimas, kad Chinijos ka
reiviai iš kanuolių šaudyda
mi perėjo Sovietų teritoriją 
netoli gelžkelio susikryžia- 
vojimo 86 ir atakavo Sovie
tų parubežio sargybinius. 
Bet raudonarmiečiai atmu
šė užpuolikus. Sakoma, abi 
pusės nukentėjo žuvusiais ir 
sužeistais.

Chinijos reakcionieriai 
skleidžia paskalas, būk So
vietų spėkos antradienį pra- 
dėjusids ataką prieš chinus 
Manchuli srity.

Vorošilovas Kalbėjo Sovietų 
Darbo Unijų Kongrese

MASKVA.— Trečiadienį 
čia kalbėjo Sovietų karo ko
misaras Vorošilovas Sovie
tų Darbo Unijų Kongrese.

Jis nurodė, kad kapitalis
tinės šalys, kurios yra apsu
pusios Sovietų Sąjungą iš 
visų pusių, visu smarkumu 
rengiasi prie karo prieš dar
bininkų respubliką, kad ją 
sunaikinti.

Jis nurodė, kad ateinantis 
susikirtimas tarp Sovietų 
Sąjungos ir kapitalistinių 
šalių bus didelis masinis ka
ras, kuriame rubežiai tarp 
mūšių fronto ir šalių bus 
nušluoti.

“Laikydamiesi savo tradi
cinės taikos politikos, kaipo 
išmintingiausios politikos 
šiame budavojimo laikotar
py, mes turime tuo pačiu 
sykiu budavoti savo ekono
minę sistemą tokiuo būdu, 
kad kalėtume bile laiku at
mušti mūsų priešų ataką,” 
pareiškė Vorošilovas.

“Del to mes turime su- 
drūtinti savo armiją ir lai
vyną, kuomet tuo pačiu sy
kiu vystome savo ekonomi
nę struktūrą.”

Vorošilovas sakė, kad tu
ri būt visuotina mobilizaci
ja ištikus karui, kad kiek
vienas Sovietų Sąjungos pi
lietis stotų kovoti prieš prie
šų puolimą, pradedant ka
reiviu ir baigiant darbinin
ku dirbtuvėj ir mokslininku 
laboratorijoj.

“Pasekmė būsimo karo ir 
likimas mūsų valdžios ir so
cializmo abelnai labai daug 
priklausys nuo tb, kaip mū
sų inžinieriai ir darbininkai 
dirbs dirbtuvėse, kaip mūsų 
profesoriai dirbs savo stu
dijavimuose ir kaip mūsų 
mokslininkai dirbs savo la
boratorijose,” sakė Voroši
lovas.

Toliaus jis nurodė, kad 
Sovietų Sąjunga išpildys sa
vo penkių metų ekonominio 
budavojimo programą pir
miau, negu buvo tikėtasi.

Dar Renkama Džiūre 
Gastoniečiy Teismui
CHARLOTTE, N. C. — 

Trečiadienį teisėjas Barn
hill buvo pertraukęs teismo 
sesiją septynių Gastonijos 
streiko vadų byloj, kad da
vus progą šerifams surinkti 
150 džiurės kandidatų.

Ketvirtadienį vėl prasidė
jo rinkimas džiurės.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 236 Telephone, Stagg 3878

Paveikslas parodo trylika Gastonijos streiko vadų, susėdusių aplink stalą laike pir- 
mesnio teismo, rugpjūčio mėnesį. Kaip žinoma, tuomet teismas tapo pakrikdytas, 
“pakvaišus” vienam džiurės nariui. Dabar tik septyni iš jų teisiami Charlotte, N. C. 
Darbdaviai ir valdžia dabar sukoncentravo visas savo spėkas ant septynių darbinin
kų, kurie daugiausia darbavosi laike streiko, kad pasiųsti juos kalėj i man ant ilgų 
metų.

Sovietą Lakūną Pasitikimai Masinis
Mitingas Bns Madison Square Garden

NEW YORK.— Sovietų 
Sąjungos Draugai, organi
zacija, kuri rūpinasi pasiti
kimu Sovietų lakūnų, tre
čiadienį pranešė, kad spalių 
19 d., šeštadienį, vakare, 
bus surengtas masinis mi
tingas pasitikimui Sovietų 
lakūnų. Tam tikslui paim
ta New Yorke milžiniška 
svetainė, Madison Square 
Garden, kur telpa 25,000 
žmonių. Komitetas mano, 
kad prie to dar reiks vieną 
svetainę paimti, kad sutal
pinti tūkstančius darbinin
kų, Sovietų Sąjungos simpa- 
tikų, kurie suplauks ne tik 
iš New Yorko, bet ir visos 
apielinkės pasitikti darbi
ninkų respublikos lakūnus.

Muzikalę programą išpil
dys orkestrą, susidedanti iš 
100 muzikantu. Tame susi- l* ** 
rinkimelakūnamsbus įteikta 
tūlas skaičius trokų ir trak
torių, kuriuos Sovietų Są
jungos Draugai nupirko su
rinktais iš Amerikos darbi
ninkų pinigais. Trokai ir 
traktoriai bus Amerikos 
darbininku dovana Sovietu 
Saįungai už pasižymėjimą 
orlaivininkystėj.

Steigs Naują Orlaivių 
Liniją

Sulig Sovietų Sąjungos 
Draugų pranešimo, tai 
Osoaviakhim, Sovietų * Są
jungos aviacijos, draugija, 
kuri remia šią lakūnų kelio
nę, pranešė, kad jeigu kelio
nė pavyks, o kaip atrodo ji 
pavyks, tai bus įsteigta or
laivių linija tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jungtiniu Vals
tijų vakarinio pakraščio.

Orlaivis “Šalis Sovietu,” 
kovodamas su audromis, 
sniegu ir ledais, pabudavo- 
tas Sovietų Sąjungoj, da
bartinėj savo kelionėj jau 
įrodė, kdd jis yra tiek tvir
tas ir geras, o gal dar ge
resnis. negu orlaiviai, pabu- 
davoti kapitalistinėse šaly
se.

Osoaviakhim organizaci

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių (October) 4, 1929

ja, kuri turi visoj Sovietų 
Sąjungoj 3,500,000 narių, 
sako, kad orlaivio lėkimas 
iš Maskvos į New’Yorką 
pamatiniai yra eksperimen
tinė (išbandymo) kelionė. 
Neturi jokio tikslo padary
ti “greitumo rekordą.” Už 
tai kiekvienas žingsnis da
romas atsargiai. Lakūnai, 
lėkdami Šiaurės Pacifiko 
ruožtu, deda pastangas iš
tirti oro sąlygas ir nuimti 
geografinius planus delei la
bo transpacifiko aviacijos.

Pasižymėję Lakūnai
Semion Šestakovas, vy

riausias orlaivio lakūnas, 
yra pasižymėjęs skraidyme. 
Jis pirmiaus buvo metalo 
dirbtuvės darbininkas ir tu
la laika šoferiavo. Jis tar- c
navo caro armijoj, kuomet 
prasidėjo Rusijos Proletari-, 
ne Revoliucija. Tuojaus jis 
prisidėjo prie revoliucio
nierių spėkų. Jis pradėjo 
orlaiviu lakioti 1920 me
tais ir dabar jis yra vienas 
žymiausių «lakūnų Sovietų 
Sąjungoj. Jis yra pasižy
mėjęs ilgose ir ištvermin
gumo kelionėse. 1927 metais 
su P. Bolotovu kaipo me
chaniku jis nulėkė iš Mask
vos i Tokio (Japoniją) ir 
sugrįžo vieno motoro pašti- 
niu orlaiviu. Už tai jis ga
vo nuo Sovietų valdžios 
augščiausio laipsnio Raudo
nos Vėliavos ordeną.

Philip Bolotovas, 41 metų 
amžiaus, antras lakūnas, 
taip pat yra pasižymėjęs 
skraidyme, ypatingai skri
dime virš jūrų? Jis pasižy
mėjo laike imperialistinio 
karo, kovodamas prieš vo
kiečius Sorkoskio orlaiviais, 
bet kuomet prasidėjo revo
liucija, jis nuėjo tarnauti 
Raudonajai Armijai.

Navigatorius Boris Ster- 
lingovas vra tik 28 metų 
amžiaus, bet iis yra galva 
orlaivininkvstės — naviga
cijos skyriaus Mokslinio 
Bandymo Instituto Mask

voj. Jis yra išradęs keletą 
įtaisų, naudojamų orlaiyių 
navigacijoj.

Dmitras V. Fufajevas yra 
jauniausias iš visų keturių, 
tik 27 metų amžiaus. Skrai
dyti pradėjo 1920 metais. 
Jis yra žymus orlaivininky- 
stės technikas.

New- Yorko ir apielinkės 
lietuviai darbininkai, visi 
dalyvaukite Sovietų lakūnų 
pasitikime. Pasistengkite 
išanksto įsigyti tikietus.

Atkasė 80 Amerikiečių
Lavonų Sovietų Sąjungoj

MASKVA. — Trečiadienį 
čia gauta > pranešimas iš 
Leningrado, kad Amerikos 
pasaulinio karo veteranų 
komisija, nuvykusi į Sovie
tų Sąjungą parsigabenti la
vonus Amerikos • kareiviu, 
kurie žuvo laike imperialis
tų veržimosi į Sovietų Są
jungą 1919 metais, iškasė 
80 lavonų Dvinos ir Saga 
upių distriktuose. Lavonai 
bus nugabenti į Leningra
dą, o iš ten bus gabenami į 
Jungtines Valstijas.

Amerikos kareiviai ben
drai su baltagvardiečiais ka
riavo Archangelsko apielin- 
kėj prieš Sovietų Raudoną 
Armiją. Ten jie paaukojo 
savo gyvastį už imperialisti
nius interesus.

Hooveris Pralaimėjo Senate
WASHINGTON.— Prezi- 

dentas Hooveris trečiadienį 
pralaimėjo “faitą” senate 
del ’lankstaus tarifo (mui
to). . ' • '

Susivieniję demokratai ir 
vakarinių valstijų republi- 
konai senatoriai išmetė iš 
muito biliaus paragrafą, su
teikiantį galią prezidentui 
pakelti arba sumažinti mui
tų kainą ant 50 nuošimčių 
po tarifo komisijos ištyri
mo. Už to paragrafo nra- 
šalinimą paduota 47 balsai, 
prieš 42.

Philadelphia, Pa.— Tho
mas E. Mitten. 65 metų am
žiaus, multi-milionierius be- 
žuvaudamas prigėrė antra
dienį.

Legionas Reikalauja,1 ■*' 
Kad Senatas Tyrinėtų

10-tj Organizacijų
LOUISVILLE, Ky.—Ame- 

rikos Regionas (fašistinė 
organizacija) savo konfe
rencijoj ! trečiadienį priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad senhtas ištyrinėtų ve
damą prieškarinę propagan
dą. Legionas sako, kad ta 
propaganda silpninanti “ša
lies apgynimą.” Legionas 
rezoliucijoj reikalauja, kad 
senatas tyrinėtų veikimą 
dešimties organizacijų. Tarp 
organizacijų sumini Jaunų
jų Komunistų Lygą, Jaunų
jų Pionierių (komunistų 
vaikų) ■organizaciją ir A- 
merikos Civilių Laisvių 
Uniją. Į

400 Tekstilės Darbinm- 
ku. Sustreikavo

LUDLOW, Mass.—Keturi 
šimtai darbininkų čia su
streikavo po Nacionalės 
Tekstiles Darbininkų Uni
jos vadovybe.

