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ALDLD vajus sekasi neblo

giausia. Jau susiorganizavo 
keturios naujos kuopos: Free
hold, N. J., Hamilton, Canadoj, 
Washington, Pa., ir Caddy, Pa. 
Iš viso—40 naujų narių.

Mūsų Draugija labai smar
kiai išaugtų, jeigu neatsirastų 
kuopų, kurios per savo apsilei
dimą pragano narius.

Iš Mo'ntrealio draugas Nau
jokaitis atšovė tris “Laisvės” 
skaitytojus. Kaip Montrealy 
smarkiai iškilo ALDLD kuopa, 
tai smarkiai galėtų padidėti 
“Laisvės” skaitytojų skaičius.

Naujasis Augščiausios Prie
glaudos Centro sekretorius d. 
J. Miliauskas, kaip išrodo, dar
buojasi gerai. Jei tik Draugi
jos reikalai bus sumaniai veda
ma, nesiskandinant tuščiuose 
lokaliuose ginčuose, tai Draugi
ja augs.

Pilnai galima tikėti, kad De
troito kuopa daaugs iki 500 na
rių. Drauge Miliauskai, būki
te taktiškas ir mokėkite su 
žmonėm sugyventi!*

Vienoj kitoj kuopoj Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo pa
sireiškia likvidavimo tendenci
jos (Mahanoy City, Pa., 
kitur). Tai yra apatijos, 
sivylimo tendencijos ir su 
mis reikia kovoti.

No. 248 Telephone, Stagg 3878* Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Sovietų Lakūnai Pasirengę Baigti 12,001) 
Mylių Kelionę, Orlaivis Pertaisytas

SEATTLE, Wash.— So
vietų milžiniškas orlaivis 
“Šalis Sovietų”, kuriuo ke
turi lakūnai skrenda iš 
Maskvos j New Yorką, čia 
tapo pertaisytas į sausže- 
minį orlaivį: pontonai tapo 
nuimti ir nusileidimo ratai 
pritaisyta/ Ketvirtadienį 
orlaivis tapo išbandytas, ir 
lakūnai sudarę planus tą 
dieną išlėkti į Oakland, Cal. 
Iš ten jie lėks į Chicagą. Iš

Chicagos veikiausia užsuks 
į Detroit, o iš ten į New 
Yorką.

Kuomet čia lakūnai at
skrido iš Alaskos, didelė 
minia juos entuziastiškai 
pasitiko. New Yorke ir ki
tuose miestuose taipgi tūks
tančiai darbininkų ir Sovie
tų Sąjungos simpatikų pa
sitiks lakūnus. New Yorke 
rengiama masinis mitingas 
pasveikinimui lakūnų.

GASTONIEČIŲ TEISMAS EINA PRIE 
UŽBAIGOS, LIUDIJIMAI UŽSIBAIGĖ

ALIE.JAU3 TRuė «trl|

ŠOFERI U
Džiūrė, Veikiausia, Išneš Nuosprendį Rytoj; Policija, o ne 

Streikieriai Pradėjo Pirma Šaudyti
Unijų Vienybės Konvenci
ja, atsibuvusi Clevelande, 
išleido pareiškimą, kuriame 
ji nurodo, kad teismas buvo 
vedamas klasiniu pagrindu, 
kąd teisėjas taipgi aiškiai 
parodė savo nusistatymą 
prieš teisiamuosius strei- 
kierius, kaipo kapitalistų 
klasės priešus. Teisėjas pa
rodė savo atvirą šališkumą, 
kuomet jis pareiškė, kad 
jeigu kaltinamieji netiki, 
jog dievas gali juos nubaus
ti, tai negalima patikėti jų 
pasakojimui, kad komunis
tai negali tikėtis teisingo 
teismo, kaip ištikimi Jung
tinių Valstijų piliečiai.

CHARLOTTE, N. C. — 
Septynių Gastonijos strei
ko vadų teismas eina prie 
užbaigos. Liudininkų ir 
kaltinamųjų klausinėjimas 
užbaigta trečiadienį po pie
tų. Abiejų pusių advoka
tams duota po dieną patiek
ti savo argumentus, 
re veikiausia išneš 
nuosprendį rytoj.

Prokuratūra, kad
dint džiūrę, trečiadienį po 
pietų pašaukė klausinėji
mui žuvusio policijos virši
ninko Aderholt našlę ir 
dukterį, kurios verkdamos 
atsakinėjo j klausimus. Jos 
pasakojo, jog Aderholt pa
skutiniai žodžiai buvę: “Aš 
negaliu gyventi; aš neži
nau, kam jie mane peršovė;

Džiu-
savo

Puolimas ant Komunis
tų Partijos Chicago j;

Suareštavo 28

MacDonaldas Darbo Fe
deracijos Konvencijoj

Blofino Apie Taiką; Sake, 
Atstovauja “Visą” Ang

lijos Tauta
TORONTO, Kanada. — 

Trečiadienį čia Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cijoj kalbėjo Anglijos impe
rialistų atstovas, “taikos” 
apaštalas, socialistas Ram
say MacDonaldas.

Federacijos Prezidentas 
Green, Amerikos imperia
listų tarnas, pasisveikino su 
MacDonaldu ir perstatė jį 
kalbėti, pareikšdamas, kad 
organizuoti darbininkai 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj sumobilizuos visuo
menės opiniją rėmimui po
no MacDonaldo • “taikos 
programos.”

Perstačius MacDonaldą 
kalbėti, delegatai, įvairių 
unijų geltonieji, reakciniai 
vadai, entuziastiškai jį pa
sveikino.

MacDonaldas, pradėda- 
jeigu mas kalbėti, pareiškė, kad 

nežiūrint, jog jis dabar uži
ma ministerių pirmininko 
vietą, jis dar tebesąs toks 
pat darbininkas, kaip ir už
gimė. Jis sakė, kad jis da
bartinėj savo misijoj atsto
vą j a visą šalį, 
nors partiją. Žinoma, 
pirmoj vietoj
Anglijos imperialistų inte
resus, kurie dabar yra žy
miai pablogėję ir kurių pa
gerinimui ponas MacDonal
das darbuojasi.

Kaip ir p'aprastai dabar
tinėj savo “taikos” misijoj, 
MacDonaldas blofino apie 
savo darbavimąsi del “tai-' 
kos”., ( ‘

Į salę MacDonaldą atve
dė konvencijos komitetas, 
kurio vadu buvo reakcionie
rius John L. Lewis, United 
Mine Workers of America 
prezidentas.

Londonas— Italija atsa
kė į Anglijos pakvietimą, 
kad be jokių išlygų sutinka 
dalyvauti šaukiamoj laivy
nų konferencijoj Londone, 
sausio mėnesį. Atsakymai 
jau gauta nuo trijų kitų 
valstybių, Japonijos, Fran- 
cijos ir Amerikos.

suju-

ir
nu- 
jo-

Tik 
nei 

Gas- 
Gastonia—simbolis ko-

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoj daug kalbėta apie 
pietinių valstijų audėjus, 
vieną vardą neprisiminė 
vienas delegatas, būtent, 
tonia”.
vos, simbolis naujos unijos.

Ne todėl Federacijos biuro
kratai “susirūpino” Pietais, 
kad jie norėtų padėti audėjams, 
bet todėl, kad jų obalsiu yra: 
per kovą su komunistais padėti 
kapitalistams.

gali būti Rusija 
prekybai, 
bus įvykinta gi-

pla-

žymus Amerikos kapitalistas 
R. Whittlesey rašo Anglų “Fi
nancial News”, kad “visuome
nė dar nesupranta, kokiu dide
liu pavojum 
tarptautinei 
bent dalinai
gantiškas penkių metų 
nas”.

O tas planas bus įvykinta ne 
dalinai, bet pilnai ir dar su 
kaupu. Sovietų ekonominės ga
lios augimas yra tarptautinės 
revoliucijos stiprinimas. Anta
gonizmas tarpe socialistinės 
pasaulio dalies ir kapitalizmo 
stiprės ir stiprės.

Pereitais metais aeroplanų 
akcidentuose Amerikoje žuvo 
384 asmenys, tačiaus, kaip ra
šo “Review of Reviews”, kelio
nė aęropalnąis taip jau saugi, 
kaip keliavimas traukiniais ir 
automobiliais.. 1 ,

Iš tų 384 žmonių tiktai 13 
žuvo reguliarėse pasažierinėse 
kelionėse, o visi kiti žuvo rizi- 

t kinguose bandymuose, dažnai 
daromuose pasigarsinimo tiks
lais. i ■

Uždraudė Judžius, Kuriuo
se Parodoma, Kaip 

Merginos Rūko

LYNN, Mass.— Ralphs. 
Bauer, vietos majoras, už
draudė rodyti vietiniam te
atre krutamus paveikslus, 
kurie parodo merginas ir 
moteris, rūkančias cigare- 
tus. «

o ne kokią 
jis 

atstovauja

CHICAGO, Ill.— Chica- 
gos valdininkai deda pa
stangas sugrūsti į .kalėjimą 
Komunistų Partijos vadus. 
Warantai tapo išduoti prieš 
Distrikto organizatorių 
Hathaway, Neis K j ar, Zi- 
nich, Herman, Murphy ir 
22 kitus žymesnius komu
nistus ir kovingus darbinin
kų organizatorius. Jie kal
tinami “maištingume.”

Teismas, oficialiai,,patvar
kė, kad vien tik priklausy
mas prie Komunistų Parti
jos sudaro pagrindą apkal
tinti asmenį maištingume,

Hathaway trečiadienį iš
leido pareiškimą, kuriame 
jis nurodo, kad valdininkai 
deda pastangas padaryti 
Komunistų Partiją nelega- 
liška.

Keturi

Nori, kad Būtų Baudžiami 
Degtinės Pirkėjai,

Kaip ir Pardavėjai

Vėl Gandai Apie Sovietų 
Armijos įsiveržimų 
Mandžūrijon

minėti komunistų 
tapo suareštuoti 
raštinėj, pereitąPartijos 

pirmadienį. Jie buvo išlai
kyti 24 valandas kalėjime, 
o paskui paliuosuoti po $3,- 
000 kaucijos.

Plieno darbininkai Chica- 
gos apielinkėj pradėjo ne
rimauti; Chicago j skerdyk
lų darbininkai skaitlingai 
dalyvauja komunistų mitin
guose ir klausosi komunistų 
kalbėtojų; darbininkai in
teresuojasi nauju revoliuci
niu unijizmu. Tas įvarė 
baimę pramonės viešpa
čiams, ir del to dabar val
džia pradėjo puolimą ant 
Komunistę Partijos.

“Mes į tai atsakome ofen- 
syvu visuose frontuose,” sa
ko 'Komunistų<Partijos dis
trikto pareiškimas. “Mes 
tęsime organizavimo darbą, 
ir mes tikimės paramos 
darbininkų klases.”?

WASHINGTON.— Sena
torius Sheppard iš Texas, 
kuris prisidėjo prie paga
minimo nacionalio blaivy
bės įstatymo, kuris nesenai 
patiekė senate sumanymą, 
kad būtų lygiai skaitomi 
kaltais degtinės. . pirkėjai, 
kaip ir pardavėjai, žada 
klausti generalio prokuroro 
Mitchell, ar sulig Volstead 
(blaivybės) įstatymo sky
riaus 6 nebūtų galima pa
tvarkyti, kad būtų baudžia
mi degtinės pirkėjai.

Senatorius Sheppard da
ro tą žingsnį vaduodamasis 
nesenai padarytų federalio 
teisėjo Charles I. Dawson, 
Kentucky valst., nuospren
džiu, kad pirkėjas degtinės 
gali būt nubaustas sulig 
Volstead įstatymo skyriaus 
6.