Antradienį 75 darbininkės 
paskelbė streiką, protestuos 
damos prieš blogas darbo 
sąlygas ir reikalaudamos di
desnių algų. Žinia apie 
streiką tuojaus pasklido po 
visą dirbtuvę, ir trečiadienį 
streikuojančių darbininkų, 
vyru -ir moterų, susidarė 
400/

Unijos organizatorius N. 
Richaids darbuojasi orga
nizavime darbininkų. Šau
kiama masiniai streikieriu v
mitingai.

Atrastas Seniausias Pasauly 
Žmogus, 251 Metų

PEKINAS, Chinija. — 
Čia Minkuo Universiteto 
profesorius Wu Chung-Chi- 
eh praneša, kad Keihsien 
mieste, pietinėj daly Szech
wan provincijos, atrasta se
niausias pasauly žmogus, 
251 metų amžiaus, vardu Li 
Ching-yung. Wu sako, kad 
rekordai parodo, jog tas 
žmogus yra tiek metų am
žiaus) •

Li yra pergyvenęs dvide
šimts tris pačias, o dabar 
gyvena su dvidešimts ket
virta, kuri yra 60 metų am
žiaus. Sako, kad Li suradęs 
Yunnan ir Kweichow kal
nuose tam tikras žoles, ku
rias valgydamas jis galėjęs 
taip ilgai išgyventi. Rekor
dai parodo, kad jis gimė 
1677] metais, laike impera
toriaus Kang Hsi viešpata
vimo. Li yra sveikas. Gali 
gerai vaikščioti ir turi gerą

Paryžius.— čia šoferiai, 
dirbanti prie pašto automo
bilių ir trokų, sustreikavo. 
Valdžia tuojaus pasiuntė 
skeb&uti kareivius.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

KETURI STREIKIERIAI ŽUVO NUO
POLIUI JOS KULKŲ MARION MIESTE

Trys Kiti Darbininkai Arti Mirties Ligoninėj; Pasiųsta Mi
licija Sulaužyti Streiką

MARION, N. C.— Nuo, 
policijos kulkų žuvo čia ke
turi streikieriai.

Šerifai trečiadienį ant 
vietos nušovė streikierius 
Sam Vickers ir Randolph 
Hall, kuomet paleido šūvius 
į streikieriu minią. Kelio
lika streikieriu tapo sužeis-1 
ta. Iš sužeistųjų vėliaus tą 
dieno numirė streikieris I
George Jonas.

Ketvirtadienį General Li
goninėj numirė ketvirtas 
streikieris, Luther Bryson, 
kurį peršovė. Keturi kiti 
streikieriai randasi ligoni
nėj mirtinoj padėty; dakta
rai sako, kad nėra vilties 
jiems pasveikti. Suvirš 10 
streikieriu lengviau sužeis
ta. Jie taipgi randasi ligo
ninėj.

Šerifas Adkins, kuris da
vė įsakymą savo pagelbi- 
ninkams šaudyti į streikie
rius, pasakoja, būk streikie
riai pradėję pirma j juos 
šaudyti. Bet iki šiol dar 
neįrodyta, kad nors vienas 
streikieris būtų turėjęs su 
savim revolverį. Streikie
riai sako, kad šerifai pradė
jo į juos šaudyti. Sakoma, 
streikieriai buvo apsiginkla
vę lazdomis, kad apsiginti 
nuo mušeikų ir šerifų.

Susikirtimas įvyko darbi
ninkams paskelbus streiką 
prieš Marion Manufactur
ing Kompaniją del nepriė
mimo į darbą 110 darbinin
kų, kurie aktyviai dalyvavo 
streike kelios savaitės atgal. 
Amerikos Darbo Federaci
jos kontroliuojamos unijos, 
United Textile Workers 
Union, prezidentas McMa
hon, bendrai dirbdamas su 
teisėju Townsend, guberna
toriaus Gardner asmeniniu 
atstovu, pardavė streiką 
apie trys savaitės atgal ir 
privertė darbininkus sugrįž
ti darban, nieko nelaimėjiK 
Kompanija neva sutiko ne
diskriminuoti darbininkų, 
visus priimti į darbą. Bet 
savo prižadėjimo nepildo. 
Del to naktiniai darbininkai 
trečiadienį paskelbė strei
ką. Kompanija tuojaus pa
šaukė šerifus, kurie pradė
jo šaudyti į pikietuojančius 
darbininkus.

Gubernatorius Gardner 
prisiuntė čia miliciją su- 
kriušinti tekstiliečiu strei
ką. Kareiviai iškėlę šautu
vus, apsijuosę kulkų dir
žais, patroliuoja distriktą 
aplink Manufacturing Kom
panijos tekstilės dirbtuvę. 
Milicijos pulkai atsiųsta iš 
Salisbury ir North Wilkes- 
baro. Atvykus milicija 
maršavo po gatves, kur gy-

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

vena darbininkai, kad įbau
ginti darbininkus.

Komunistai Pribuvo 
Darbuotis

Trečiadienio vakarą ko
munistai organizatoriai, So
phie Melvin ir Liston M. 
Oak, atvyko čia iš Char
lotte darbuotis tarp strei
kieriu. Oak atvykęs pa-
reiškė:

“Žudymas Marion strei
kieriu parodo, jog yra tei
singas Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos tvirtini
mas, kad unijizmas, o ne ko
munizmas yra iškilęs klausi
mas klasių kovoj pietinėse 
valstijose. Kur tik darbi
ninkai pasirodo kovojan
čiais, jie šaudomi, nežiūrint 
ar jie yra komunistai, ar ne 
komunistai.”

Sovietų Lakūnai Negalėjo 
Išlėkti Trečiadienį 

i Seattle
SITKA, Alaska.— Sovie- 

tų lakūnai, kurie lekia iš 
Maskvos j New Yorką or
laiviu “Šalis Sovietų,” buvo 
besirengią trečiadienį išlėk
ti į Seattle, bet surado, kad 
teka aliejaus dūda. Del to 
trečiadienį visą dieną pra
leido taisymui orlaivio ir 
išbandymui motoro. Jie pa
sirengę išlėkti ketvirtadie
nį. Lakūnai tikisi pasiekti 
Seattle į dešimts valandų.

Sako, Sovietų Penkių Metų 
Planas Bus Greičiau Įvykintas

MASKVA.— S. Ordjoni- 
kidse, vienas iš žymiųjų So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos vadų, galva Parti
jos Centralinio Kontrolės 
Komiteto, sako, kad Sovietų 
penkių metų industrinis pla
nas bus greičiau įvykintas 
— gal į tris ar keturis me
tus.

Dabar matyti didelis pro
gresas to plano vvkinime. 
Pramoninis budavojimas ei
na visu smarkumu. Agri
kultūros srity taipgi daro
ma didelis progresas.

Šiais metais javų derlius 
pusėtinai geras. Javų suko- 
lektavimas, manoma, užsi
baigs sausio mėnesi, vietoj 
trauktis, kaip pirmiaus. iki 
birželio ar liepos mėnesio.

Gaisras Sunaikino Miestą

Varšava. — Trečiadienį 
gaisras veik visai sunaikino 
miesteli Slunia Nowa. kuris 
randasi netoli miesto Kielce. 
Virš 1,500 asmenų liko be 
namu, v •

r ■ • '

Visi Eikite Pažiūrėti Operos “Kornevilio Varpai/; Kurią Aido Choras Perstatys Sekantį Sekmadienį, Labor Lyceum, Brooklyne
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Už Ką Ambraziejų 
Lietuvoj Sekiojo far Išvarė?

Pasklydus

Kad ne Darbo Federacija, tai Bombos ir
Kulkos Prieš Kovotojus

Padaryta dar viena pastanga kraujais užlieti ir užge
sinti dūdėjų kovos dvasią pietinėse valstijos^, s Šęrifas 
Adkins su buriu specialės policijos pašokę svaidyti ^nuo
dingų dujų bombas ir atidarė šautuvų ugnį’ į .beginklius 
Manufactunng Kompanijos streikierius ir pikietįninkus 
Marione,' North Carolinoj, netoli nuo Gastonijos. Trys 
jų’ ant vietos užmušti; 18 sužeista, kurių tarpe esą dar 
šeši taip pavojingai pašauti, kad jiems gręsia mirtis.

Darbo Federacija ir Biblija
/ Kelios savaitės atgal Amerikos Darbo Federacijos va- 
įdai McMahonas ir Hoffmanas buvo laikinai sulaužę Ma- 
riono audėjų streiką. Jiems tada pavyko suvaryt darbi- 
ninkus atgal į dirbtuves be jokios unijos, be mažiausio 
laimėjimo, o tik su ta sąlyga, kad visi streikavusieji tu- 

būt vėl priimti darban. Darbo Federacijos gi specia- 
T lis organizatorius Hoffmanas, artimas socialistams, sakė 
■ u audėjams pamokslus: Saugokitės komunistų, vengkite 
^kairiųjų, kad neįvyktų kas panašaus, kaip Gastonijoj.

’“Kišeniuose nešiokitės ne revolverius, bet Biblijas ir 
•••w-. Jungtinių Valstijų Konstituciją.”
X? Tais ir panašiais graudenimais, šake ant vandens ra- 
; • šytais prižadais pardavikiški vadai išnaujo buvo pajungę 

audėjus į vergiją, dar aršesnę, negu pirmiau. Bosai pa- 
* sidarė juo nachališkesni; darbininkai vėl buvo priversti 
’“dirbt po 54 ir 60 valandų į savaitę už “atlyginimą,” pra- 

L^Jsįdedantį $3 ir einantį tik iki $12.
Streikieriai Įtraukti į Juoduosius Sąrašus

Kai dęl pasižadėjimo priimti atgal visus pirma strei- 
^ kavusius, tai kompanija išsijojo laukan visus veiklesnius 

streikierius, įtraukdama 110 į juoduosius sąrašus, taip 
kad jię ragautų darbo ne tik pas senuosius savo darbda
vius, bet nei pas kitus. ' : h

- < Rrieš tokią padėtį, ypač prieš nepriėpiimą darban pir;

.W’.

įį^inęąnįų ^treikierių tai ir kilo dabar paąayjintas. streikas;
i J^kuirį fabrikantai ir jų įrankiai policija’ir vaĮdžiū puolasi 
; -Nuslopinti nuodingomis,, bombomis, šautuvais’, ir durtu- 
h ... vais gubernatoriaus Gafdnerio milicijos. v ;
i; Bad Tik pora dienų atgal tas gubernatorius paskelbė veid- 
I; ZShl^iniaudamas manifestą, kad jis stojąs už trunipesnes 

1?arbo valandas, žmoniškesnius uždarbius audėjams, o tik 
priešingas kišimuisi komunistų. Dabar gi jis, sulig pir- 

•jtimo fabrikantų švilptelėjimo, atsiuntė milicijos būrius su- 
, — kriuįinimui darbininkų, sustreikavusių prieš besočius, 

“ ^.žandariškus savo siurbėles.
Amerikos Darbo Federacija, kaip pieną paliejęs kati

nas, tyli. Bet atrodo, kad toliau, po šitokių įvykių, ne- 
taip jai vyks prigavinėti ir pardavinėti pietinių valstijų 
darbininkus. Jie žingsnis po žingsnio turės prieiti prie 
tos išvados, kad vienintelė už jų reikalus sąžiningai ko- 

'** —vojanti unijinė organizacija—tai kairioji Nacionalė Au- 
"— dejų Unija.