Cukraus Trustas Išleido
aš bandžiau palaikyt^ tvar- ‘ $500,000 Papirkinėjimui
1 _ 5, T-k _ J Z'l j • • • • _ •  v v aw. * ~ l
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šeši žmones Sudegė

Italijos Fašistai Sušaudė 
Serbą

POLA, Italija.— Ketvir
tadienį Italijos fašistai su
šaudė Vladimir Gortan, ser
bą, kuris kovojo prieš fa
šistus. z Jis buvo kaltina
mas šaudyme į fašistus lai
ke pereitų rinkimų Pisino 
mieste. Specialis fašistų 
tribunalas nuteisė jį sušau
dymui, Keturi kiti jo drau
gai, nariai1 jugoslavų drau
gijos Sokol, tapo nuteisti 
nuo keturių iki 30 metų, į 
kalėjimą. . ■ :

Studentai visuose Jugos
lavijos universitetuose ket
virtadienį išreiškė - protestą 
prieš- sušaudymą Gortan ir 
nuteisimą jo draugų.

Italija.turi užėmus Jugo
slavijos ‘dalį, ir ten Gortan 
darbavosi prieš fašistus.

palei

TOKIO, Japonija.— Vėl 
kapitalistinė spauda paleido 
gandus, būk Sovietų armija 
įsiveržus Mandžūrijon ir 
nuėjus “100 mylių” 
Sungari upę.

Bet kapitalistinės spau
dos vėlesni pranešimai sa
ko, kad Sovietų armija jau 
pasitraukus iš Mandžurijos.

Kaip ir kituose atsitiki
muose. veikiausia ir šiuo 
tarpu Sovietų spėkos buvo 
priverstos vytis baltagvar
diečius ir Chinijos karei
vius, kurie veržiasi Sovietų 
teritorijon, bet nenuėjo taip 
toli Mandžurijos vidun.

New Orleans Gatvekariečių 
Streikas Dar Tęsiasi

NEW ORLEANS, La. — 
Streikuojanti gatvekarie- 
čiai atsisako priimti, parda- 
vikiška Greeno sutartį. O 
kompanija pasiuntė tele
gramą Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentui, kad 
ji toliaus nebeveš jokių de
rybų su gatvekariečių uni
ja—International Carmen’s 
Union, arba su jos atsto
vais., Kompanija sako, kad 
400 iš 1,200 streikuojančių 
darbininkų sugrįžę dirbti ir 
ji dės pastangas galutinai 
sulaužyti streiką. Bet dar
bininkai pasiryžę toliaus 
tęsti kovą.

Belgijoj Mainierių Streikas

SEATTLE, Wash.— Ket
virtadienį čia gaisras sunai
kino Portland Viešbutį, še
ši asmenys žuvo ir dvylika 
tapo sužeista.

Washington.— Trečiadie
nį po septynių valandų de
batų senatas užgyrė Hoove- 
rio nuskirtus asmenius .į 
Federalę Farmų Tarybą.

BRUSSELS, Belgija. — 
Mons anglies kasyklų dist- 
rikte, Belgijoj, streikuoja 
suvirs 3000 mainierių. Rei
kalauja pakelti algas nuo 5 
iki 10 nuošimčių. Belgijai 
gręsia anglių , stoka.

ką.” Bet Gastonijoj visiem 
yra žinoma, kad Aderholt 
paskutiniai žodžiai buvo: 
“Nebauskite nieko už tai. 
Aš buvau, kur man nerei
kėjo būti.” Tačiaus dakta
ras ir kunigas, kurie girdė
jo tuos Aderholto žodžius, 
atsisakė apie tai paliudyti.

Kaltinamųjų pusė patiekė 
pakankamai įrodymų, kad 
Nacionalės Tekstilės Darbi-

Valdininkų
WASHINGTON.— Tre

čiadienį čia senato komite
to tyrinėjime landyto jų po 
kongreso koridorius su tik- 
siu papirkinėti senatorius 
ir kongresmanus iškilo ’ į 
viršų, kad cukraus trustas 
—United States Beet Sugar 
Association—praleido su- 
virš $500,000 nuo 1921 me-

1 ■
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d

ninku Unijos nariai, kurie j arba vidutiniai po $70,- 
yra teisiami už “žmogžu-|0oo i metus, ; *” 2* * 
dystę”, yra pilniausia patei- prie valdžios departments 
sinami gynime savo gyvas- viršininkų 7____
ties ir gyvasties savo mote- kongreso narių, kad reika- 
rų, vaikų ir draugų unijis- iįnga pakelti augštesnius

i žmogžudiškos ata- muitus ant įgabenamo cuk-

j metus, prilindimui

ir “įtikinimui”

tų nuo ! 
kos policijos ir mušeikų, 
birželio 7 d.

Kaltinamųjų pusė įrodė, 
kad policija pirma pradėjo 
šaudyti, kad užpuolimą tik
sliai suplanavo Gilbert, 
Roach ir kiti policistai, pa
darę • suokalbį su Loray 
dirbtuvės “Vieno Šimto Ko
mitetu.”

Kaltinamųjų liudininkai 
vienas po kitam paliudijo, 
kad policija ir Manville- 
Jenckes kompanijos mušei
kos brutališkai užpuldinėjo 
streikierius per visą streiko 
laiką.

Įrodė, Kad Nebuvo šaudo
ma iš Svetaines

Kaltinamųjų advokatai 
patiekė paveikslus unijos 
svetainės, kad parodyt, jog 
svetainės sienoj nebuvo 
skylių liepos 3 d., veik už 
mėnesio laiko po susišaudy
mo, kuomet paveikslai bu
vo nuimti. Gi valdžios iiū- 
dininkai pasakojo, kad 
streikieriai šaudė iš svetai
nės per skyles svetainės sie
noj.’

Darbininkų džiūrė, kurią 
išrinko ir pasiuntė, Darbo

Harry A.

kaltino

raus, idant “tinkamai ap
saugoti” naminę pramonę.

Tatai papasakojo to trus- 
to sekretorius 
Austin.

Austin taip
New Yorko National City 
Banką vedime kovos prieš 
pakėlimą muitų ant cuk
raus, nes tas bankas turi 
įdėjęs $100,000,000 į cuk
raus gaminimo pramonę' 
Kuboj.

Milžiniškas Orlaivis Išlėkė į 
Buenos Aires, Argentiną
WASHINGTON.— čia iš 

laivyno orlaivių stoties 6 
vai. ketvirtadienio rytą iš
skrido milžiniškas orlaivis 
Buenos Aires. Jis išlėkė į 
Buenos Aires miestą, Ar- * 
gentiną. Orlaivis* priklauso 
New York, Rio ir Buenos 
Aires orlaivių linijos kom
panijai. Jame gali tilpti 24 
pasažieriai. šiuo tarpu pa- 
iųita keturi pasažieriai ir 
grupė kompanijos viršinin
kų. Buenos Aires miestą 
mano pasiekti lapkričio 10 
dieną.

Visi “Laisves” Skaityta jai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuokites Vajuje! n Įvairiose Kolonijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Dairyti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius Lietuvių Darbininkų, Kurie Dar Neskaito ‘laisves.” Padarykime Šį Vajų Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajų “Lais ve’ Metams Tik $5
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AR LEISIME JUOS GYVUS SUPŪDYTI?
Ne už primetamą Gastonijos streikieriams nušovimą 

šerifo Aderholto yra teisiami to streiko vadai; jie teisia
mi už tai, kad stengėsi suorganizuot į uniją pietinių val
stijų šaudyklų ir verpyklų darbininkus.

Tą tiesą komunistai ir Tarptautinis Darbininkų ApsK 
gynimas tu o jaus pasakė, kaip tik buvo užvesta byla prieš 
tenąitinius audėjų darbuotojus. Jie taipo pat pakarto
tinai i nurodė, jog tai būtų žioplumas laukti darbininkų 
kovėto jams teisybės iš kapitalistų teismo. Nors libera- 
lųr(Uip vadinamų “laisvųjų” buržujų) “Nation”, “New 
Republic?* ir kiti spaudos organai giedojo apie teisėjo 
BėrphilPo “bešališkumą”, apie jo nusileidimus, daromus 
teisiamiesiems.

Keno Liudijimai “netikę”.
O‘tas jo “bešališkumas” pastarosiomis dienomis ypač 

paaiškėjo, kad teisėjas Barnhill davė patvarkymus džiū- 
rei ^prisiekusiems posėdininkams): jeigu kuris liudinin
kas iš streikierių pusės netiki į dievą ir į pomirtinę, baus
mę bei amžiną gyvenimą danguje, tokio liudijimus nerei
kia imti domėn. Kas pripažįsta negrams lygią teisę su 
baltaisiais, toks netinka į liudininkus už streikierius; ir 
jeigu teisiamasis yra komunistas, tai tegu nesitiki, kad 
teisdarystėje su juom bus apsieinama taip, kaip su “pa
doriu” piliečiu.

Tikslas—Sunaikint Uniją ir Komunistus
Tie gi teisėjo pareiškimai turi tikslą—padaryt Komu

nistų Partiją nelegale, paskelbt ją “kriminale” organi
zacija; išskirt negrus darbininkus nuo baltųjų, kurie 
Gastonijos streike išvien kovojo; ir išgriaut kairiąją 
Nacionalę Audėjų Uniją, kuri visur traukia į vieną 
frųntą juodukus su baltaisiais darbininkais.

Minimi teismiški pareiškimai tuo pačiu laiku yra ir 
kurstymai kukluxu ir kitokių juodašimčių užpuldinėti ir 
terioti komunistus, kairiuosius unįįistus ir su jais einan
čius juodaspalvius darbo žmones.

Ęapjtalistinė “teisybė” tenai pradėjo .juo smarkiau 
siųsti dabar, kada Charlottėj, N. C., įvyko tokia sėkmin
gą audėjų konferencija, kur dalyvavo atstovai nuo 50,- 
000 darbininkų ir kuri praėjo po vėliavą Nacionalės Au
dėjų' Unijos, vadovaujamos komunistų.

Teisėjas Barnhill ir fabrikantus atstovaujantieji val
diški prokurorai daro viską, ką tik galėdami, idant ant 
30 metų patalpint į katorgos kalėjimą septynis streikie
rių vadus. Jie norėtų už geležinių grotų suvaryt ir vi
są, audėjų judėjimą prieš 72 valandų darbo savaitę su jo
sios $10 bei $12 uždarbiu.

Dveji metai atgal kapitalistinė “teisybė” susvilino 
elektros kėdėj e Sacco ir Vanzetti už organizavimą Nau
josios Anglijos audėjų. Dabar gi pietinių valstijų fab
rikantų apmokėta teisybė nori gyvus kalėjime supūdyti 
septynis Gastonijos streiko kovotojus.

Kuomi Mes Galime Pagelbėt Teisiamiesiems.
Mes to niekuomet negalime prileisti. Teisiamųjų ap

gynimui turi būt aukojama gausiau, ir sparčiau, negu iki 
šiol. Kiekvienas darbininkų susirinkimas turi išnešt 
protestą ir pasiųst tam teismui į Charlotte, N. C., su rei
kalavimais tuojaus paliuosuot teisiamuosius. O teisia
miesiems turi būt mušama pasveikinimo ir padrąsinimo 
telegramos nuo kiekvieno mitingo bei darbininkiškos or
ganizacijos reguliario susirinkimo.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, vedantis šią ir 
visas kitas klasines mūsų bylas, turi būt auginamas ir 
drūtinamas. Jis yra pasibrėžęs šiuo tarpu įtraukti 50,- 
000 naujų darbininkų į savo eiles.

Auginimas Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo

pakelti ūkis Baltrusijos lietu
vių kaimuose. >
Kaip matome, nors palygi- 

Drg. Kopka “Raudona- namai nedaug lietuvių vals
tiečių randasi Baltrusijoj, 
jie galės suvaidinti svarbią 
rolę socialistinės kūrybos 
statyme Sovietų Sąjungoj.

Sovietu Penkeriy Mėty 
Planas ir Lietuviai

jam Artoju j” rašo apie 
Baltrusijos lietuvių valstie
čių jaunimo mokyklą. Jis 
klausia: “Kodėl mes tą mo
kyklą steigiam?” ir į tai at
sako :

Kad išvystyti penkmeti nį 
socialistinės statybos planą, 
reikalinga turėti didelis skai
čius specialistų. Ypač žemės 
ūkiui turime jų mažai. Mo
kyklos turi jų pagaminti ma
žiausia 54 tūkstančius. Tiek 
reikia suvisuomenintam ūkiui. 
O valstiečių" ūkiai taipgi ma
žai dar aptarnaujami. Grei
tesnis ir geresnis tų ūkių per
sitvarkymas daug priklausys 
nuo to, kiek valstiečių vaikai 
pasieks mokslo. Įtemptai sku
bindami pakelti derlių, išvys
tyti gyvulininkystę, pagamin
ti pakankamai fabrikams ža
liavos, papiginti išdirbystę ir 
pakelti uždarbį, turime išmo
kyti savo jaunimą; jis padi
dins reikalingų šviesių darbi
ninkų skaičių.

Baigę Dymanovo lietuvių 
valstiečių jaunimo mokyklą 
galės tuojau stoti į dūrbą ge
rais meistrais pieninėse, kva
lifikuotais darbininkais gyvu
lių ūkiuose, komunose, kolek
tyvuose h* sovehozuose; išeis 
sodininkais ir daržininkais, 
įvairių žemės ūkio šakų mo
kytais darbininkais.

Baigę Dymanovo mokyklą 
ir norėdami daugiau mokslo 
siekti gali stoti į technikumus 
ir augšteąnes mokyklas, kad 
su laiku dar geriau speciali
zuotis kurioje nors mokslo; ša
koje, tapti technikais, moky

tojais, agronomais ir.inžinie- 
i riais. i į ‘

Artimiausias mokykĮds( tiks
las—kogreičiau ir koaųgšciąuKORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

šių metų pirmais šešiais mė
nesiais net keturios'..- valstijos, 
California, Minnesota, Utah ir 
Wyoining, įsteigė senatvės pen
sijas. Tai dabar išviso dešimt 
valstijų turi senatvės pensijas. 
Apart viršminėtų valstijų, ki
tos .yra Colorado, Kentucky, 
Maryland, Montana, Nevada ir 
Wisconsin. Senatvės pensijos 
sumanymai buvo paduoti ir ke- 8“aus ir dar gal plėšriojo paukš- spalių suvažiavo į New Brit- 
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Augščią-augščiausia ir Žemy-'

Išėjo iš Spaudos 
“Labor Defender”

spa*
“Labor Defen-

uzIšėjo iš spaudos 
lio menesį 
der”, kurio viršelį gražina 
nužudytos Ella May Wig- 
ginsienės dailus atvaizdas. 
Turtingas numerys. Pla-. 
čiai aprašoma apie Gastoni- 
ją. Daug paveikslų. Pa
tartina kiekvienam įsigyti. 
Atskiro numerio kaina tik 
10 centų.

“The Communist” už rug-

šiemet ir vėl darbininkiški 
Žemiausia chorai vąsąros laiku buvo pa-

' rengę išvažiavimą, kuris nusi- 
Jeigu orlaiyyj būna kokių va-'sekė neblogiausiai. Delei su

baigtai jie išmiršta, kada or- tvarkymo išvažiavimo atskai- 
laivis pakyla penketą myl. augs-J tos ir delei geresnio suderini- 
tyn nuo žemės. Virš penkių my- mo su kitomis darbininkiško- 
lių negali pakilti ir gyvas iš-'mis organizacijomis chorų vei- 
likti joks gyvūnas, apart žmo- į kimo, chorų komisijos 6 d.

čio, vadinamo kondoro. Tokia-! ainą ir aptarė tuos dalykus, 
me augštyje oras būna jau Kadangi jau šioje valstijoje 
perskystas ir perdaug šalta, i pasidaugino chorų skaičius, to- 
Del tos priežasties, kiek iki šiol del buvo jausta būtinas reika- 
žinoma, absoliučiai jokia gyvy-1 las sudaryt kukis bent komite- 
bė negalėtų išlikti virš 8 my-i tas tarpę chorų, kuris pridabo- 
lių augščio nuo žemės, nes, to-į tų chorų veikimą ir jeigu kar
kiame augštyje oras yra taip tąis iškiltų kokis svarbesnis 
skystas, kad jo beveik nėra klausimas dęl bendro veikimo, 
kvėpavimui, ir kraujas per kad ’tasai komitętas perduotų 
plaučius negauna reikalingo i visiems’ chorams del apsvars- 
deguonies (oxygeno). -tymo’ wykdinimo gyveniman ir

i t. t. ‘ : 7
Orlaivininkai, kurie bandė; Sudarymo komiteto klausi- 

sumušti augštumo rekordus, tu-!mas apsvarstytas ir jisaiisuda- 
rėjo štai kokių nesmagių paty-, rytas, į kurį įeina po narį nuo 

Kadangi augštai oras j kiekvieno choro, o komitetas

liose kitose, valstijose, bet iki 
išiam laikui nebuvo svarstyti.

Senatvės aprūpinimas Alas
koj; yra; ypatingai interesingas. 
Sulig kohgfeso akto, visi pini- 
gąiį , SųriiįkĮji nuo užsiėmimų ir 
pĮrklystėš leidimų, apart inkor- 
pdrUųtų miestų Alaskoj, yra 
laikomi, specialiame fonde, ku
ris1 pavadintas “Alaskos Fon
das”. ^Dešimtas nuošimtis to 
fondo J paskirtas “prižiūrėti 
tuos asmenis, kurie del senat
vės, ligos arba kokios kitos ne
laimės, negali save užsilaiky-.- - 
ti.” Apart to aprūpinimo, Ala-lrimM- _ ,
skos seimelis dar parūpino toks skystas, tai ir jo spaudi-j pasiskirstys sau darbus ir, taip 
“Alaskos Pionierių Namą”. mas i žmogaus kūną labai su-i sakant, susidarys kaip ir ap-

menesi tninp'i isėio iš Biedni vyrai, 65 metų amžiaus mažėja; o iš tos priežasties kū- skritis.TamtPlnT visa ir ™te^s ™ metų amžiaus, nas pradeda pūstis, lyg tinti;! NuL
spaudos, ^ame teipa visa kude iggyveno Alaskoj bent prasimuša kraujas bėgti pro(nę A.
eile gerų straipsnių. Drg. nenkiolika metu e-auna nuo ausis, nosis, iš plaučių ir net čio koi
Bedacht rašo apie 10-tines 
sukaktuves Komunistų Par
tijos; Wm. Z. Foster apie 
darbo unijas, L. Platt— 
apie kova už Kominterną 
Amerikoje. Atskiro nume
rio kaina 25c. 
vienam įsigyti.

nuopenkiolika metų, gauna 
$25 iki $45 Į mėnesį.

Tik 1923 m. Įvairios valsti
jos pradėjo dėmėtis senatvės 
pensijos Įstatymais, kad nors 
Arizona jau 1914 metuose Įve
dė senatvės ir motinų pensijos 

Verta kiek- įstatymą, del techniškų trūku-

Gaudavę Sandvičių
Bostono davatkų “Darbi

ninkas” nurodo, kad “Vie
nybė” ir “Dirva”
į gaudavę nuo, diktatoriaus iš 
Kauno “sandvičių”.
U i i i - • 1 i’d *'
Dek to jiė isusirietę garbi

no ir1 !tefega*rlpina fašistų

£

A "

Nedrįsk Reikalauti
PRIENAI.— Goldbergo alaūs 

bravoro prižiūrėtojas Volpertas 
atstatė nuo darbo vieną darbi
ninkę vien už tai, kad ji reika
lavo sumokėti jai už viršvalan
džius. Brąvore už viršvalan
džius veik niekam iki tol nebu
vo mokama. Volpertas išgir
dęs tokį darbininkės reikalavi
mą tuoj ją atstatė nuo darbo. 
Negerai, kad kiti darbininkai 
už nuskriaustą neužsistojo.

Taip buvo švenčiama 
UKMERGĖ.— Visose parti

jos ir komjaunimo kuopelėse 
Įvyko pasikalbėjimai apie 1-ją 
rugpjūčio dieną. Atsišaukimai 
buvo išplatinta Ukmergėj 4.5 

Lietuviai darbininkai nesunkiai galėtų duot-bent 5,000 dirbtuvių, o taip pat Pabaisko, 
iki>10,00Q naujų narių Tarptautiniam Darbininkų Apsi- Gelvonių, Kovarsko^ Malėtų, 
gydimui. Kiekvienas lietuvis Komunistų Partijos narys, 
višLiki vienam ALDLD. nariai ir Darbininkių Susivie- 
nijhno narės turėtų priklausyti Tarptautiniam Apsigy
nimui. Nariai darbininkiškų pašelpinių organizacijų ir 
kli'įibŲ taipgi turi būt rekrutuojami į tą organizaciją. 
Be to, yra gausybė ir pašalinių padorių darbininkų, ku
riuos visų mųsų. pareiga yra traukti į Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą. z

, Malėtų, 
Širvintų, Dubinkų, Deltuvos ir 
Žemaitkiemio valsčiuose. Vė
liavų iškabinta: Ukmergės mie
ste 2, Kovarsko vals. 2, Pabais
ko 1. Mitingai ' suruošti Uk
mergėj, Širvintoj/ ; Kovarske, 
Dubintuose ir Gelvonyse. Be 
to, Kovarsko valse, padaryta ’2 
prof ratelių“ šventes posėdžiai. 
Keliolikai; minučių sustabdytaš 
darbas Ukmergėj 4 dirbtuvėse; 
sustabdžiuš darbą Įvyko darbi
ninkų susirinkimas/' ' kuriame 
padaryta pranešamas.;/ RoVarš
ke ir Dubinkuoše'. nbdifbo. ’ dvi 
dirbtuvės. x H “ 

/Šventėm 
NAUMIESTI.“ —

1 d. maę Iškabinom 
nas vėliavas M

jnom atsišaukimus. Vėliavas 
'nuėmė pasienio policija.

Veltui jų pastangos
— 1 d. rugpjūčio 

mes gęrai išplatinom atsišauki
mus ir iškėlčm raudoną vėliai 
va. Policija dūko. Dėjo di- 

. džiausiu pastangų, kad suradus
Bat Chicagos, kaip ir visų kitų apskričių, komunistų atsaky- kas tai padarė.

mas į kapitalistų pasikėsinimus pyieš mūsų Partiją bus mūsų ^avo> I" '• f m • I v • • • • V 4 m • v • I

~ Misi^ Atsakymas j Kapitalo Pasikėsinimus
Chicago j irgi daroma teisminiai žingsniai, kad atimt iš 

, munistų Partijos legalį gyvenimą. Apart arti 30 pirmiau 
son jįatraufctą komunistų (tame skaičiuje ir drg. A. Bimbos) 
už bandymą laikyti protesto mitingą atvirame ore, dabar, pe
reitą pirmadienį, išduota warrantai areštavimui distrikto orga
nizatoriaus Hathaway ir 25 kitų veyklių draugų. .Sulig teismo 
patvarkyrho, vien tik už priklausymą Komunistų Partijai gali
ma tęįstĮ narį, kaipo maištininką, valstybės priešą ir skaudžiai 
už tai bausti. . i ■ '

ęhidagbs if kitų Ulinojaus vietų kapitalistai dega pagieža į 
prifeš-komunistus, matydami, jog vien tiktai komunistai varo ■ J* _ENAI.- 
p|rįnyn klasinį, revoliucinį judėjimą mainieriuose, netolimame 
Gayy plieno pramonės centre ir visur aplamai; jog jie yra vie- 
niritčliai organizuotojai kovojančio unijizmo.