- O .kas kart vis atviriau ir pasiučiau varomas valdžios 
•^‘♦smurtas prieš darbininkus, kaip kūju, kala jiems į galvą 

tą supratimą, kad buržuazinė valdžia, kapitalistinė vais
tai nėra niekas daugiau, kaip tik lupikų įrankis 
proletariatą.

McDonaldas Kaipo “Taikos Angelas”

| “savarankė” Lietuva susi
raukė ant Ambraziejaus tik 
už tai, kad jis pasibučiavo 

gandam, kad su dviem senais patriotais 
Brooklyno sandariečių biz-—Jankum ir Vanagaičiu! 
nierius, p. Ambraziejus, ku-|Tai laisvė! Bet eisim to
ris nesenai lankėsi Lietuvoj, bau: 
buvo persekiojamas ir net 
išvarytas, fašistų laikraštis 
“Vienybė” pasiskubino už 
tai pateisinti fašistų kliką 
Lietuvoj. Išspausdino ji 
(spal. 3 d. laidoj) neva pa
sikalbėjimų ;s,u Ambrazie- ’ 
jum, J ‘‘ ( , 
tikras 'priežastį^. ’ Esą, ’pfr- 
mdji priežastis jo peiMėkio*- 
jimo, tai pasibuciavimaš su 
Martynu Jankum ir Vana
gaičiu Klaipėdoje, nes pasi
rodo, kad
šie veikėjai kažkodėl nėra ma
lonėje pas šio svieto galią tu
rinčius Lietuvoje. Lietuvą 
valdo jaunesnės galvos...
Čia “Vienybė” meluoja, 

sakydama, kad Lietuvą val
do jaunesnės galvos. Argi 
Smetona Kruvinasis 
jaunas? 
yra iš jaunųjų? O juk jie
du buvo šalies diktatoriais, 
esant Ambraziejuj Lietu
voj, bet tai nieko. Toliau: 1 

Sutiktuvių komitetas, ku
riam vadovavo puikus vyras, 
geras patriotas, šaulys ! Bru- 
yelaitis, tai pastebėjęs, patarė 
Ambraziejui “arčiau komite
to” laikytis, ir neišsišakoti pa
šalėmis. Bet taip patarti, tai 
lyg Amerikos piliečiui patarti 
negerti snapso. Lietuvoje, 
kaip ir visuose kituose šio įdo
maus pasaulio kraštuose, į pa
žintis, matyti per politinius 
lakinius žiuri.

Matomai Ambraziejus ne
galėjo išsilaikyti “af’čiąų ko
miteto” ir rytmetį G l 

Ambraziejus, turbut, tą ry
tą ne ta koja iš lovos atsikėlė, 
nes pasitaikė dar ir kitas da
lykas, kuris nutinka kiekvie
nam, 20 metų Lietuvos nema
čiusiam, amerikiečiui: širdy 
pakįla didelė jausmų audra. 
Pamačius tėvynės žemę, akys 
prisipildo ašarų, žmogus susi
graudini ir, pradėjęs kalbėti, 
negali žodžio ištarti. Vienos 
“Vienybės” ekskursijos vadas 
p. Kundrotą, pasakoja, jam 
visai net žadą atėmė. Tas nu
tiko ir Ambraziejui, kuriam 
prisidėjo ir džiaugsmas, jog, 
štai, po tiek daug lietuvių 
rankų ir proto darbo, kur ir 
jis pats visą gyvenimą prisi
dėjo, stovi laisva ir savarankė 
Lietuva.

Įsivaizduokit: “laisva” ir

Todėl nestebėtina, jei per 
priėmimo iškilmes ir kitur 
Ambraziejus, kuris visados ir 
taip sakės nesąs oratorius, ne
galėjo kalbėti ir atsiprašė. 
Vietiniai lietuviai, kuriem to
kie audringi jausmai retai už- 

. I eina, nes tėvynėje gyvena, tur- 
kuiiis i padavęs tam HM’ 
hbrtlh&hcHa! ! F.ftn’ ‘nik.1 • ciauPinią pąskaite . “opozicija;

Liętųyos 'gaidžiai.'; j > ■ ’■ • ;
! 'fy taiJ kilį?! til< 
jus vėliau ėjo, ten

jį lydi “garbės” sargyba 
vieno ar dviejų vyrukų, spė
jama šaulių.
Sudėjus viską krūvon, 

Ambraziejus buvo persekio
jamas už sekamus:

1. Už pasibučiavimą su 
Jankum ■ ir Vanagaičiu.

2. Už nesakymą praikalbų.
3. Už atsisakymą sėdėti 

šalę gubernatoriaus Merkio.
Tegul bus, kaip sako “Vie

nybė.” Bet jeigu tik .už tai 
šiandien fašistai persekioja 
net biznierių, ekskursijos 
vadą, net šaulių rėmėją 
(Ambraziejus šauliariis yra 
davęs $100), tai jau barodo, 
kokia' ten “laisvė” gali būti! 
Jeigu p’ersekioja žmogų už' 
tai, kad nekalba! Tuomet 
savaime aišku, kas laukia 
tuos, kurie, bando kalbėti 
prieš fašistus.1

Tikrenybėje buvo 'šitaip: 
Ambraziejus yra sąndarie- 
tis ir supliuškęs! liberalas. 
Jis norėjo pasirodyti save 
Tokiu |Ipieįuv6pe. Mėgdamas 
įplepėtį, jis' matomai .vienam 
kitam išsitarė kelis žodžius 
prieš fašistų kliką. Už tai 
jis buvo apstatytas šnipais 
(tais pačiais šauliais, 
riem aukojo šimtinę) ir už 
tai, kaip sakoma, buvęs iš
prašytas iš Lietuvos: “lais
vos” ir “savarankios” tėvy
nės.

Čia * padavėme platesnes 
ištraukas iš “Vienybės” tik 
tuo tikslu, kad parodžius 
naivumą ir kvailumą vieti
nių fašistų, kurie tęisinda- 
mi Smetonos Krūvinį) j o kli
ką Lietuvoje, ją dar labiau 
įklampina, parodo jos tik
resnį veidą ir tolydžio save 

i į žioplelių rolę pasistato.

Greitų laiku po šita ant
rašte “
me spausdinti įdomią Mi
ko Rasodos apysaką, iš
imtinai 
bininku 
šiančią 
ro metu jų būklę.

Kiekyienas darbininkas 
ir darb 
raščio 
patys ją skaitykite, bet ir 
stengki 
liniams 
rie da 
vės,” kad ją tuojau užsi
rašytų ir turėtų progos 
iš pradžios skaityti “Slia- 
kęrį.”
;? Dabąr yra vajaus mė
nuo. “Laisvė” nupiginta 
doleriu
stengkit gauti naujų pre
numeratorių. Juo dau
giau turėsim prenumera
torių, juo turtingesnį pa
darysim savo dienraštį.

Kunigas Atsisakė
Nuo Kunigavimo

Iaisvėje” pradėsi-

iš Amerikos dau
gy veninio, pie- 

prieškarinę ir ka-

•ininke, mūs dien- 
skaitytojai, ne tik

tčs pasakyti paša- 
darbininkams, ku- 
r neskaito “Lais-

metams. Pasi-

PASVEIKINIMAI
DIENRAŠČIUI “LAISVEI”

yra
Ar Voldemaras Sveikiname “Laisvės” 

dienraštį su jo dešimtineti- 
nėmis sukaktuvėmis. Jis 
yra neįkainuojamas darbi
ninkų judėjimo įrankis ko
vai su | išnaudotojais. Kad 
mūs sveikinimas nepasilik
tų tik žodžiais, įdedame če-

LDSĄ. 41 kuopa, iš Akron, 
Ohio.

Sekmadienį, & rugsėjo Jurko- 
vičių parapijos bažnyčioj (Lo-. 
goisko rajono, Minsko apygar-. 
dos) turėjo būt “panelės šven-! 
čiausios užgimimo” atlaidai.

Kunigas žamoituk turėjo at-, 
likti iškilmingas pamaldas. Jis i 
20 metų kunigavo Jurkovičiuo-1 
se ir buvo ten labai populiarus. ‘

Kunigas pradėjo sakyt pa-; 
mokslą’? Jau iš pirmų žodžių į 
galima buvo pastebėti, kad jam i 
sunku kalbėti apie religijos ger
bimą. ’ Minia buvo nustebinta...

Ir štai kunigas sujaudintas,! 
karštai prabyla į parapijoms: i

I
—Brangūs parapijonys! Per ' 

j 20 metų aš jums shkiau, kad aš 
j atlieku didelę misiją, pavestą 
man dvasiškosios vyriausybės, 
kad platinu Kristaus karalystę 
žemėje, teikiu ramybę ir džiaug-’ 
smą visiems vargstantiems ir ( 
skriaudžiamiems. Aš įrodinė-: 
jau, kad dabartinis gyvenimas! 
ne paskutinis žmogaus tikslas, 
o tik priemonė, kuri veda į tik
rąjį tikslą—į amžiną gyvenimą 
danguje. Aš į tai tikėjau pir-! 
maišiais mano kunigavimo me- • 
tais. Aš kartojau per kelerius | 
metus tai, ką man kadai įkal
bėjo dvasiški auklėtojai. Vėliau, 
kuomet aš arčiau susidūriau su 
gyvenimu, plačiau atidariau 
akis ir pamačiau žmonių kan-1 
čias, aš pamačiau, kad ne visi 
vienodai kenčia.

Turtingų ponų 
daug kuo skirias 
žmonių kentėjimų,
čioj aš pradėjau pastebėt, kad 
mokyti žmonės, turtingi, vietoj 
to, kad tikėti į dievą, naudojasi 
juo savo tikslams . ..

Revoliucija, kuri nušlavė ca
rą, atėmė iš turtingųjų jų tur
tus, davė darbo masėms galimy-’ 
bę statyti nUliją ’ gyvenimą ir 
parodė, khd Sovietų valstybėj 
darbo liaudis, be tikybos pagel- 
bos, gali dirbti kūrybinį darbą, 
galutinai įtikino mane, kad- ma- 
no misija nėra viršgamtinė, o ■ 
tikyba, kurią aš ilgus metus 
skelbiau tamsioms masėms, yra 
žmonių padaras. Ir aš pradė
jau nebetikėti visokioms virš- į 
gamtinėms dievybėms. Aš ra-j 
dau atsakymą į klausimą, kam • 
tarnauju aš ir kam tarnauja • 
tikyba, aš supratau, kad tar-Į 
nauju tiems turtuoliams, kurie j 
išnaudoja darbo mases, ir į 
tiems, kurie nori Sovietų vai-1 
džios žlugimo, aš įsitikinau, kad 
tarnauju imperialistiniams fa
šistinės Lenkijos sumanymams 
ir kontr-revoliucionieriams.

Brangūs parapijonys! Aš 
ras žmogus ir negaliu jūsų 
gaudinėti. To neleidžia man
žinė. Aš pertraukiu ryšius su i 
dievu, su kunigavimu ir tikyba, i 
Ir jums patariu neklausyti tų į 
pasakų apie “amžiną laimę,” i 
kurios niekas negaus, nes jos i 
nėra. Kurkit savo laimę, lai- 
kydamies realių faktų. Gerin
kite savo būvį, remdamies mok
slu. Tik tokiu būdu jūs pasiek
site laimę žemėje. Aš jums vi
sada tame reikale padėsiu. Te- 
pranyksta tamsa ir religiniai ( 
prietarai, o ant jų griuvėsių te-' 
žydi naujas šviesus, ir išmintin
gas .gyvenimas.