Ko- 
tie-

Rugpjūčio 
dvi raudo- 

ir gerai išplati- 
Vėliavas

mų Arizonos valstijos vyriau
sias teismas padarė tą įstaty
mą beverčiu.

Beveik visos jos remiasi ži
nomu “Standard Bilium” se
natvės pensijoms, šešios vals
tijos skiria pensijas nuo 70 m. 
amžiaus, o Maryland,. Nevada, 
Utah ir Wyoming nuo 65 metų.

Standard Bilius skiria augš- 
čiausią pensiją, tai $1 į dieną; 
jį seka Californija, Colorado,' 
Maryland, Minnesota, N<eyaęla 
ir j. Wisconsin. . h
; Wybhįigj skiria kaipo, iiugš- 
čiįisįąv Usuh^ą -7$30. ?į menesį. 
Montaną ;ir Utah’$25 į menesį, 
Kentucky $250 į metus.

Aštuonios valstijos reikalau
ja apsigyvenimo valstijoj net 
iki penkiolikai metų, o Ken
tucky ir Nevada iki dešimt me
tų. Visos valstijos reikalauja, 
kad pensijų prašytojai būtų 
Jungt. Valstijų piliečiai per 
penkioliką metų. Penkios vals
tijos (Californija, Montana, 
Nevada, Utah ir Wyoming) pa
veda administraciją senatvės 
pensijos Įstatymų apskričių 
“bordams” (komisijom), kuo
met Colorado, Kentucky, Mary
land, Minnesota ir Wisconsin 
aprūpina, kad apskrities arba 
apskrities teismo teisdarys turi 
nutarti, kas gaus pensijas.

Senų žmonių namai. Pirmas 
tikslas senatvės pensijų yra iš
naikinti, galutinai, “biednųjų 
namus”, aprūpinant senus fi
nansiška pagelba, kad jie galė
tų gyventi savo namuose ir ne
būtų išsiųsti Į viešus namus 
savo senatvę praleisti tarpe 
svetimų žmonių.

uui šioj šalyj yra net 1,270 senų
už dienos I žmonių namų, kuriuos užlaiko 

apskritys arba valstijos, tikėji- 
miškos.ąrba labdaringos insti
tucijos, įvąirios unijos, frateT- 
naliękos organįzacjjo's ir tt.
> •Iiiformącij’osį surinktos apie 
1,087 namufe su 69,000 žmonių, 
kuriuos užlaikyti kaštuoja $26,- 
000,000 į metus: Tyrinėtojai 
aplankė asmęniškai 160 namų.

Fašistų valdininkų rūpesčiai
KAUNAS.— Naujai paskir

tas kalėjimo viršininkas Šal
kauskas surengė buvusiam ka
lėjimo viršininkui išleistuves, 
kuriose dalyvavo be kitų bude
lių ir valstybės prokuroras, vi
dunaktyj prisigėrę fašistai už
simanė “pasismaginimų” ir pa
siuntė į kriminalisčių moterų 
skyrių sargą atvesti jiems 
“gražių panelių”. Kriminalistės 
vidunakty pažadintos iš miego 
ir patyrę kame dalykas, pakėlė 
didžiausį triukšmą ir visomis 
jėgomis gyhėsi, kad neišvestų 
iš kameros. Kalėjimo valdinin
kas vėliau grasino kriminalis- 
tėms už pasipriešinimą, ir ža
dėjo galą padaryti, jei tai iš
kels viešumon.

Įteikia gi ką nors areštuoti.
Rugpjūčio 15 dieną žvalgyba 

puolė krėsti ir areštuoti darbi-; 
ninkus. Areštuotus i._ ____

• . • V •. ...

kitos paliuosavo, tik du darbi
ninkus paliko kalėjime. Paliuo- 
suojamiems žvalgyboj pareiškė, 
kad žvalgyba dabar neturi ką 
^Testuoti ir todėl' pęiyersta yį’a 
kiekvieną mažiausiai ' Įtartą 
Areštuoti, nes be to apsieiti esą 
negalima. ! .

Nežudė draugę Krastinaitę
Kaunas.— Rugpjūčio 21 d. 

kalėjimo valdininkas su 30 sar
gų užpuolė politkalinių moterų 
kamerą ir žvėriškai sumušė ka
meroj laikomas politinės mote
ris. Kai kurios sumuštųjų ran
dasi mirtj.es agonijoj, bet joms 
medicinos pagėlbos neduoda. 
Tūlas žvėriškai sumuštas įkišo 
požemįn . (karceriu). Draugė 
Krastinaitę, kuri' 'komunistų 
spaustuvės byloj ibuvo nuteista I 
iki gyvos galvos kalėti, irgi bu
vo Įmesta karceriu. Rugpjūčio jyvjai, 1914?

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalių 18 d.:

Nutarta, kad Į būsimą meti- 
bėgti pro nę A. L. D. L. D. III Apskri- 

iš plaučių ir net čio konferenciją chorai pasiųs- 
iš akių ir dantų smegenų, šal- tų po du delegatu. Mat, mūs 
tis pasiekia iki 90 amerikoniš-; apskričiai kas metai po kelis 
kų laipsnių; ausyse baisiai i didelius išvažiavimus rengia ii’ 
ūžia, širdis plaka nesvietišku! chorus kviečia juose sudaryt 
smarkumu. Kad ir šilčiausia 
žmogus būtų apsivilkęs, tas šal
tis kiaurai per visus drabužius 
ir kailius persigeria.

Del tų priežasčių ir negali 
joks gyVūhas išlikti gyvas aug
ščiau 8 amerikoniškų mylių nuo 
žemės. Tai visai siauras gyvy
bės ruožtas. Nes ir Fordukas 
gali padaryt astuonias mylias I si chorai, 
per desėtką minučių.

dainų programas, todėl konfe
rencijoje bus galima kartu ap
tarti, kaip tinkamiau sudaryt 
programas tuose išvažiavimuo
se ir ką daugiau choriečiai ga
lėtų pagelbėti apskričiam. 
Taip sakartt, bus geru daiktu 
pasitarti apie bendrą veikimą 
su apskričiais.

Buvo pasiūlyta, kad mūs vi- 
, žiemos laiku, ku

rioj didesijėj kolonijoj sureng
tu bendrai milžiniška koncer- 

v *■ tą ir, suprantama, visi jehorai 
turėtų dalyvauti to koncerto 
programos išpildymd. Tačiaus, 
toki koncertą nėra lengva su
rengti, ypatingai reikėtų cho
rams panešti dideles išlaidas, 

apie 30 pėdįl ir pabūti porą i tokiu būdu šis; klausimas bus 
minučių. ĮsĮltndus į tam tikrą perduotlaš visiem choram del 

I apsvarstymo.
Aprokavus išvažiavimo at

skaitą, pasirodė, kad pelno del 
chorų bus gero. Todėl nutar
ta paaukoti $20 A. L. P. M. 
S. Centro Biurui ir $11.50 Ga
stonijos streikieriams. Tas ge
rai padaryta.

Posėdyje klausantis diskusi
jų apie bendrą veikimą su ki
tomis darbininkiškomis organi
zacijomis ir kitus dalykus, ma
tėsi pas kai kuriuos choriečius 
skirtingų nuomonių tuose klau
simuose. Kai kurių nuomonė 
buvo, kad chorai neturi nie
kam aukot pinigų, nes choram 
ir taip daug būna visokių išlai
dų, o daugiausiai choram kai
nuoja pamokom vieta ir mo
kytojai. Kiti net mano, kam 
reikia bendrinti taip jau tam
priai mūsų veikimą su kitomis 
organizacijomis, tai yra, sų A. 
L. D. L. D. ir L. D. S. A. aps
kričiais, nes chorai ir savys- 
toviai gana gerai gali vado
vautis.' Mano manymu, labai 

I geru - daiktu, kuomet tokiais 
I klausimais choriečiai gauna iš- 
I sidiskusuoti, nes gyvenimas ir 
—x —*~1 j---- ; patyrimai cho
riečius dar nėra, gerai pertik
rinęs, nes mūsų chorai dar 
jauni. Kad chorų bendras 
veikimas su kitom organizaci
jom yra būtinas ir jis neša pa
tiem choram džiuginančias pa
sekmes, tai čia galima primin
ti dar š|ai ką: jeįgu < ne tas 
chorų tvirtas susirišimas, su ki
tomis orgąąi^ącijopiis, tai 
“šiūr ting” chorų išvažiavimas 
praėjusią vasarą būtų buvęs 
be pasekmių. Rodos, dar visi 
atmename, kąip fašistai dėjo 
visas savo pastangas, kad kuo 
labiausiai pakenkus mūsų dai
nų dienai (mes taip vadiname 
savus išvažiavimus) , bet tik ta 
mūsų tvirta, sąmoninga vieny
bė atnešė gerą naudą. Cho
ram liko po šimtinę, o fašistų 
pianus šuva nusinešė sau. Tad 
mes šį faktą .turėtume niekuo
met neužmiršti, n%s kur vieny- 

! bė, ten ir galybė.
' Arba paimkime, kad ir mū- 

paskutiniuą 25 metus. Bet nei sų priešus tautininkus. Ką jie 
lietūs nei ūkana nepriverčia turi? Kur jų chorai? Newbri- 

__ j varpiečių choras 
(Pabaiga pusi. 3)

Einant žemyn, dar nėra su
rastą. gilesnės jūrų vietos, kaip 
7 amerikoniškos mylios.

Nuogas narūnas daugiausia, 
ką gali nusjiljeist gilyn, tai tik'

narūnams užvalktį, galima esą 
nusileisti; iki 210 pėdų vande
nyj! *ir išbūti desėtką minučių. 
Giliau jau nepajėgia atlaikyti 
didelio vandens spaudimo.

Jeigū njedžio gabalą nustumt 
2,000 sieksnių gilyn, tai ten 
toks baisus vandens spaudimas, 
kad medis jau viršun ir nekils.

žinomos mums marių žuvys 
ir kiti paviršiu išplaukianti gy
vūnai negali gyvent giliau kele
tą šimtų sieksnių, nes ten būna 
jau perdidelis spaudimas. Gi
liausiai iš tų gyvių nusileidžia 
bangžuvis (velioriba) — apie 
800 sieksnių.

Yra, žinoma, kitokios žuvys 
bei gyvūnai, kurie giliaus gy
vena; bet jeigu kokia, sakysim, 
žuvis iš tų gelmių papuola 
augščiau, kur mažesnis spaudi
mas, tai jinai jau ir nebegali 
nusileisti; jos plaukiamoji pūs
lė išsiskečia, ir žuvis kyla aug- 
štyn ir augštyn, kur pasiekus 
vandens paviršį “eksploduoja”, 
sprogsta, sutrūksta.

Taigi auąštyn gyvybė nega-f net visi jame 
Įima daugiau, kaip per 8 my
lias, o žemyn ne daugiau, kaip 
7 mylias, išviso 15 mylių. O 
tokį tolį geras automobilis nu
važiuotų į bertainį valapdos,. ži
noma,’ ne oran, bet kni žernės.

Tg.

Dargana priverčia mergi
nas svajoti apie “tėviškę”
Lietingose ir ūkanotose die

nose New Yorko centre dau
giau išparduodama laikraščių 
iš kitų miestų. Tokiomis die
nomis daugiausia kitų laikraš
čių išperka mergaitės. Surū
gęs oras priveda jąsias prie 
svajonių apie savo gimtuosius 
miestus ir miestelius, iš kur jos 
įvažiavusios į New Yorką. 
Tuomet jos ir griebiasi laik
raščių iš savo “tėviškės”. Kad 
taip dedasi, tai rodo patyrimai . 
laikraščių pardavinėtojų per; 
paskutinius 25 metus.

—Kun. Mažeika bando iš
vogti iš Kražių bažnyčios sak
ramentus, kad atiduoti bažny
čią rusams, 1893, -.......... ?

—Suareštuojama’■ Fihlandi^ 
jos bolševikų konferencijos da-

31 d. kalėjime pasklido žinia, ^Vilniuj pakaitas soe-de- 
Policiją vado- k^d draugės Kristinaitės jau mok. Buržinskis, 1907.

( i -į-tRąskelbidnoa Krymo Aū- 
ptonominė Sovietu Respublika, 
11921. '

r i .... ...vj žvalgybininkas. Antanas nfrą, ją budeliai, požemy i .nu^, ;
OfonsyVa visuose frontuose prieš plėšriąją ir vis Žiaurejančią ĮLjckus ir šnįpukas Petras Liut- žūdė. iC s HM , M >. l
Anjer-koe fetr^iUziją

A-J/VIYUO 1. 
ikevičius. i < ♦ i V f.) v > i “Balsas’

--- -- ----- • T UUU XV1 
vyrų pirkti daugiaus laikraščių ; tainiškis 
iš jų gimtinių miestų.

mirtj.es


'•■f®?*?

I
Penktadien., ŠiiAHų W, 1929 LATSVB Puslapis Trečius

S

Argi Šis Va jiis Bus

Buvusiu Va Jų?

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kitą lietuvių laikraštį Ame
rikoje ir ji turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: ne! Šis vajus turi 
būt jei ne geresnis, tai nors 
lygus kitiem vajam! Toks 
atsakymas bus teisingas ne 
tuščiais žodžiais, bet dar
bais—rinkimu naujų prenu
meratų.

Arklys
vikrumą!

MATTHEW P. BALLAS

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

Cigaretas turi turėt SKONĮ!
Arklių sprendėjai turi žiūrėti daugelio skirtingų 
“punktų.” Gero tabako sprendėjai žiūri skonio 
... ir tiktai skonio.

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
Seniem skaitytojam, atsi

naujinant prenumerata 
$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.

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

Sekančias Dovanas
PIRMA . . 
ANTRA . 
TREČIA . 
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA . .

$30.00
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00

$5.00
Darbuodamiesi rink ime 

“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai > daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos, ap- 
švietos ir dar gausite dova
ną.

SU PRENUMERATOM
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ
Gavus naują prenumera

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

Visais reikalais rašykite

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

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

O Chesterfield suteikia jums ... ne kelis skonius 
sumaišytus . . . bet vieną . . . švelnumą . . . ska
numą . . . puikų kvapsnį . . . sublęstą krūvon į 
vieną atsižymintį tabaką . . . dailiai ir ekspertiš- 
kai daiktan suleistą standarciiniu Chesterfield bū
du . . . Trys žodžiai viską pasako . . .

SKONIS virš visko” ŠVELNŪS 
... o vienok 
PATENKINA 

(.hesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKS PERTŲ SUMAIŠYTI 

(c) 1929, LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

Chorai Pasitarė MINERSVILLE, PA. McADOO, PA. GYDUOLĖ, KURI

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti i
. Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst GG31

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge-1 
riausio patar-| 

navimo ir už •

> žemą kainą,j

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

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

13

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pagcidavot

r

MENDELO

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

6043

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GR ABARIUS
’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
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 grąžių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliuštrpdtį&s 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
^RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases 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”
Spalių 10 d. buvo S.L.A. 13 

kp. prakalbos. , Nors buvo 
dvejais plakatais prakalbos 

įgarsintos, vienur išgarsino 
1-mo Apskričio valdyba, o ki
tur Banišauskas su 13 k p. pir
mininku, tačiaus iš arti 200 
kuopos narių atsilankė viso la
bo .su kalbėtojais ir vaikais 
19 asabų. Gegužis išgyrė 

i Smetoną, papeikė Voldemarą 
Žuku už visus

(Tąsa nuo pusi. 2)
.miršta ir vėl atgyja. Gabaus 
jaunimo neturi. Hartforde! 

j tvėrė, tvėrė jaunuolių chorą, i 
į px) skraiste S. L. A. kuopos, 
kad tik geriau jam sektųsi gy- 
vuot. Kuopa ir apskritis au
kojo dešimkes del jo palaiky
mo. Garsino, kad dainuos pa
ties S. L; A. apskričio išvažia-

ir abudu su
svieto griekus kaltino komuni
stus, ;ir dejavo, kad S. L. A. 
nekurie kuopų sekretoriai rau
donu atramentu protokolus 
rašo.

Turbūt jie komunistų yra 
gerai įtarkuoti, kad net rau
donas rašalas jiems komuniz
mu vaiduojasi.

S. L. A. 13 Kp. Narė.

vime.
nesimatė dainuojant?
jis dabar randasi? <

Bet kur jis buvo, kad 
’ Kur 
O mato

te, mūs tvirta energija ir su
bendrintos jėgos jau subuda- 
vojo tris didelius suaugusių 
chorus ir vieną jaunuolių 
Connecticut valstijoje. Dabar 
mūsų choruose lieka vienas 
reikalas, tai išdirbimas geros 
linijos, darbininkiškos linijos, j 
veikime ir subendrinimas tvir
tais ryšiais su darbininkiško
mis organizacijomis del pačių 
chorų tvirtumo.

Vikutis.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai neužmirškite, kad A. L. 
D. L. D. 120-ta kuopa rengia 
koncertą ir balių 2 d. lapkri
čio. Programa bus labai pui
ki, nes dainuos choras, bus so
listų, duetų ir t. t., bus gerų 
deklamacijų. Po koncertui bus 
šokiai prie geros muzikos ir 
visi galės smagiai pašokti. Tu
rite atsiminti, kad nuo šio ba
liaus visas pelnas 'bus skiria
mas Gastonijos streikierių by
los vedimui. Vadinasi, atsi
lankydami į mūsų kuopos pa
rengimą, sykiu prisidėsite ir 
prie gelbėjimo Gastonijos 
streikierių vadų, .kuriuos da
bar ' teisia ir nori apkaltinti 
žmogžudystėje.

K. Glaubičius.

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

HAARLKM

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

BOSTONAS ir apielinke
SOUTH BOSTON

So. Bostono A. L. D. L. D. 
2-ra kuopa rengia prelekciją 
sveikatos klausimu, nedėlioj, 
2b d. spalių, svetainėj 376 
Broadway, 
vai. vakare. 
Dr. Jonas 
bridge. Dr.

. lekciją temoj 
kimai ir 
goti.”

Antru 
Lietuvą, 
spūdžius,
pereitą vasarą.

Taipgi Dr. Repšys 
į klausimus. Todėl 
dokitės proga, ateidami į pre
lekciją, o užtikrinu, kad būsi
te užganėdinti.

K. Barčienė.

Pradžia lygiai 7 
Prelegentu bus 

Repšys iš Cam- 
Repšys duos pre- 

Ligų apsireiš-
kaip nuo jų apsisau-

atvėju kalbės apie 
Jis pasakys savo į- 
patirtus Lietuvoje

atsakinės 
visi nau-

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

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

-n
K1

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Palengva Mirtis Gresia 1 Gastonijos 
Tekstilės Streikieriams

žmogžudystės ir pliekimas yra metodą fabrikantu ir 
jų agentų pietuose—atsakymas darbininkams už pasi
stengimą organizuotis

Padaugintas veiklumas prie budavojimo Nacionales 
Tekstilės Darbininkų Unijos ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo-—atsakymas pietinių darbininkų į bosų fašis
tinį terorą.\ ,

Fabrikų baronai dabar planuoja nutempti streiko va
dus j amžiną kalėjimą, kad atitraukti nuo darbininkų 
judėjimo.

BEAL, MILLER, McGINNIS, HARRISON, HENDRIX,
carter, McLaughlin

PALIUOSUOKITE JUOS!

darbininkų masinis spaudimas paliuosuos
GASTONIJOS KALINIUS

Parodykite savo solidariškumą aukaujant jų gynimui.
Siųskite Pinigus:

GASTONIA JOINT DEFENSE & RELIEF COMMITTEE
80 East 11th St., New York City

c 
o
w
UI

o

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y,, “Gerai pataikot jiadaryi fcigarijs, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesis pd kclioliką 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis. 12 Lynwood A v., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Darbininkai ir biznieriai teiksitės atsilankyt pasiimt cigarų, 
nes Jonas Zdanis ii’ yra tėvas garbingos dukters Helenos, kuri 1928 
“Laisvei” vajuj suvirš 200 naujų skaitytojų surinko ir visus pervir
šijo I

Todėl draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų yiršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur i kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kięms žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

Reikalaujam Agentų New England štatuose.
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

267 Division Avenue, Brooklyn. N. Y.

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedillo- 
atla nuo 9:80 iki * vai. po pietų

MARGARETA VALINCIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAW 
WILKES-BARRE, PA.
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| SLIAKERIS i
WASHINGTON, PA,

~ MIKAS RĄSODA

(Tąsa)
Intelektuališkume taipgi griežtai skyrė

si: Petro kalba buvo reta, baritoniškas bal- 
sas priimnus, o Rudis turėjo ploną tenoriš- 
ką balsą ir kalba labai tanki. Nėžinėlis, 
girdėdamas jį kalbant, manytų, kad Rudis 
nėra pilnai normališkas. Petras visuomet 

; kalbėdavęs tik po apmąstymo, o Rudis daž- 
■ nai su savo ne vietoj kalba pridarydavo ne 
tik kitiem nesmagumų, bet ir sau bėdos.

Jeigu Rudis buvo didelis šykštuolis ir 
; smalsus prie visokio turto, tai Petrą gali
ama, priskaityti prie išlaidžiųjų: nepaisė jis 
į taupyti pinigų. Kur reikėdavo, jis aukoda- 
fvo; visuomet švariai apsirengęs.
j Vieną vakarą parėjęs namon Petras, ra- 
; do virtuvėje Tofilę su Rudžiu. Pastarasis 
Į laikė jos ranką, spausdamas prie savęs ir 
•vis kalbėdamas: “Tofilyte, mesk Petrą, o 
•imk mane,” kuomet pastaroji purtėsi ir 
•smarkiai pyko. Pamatęs savo oponentą, 
‘Rudis nusigando. Jo kūdas veidas pamė
lynavo ir rudos akys persivertė. Jausda
mas nusidėjęs ir abejodamas, ar Petras ne
ims jį ausiuoti, Rudis greit paleido Tofilės 
ranką ir griebėsi už ant stalo gulinčio duo
ninio peilio, pusiau isteriškai surikdamas:

—Eik šen, tu, šunie! Aš tau!...
—Nesibijok, ponas bajorai,—šypsodama

sis tarė Petras.—Šitas šuo perdaug turi 
unaro kandžioti tokius, kai tu.

Tai taręs, atsisėdo šalę Tofilės, kurios 
rožinės spalvos veidas dar labiau paraudo 
ir kuri buvo smarkiai susirūpinusi.