. ' • . 1Kunigas numetė nuo - savęs 
į bažnytinius rūbus* apleido stb- 
į kyklą ir,' nekreipdamas dom ės į 
senių ir senelių šauksmą, išėjo 

\iš bažnyčios.
I Valstiečiai, 
Ižiavę į turgų 
žimų, balsiai
naujo sąmoningo piliečio, pasi-1 
elgimą.

I
—Gerai padarė,—kalbėjo vai-, 

stiečiai.
’‘Raudonasis Artojas”

Kiek Gavai Naujų 
Skaitytojų Savo 
Dienraščiui 
“LAISVEI”

A. Beleckiene, sekrt.

ALDLD. 194 kuopa, iš 
Auburh, Ilk, sveikina savo 
diehfaštį “Laisvę” su jo de- 
šim tretinėmis sukaktu vė-? 
mis ir ^drauge prisiunčia $5.

Taipo pat paminėjimui 
dienraščio dešimtmetinio ju- 
bilėjaus, LDSA. 38 kuopa, 
iš Paterson, N. J., per d.

ku-1 Prapiestienę, p a a u kojo: 
“Laisvei” $5.

LAIŠKAS “LAISVĖS”
REDAKCIJAI

kentėjimai
nuo darbo

Ir bažny-

j. ^ocialistaujantis Anglijos.ministeris pirmininkas Ram-i 
MacDonaldas atvyko Amerikon neva kaip “taikos an

gelas.” Jį sveikina visa buržuazinė laikraštija. Jis žada 
•^"lagiheniniai ir “draugiškai” pasitart su prezidentu Hoove- 

apie “nusiginklavimą” bei ginkluotės, sumažinimą.
> Bet jeigu ir bus tokios kalbos tarp Anglijos imperia- 

^į^Jižmo .atstovo MacDonaldo ir Amerikos imperialistų inži- 
^nieriaus Hpovęrio, Tai tik apie mažinimą skaičiaus nuse- 

naujam karui. netikusių ir labai brangių didžiųjų 
karo laivų. , Gal, MacDonaldas padarys kokį nusileidimą 

klausime šarvuotlaivių, (Vidutinių karo laivų, kuriais 
"^Anglija kol kas yra stipreshė, nekaip Jungtinės Valsti- 
y Toks laikinas nusileidimas iki susilyginimo i^ra ga- 
T^ Jįmas. ’ Tačiaus per paskutinius keturis ^mėnesius, bei- 
’Jį./nanL deryboms apie pačius šarvuotlaivjųs, kaip Anglija, 

Amerika statydinosi vis naujus.
Nr Keikia, tačiaus, minėti, kad šarvuotlaivis nėra šioje 
karinės technikos gadynėje toks jau pamatiniai svarbus 
įrankis.' Užtat nei nešneka apie moderniškiausių, nau- 

L....jovinių karo pabūklų: milžiniškų bombinių orlaivių, m.ir- 
I ' tingiausiųjų gazų ir “tankų” sumažinimą bei jų skaičiaus 
< apribojimą.
j ^ IN’ėžiūriht visų nusiginklavimo klegėjimų, kaip Ameri- 
l ^-ka, taip Anglija, du galingiausi imperialistiniai pasaulyj
• bporientai, visais garais rengiasi ir rengsis į karą. Laiki- 
> . pas sųsiderėjimas delei šarvuotlaivių skaičiaus galės būt
• i .padarytas kaip ir kokios “paliaubos,” idant tuo tarpu 
j t»hendrinti spėkas, besimobilizuojant karan prieš Sovietų
• Sąjungą, , Nes tik su ja apsidirbus imperialistai drąsiai 
J įalėjtų pradėti naują tarpsavjnę pasaulio skerdynę.
j Anjos socialripinisteris, laike derybų Hąagoje, viso- 

jeįppųs kovojo,prieš.Amerikos Youngo-Morgano pla-Skeliąs

na delei karo mokesčių iškolektavimo ir karo paskolų 
mokėjimo. . >■ •: į i •,

Prezidentas Hooveris apie mėnesį .laiko atgal diploma
tiškoj formoj pareiškė, kad jis neatsiliksias ginklavimosi 
srityj.. Sako: v ... f |

“Nei viepas Jungtiniu;. Valstijų ^prezidentas dar .'nėra 
padvejojęs paskelbti^ kabą, kuomet šk-lies'-" Saugumas to 
reikalavo.” j į !

.Šnekos tarp MacDonaldo ir Uen už priklausymą Komunis-
Hooverio galės būt nuošir
džios tiktai ’klapsimu karo 
prieš Sovietų Sąjungą. O kai 
del santikių tarp Amerikos ir 
Anglijos imperialistų; tai vie
nas ir kitas, ištikimųjų, laikys 
po kirvį įsitraukęs į rankovę, 
tuo pačiu laiku saldžiai liežu
viu maldamas.. .i i >

Trukšmauja, sveikina Mac- 
Donaldą ir Amerikos socialis
tai. Tiesa, jis, būdamas 1924 
m. Anglų ..vąljdžios . galvinyj, i 
pradėjo naujų šarvuotlaivių 
statymo programą; jis kariš
komis jėgomis triuškino ir 
triuškina Indijos darbininkų 
sukilimus; jis -skerdžia dabar 
Palestinos arabus darbininkus 
ir valstiečius, 'kylančius prieš 
Anglų imperializmą ir prieš to 
imperializmo : agentus, žydus 
sionistus; jis laiko už gerklės 
pajungtąjį' AikipU ; jo vyriau
sybe I^iįoj.’teįąia ;(Merutę) 
'1 ” - ( • < dėšinitis 1 darbininkų

tų Partijai’-; MhcDonaldo val
džia nei. neprisimena apie pa
naikinimą 1927 metais išleisto 
Anglijoj įstatymo, faktipai už
draudžiančio streikus, i Jis rei
kalauja, kad Sovietai atmokė
tų fnilžiniškas sumas pinigų 
Anglijos kapitalistams 
siems serus carinėje i 
Visais atžvilgiais 
das neatsilieka nuo 
savo iipperialistinių pįrmtakū- 
nų. Bet tokie “dalykėliai” 
nekenkia Amerikos 
tams sveikinti 
kaipo ‘ 
luoto ją.

šalin sočia 1-impej‘ialistus, 
kaip ir atviruosius imperialis
tus! šalin karinius, suokalbius 
prieš Sovietų Sąjungą! Tegy
vuoja kova apgynimui Sovietų 
Respublikos! Tegyvuoja vis 
platesnė ir smarkesnė Ameri
kos ’ proletariato kova prieš 
nau j ai \ ruošiamą jrasay 1 iriį '> ką
rą!

Gerbiąmoji Redakcija: 
“Laisvės” num. 229, 

lapyj antram, d. Šolomskas 
rašo straipsnelį “Mintys ir 
Faktai,” kur pažymi, kad 
SSSR i darbininkai gauna 
nuo 36 iki 48 vai. poilsio į 
savaitę. Man neaišku, ko
dėl taip mažai. Mes dirba
me 60 valandų savaitėje, 
betgi 
100 valandų poilsio. Noriu, 

d. Šolomskas paaiškin-kad 
tu.

pus-

Klausia Jus Tūkstančiai 
Klasiniai Susipratusių Dar
bininkų—‘Laisvės’ Skaity

tojų ir Rėmėju 
“Laisvės” Bendrovės Di

rektoriai, nuo 1 d. Spalių 
(October) iki 15 d. Lapkri
čio (November), paskelbė 
Vajų gavimui “Laisvei” dar 
daugiau naujų skaitytojų.

"LAISVES” KAINA

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS

lieka daugiau, kaip

Draugiškai,
Wm. Bučinskus,
Torrington, donn

do-
ap-;
sa-'

tiirčju- 
„ Rusijoje. 
MącDonal-' 

atvirųjų

ykeliai” 
sočia lis- 

MacDonaldą, 
socialistą ir nusigink-

Red. Pastaba:
Draugas B. matomai ne

suprato. ‘Drg. šolomskas 
tatai rašydamas turėjo ome- 
nyj ne darbo dienų vakarus 
ir naktis, bet šventadienius 
— poilsio dienas, kuriom 
naudojasi SSSR, darbinin- 
BrG I

EASTON, PA.
L. D. S. A. 14-tos kuopos 

susirinkimas 'įvyks utarninke, 
8 d. spalių, 7:30 vai. vakare, 
pas drg. S. Bimbięnę, 1304 
Lehigh St., Easton, Pa.

Draugės, būtinai visos da
lyvaukite, nes bus daug nau
jų ir svarbių dalykėliųv svars
tyta. I Taipogi darbininkės, ku
rios simpatizuoja mūsų judėji
mui, įšh’dihgai kyiečįamos at
eiti ir įstoti į mūsų-kuopą.

B. E.T Sehkevičiene,
Sekretorė.

Seniem skaitytojam, atsi
naujinant p r e num e r a t a 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir, savo prenu^ 
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

Gattie Dovaną!
“Laisves” Bendrovės Di

rektoriai kviečia į kontestą 
visus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

Sekančias Dovanas:
PIRMA .... $30.00 
ANTRA .... $25.00 
TREČIA . . . 
KETVIRTA.
PENKTA . . . 
ŠEŠTA ....

( Darbuodamiesi 
:“Laisvei” naujų
kibai dąug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
švietos ir dar gausite dova- 
nąr

SU PRENUMERATOM 
rŠYKIU SIŲSKITE IR

- ; MOKESTĮ

Gavuš naują prenumera
tą, siunčiant prenumerato
riaus vardą ir antrašą del 
siuntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

$15.00
$10.00

. $5.00
rink ime 
skaitytojų,

kurie buvo suva- 
ir sėdėjo ant ve- 
gyrė žamoituko,

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalip 4 d. :
—Portugalija -paskelbta rėš 

publika, 1910.

“LAISVE”
46; Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienrąštL Būtinai aplanky
kite 'juos.
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CLEVELANDO ŽINIOS’ * * f

25 d. rugsėjo A. L. D. L. D. 
22-ros kuopos susirinkime gau
ta 8 nauji nariai'ir kitų 5-kių 
priduota mokestys už 1929 
metus. Reiškia, mūsų kuopa 
pasiekė pereitų metų skaitli
nę 118 narių išvakariuose agi
tacijos mėnesio. Na, jeigu ga
lima narių gauti be agitacijos, 
tai su agitacija ir pasileidus 
darban visiems kuopos na
riams laike vajaus mėnesio, 
galėsime pasidžiaugti teigiamu 
rezultatu.

Kaip būtų gražu, kad visi 
nariai permatytų svarbą vei
kimo šioje organizacijoje. Da-

vėdos užpulta ir sunaikinta. 
Krautuvė, kur radosi maistas 
ir unijos raštinė, taipgi suly
ginta su žeme.

Tas dėjosi tada, kada įstaty
mais vaduojantis Gastonijoje 
stovėjo milicija ir “veikė,” 
kaip vietos, taip ir valstijos 

■ įstatymai. Tie įstatymai strei- 
kierių negynė, bet padėjo juo
sius pulti. Ir po tokio puoli
mo ir persekiojimo streikie- 
riam neliko niekas daugiaus 
daryti, kaip tik patiems rūpin
tis apsigynimu savęs, savo kū
dikių ir šeimynų.

Tie įstatymai, kuriais jie ti-
bar net yra tokių, kurie sako, kėjosi, kad bus apginta jųjų 
kad tai ne jojo darbas dirbti/ nuosavybė ir gyvastis, buvo
bet “kritikuoti” visą- 
esanti jojo “pareiga.”

svietą prieš juos. Čia streikieriai ap
siriko. Įstatymais jie negalėjo 

S. i naudotis. Įstatymai gynė bo- 
! sus.

Degutininkai ir Kas Jie Tokie?
Clevelando degutininkų vir- 

šyla fašistpalaikis’ Karpa, kad' 
sumanytų, tai komunistus 
šaukšte vandens prigirdytų.! 
Karpa, su sauja sandariečių, i 
tokių pat deguto išpažintojų/ 
išleidžia degutpagaikštį —; 
“Dirvą.” Šis srutų mėšlynas' 
sutalpina viską, kiek tik Kar-! 
pos arbūzas gali sugalvoti. Ir 
matyt, kad degutininkas Kar-į 
pa to viso delei, t. y., dergimui 
komunistų dirba dieną ir 
“overtime” kas naktį.

Jokis kapitalistinis laikraš-į 
tis, kuris yra leidžiamas di- 
džiojo biznio, nėra niekur iri 
niekados taip žemai ir bjauriai- 
šmeižęs komunistus, darbinin
kų streikus arba vienintelę i 
darbininkų-valstiečių valdomą' 
šalį Sovietų Rusiją, kaip kad: 
yra atsižymėjęs fašistas Kar
pa tame amate.

Toki purviną darbą tegali 
varyti tokis gyvūnas, kuris gy
vena iš subudavoto prakeiks
mo, išsiveržusio iš milionų nu-i 
kankintų darbininkų gyvas-, 
čių klasių kovos eisenoj. Ko- 
rikas-žmogžudys, kuris neria 
kilpą ant kaklo arba sujungia 
elektros sriovę,' kad atėmus 
“prasikaltėlio” gyvastį, nėra 
tokis bjaurus, kaip tas, kuris 
be įstatymų—tų įstatymų, ku
riuos pats advokatauja, siūlo 
govėdos, deguto-linčiaus teis
mą visiems tiems, kurių nuo
monės nesutinka su jojo.

Tatai aišku, kiek yra verti 
Karpos-degutininko ginami į- 
statymai, “demokratija,” kada' 
darbininkas išeina kovoti prieš 
bosus šioje “laisvoje šalyje,” 
kurie kerta jam algą iš kairės 
ir dešinės ir ilgina dienos dar
bą.

Tas atsitiko Gastonijoj, kur 
šiandien bosai spjovė ant visų 
“demokratiškų” įstatymų.

Kada Gastonijos audėjai- 
darbininkai pasipriešina ir su
streikuoja prieš numušimą al
gų, pailginimą darbo valandų 
ir įvedimą “speed up” siste
mos, jie tuojaus atsidūrė po 
atviru dangum ant gatvės. Vė
liau jų šėtros (kurias Tarp
tautinė Darbininkų Pagelba 
jiem įtaisė ant tuščių lotų už 
miesto) nakties laiku buvo go-

CASTON ROPSEVICH

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

Bosai nepasiganėdino išme
timu streikierių ant gatvės, su
griovimu jų šėtrų, sunaikini
mu unijos ir maisto krautu
vės. Streikieriai, su pagelba 
T. D. A. organizacijos, įsikūrė 
naujas šėtras; naują unijos 
raštinę.

Bosai dar labiau pradėjo 
siusti, pamatę darbininkų ge
ležinę vienybę. Organizuoja 
govėdą degutininkų, kurie gir
domi ir girti leidžiami darban 
išgriovimui streikierių šėtrų ir 
unijos raštinės. Darbininkai ■ 
pamatė, kad apgynimui sa
vo ir kūdikių gyvasties neliko 
kitos išeities, kaip tik stoti ko
von prieš užpuolikus. Ir už 
tai, kad streikieriai gynė savo 
ir kūdikių gyvastį, šiandien 
kaltinami užmušime policijos 
viršininko Aderholto.

Bosų įstatymais norima elek
tros kedėje sudeginti kelis ne
kaltus darbininkus. Reiškia, 
čia norima streiko vadus pa- 
karti-elektra sudeginti. Ne
bus vadų—nebus streiko, taip 
mano Gastonijos bosai.

Taip mano ir turavoja de
gutininkai iš “Dirvos” štabo. 
Karpa rugsėjo 23 d. laidoje 
sako: “Valdžia turėtų komu
nistus suvaldyt.” O kaip su
valdyt, štai jojo receptas: “Vi
si komunistai turėtų būti sma
la ištepti ir plunksnomis abi- 
berti. Darbininkai patys grei
čiau susitaikytų su darbda
viais.”

Niekšas—degutininkas Kar
pa pasivėlavo su tuo recep
tu. Gastonijos degutininkai 
jau buvo atlikę eilę tokių dar
bų, kokius siūlo Karpa savo 
mėšlyne “Dirvoj.”

Kiek Amerikoje yra buvę 
praeityje didesnių darbininkų 
kovų-streikų, kiekviename jų 
“Dirvos” degutininkai stengėsi 
sulošti Pilėnų rolę. Gerai pa
mename Patersono audėjų 
streiką, kur “Dirvos” deguti
ninkas Karpa, Pilėną pasiva
dinęs, norėjo svietui įrodyti, 
kad “Komunistai už kapitalis
tų pinigus išvedė audėjus į 
streiką.” Passaic’e, kad “žy
dai komunistai suirutėn įgrū
do darbininkus.” Tas pats 
New Bedford ir dabar Gasto
nia, N. C.

Štai “Dirvos” No. 39, už 
rugsėjo 27 d. Karpa, palindęs 
po “Koresp.” aprašo “Kruvini 
Nuotikiai Gastonijoj.” Čia 
niekas daugiau, kaip iš pir
mesnių “Dirvos ir kapitalistų 
šmeižtų rinkinys, kuris štai 
kaip rutuliuojamas: “Komuni
stų užsimojimai...” “Komu
nizmas juodukams nelimpa. . .

i Streikas, kilęs iš industrialio 
! nesusipratimo išsivystė į žiau- 
; rią rasinę ir politinę neapy
kantą.”

Tas fašistas negalėtų būti 
'degutininkų, jei jisai degutiš- 
kai neprotautų. Mat, ir jojo 

I bendrai, kad ir Lietuvoje, žy
dų krautuves ir jų iškabas de- 

i gutuoja arba kas kalba kitaip, 
tą apipila srutomis, pavaišina 
lazda.

Taigi, savo provokatoriška- 
me aprašyme nori įrodyti, kad 
Gastonijoje balti su juodais

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

kaujasi: “streikas... išsivystė 
į žiaurią rasinę . . . neapykan
tą.”

Suprantama, to degutininko 
receptu, darbininkai juodi su 
baltais turi pjautis taip lygiai,- 
kaip jojo bendrai daro ir ad
vokatauja Šančiuose, Prienuose, 
Kaune ir kituose Lietuvos mie
stuose. šitą govėdų “teismo”

(Tąsa ant 4-to pusi.)

... Atletas turi turėt ištvermę!

i. Cigaretas turi turėt SKONI?
Jūs galite išmėgint cigaretą del bile vienos Iš 
tūkstančių priežasčių—bet jūs jį nuolat rūkysi
te deJ jo skonio.
O jeigu, sykiu su švelniu ir maloniu skoniu ir 
patraukiančiu kvapsniu. . .jūs gaunate dar tą 
patenkinančią ypatybę, kurią tabiokiai vadina... 
“didžiausiu pasitenkinimu iš cigarete”... tai 
jūs gaunate viską.. .joks kitas cigaretas negali 
jums daugiau suteikti.
Visa tai yra Chesterfield’e, kadangi gerieji 
tabakai yra ekspertiškai sumaišyti standardi- 
niu Chesterfield būdu...Viena taisyklė nusako 
kiekieną žingsnį:

“SKONIS virš visko” ŠVELNŪS 
... o vienok 
PATENKINA

hesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI 

(c) 1920, LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

A

MATTHEW P. BALLAS BROOKLYN LABOR LYCEUM Tel. Stagg 9938

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER
DARBININKŲ ĮSTAIGA DR. MENDEL0W1TZ

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

r*- ’ . .
• • t
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GRAB0R1US j I 
‘atamauju visiems be skirtumo į 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį., Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street B
BROOKLYN. N. Y. Į

GYVYBE 
PRIKLAUSO i 

NUO ŠTAI KO
JNKSTŲ.KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gok 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organu 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:. 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje. ♦

tt*
HAARLEM OIL

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

Keturios bolių alleys.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel.. Stagg 3842

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

■ '• ’ 5;ca>.sst3CEVF.RYKAI!
Kad turėti sveikas kojas, dėvėk Bridgewaterio lietuvių darbininkų koope- 

ratyvės išdirbystės čeverykus.
Stipriai pasiūti, puikiai pritaikyti kojoms ir gerai dėvisi. Taipgi ir ekstra 

pločio.
Kainos, palyginamai su verte, labai Nuo $4.00 iki $6.50

VYRAMS, MOTERIMS, VAIKAMS ir MERGAITĖMS
Visokių pasirenkant stylių-madų. Pat. pumps, oxf. slippers, rubbers.

Mūsų krautuvėse kainos ant visokios rūšies čeverykų yra žemesnės 
negu kitose krautuvėse.

Milčius Shoe Shos, Inc
PROGRES SHOE CO.

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

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

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesi 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 raikyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

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

1 riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyviŠkas lietuvią, 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 

, rantuojami. Cigarus parfunčiame 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo- 

, nčms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai laidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą: telpa daug gražiu eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas | 
ir ant gražios popieros spausdina- Į 
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------ $1.5$

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

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

Argentina

$1,000 Tik Už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

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

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

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

bet mū

lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dla&ą ir nediHo- 
■n nuo 9 :10 iki 6 vai. po platų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUASH 

WILKES-BARRE, PA.
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VICTOR
Lietuviški Rekordai

Paprašykite Victoro krautuvninką nagriežt naujausius orthophoniškus 
rekordus ant naujos Victor-Radio Electrola Re 45 

Būtinai išgirskite šį juokingą rekordą. Prisijuoksite iki sočiai. 
75c

J. ŽIŪRONAS IR GRUPĖ 
JUOZAS ŽIŪRONASV-14014

V-14013

V-14009

V-14008

V-14006

V-14004

' V-14003

V-14011

V-14005

80752
r 

t
i

WILKES-BARRE, Pl Seno Vinco pasikalbėjimas 
kolonijose su draugais 14 d. 
spalių, 7-ta vai. vakare, 206 
So. Main “st 
Pa. Visi progresyviai darbi
ninkai kviečiami dalyvauti. 
Bendrai būnant ir S. Vincui, 

prakal- išdiskusuosime mūsų kolonijos 
vakare, 
315-17

Wilkes-Barre,

dalyvauti

progresyvių darbininkų klau
simą, ką hues turime padarę ir 
ką dar turime daryt ir atitai
syt mūsų klaidas, kur buvo pa
darytos praeityje. Tą viską 
tik bendrai išdiskusavę galėsi
me atsiekt.

Scrantonas gauna 15 d. spa- 
Nes/lių vakare. Tai draugai galės 

ir bendrai svarstyti įvy- 
jų kolonijoj.