—“Cincilikai,” kaip tu mane vadini, tik 
už didelius prasikaltimus vanoja šonus sa
vo priešam. Del merginų mes nesimušam.

Nesakęs daugiau nei žodžio, Rudis atsi
kėlė ir skersas išlindo iš virtuvės laukan, o 
Petras apsikabino atsistojusią Tofilę, pa
bučiavo į josios žandą ir tarė:

—Tofilė, jei tu ištikro myli Rudį, drau
gauk su juo: aš nepyksiu.

Mergaitė apsiverkė. Paėmė Petro deši
nę ranką, prisidėjo ją prie lūpų, karštai 
pabučiavo ir atsakė;

—Petruti, Petruti, aš tik tave vieną te
bemylėjau ir mylėsiu.

SKYRIUS VI

gomis. Šiandien kiekvienas civilizuotas 
žmogus skaito vienokius ar kitokius laik
raščius.

—Toki, kaip tu.
—Toki, kai aš, bet ne toki, kai pats.
Nedrįsdama atvirai palaikyti nei vieną, 

nei kitą, Gudelienė tarė:
—Už ką čia bartis. Kas nori, tegul 

skaito, o kas nenori—neskaito. Kas man 
darbo! Man visi lygūs. Bet jei aš būčiau 
tavim, Jokimai, tai neužsiimčiau tuo bever
čiu darbu: geriau čėdyčiau pinigus ir pa
dėčiau juos į banką juodai dienai.

Didžiumos nusistatymas, reikia pažymė
ti, supuolė su Gudelienės. Tik Petras ir 
Lapkus laikėsi savo. Jiem pritarė ir Ado- 
mukas, kuris, deja, buvo dar jaunas ir ma
žai kas. kreipė į jį domės. Adomas buvo 
gabus ir darbštus vaikas. Parėjęs iš dar
bo, jis, dažnai be vakarienės, eidavo į vaka
rinę mokyklą ir mokėsi anglų kalbos. Jau 
pradėjo skaityti angliškus laikraščius ir 
griebėsi už lietuviškų. Kiekvieną kartą, 
kuomet Lapkus pradės šnekėti vienu ar ki
tu svarbesniu visuomeniniu klausimu, Ado
mas atydžiai klausėsi ir palaikė jo pusę. 
Kelis kartus Lapkus išsireiškė savo drau
gam, kad iš Adomo gali išeiti geras veikė
jas.

—O aš manau, kad gerai daro, kurie 
skaito laikraščius,—leisdamas pypkės dū
mus per nosį, tarė Gudelis.—Jūs mažai kur 
esate buvę, tad ir neįvertinate. Atsimenu 
aš Tiflisą, kareiviavimą. Kaip sunku bū
davo nemokytam... Žmogus tarsi be liežu
vio, ausų, akių... Kuomet mane pramokė 
skaityti, tai lyg naują pasaulį praregėjau.

—Ai, ai, ai, kokis tu buvolnas!...—pa
šiepdama nusijuokė žmona.

—Mokėdamas skaityti, gali niekur ne
būti; gali sėdėti sau užsidaręs šitoj virtu- 
vukėj ir girdėsi, matysi ir jausi, kas dedasi 
pasaulyj; tuomet pasaulis pas tave ateis.

—Mama,—tarė Adomas,—ir mokykloj 
mokytoja mums liepia skaityti knygas ir 
laikraščius. . .

—Liepia?’.—sarkastiškai sušukoi iįludis. 
Tokius, ką Lapkus skaito? Like heli! An
dai aš mačiau Lapkaus laikraštį—paskai
čiau. Net plaukai pasišiaušė!

—Bajoro plaukai labai bailūs,—nusišyp
sojo Petras.—Gal ir blusos nusigando?

Rudis pyko. Jo siauras veidas paraudo 
kai burokas, o rudos akys prasiplėtė ir pa-

. Išgėręs stiklą alaus, užsirūkęs ciga-

EASTON, PA.
Svarbios Paskaitos ir Balius '

A. P. L. A. 32-ra kuopa rengia 
svarbias paskaitas apie burnos ir 

Spalių 6 dieną buvo prakal-'ir dantų sveikatą. Paskaitą skaitys 
r T Subatoj 19 d. spa

lių, 1929 m. Pradžia kaip 7:30 vai. 
vakare, Wanderveer Hall, 9th ir 
Washington Sts., Easton, Pa. Įžan
ga tik 35c ypatai. Po paskaitai bus 
šokiai, grieš gera muzika, bus ska
niu 
te.

Pasekmingos Prakalbos

narį į i mūsų kuopą ir bent po vieną 
skaitytoją 
Tat, <*

j > “Laisvei” ir “Vilniai.” 
draugai, atlikit savo pareigą.

Sekr. V. J. Geraltauskas.
(246-248)

CASTON ROPSEVICH

Vieną vakarą—tai buvo ruduo—lauke 
lijo skalsus lietus. Tokiame ore tik dide
liu reikalu tevaikštoma gatvėmis. Kiek
vienas bando pasirinkti vietą, kur būtų šil
ta ir jaukiau.

Gudelių šeima ir įnamiai šį vakarą ra- balo.
dosi namie: suėję į mažą virtuvukę prie1 retą, kelias sekundas tylėjo lyg'be žado.
V • 1 i v • ■. i • • v i >/• "i • • Tr 1 1šilto pečiaus sėdėjo šnekučiuodamiesi. Kad 
prisigerinti Gudeliams, Rudis šį vakarą, 
kaip daug kartų pirmiau, parnešė ąsotį 
alaus ir fundino. Sėdėjo čia ir Lapkus su 
Petru, kuriuodu alaus negėrė. Rudis prD 
sitaikęs, tarsi netiksliai, atsisėdo greta To- 
filės, prie kurios kitoj pusėj sėdėjo Onutė. 

’Tūli pasakojo iš pereito sekmadienio savo 
įspūdžius. Tik vienas Lapkus žiūrinėjo 
“Kovą” ir “Naująją Gadynę”.

—Jokimas turbūt kunigu patapti užsi
manė,—nekaltai juokdamosi kalbėjo Onutė.

—Kunigu?! Bene vyskupu!—pridėjo 
Tofilė, gražiai šypsodamosi į Petrą, sėdin
tį sale Lapkaus.—Jis tiek daug skaito!

Visi nusijuokė, o Rudis tarė:
•• —Ne kunigu ir ne vyskupu, ale cincili-1 
kų karalium arba Antikristu.
- —Ar tu žinai, ką reiškia Antikristas?— 
piktokai užklausė Petras.—Pasakyk!

—Kam man tas reikalinga?
i —Matai, plepi nieko .nežinodamas.
/ —Jis nekaltas, kad jo šitos girnos nema
la,—ilgai tylėjęs, prabijo Lapkus, rodyda
mas į galvą.

—Man ir nereikia.
—Visuomet nori būti avinu?
-—Būsiu, kuo noriu.

:—“-Che, -che, che!—pasileido juokais Pet
ras.—Matote, mūsų bajoras, kaip baronas, 
arba avinas, lietuviškai tariant.

—Kvailiai skaito laikraščius, o protin
gi dolerius,—piktai, šnairuodamas irįTofi- 
lę, kuri reiškė daugiau simpatijų Petrui ir 

.... Lapkui, negu jam, atšovė Rudis.
—O tu nei vienų, nei antrų: laikraščių 

'skaityti tingi, o pinigų neturi,—įspaudė 
Lapkus.

—Bet turėsiu.
—Jis bus antruoju Marshallu—įsikišo

: Gudelienė.
’ —Marshallu, kuris atsiduria pavargėlių 
‘ name,—juokėsi Petras.

—Ar tai tu manai, kad Marshallas ne
skaito laikraščių,—rimtai pradėjo Lapkus. 
—Žmogeli, žmogeli!.. .Tu rastum pas jį ne 
tik laikraščių, bet lentynas nukrautas kny-

—Tau nepatiko?—šypsodamasis tarė

—You bet.
—Tai kodėl skaitai, kas nepatinką?— 

apytykiai tarė Tofilė.
—Žinosit, kam skaitau!... Ten išjuokia 

kunigus, vyskupus ir net patį šventa tėvą. 
Neaplenkia ir Mr. Marshallo. Atsirūgs 
kam nors skaniai, atsirūgs!...

—Kam atsirūgs?!
Rudis iš karto lyg ir svyravo, abejojo: 

sakyti ar ne. ^Pagaliaus, nedrąsiai rodyda
mas pirštu į Lapkų, cypiančiu tonu pra
košė:

—Jam.
Visi sužiuro į Lapkų.
—Lapkui?—klausė Gudelienė.
—Ne šuniui.
Lapkus sėdėjo ramiai, su panieka žiūrė

damas į Rudį. Paskui prašneko:
—Na, tai kas blogo, jei, daleiskim, ir 

man?!
—Kas blogo ? ! Chi, chi, chi,—pasileido 

dirbtinai juoktis Rudis.—Kas blogo? Ar 
tu nešmeiži Mr. Marshallo? Ar tu nevadi
ni jo darbininkus ‘‘vergais/’ “išnaudoja
mais”? Ar...

—Tą skaitai šmeižtais?—užklausė Pet
ras.

—Pamatysit; pamatysit! Patirsit patys!
—A/- ištikrųjų tu rašei, Jokimaj?—susi

rūpinusi klausė Gudelienė.
—Tai mano paties dalykas! Jeigu ir ra

šiau, kas blogo? Galėtumėt pykti, jei bū
tų kas negero...

—Kas blogo! Pamatysi!—šaukė Rudis. 
—Matysit! Ar jūs manote, kad Marshal- 
las apie tai nesužinos ? Ir dar kaip! O tuo
met ir reikės jieškotis naujo darbo, o gal 
dar ir iš šitos virtuvukės nešdintis.

Lapkus nuėjo į savo miegruimį, pasi
ėmė minėtą laikraštį ir atsinešęs tarė:

—Na, paklausykit, jei norit.
Atsivertęs laikraštį ant stalo, užsirūkęs 

cigare tą, jis pradėjo skaityti:
(Tąsa bus)

bos, surengtos A. L. D. L. ®hillfc
4-to Apskričio. Kalbėjo drg. Va 
A. j K. Sliekienė apie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją ir jos tikslus, 
taipgi apie Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimą Amerikoj ; ji 
kalbėjo trumpai, bet gerai. 
Drg. Sliekienė turėtų taukiaus 
pasirodyti su prakalbomis ko
lonijose; ji gali gerai kalbėti, 
turi gerą iškalbą, gerai daly
kus aiškina. Man dar pirmu 

įkartu teko minėtoje kolonijoje 
i dalyvauti ir abelnai buvo dar 
pirmos darbininkiškos prakal
bos. Dauguma lietuvių dirba 
kasyklose ir jų padėtis labai 
bloga. Praeitas streikas juos 
daug privargino. Unija, ku
rią jie per daugelį metų buda- 
vojo, likosi sugriauta ir strei
kas buvo pralaimėtas. Prie 
to sulaužymo streiko dirbo J.
L. Lewisas ir jo visi agentai. 
Dabar mainieriai dirba už ma
žą mokestį, daug (blogesnėse 
sąlygose. Bosai kaip nori, taip 
su darbininkais elgiasi. Mai- 
nierys turi anglių vagoną ne' 
tik prilioduoti, bet ir atšauti,: 
nuvalyti akmenis ir kitus dar-' 
bus atlikti, ir tik už anglių va-1 
goną gauna 70c, o j dieną ga-;
Ii pripildyti du-tris vagonus.' 
Dar daugeliui darbininkų nu
muša vogą, jei tik randa nors 
kiek akmenų. Daug mainie- 
rių dirba po kelias dienas ir 
nei pasiutusid cento neuždir
ba, bet jie vėl organizuojasi 
į naują ir karingą uniją. Ne
paisant, kad mirtinas smūgis 
buvo užduotas kaip mainie- 
riams, taip ir visai darbininkų 
klasei, vienok, kaip sakiau, 
mainieriai j organizuojasi į N.
M. U. Reikia atiduoti kredi
tą Washingtono lietuviams 
mainieriams, kad jie visi, iš
skyrus vieną kitą, priklauso 
prie Nacionalės Mainierių Uni
jos. Tai pavyzdis kitų koloni
jų lietuviams mainieriams, kur | 
daugelis dirba, o nepriklauso | 
prie N. M. U. Lewisas su-1 
griovė seną.., mainierių uniją,i 
mes turįme.i budavoti naują ir 
karing’ą uniją.i k šį pavyzdį ten
ka priminti; ir kietųjų anglių 
mainieriam, kur tūkstančiai 
lietuvių mainierių dirba. Jie 
turėtų pasielgti taip, kaip 
Washingtono lietuviai ipasiel-j 
gė, prisidėti prie N. M. U. ir1 
skubiai ruoštis prie sekančio 
streiko.

T baigus kalbą ir prisimi
nus, kad draugai ateitų j pa
gelbą del lėšų padengimo ir 
Gastonijos streikierių, aukų 
buvo surinkta $9.70. Auko
jo po $1.00: B. Lukoševičius, 
A. Krutulis, M. Janavičius; 
po 50c: K. Lukoševičiene, G. 
Bartkus, A. Grovilis, J. Sopa- 
ta, J. Jonavich, W. Jokubaus- 
kas, B. Auda, M. Navara.tskas, 
M. Mikl’auskas; viso $9.70. 
Varde Gastonijos streikierių 
tariu ačiū. Susiorganizavo ir 
A. L. D. L. D. kuopelė iš 9 
narių. Aišku, kad A. L. D. 
L. D. kuopelė greitai bus 
skaitlingesnė ir pasirodys vei
kime, nes lietuviai darbininkai 
smarkiai veikia.

valgių ir kitko. Visi dalyvauki-
A.P.L.A. 32-ros Kp. Komisija.

(247-248)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas Gastonijos 

streikierių reikale įvyks nedėliojo, 
20 <1. spalio (Oct.), 2-rą vai.. popie
ty, Liaudies Name, Fairmount Avė. 
ir 8th Sts. šiame susirinkime da
lyvaus drg. Žaldokas. Kviečiame vi- 

ir visas dalyvauti.sus
Komisija.

(247-248)

DETROIT, MICH. '
L. D. L. D. 52-ros kuopos šu

naujoj draugijų ; svetainėj; 4.1687 W. 
Vėrnon Hi^hwdy. Pradžia JO-tą vąl. 
ryte. Kiekvieno nario pareiga atsi
lankyti j šį susirinkimą, nes tai 
svarbiausias menuo,'kuriame būtinai 
turime pasidarbuoti gavimui naujų 
narių, literatūros platinimu ir užr'a- 
šinejimu laikraščių. Kiekvienas na
rys turėtų gauti bent vieną naują

A. __________ _____
sirinkimąs bus ,nedelįoj,, ,20 t spalių,

■■■■

RUSIŠKA

MC ADOO, PA.
A. L. D.. L. D. 120-tos kuopos na

riai įsitėmykit, kad susirinkimai bus j 
laikoma naujoj vietoj, būtent Liet. ■ 
Ūkėsų Kliubo kambariuose, 
Blaine St. L_’.---- _____________
bus nedėlioj, 20 spalių, 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai atsilanky- 
kit, yra svarbių reikalų. Taipgi tu
rime pakalbėti apie rengiamą balių, 
kuris bųš 2 la0kričio-Nbvember.

Sekr. J. Stalgaitis.
: * (246-247)

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51-mos kuopos surin

kimas bus nedėlioj, 20 spalių, po No. 
12 Lynwood Ave. Pradžia 10-tą vai. 
ryte. Visi nariai ateikit ir naujų 
atsiveskit, nes dabar nupigintas įsto
jimas.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 9-tos kuopos 
susirinkimas bus panedėlį, 21 spalių, 
Liaudies Name, 8 ir Fairmount Ave. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų.

Sekr. Ig. Aleksiejus.
(247-248)

Sekr. J. Stanislovaitis.
(247-24)8) 1

> 119 E Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
Sckantis'“ susirinkimas servatoriją, duoda lekcijas, ant smui- 

kos. Normtleji. kad jūsų vaikai bū- 
■tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiųę adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Camden, N. J.

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

F’VT’ini Antroj klasėj lašais išsimaudymas «LXiKA ir miegojimas per visą naktj 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 sti sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėiiais ir 

Utarninkais

|j Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir g|| 
garo vanojimosi kambarys, pidelis, oringas miegojimui kamba- HE,

g rys; taip pat'RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. H
1 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevbise Sts. B

Ties Broadway ir Flushing Avenuė, Brooklyn, N. Y.,
g Telefonas: Pulaski 1090 * B J
llllilflMIIIilIilIlIlIIIIIB

Bell Phone, Poplar 7546

A F. STANKOS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Per Žydy Šventes Atdara Vakarais

AVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ! 
KAINĄ, Už “CASH” MO- I

KĘSTI ARBA ANT j 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų
Nupiginimo!

M. ž.

Spalių 19 d. rengia S. L. A. 
vietos kuopa balių del Gasto
nijos streikierių, F. Miller 
Hall, Woodlawn and Jefferson 
St. Ta svetainė visiems lietu
viams gerai žinoma. ‘ Tad visi 
lietuviai iš visų apielinkių da
lyvaukite šiame parengime.

M. ž.

g

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

reikalingų rakandų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR*

A.L.D.L.D. REIKALAI
Visom A.L.D.L.D. VI Apskrf Kuo

poms ir Kitiems Draugams
Nuo Šio pranešimo visais reika

lais kreipkitės mano nauju antrašu: 
D. M. Solomskas (Susisiekimo Rašti
ninkas), 1127 Spruce St., Easton, 
Pa. (247-248)

BRIDGEPORT, CONN.
T. U. U. L., rengia masinį mitin

gą nedėlioj, 20 spalių, Moose Temple, 
Š40 Main St. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Kalbės W. Foster. Kviečia
me visus darbininkus atsilankyti.

Rengėjai.

DETROIT, MICH.
Amen. Liet. Proletarų Meno Są

jungos 4-tos kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, 20 spalių, naujoj drau
gijų svetainėj, 4037 Vernon High
way. Pradžia 7-tą vai. vakare. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti.

Sekr. F. Dillis.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas,*su standžiai, bet mm 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- /
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- /I* d d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- S p

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- įj J jTk 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į ^į- y

Pusryčių Setas I 
Visomis Spalvomis Į 
Penkių gabalų įvairiai de- i 
koruoti Pusryčių Setai, su I 
nuleidžiamais galais stalu j 

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se- į 
tai su porcelaniniu viršum I 

198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y. ir Windsor styliaus krės-1
’ ' Tel. Greenpoint 2372 lais—labai specialė kaina I

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50

v
Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 Vakare. 

Panedėiiais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co
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Penktadien., Spalių 18, 192£> LAISVEI Puslapis Penktas

< JERSEY CITY, N. J.
Pereitą sekmadienį įvyko 

Laisvės Draugijos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo dailus bū
rys dr-jos narių. Iš komisijos 
raportų sužinota', kad liko pel
no nuo bendrai rengto pikni
ko su Jurgio Draugija po 
$107 su centais. Pasirodžius 
pasekmėms bendro veikimo, li
ko nutarta surengti bendrai 
prieš naujus metus metinį ba
lių.

Kadangi du dr-jos nariai bu
vo nuvykę į Lietuvą ir tik šio
mis dienomis parvyko, tai pir
mininkas Kačergis pakvietė 
juos, Marcinkų ir Daugėlą, 
kad pasakytų Lietuvos įspū
džius, jos ekonominį ir politinį 
gyvenimą. Pirmutinis kalbėjo 
Marcinka, geras katalikas, ir
gi nusiskundė, kad1 Lietuvoje 
gyvenimas yra blogas, ir tų 
vargstančių lietuvių kaip eko
nominiai, taip ir kitokį reika
lai apverktini. Kaip Marcin
ka, taip ir Daugėla kalbėda
mi priminė tik ekonominį gy
venimą, bet nepalietė politinio. 
Tad pirmininkas paklausė: 
kaip Lietuvos gyventojai atsi
neša link valdžios, ar jiems ji 
patinka ar ne? Abiejų vie
nodas atsakymas—kad žmonės:

nėra pasitenkinę dabartine 
Smetonos valdžia, ir jie geriau 
pasirinktų buvusią caro val
džią, negu Smetonos.

Taip kalba ne koki bolševi
kai, bet nuo seniau rėmusieji 
fašistus, išskiriant, gal būt, 
Daugėlą.

Kunigo Laiškas
Laiškų skaityme buvo ir 

juokingas laiškas, tai nuo vie
tinio lietuviu klebono, kurio 
nei vienas narys negalėjo su
prasti, ką jisai nori pasakyti. 
Tačiaus suprasta, kad jisai 
ruošė jomarką, reiškia, fėrus 
ir nori užkviesti Laisvės Dr-ją, 
kad nariai dalyvautų. Tik 
perskaičius laišką, pasigirdo 
atsiliepimas—atmesti be jokių 
svartymų. Tačiaus, prisilai
kant mandagumo, laiškas liko
si priimtas, ir po apsvarstymui 
paliktas be jokių pasekmių.

D. Rep.

ir 30th St., New Yorke, 
užpuolikus sugužėjo di- 
darbininkų minia, kokie

Socialistinių Galvažudžių
Užpuolimas ant Kairiųjų i

Socialistinės Schlesingerio 
mašinos užleisti razbaininkai 
peiliais surėžė kairįjį kriaučių 
Morrisą Vinčevskį, ties 7th

Lietuviški Rekordai

Paprašykite Victor© krautuvninką nagriežt naujausius orthophoniskus 
rekordus ant naujos Victor-Radio Electrola Re 45 

Būtinai išgirskite sį juokingą rekordą. Prisijuoksite ik| sočiai.
10-ties Colių, Listo'Kairios »75c !

BURDINGIERIUS PRAKTIKUOJA
KLAUSYK, MYLIMOJI

BALSINIAI
Naktis svajonėms papuošta
Oi greičiau, greičiau

V-14014

V-14013

V-14009

V-14008

V-14006

V-14004

V-14003

V-14011

V-14005

80752

81303

Sakė mane Šiokia
Molio uzbonas 2. Ne

Beauštant! auSrelė 
LaiSkas pas tėveli

Ponas Numirė—Dalis 
Ponas Numirė—Dalis

už Siaučlo

1
2

Davatkėlė Po Sodnelį 
P. Stankūnas

J. ŽIŪRONAS IR GRUP® 
JUOZAS ŽIŪRONAS

Zobč Krasauskienė

Viktoria VoltoraiU-Zosė Krasauskienė

P. Stankūnas

Zosė Krasauaktenė-Benediktaa Vaitekūnas
Juozas KameSie-Benediktas Vaitekūnas

Baigės Dienelė 
Pasėjo Brolelis

INSTRUMENTALIŠKI
Kalnų Polka 
Katarinos Polka

Džiugus Variakalys
Miškas Aukcijonas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
Rūtų Polka 
Daina Jaunystės Nelaimės

Kviotkos Valoaa
Giedrutis Valcas

i! 1

81693

81443

Vincl«ivičlu»JDaukSa»Namieko
Vinckevičius-DaukSanNamieko

Dulkė

Lietuvių Orkestrą

Penkių Alkanų Muzikantų 
ORKESTRĄ

Laisčiau Rūtą—Polka 
Kauno—Polka „

Mainierių Polka 
LakStlngalos Polka

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

Naujas Ortbophonic

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio-victor Corporation of America, 

CAMDEN. NEW'JERSEY - •>

VISI AUGŠČIAU SUMINĖTI

Columbia Records

Vakarais 
Atdaros

Dabar Parsiduoda Mūsų Trijose Krautuvėse 
Reikalavimus Laiškais Greit Išpildome

‘ty* Yorl iforei 'Brooklyn Stars

111 East 14*h St .Į 243 West 34,hSl.i 1225 Broadway
IAwm | 7 th & Sth Aw-1 Creru* Avinus

s 4* '<*• - a V

KAVALIAUSKASJUOZAS

i

I
pas:

Tel

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

59th Sts., New York City

iI

Naujai 
vidaus.