J. V. S., Apsk.
1 Kom. Narys.

10-ties Colių, Listo Kainos
BURDINGIERIUS PRAKTIKUOJA
KLAUSYK, MYLIMOJI

BALSINIAI
Naktis svajonėms papuošta 
Oi greičiau, greičiau

Saka mano Šiokia
Molio uzbonas 2. Ne

Beauštant! aušrelė 
Laiškas pas tėveli

Ponas Numlrd—Dalis
Ponas NumirS—Dalis

už šiaučio Viktoria

Zosė Krasauskienė

Volterą itč-Zosė Krasauskienė

P. Stankūnas

i
2

Zosė Krasauskicnė-Bonediktas Vaitekūnas
Juozas Kamešis-Benediktas Vaitekūnas

Davatkėlė Po Sodneli 
P. Stankūnas

Vinckevlčius-Daukša-Nanaleko
V i ncke vi č i u s-Dauk š a-Nam i oko

Dalgė* Dienelė
Pasėjo Broleli*

INSTRUMENTALIšKI
Kalnų Polka 
Katarinos Polka

Džiugus Variakaly*
Miškas Aukeijonas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
Rūtų Polka 
Daina Jaunystės Nelaimės

81693

Dulks

Lietuvių Orkestrą

Penkių Alkanų Muzikantų

ORKESTRĄ
Laisčiau Rūtą—Polka
Kauno—Polka

Kvictkos Valcas
Giedrutis Valcas 81443 Mainierių Polka

Lakštingalos Polka81308 |

Klatnkitc vardo Victor; jis yra jums gvarantuotas, 
; y Rašykite prašydami katalogo, gausite už dyką.

Naujas Orthophonic

Victor
'' ▼ Rekordas

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio-victor Corporation of America 

CAMDEN. NEW JERSEY

A. L. D. L. D. 12-to Apskričio
Reikalai apie Rengimą Pra
kalbų Maršruto Senam Vin
cui Mūsų Ribose.
Binghamton, N. Y., 

bos įvyks 18 d. spalių 
Lietuvių svetainėje, 
Clinton St.

Čia pranešu visoms A. L. D. 
L. D. kuopoms, kad iš surink
tų aukų per S. Vinco prakal
bas, apmokėjus vietines išlai
das, likusi dalis turi būt pa
siųsta 12-tam Apskričiui, 
apskritis turės išlaidų kalbėto- 
jaus siuntinėjimui ir daininin
kų nuvežimas į kolonijas per 
maršrutą.

Kurios kuopos dar šių metų 
duokles nesumokėjote į apskri
tį, tai malonėkite tuojaus tą 
atlikti, 
du—J.
Tompkin St., Pittston, Pa. 
kius rašykite O.’.Žiurienės 
du.

fiiiM
MADOS

Pinigus siųskite 
Kuncevičius,

RUSIŠKA

ten. 
kius

dvi gražios karvės ir keletas 
vištų. Nuostolių. padaryta 
virš 700 dolerių.

Tą pačią dieną, netoli nuo 
čia, Pine Knot elektros darbi
ninkas, dirbdamas apie mai
nas, užpuolė ant tam tikrų 
elektros bątarėjų ir žuvo. Nu
degė ranka, koja ir viduriai iš
degė. žodžiu, suspirgėjo vi
sas.

Darbininkai, kaip tos bitės, 
visur dirbk, kruta visokiose 
industrijose, kitiems pelnus 
kraudami, o patys vos pusba
džiai gali Išsimaitinti. Paga
linus, taip skursdami 
gauna.

Ii
LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio 
navimo

Bell Phone, Poplar 7546
' į

vaiv 
150 
če- 

var-
Rugsėjo 25 ' d. iškilo gals 

ras ir užsidegė Saliamono Stą 
siulevičiaus tvartelis, sudegi

I % TURKIŠKA n u
_

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
rVT.D A Antroj klasėj lašais išsimaudymas «/-» y-t « LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant 

trečių lubų, oringam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrum vandeniu. |
LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

žemą

patar- 
ir už

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.

A. F. STANKUS
kainą,

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

1023 Mt. Vernon

A. Deltuva.

Street
MINERSVILLE, PA PHILADELPHIA, PA.

Pas mane galite 
kapinių 

už žemą

WEST BROADWAY 
o. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1873

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

SKAITYKIT IR 
PLATINKI! 

LAISVĘ”

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir gjj 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas jniegojimui bamba- gg 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. |p 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debcvoise Sts. ®

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yofko Universiteto 

Mokinti
Progresyyę 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

i
I

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0(k;. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

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

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

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

CLEVELAND!) ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

i zatorius, tai kartu jis daugiau 
i nori pasakyti visiem tiem lietu- 
| vių darbininkams, kurie pri- 
I klauso S.L.A. 14 kp. ir kudir-

> ir kitose, kad 
ir jum to paties reikia: “O

I tik visa bėda, kad aš pats vie- 
_ ______ ; pakelti negaliu, 
tai pasiganėdinsiu liežuviu 
jums pagrąsinti.”

Tai tokia sandariečių-fašis- 
| tų “dora,” kuri susideda iš |

:snų.
Clevelando lietuviai darbi

ninkai, spalių mėn. užėjus, tu-1 
rime visi, kaip vienas, mestis į i 
darbą, kad fašistiniam brudui 
uždavus prideramą smūgi, j 
Lietuvių darbininkų turi būti 
vienas obalsis: lauk deguto- 
plunksnų patronai iš mūsų 
tarpo!

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY 
r 

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai: |

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 78(15

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

PARDUODAM LAIVAKORTES 
Parūpinant mortgičius namams ir 

IR SIUNČIAM PINIGUS
Į VISAS ŠALIS Tel

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

..........  ...III

būdą Karpa atvirai siūlo prieš L - -• A 
visus tuos darbininkus, kurie iv 
atsisako nuolankauti bosams. | • - —

Šioji degutininkų grupelė \ TmalZ 
yra žinoma is jos darbų S. 
L. A. 14-toje kuopoje, kur jie 1- 
šmugelio keliu ir pono Vi- ” 
taičio atvežtu iš P. T. “ukazu” 
norėjo išmesti virš 50 narių, tų, dįgu^maloFir plunk 
kurie nesutiko klausyt sandarie- i 
čių-degutininkų, t. y., išrinkti 
juos delegatais Seiman ir į kp. 
valdybą.

Kąrpa ir jojo draugai leidžia 
.lapelius, gabena ne narius susi- 
rinkimuosna, kad sudarius savo 
pusėj' daugiau balsų. Karpa 
savo pačią atgabena ir priver
čia balsuoti už degutininkų ti- 
kietą, nors ji nebuvo S. L. A. 
jiarė. Tokiais būdais jie pasi- j 
Jąlko S. L. A. 14 kp. valdyboje. į 
."Nagrada už tą šmugelį teko žu- 
Idii, pavidale gerai apmokamo 
organizatoriaus. Dabar šitas 
deįgutininkas trankosi po visas 
JUL. A. kp. už S. L. A. narių 
pinigus ir organizuoja deguti- 
liinkus prie sekamo seimo. į__ j ______ _

Jeigu ( .Člevelando kapitalisti-! rengti "koncertą ir balių 2 d. i 
nis teimas pasmerkė degutinin- i lapkričio. Programos išpildy-

Pieno Darbininkas.

McADOO, PA.
čia gyvuoja A. L. D. 

120-ta kuopa. Apie ją
L. D. 
spau-

doj žinių labai mažai matosi.! 
Bet dabar ji nori plačiau pa
sirodyti ne tik spaudoj, o ir 

į visoj apielinkėj. Ji nutarė su-;

VASAROS BARG. .s AI
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 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA*
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

"netoli skvero, nauji namai su vi- 
' sais modemiškais 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

namus labai pigiai ir tas neilgai I

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

nis teimas pasmerkė degutinin-1 lapkričio.
kų šmugelį S. L. A. 14 kp., tai me dalyvaus Lyros Choras iš; 
aišku, kad jis buvo per juodas Shenandoah,
ir bjaurus. kelias dainas; bus duetų ir k i- i

Degutininkų supratimu, to- tokių pamarginimų.
. kius narius jau ne valdišku tei- turime puikių deklamatorkų, 

smu reikia teisti, bet degutu- kurios irgi pasirodys.
smala, kada jie atsisako lietu
viškų kukluksų klausyti.

Štai jums ir visa “]
jdeguto-smalos-plunksnų išpa
žintojų. Draugijose užtemi
mai, kad nariai pradėjo šiauštis! 
prieš sandariečius, nieko nelau
kęs surask, kas vadas-nenuora- 
jma. Suradęs, paleisk degutą- 
&malą darban.

Kada “Dirvos” kluksas kal
ba apie Gastonijos ir kitų pie
tinių valstijų audėjų streiką ir 
siūlo plunksnų-smalos teismo 
būdą prieš tenaitinius organi-

kuris sudainuos

Mes čia

visuomet apielinkiųMes 
miestų parengimuose dalyvau-j--------  1UAVUVU 1111 U VkJ V V4CV1J V tvtl

paslaptis” jame, todėl tikimės, kad ir tų!
miestų lietuviai darbininkai | 
tuomi patim ir mums atsiteisi 
—atsilankys į mūsų parengi
mą. Mes jums nusiųsime ti- 
kietų, tai pasistengkite juos iš
parduoti ir tuomi pagelbėsite 
mums.

Išanksto užkviečiame visus 
ir visas dalyvauti mūsų paren
gime, o mes pasistengsime vi
sus užganėdinti.

Komitetas.

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

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

3

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRU )G EW ATER—l-’A R M A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 žirklys, J 00 viš
tų,- 25 turkės; parsiduoda už! 
$6,000Farba mainytų ant 2 arba 
3 Šeimynom namo su garadžiumJ 
Matykite Najarian:

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mūsos krau-1 

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 
groseriu ar mėsa. Pai'siduoda 
$9,500. Matykite A. Ivas.

su 
už

Per Žydu Šventes Atdara Vakarais

3

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

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau, 
nas

Visas bildingas pil- 
pr įkrautas visokių jums 
reikalingų rakandų.

SYVESMMOJO KAMBARIU RAKANDAI-PIGIAI1
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus-
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- įj JĮ

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį T"

Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apiennKOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir sukatomis 
iki 10 vai. vakare

nuleidžiamais galais stalu |

$18.50
Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 

Mūstį kompanijos kainos yra žemesnes, negu kitų, ir angliai 
mumis] 

bet

laiku.
labai geri.

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

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A; 1VAS ir C. P.'YURGELUN

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

ir 
ir Penkių gabalų Pusryčių Se

tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

sės

t

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues
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Penktadienis, Spalių 4, 1929 LAISVEVIETOS ŽINIOS
I Pastaba Lošėjams

Minėkite Bazara

kad trukšmas sumažina 
gui net norą valgyti.

no ir matė apgarsinimuose.
Brooklynietis.

rai
Visuomet, užgesinus šviesas,

baryje, iš vienos pusės,

(Kiek Trukšmas Kenkia 
Protui ir Apetitui

Minėkite, kad Madison Sq. 
Gardene eina didysis bazaras' 
iki šio sekmadienio, 
komunistų dienraščių 
Workerio” ir “Freiheito. 
Kuo skaitlingiausiai 
tės j bazara. 
pasigrožėti, 
dailės ve i’Ari u 
jungos pamatyti bei įsigyti, ant nimosi visiškai ramiame kam-j 
vietos gardžiai užkąsti ir tt

trukšmingame, iš kitos puses.
Jau nuo seniau žinoma, kad 

trukšmas eikvoja žmogaus 
energiją, ypač protinę. Da
bar tam tikrais dėlikatnais 
moksliniais Įtaisais bus tiria
ma, kiek būtent energijos įvai
riais trukšmais sunaikinama ir 
kiek laiko ima, kol žmogus ga
li priprasti prie protinio dar-Tam tyčia įrengtoj laborato-i vj. . , , ,

Universiteto bo rastmeJe> klasėj ir kt., kuo- 
įmet aplinkui trukšmas.

šeštos Avenue biznierių Są
junga, turinti per visus iki 
$11,000,000 nuosavybės, vc(la'c|i lošimo, 
kovą delei miesto trukšmų su- 

i mažinimo.
riausiai ir

I.abai negerai daro, kuomet 
pradeda lošti, kaip greit už
gesina šviesas, taip greit kyla 
uždanga ir prasideda lošimas, 

j ir tuom pačiu sykiu publika 
pradeda bėgt į sėdynės. Na, 

j ir per keletą minučių nesigir- 
.... ....   Taip labai nege-

naudai' rijoj Columbijos
“Daily profesorius A.T. Poffenberger!

darys panašius trukšmus, kaipj .
lankyki- girdėt New Yorko gatvėse;

Ten yra kuom tyrinės, kiek trukšmas kenkia
pasilinksminti,Istudentams mokintis. Palygi- v. . T. . , 

iš Sovietų Sų-inimai bus daromi tarp moki-!mazlnlm0- J1!,ai dabar ,
- - - ■ Iriausiai ir finansuoja mol

'•* Inius bandymus trukšmo veiki-i reikia palaukt keletą minučių, 
Imo į žmogų. O yra patirta, kol publika ir tada

žmo-įtiktai uždangą pakelti.
Taipgi nemalonų įspū 

ro pirmininkai, kuomet išėję 
ant pagrindų pradeda rėkt, 
šaukt publiką, kad eitų su
sėst. Reikia užgesint šviesas, 
reiškia, bus penkias, kad pra
sideda programa; publika su
sės ir be šauksmo. Tuomet 
vėl šviesas atsukti, ir pirminin
kas išėjęs gali pasakyt, ką no
ri, tik nereikia pasakot, kokia 
kuopa ar draugija rengia ir

JUOZAS

Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAAHJ0T0JA8
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiansias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
Keystone -Main 9668
Bell___ u. -Oregon 5136

LIETUVIŠKA REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas tajsymas, 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.

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

New York.

Tftl.s Gvaenpolnt StfFit

LIETUVIŠKI K0NTRAKT0RIA1
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

M ai lavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkite* su niurni*, del
Apatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

Nau- 
biznj.

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.
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SERGANT/ VYRA/ /R MOTERTS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvoš Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių lt' Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų • ir .Mėšlažamės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c fnfj PnwJorc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- urimli S tiHU i Owners bij0< Už 7Bc už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrlin I 5»Y T'Jk (2f> centai už skrynutę) yra tai kanuolė prie! UI U v LuA kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PASU-

F. URBONAS
151 6102 Grand Avenue 

Maspeth, L. L, N. Y. 
Ku«p»* Clermont Avearo 

TELEPHONRt JUNIPER »7M

PHARMACY 
Brooklyn, N. Y

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREKNPOINT 14H

FRANK A. URBAN’S 
IKI Metropolitan Avenue,

_______________  ORDER BLANK -----------  
SiųbdtUMi pinigui* nu »ayo adresu, užraJykitos

Ai, iamitan patlraifs, siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, ui kur] Malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S GOLD POWDER3 Ir URBOLA. «u visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

N«.

Mtioatn* — BUte_

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA RU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų Instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cials klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Hla
šės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjima* iš 736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 59th Streets 

New York City
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Puslapis šeštas EAISVfi ? Penktadienis, Spalių 4, 1929

VIETOS ŽINIOS
Kaip Lietuviai Darbininkai Darbo Unijų Lygos Naujos 
Pasitiks Sovietų Lakūnus? Raštinės Reikalais

---------  Pereito antradienio konfe-
Sovietų lakūnai su savo lėk-; rencijoj Darbo Unijų Vienybės 

tuvu “šalis Sovietų’’ greitu j Lygos New Yorke, kur daly- 
laiku pribus New Yorke. Dar-jvavo 300 delegatų iš New Yor-
bininkai ruošia milžiniškas de
monstracijas pasitikimui. Lie

ko ir New Jersey, tapo nutar
ta įkurti tos organizacijos cen-

25-Metinės Požeminio 
Gelžkelio Sukaktuvės

Ketvirtadienį sukako : 25 
metai nuo to laiko, kai pra
dėjo New Yorke vaikščioti pir
mas požeminis elektros trau
kinys, nuo City Hali į Harle
mą.

TEATRAS -DAINOS-MUZIKA
KAIP NAPOLEONAS BUVO 
SUMUŠTAS

hillside; n. j.
Hillsaidiečiams ir včl naujiena, nes 

bus balius 5 <1. spalių, surengtas net 
dviejų draugijų, tai yra, S.L.A. 351 
kp. ir A.L.D.L.D. 200 kp., o turiu 
pasakyt, kad rengėjai turi paėmę to
kius muzikantus, kurie grieš dau
giausiai inportuotus šokius, tai dau
gelis sužinoję net pradėjo rūpintis 
ar jų kamašai tvarkoj. Kiti perka
si naujus, o kiti nunešė pas šiaučiiĮ 
padėt puspadžius, kad nereikėtų šokt 
basam. Turiu pasakyt, jei minėtos 
draugijos ką rengia, ta,i žmonių nie
kados neapgauna. Todėl ir šitas 
parengimas bus vienas iš geriausių 
ir didžiausių. Sako, kur vienybe, 
ten ir galybė. Tai būkite ne tik 
killsa’diečiai, bet visas Ncwarkas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ateities Žiedo Jaunuolių Draugi
jėlės pirmas šio sezono susirinkimas 
bus pirmadienio vakare, 7 d. spalių, 
po pamokos, “Laisvės” svetainėj. 
Kviečiame visus tėvus atsilankyti.

Sekr. P. Višniauskas.
(236-237)

BROOKLYN, N. Y.
P. L. A. 22-ros kuopos susi- 

panedėlį, 7 spalių, 
svetainėj. Prasidės lygiai 

vai. vakare. Kviečiame visus 
laiku pribūti. Nepamirškit

LIETUVIU VALGYKLA
; Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

tuviai darbininkai nuo to ne
atsiliks. Mes turime prisidėti 
prie pareiškimo savo simpati
jų ir džiaugsmo darbininkų 
krašto lakūnams.

Kaip mes prie to prisidė- 
sim ? Kaip dalyvausime pasi
tikime? Pavieniais? Organi
zuotai ?

Šito klausimo apkalbėjimui 
yra šaukiamas susirinkimas 
visų Brooklyn© organizuotų ir 
neorganizuotų lietuvių. Susi
rinkimas įvyks antradienį, spa
lių mėn. 8 d., “Laisvės“ sve
tainėje, kaip 8 vai. vak.

Visi A.L.D.L.D., T.D.A., L. 
D.S.A. ir Komunistų Partijos 
nariai kviečiami dalyvauti. 
Raginame dalyvauti ir ši kitų 
miestų lietuvius; įvairių orga
nizacijų valdybas. Ateikit lai
ku. Bus padarytas smulkes
nis pranešimas apie tai, kaip 
ta kryptimi darbuojasi kitų 
tautų darbininkai.

Kas Metai po 1,000 Jauną 
Mergaičių į Prostituciją

Beveik po 1,000 mergaičių 
buvo per metus sužvejojama 
New Yorke ir išsiunčiama į 
prostitucijos namus Bostonan, 
Pennsylvanijon ir kitur, tvirti
na Jungtinių Valstijų apskri
ties prokuroras Tuttle New 
Yorke. Apie tą mergaičių 
gaudymo šaiką dabar daugiau 
Sužinota, kada rado įvairius 
vaMuš sąrašuose Samuelio 
Reinsteino, kuris buvo gengste- 
rių nužudytas Bostone. Jis 
pats buvo ne tik prostitucijos 
namų agentas, bet gengsteris 
ir( plėšikas.
i ' 1 • ' ' '■

Sovietą Lakūną Priėmimo 
Mitingas 'New Yorke

Sovietų Sąjungos Draugai 
jau išdirbo planus priėmimui 
keturių sovietinių lakūnų, ku
rie trumpu laiku laukiami at-; 
skrist į New Yorką, po ilgiau-1 
šiai kelionei iš Maskvos per 
Sibirą, virš audringosios Beh- 
ringo Jūros, pro Alaskos kraš
tą ir virš Pacifiko (Didžiojo) 
Vandenyno.

Sovietų Draugų organizaci
ja pasamdė tų lakūnų priėmi
mui Madison Square Garden
svetainę, kurion sutelpa virš 
20,000 žmonių. Tas mitingas 
įvyks spalių 19 d., šeštadienio 
vakare. Bet spėjama, kad ir 
ta milžiniška svetainė negalės 
sutalpinti visos suplaukusios 
publikos. Todėl komisija turi 
susižymėjus dar tūlas kitas 
pridedamąsias svetaines neper- 
toli nuo Madison Square Gar
den©, į kurias galima būtų pa
siųsti publikos perviršį.

.Apart priėmimo prakalbų ir 
ceremonijų, Madison Square 
Gardene bus tą vakarą puiki 
orkestrą iš 100 muzikantų; 
dainininkų solistų ir kitų teat
rinių talentų, tinkamų pana- 
šiaį iškilmei.

Sovietų lakūnams bus įteikta 
specialiai pagaminti dideli žal
vario medaliai-p a v e i k s 1 ai, 
vaizduojanti tą jų žygį ir įvai
rius Sovietų šalies didžiuosius 
darbus.

Įvairių darbininkų unijų ir 
kitų proletarinių organizacijų 
atstovai įteiks lakūnams tam 
tyčia dailiškai padirbtas vė
liavas.

Lietuviai darbininkai taipgi 
yrą raginami skaitlingiau pasi
rodyti tame masiniame priėmi-
mo mitinge, negu kad jie iki 
šiol pasirodydavo įvairiuose 
tarptautiniuose mitinguose. O 
draugijos tegul renka savo at
stovus su pasveikinimais so
vietiniams lakūnams. Visais 
reikalais sąryšyj su tuom rei
kia kreiptis šiuo adresu : > •

Friends of Soviet Union
’ 512 Flatiron Building

. (Tel., Algonquin 6650)
:j New -■ York City.

trui naują ofisą, ir tuo tikslu 
pradedama kampanija surin
kimui $3,000. Tai labai vertas 
paramos dalykas.

Opera “Kornevilio Varpai”

M. E. Česnavičiūtė, Serpoletė
Šioje ^garsioje operoje svar- 

■ biausią rolę vaidins mūsų my- 
! limoji Margareta.

Serpoletė buvo įsivaizdinusi, 
kad ji yra grafaitė ir teismas 
ją pripažino grafaite. Bet 
vėliau paaiškėjo, kad ne ji 

'grafaitė, ale žermė. Jos rolė 
pilna susijudinimo, džiaugsmų 
ir liūdesių, pasisekimų ir 

į skaudžių nusivylimų. Tą vis- 
I ką Serpoletė išreiškia links- 
j momis ir gražiomis dainomis, 
kas daro gilaus įspūdžio ma- 

’ tant ir girdint tą viską, žino
dami česnavičiūtę, kaipo pui
kiai išsilavinusią, talentingą 

j dainininkę ir artistę, džiaugia- 
'mėsi turėsią progą šį veikalą 
i matyti pilnoje šviesoje.

Nepamirškite, jog perstaty
mas įvyks nedėlioję, 6 spalių, 
Brooklyn Labor Lyceum sve
tainėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 3-čią 
valandą po pietų.

Išanksto įsigykite tikietus iš 
choriečių.

Kur ir Kada Bus Daktaro 
Kaškiaučiaus Prakalbos

Pastaromis dienomis buvo 
pranešta, kad daktarui Kar
kiančiu! rengiamos prakalbos 
11 d. lapkričio, svetainėje ant 
Liberty Ave., Richmond Hill. 
Dabar turime pranešti, kad 
prakalbos įvyks tą pačią die
ną, 11 d. spalių, 7:30 vai. va
kare, naujoj vietoj, svetainėj 
Ozanam Hali, 10313—103rd 
Avė., palei Oxford eleveiterio 
stotį, vienas blokas į šiaurius. 
Išlipus ant Oxford stoties ir 
nulipus priekiniais laiptais že
myn, reikia eiti 104 gatve vie
ną bloką į šiaurius. Svetainė 
randasi tarpe 103 ir 104 gat
vių, ant 103rd Avė., Ozone 
Park. Visi gerai įsitėmykite 
vietą ir dieną. Atsiminkite, 
kad daktaras Kaškiaučius sa
vo prakalboj daug naujo pa
sakys apie sveikatą, o tas vi
siems be galo svarbu.

Taigi, visi Richmond Hill, 
East New York© ir apielinkių 
darbininkai ir darbininkės da
lyvaukite šiose prakalbose.

Prakalbas rengia A.L.D.L.D. 
185 ir L. D. S. A. 111 kuopos, 
gyvuojančios šioje apielinkėje.

Rengėjai.

“Kornevilio Varpą”
Tikietu Platintojams,

Visi vietiniai ir apielinkės 
tikietų platintojai būtinai grą
žinkite tįkietus Aido Choro 
valdybai ne vėliau petnyčios, 
4 d. spalių. Kuomet tikietai 
grąžinami lošimo dienoj, pa
daro didelę betvarkę.

Aido Choro Valdyba.

Istorijos mylėtojai galės pa
matyti judamuose paveiksluo
se vieną iš dramatiškiausių 
karinių mūšių, “Waterloo,” 
Momart Teatre, Fulton St. ir 
Rockwell Place, Brooklyn©, 
kur tas veikalas prasidės šį 
penktadienį, spalių 4 d. ir tę
sis ištisą savaitę.

Tai mūšis, kuris galutinai 
nulėmė likimą Francijos impe
ratoriaus Napoleono Pirmojo. 
Jį su manevravo ir, galų gale, 
čia . sukirto anglai vadovybėje 
Wellington© ir prūsai, vado
vaujami feldmaršalo Blue- 
cherio, kuris, mūšiui įpusėjus, 
su naujomis spėkomis nustebi
no ir sudemoralizavo francū- 
zus. Francūzai kovėsi su ne
svietišku narsumu, bet, galų 
gale, tapo perlaužti. Po to 
sekė baisiai pražūtingas, ka
tastrofiškas jų bėgimas atgal.

Francūzai žymia dalim pra
lošė tą susikirtimą todėl, kad 
jų vado Napoleono protas jau 
neveikė taip gerai, kaip pir- 
miaus; jis buvo jau pradėjęs 
kliurti; be reikalo pavėlavo 
užimti tinkamas pozicijas ir 
davė laiko anglams susiorga
nizuoti. O būtų galėjęs atsky
riam supliekti anglus, pirm 
prūsams atvykstant; su vienais 
prūsais gi francūzai veikiausia 
būtų laimėję kovą.

Judis pagamintas Emelkos 
Kompanijos Vokietijoj. Duo
da tikresnį to įvykio perstaty
mą, negu kad matome angliš
kose istorijose. Gaminant tą 
judį prisidėjo ir francūzų ir 
vokiečių karo žinovai su pa
tarimais bei nurodymais.

Veikale parodoma veiksmai 
ir kitų to laiko žymiausių as
menų : narsiojo francūzų mar
šalo Ney’o, Austrijos diploma
to Metternicho, išdavikiško 
Talleyrando, Prūsų karaliaus 
Fridricho Viliaus III; lenkės 
grafienės Tarnowsko, Napole
ono šnipės ir mylėtinės ir t. t.

Vaidinime dalyvauja 15,000 
asmenų.

J. C. K.

Elizabethas ir Harrisonaš su Kear
ney, nes hillsaidiečiai tuos miestus 
taipgi aplanko ir jūs turite atsilygin
ti. Taipgi per balių galesite įsirašyt 
į bile vienų draugijų, kurie tik norė
site. Balius įvyks i subatos vakare, 
5-tų dienų spalių, Ųngarų svetainėj, 

19 White St., Hillside, N. J. Prasi- 
j dės 7-tą vai. vakare. Būkite visi ir 
j aš būsiu.

Užkviečia Rengėjai.
(234-6)

PHILADELPHIA, PA. 
Extra! Extra!

A.L.D.L.D. 10-ta kuopa šaukia vi- 
I su progresyvių organizacijų, “Lais- 
: vės” šėrininkų ir skaitytojų bendrų 
susirinkimų delei prisirengimo prie 
“Laisvės” vajaus. Susirinkimas bus 
nedėlioj, 6 spalių, Liaudies Name, N. 
E. kampas 8th ir Fairmount' Ave. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Todėl 
visų progresyvių organizacijų nariai, 
“Laisvės” šerininkai ir skaitytojai 
malonėkit atsilankyti, nes šis susirin- 

1 kūnas bus labai svarbus. Turėsime 
i apsvarstyti apie “Laisves” vajų ir 
• apie palaikymo namo vieniems lietu- 
i viams. Valdyba.

33-236

DETROIT, MICH.
Pranešame vietos visuomenei, 

ypač tėvams, kurie leisite vaikučius 
i į A. Ž. V. D. mokyklų, kad pamokų 
] davimas bus naujoj vietoj, tai yra 
po No. 4637 Vernon Highway, tarpe 

i Lansing ir McKinley gatvių. Tat, 
i tėvai, įsitėmykit naujos svetaines ad- 
; resų, nes 1 spalių, 1-mą vai. po pie- 
l tų prasidės tenai pamokų davimas. 
I Prirašykite visi vaikučius ir praneš
kite apie tai kitiems. ;

A. ž. V., D. Komisija.
(235-236)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJTEŠKAU pusseserės Onos Matu- 

i lyčios. Girdėjau, kad po vyru va- 
I dinasi Reikauskienė. 1 Paeina iš Či- 
; penų kaimo, Vabalninku valsčiaus, 
Į Biržų apskričio. Girdėjau, kad gy
vena Hartford, Conn. , Turiu svarbų 

' reikalų, meldžiu atsišaukti arba kas 
i žinote, malonėkit pranešti. A. Mi- 
i kalauskaite, po vyru A. Lukas, 
' Hooper Rd., Readville, Mass.
PAJIEŠKAU brolio Jono Lukausko.

Paeina iš Bar,vidų kaimo, Luokės 
valsčiaus, Telšių apskričio. Keli me
tai atgal gyveno Montello, Mass., už- 
siimdinėjo miltų bizniu. Vėliau iš
važiavo nežinia kur. Dabar girdė
jau, kad gyvena Waukegan, Ill., va
dinasi A. Yokas, užsilipa anglių biz
niu. Meldžiu jį patį atsišaukti ar
ba kas žinote, malonėkit pranešti. J. 
Lukas; Hooper Rd., Readville, Mass.

iiiaiiiaiiiaiiiaiiIQiiiwaiiiQ iiiaiiiaIIIQHIQIII

A.
rinkimas bus
“Laisvės
8-tą
narius
atsivesti ir naujų narių.

Valdyba.
(236-237)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moterų 

nų prie išrankiojimo 
durų. Rubin Bros., 

Ave., Brooklyn, N. Y.

arba inergi- 
svederių sku- 
113 Johnson

(235-237)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
■ s '• (235-237)

PARSIDUODA (namas už labai pigių 
kainų. Moteris liko našlė, tat no

ri greit parduoti. Kreipkitės po No. 
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(234-236)
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 meilinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankumais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už 
$10.000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me narduoti._ 1

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

Aiitouiobiliy Technikos 
Mokykla

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

Ar bus pasaulinė revoliucija ? Pra
kalbos antradienį, 8 d. spalio (Octo
ber), 1929, 7:30 vai. vakare, Gdino 
svetainėj, 6021 St. Clair Ave. Ren
gtą Amerikos Komunistij Partijos 
Lietuvių Frakcija. Kalbės drg. A. 
Bimba, “Vilnies” redaktorius. Šie
met sukanka 10 metų nuo įsikūrimo 
Amerikos Komunistų Partijos ir Ko
munistų Internacionalo. Šios prakal
bos rengiamos supažindinimui dar
bininkų su komunistais ir jų veiki
mu. (236-37)

$25

DETROIT, MICH.
Spalių (October) 6 dieną drg. A. 

Bimba kalbės sekančiose vietose: 2-rą 
vai. po pietų, rusų svetainėj, 9219 
Russell St., arti Westminister; 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, ant 
25-tos ir Vernon Highway. Įžangos 
nebus. Komitetas.

(235-6)

DETROIT, MICH. 
Aido Choro Koncertas

Aido Choro koncertas įvyks nedė- 
lioj, 13 d. spalių (October), 1929, 
Lietuvių Svetainėje, 25th gatvė ir 
Vernon Highway W. Durys atsida
rys 5:30 vai. vakare, koncertas pra
sidės 6:30 vai. vakare, sharp. Ti- 
kietų kaina išanksto 75c, prie durų 
$1.00. Gerbiamieji Detroito ir apie- 
linkės lietuviai! Aido Choras deda 
visas pastangas surengimui šio kon
certo, nes tai bus pirmutinis šio se
zono atidarymo koncertas. Šiame
koncerte dalyvaus visos geriausios 
spėkos, ko Detroito publika dar nėra 
mačius, nei girdėjus. Dar pirmu 
kartu detroitiečių tarpe pasirodys 
drg. G. šidiškiūtė, iš Chicago, taipgi 
ir Detroito geriausi solistai: drg. O. 
Petrušionienė, S. Rimkus, K. Kar
pus ii’ J. Skulevičia; taipgi bus duetų 
ir kvartetų iš Aido Choro ir dainuos 
naujas dainas Aido Choras, vadovau
jamas drg. A. Žuko, ir visiem pianu 
akompanuoš Aido Chdro mokytojas 
V. Žukas. Jirdingai kviečiame visus 
ir visas atsilankyti į šį koncertų.

Aido Choras.
(233-238)

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)
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.
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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 Setainėj 
(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
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Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ 

SAVININKE

ir Amerikonišku Stilium 5

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

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie

toj, biznis įdirbtas per daug metų, 
tik vienas blokas nuo dokų. Gera 
proga pirkti. Kreipkitės po No. 72 
Columbus St., Brooklyn, N. Y. Pri
važiuoti galima Crosstown karu- 

(235-237)

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefc piet; 2-8 no pleL 
Ketvergak ir «ubatotaia iki C T*l. 
Penktadieniai! ir aekaaadieniai* tik 
aulyg autartiea.

416

GRABORIUS
(Undertaker)

Ką Norite Maliavoti?

A. VELIČKĄ ir

3

Tel. Pulaski 1161

KAM REIKALINGAS
MALIORIUS, “PENTERIS”?

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

JOHN BURBA
794 Grand St., Brooklyn

475 Grand Street

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą 

REPUBLIC LUNCH

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir oper^ 
ei jų: Akių, Ausų, Nosies ir GerJ 
lės. Naujausi Diagnoze 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. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
P. SIAURĮ

Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugražint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai ’ nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštų 65c.

KUNDROTO APTIEKA

MALONAUS PASIMATYMO

papročio 
pagelbsti 
malimų.

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS I

Darbų atlieku
Kreipkitės

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja I 
visokius p a - i 
veikslus j vai- į 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

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

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 

jau senai matėmisi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

214 Perry Avenue,

Tel., Stagg 10124

UŽEIGA

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

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