§

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

Stebėtinas Namuose Gydymosi, 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo Kylos, Dideles Ar Mažos

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

PARDUODAM LAIVAKORTES 
Parūpinam mortgičius namams ir !

IR SIUNČIAM PINIGUS 
Į VISAS ŠALISx I

Avė.
Prieš 
dėlė 
2,000, ir leipęiosi juos vytis.
Begindama gerkliapjovius, po
licija mušė kelis šūvius linkui 
darbininkų, ir areštavo patį 
Vinčevskį ir Miltoną Weichą; 
abudu pastatyti po $5,000 
kaucijos iki tolesnio teismo. 
Bet nei- vieno užpuoliko poli
cija nekliudė.

Besigindami d a r b i n inkai, 
suprantama, apdaužė snukius 
ir keliems Schlesingerio sam
dytiems gengsteriams.

21,602 Įkalinta Per Metus 
Už Blaivybes Įstatymo

Laužymą
WASHINGTON.— Bėgy 

iždinių metų, kurie užsibai
gė su birželio 30 d., 1929 m., 
21,602 asmenys buvo pa-

siųsta į kalėjimą už blaivy
bės įstatymo laužymą. Tai 
yra, 1989 asmenys daugiau, 
negu pirmesniais metąis, 
sulig šiomis dienomis pa
skelbtų Teisingumo Depart
ment statistikų

LIETUVIS GRABORIUS
IR BAL&AMUOTOJAS

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

Štai Yra Bodas Išgydymui Kylos
NIEKO NEKAŠTUOS 

IŠBANDYMAS
Tūkstančiai kylotų vyrų ir mo

terį} džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Collings 
išsigydė savo duhcltavą kylą, del 
kurios jis buvo bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas 
bus pasiųstas jums ant pareika
lavimo už dyką,

Tiktai prisiųskite savo vardą ir 
adresą kapitonui W. A. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuds nė cento, o 
gal bus vertas laimės, šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbhndymo. Rašyki
te dabar—pirma negu padedate įI
vv uauui-----puma
šalį šį skelbimą.

jem—wiw —s iwwfs»x^—j.jsr^

SENO VINCO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS PITTSBURGH 

AP1EL1NKĖJ

NEW KENSINGTON, 
Nedėlioję •

20 D. SPALIŲ-OCTOBER
Prasidės 1-ma vai. po pietų 

A. P. L. A? 9 KUOPOS 
SVETAINĖJ

1126 Third Avenue

PITTSBURGH, PA.
• Nedėlioję

20 D. SPALIŲ-OCTOBER
Prasidės 7-ta vai. vakare 

MOKSLO DRAUGIJOS 
SVETAINĖJE 

142 Orr Street,

S. PITTSBURGH, PA.
Panedėlyje

D. SPALIŲ (OCTOBER)21
Pradžia 7:30 valandą vakare

• LIETUVOS SŪNŲ 
SVETAINĖJ

818 Belmont St.

McKĘES ROCKS, PA.
Utarninke

22 D. SPALIŲ (OCTOBER)
Pradžia 7:30 vai. vakare

A. P. L. A. 2-ros KUOPOS 
SVETAINĖJ

24 Locust Street

WILMERDING, PA.
Seredoje

23 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVOS SŪNŲ DR-STĖS 

SVETAINĖJE
110 State Street

NEW EAGLE, PA.
' U • į * « Sukatoje i
26 D. SPALIŲ (OCTOBER) 

Pradžia 7:30 vai. vakare
ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

YOUNGSTOWN, OHIO
Nedėlioję

27 D. SPALIŲ (OCTOBER)
Pradžia 5-tą vai. vakare

628 Franklin Avenue

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

CLEVELAND, OHIO
Seredoje

3Q D. SPALIŲ (OCTOBER) 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

6835 Superior Ave

PAVASARIO ŽIEDAI—-KO SKAUDA ŠIRDIS 
NAUJIEJI METAI—NAKTIES ATMINIMAI 

TAVE VIENA PAMYLĖJAU
KLUMPAKOJIS

Prismsh Vieną. Doleri, ir tuojau gausi Dainas. Rašyk:
J. ŽIŪRONAS

G230 So. Rockwell Street

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TKLKFONAh
Keystone __ Main 9669
Bell_____  ___Oregon 5136

Chicago, HI.

332 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1573
Ofi so Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ 

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
Mg šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0(K.. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,00'0, likusius išmokėsite 
raudomis. 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 
mortgieių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

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

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
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, 

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

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

South Boston 1662-1373

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti skyriai:

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
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 moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchęstery. p—

$6,600 i 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 gatves 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.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; 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
Randos įeina 1 $9,500. Matykite A. Ivas.

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

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

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

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

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

.t—w

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

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto; 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

Tel l Grwnpoint MM

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį, 

pertaisysime ju^ų langus už visai žemą kainą.
MahavoiRDie budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

atliek ame greit ir tinkamai.
Tarkitės su mumis del

Y patukai ar laiškais kreipkitSs
K. M. S.

844 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 258

kainos.
sekančiu adresu

Brooklyn, N. Y
Grove Si.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Ahelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dė limo. Cpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 

Linukų. Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
C-.>rVlrp Nesveikumų įr Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
'Ho. 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 Irvinfc P!., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DKAUSJA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjasins

IMian’ę (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių ne-
UlUuu o vuaU I UVrllLTo bijo* Už 75c už baksą apsiginklnok 

nuo savo amžino priešo!
I ąv TjlžlC ccntai až skrynutę) yra tai kanuolč prieš 

IHUU LidA lauS kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont AtMM 

TELEPHONE! JUNIPER »7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IS1 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

_________________  ORDER BLANK ____________________
SlųtdaiMi pinigu* *u *aro adresu, užračykitei

Ai, fewlau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, už kur} nalon&kit asan
pritinsti URBAN’fl COLD POWDERS ir URBOLA, su Tisais nuradraials, 
kaip vartoti, 
Vardas

Ne.

Miertas State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 mėtai. Būk nepriguhningas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas ,r EAISV8 Penktadien., Spalių 18,1929
TVIETOS ŽINIOS F. Abekas Turės Paskaitą : 

A. L. D. L. D. 1-mos Kuopos 
Susirinkime '

d

Užklupo Būtlegerių Tvirtovę 
Su Dideliu Ginklą Sandėliu

Gresia Streikas 60,000 
Išvažiojimo Darbininką

netoli 
agentai 
kliubo

Highlands, N. J., 
New Yorko, blaivybės 
užklupo didelį puikų 
namą, kuris 6 mėnesiai atgal 
priklausė operininkui Oscarui 
Hammersteinui, Jr., Dabar 
jis yra nuosavybė tūlo And
rew Richardso. Tai palociškai 
viduje įrengtas namas. O skie
pe—visa painiava aplinkui ei
nančių tunelių, kur agentai 
užtiko prikrauta didelį daugį 
geros degtinės, šampano ir ki
tų alkoholinių gėrimų. Be to, 
ten surado tikrą arsenalą gin
klų: šautuvų, kulkosvaidžių 
ir amunicijos. Tai buvo būt- 
legerių tvirtovė. Toj tvirto
vėj jie turėjo ir radio perduo- 
tuvą, per kurį visokiais slap
tais žodžiais bei numeriais 
pranešdavo savo sėbrams ži
nias apie laivus, atvežančius 
degtinės, ir duodavo informa
cijas saviškiams apie visokias 
kitas alkoholio šmugelio slap
tybes. Viršuj namo yra tėmi-1 
jimo bokštas, kur buvo laiko
ma būtlegerių žvalgyba.

Laike kratos “prohibišinai” 
užtiko ten 30 vyrų.

Tą pačią naktį užvakar bu
vo padaryta kratos ir 35-kiose 
kitose vietose. Iškrėsta ir 
būtlegerių trusto centras New 
Yorke, po num. 25 West 43rd 
St., ir areštuota 32 vyrai, ta
me skaičiuje Emanuel Kessler 
ir Morris Sweetwood, vadina
mi kunigaikščiai degtinės 
šmugelio.

Blaivybės viršininkai, besi
klausydami “slaptų” būtlege
rių radio pranešimų, suprato, 
jog kalba eina apie atplau
kiantį laivą su 5,000 dėžių al
koholio, nuo Montauk Point 
linkui Sag Harbor. Visas tas 
alkoholis tapo suimtas.

Pasirodo, kad būtlegerių 
trustas turėjo šešis didokus lai
vus, kurie parodydavo klas- 
tuotus dokumentus, būk jie su 
legaliu bizniu plaukioja tarp 
St. Pierre ir Bermudos. Ta 
šaika taipgi turėjo 10 greičiau
sių stambių motorinių laivukų. 
Jinai varė milionų dolerių : 
būtlegerystės biznį, papirkinė- 
dama įvairius valdininkus 1 
pakraščio sargybinius.

Trečiadienio vakare delega
tai 18-kos lokalų Tarptautinės 
Brolijos Vežikų, Šoferių, Ark- 
lydžių Darbininkų ir Padėjėjų, 
susirinkę Astoria svetainėje, 
New Yorke, atstovaudami 25,- 
000 darbininkų, reikalavo pa
skelbti visuotiną trokų šofe
rių streiką, ir tuom išreikšt 
pritarimą trims tūkstančiams 
streikuojančių gazolino išva- 
žiotojų, kurie yra nariai 553- 
čio Kuro Išvažiotojų lokalo. 
Jie prie to buvo jau pirmiau 
pasiryžę, bet maklioriai vadai 
iš Amerikos Darbo Federaci
jos pereitą penktadienį buvo 
suturėję tą jų žingsnį. Mini
mame trečiadienio mitinge fe
deracinis unijos vice-preziden- 
tas Mike Cashal išsireiškė, 
kad ir dabar būsią daroma pa
stangų, kad “nereikėtų” tiems 

i 25,000 darbininkų streikuoti.
15,000 narių Garažų ir Au

tomobilių Šlipuotojų Unijos 
rengiasi streikan šį šeštadienį, 
jeigu iki tai dienai Standard 
Oil ir kitos kompanijos neiš- 
pildys reikalavimus 3,000 ga
zolino išvažiotojų.

Vakar Tarptautinė Laiva- 
krovių Unija, kur priklau
so 27,000 dokų darbinin
kų, atlaikė mitingą, kuriame 
buvo sprendžiama apie simpa
tijos streiką delei 3,000 gazo
lino išvažiotojų.

Antradienį atstovai darbi
ninkų iš 5,000 gazolino sto
čių atlaikė du mitingus Brook
lyne ir New Yorke, statydami 
savo reikalavimus ir rengda
miesi streikan. Bet Darbo 
Federacijos lyderiai tą žings
nį atidėjo iki penktadienio, be
sistengdami pakrikdyt streiką, 
betarnaudami aliejaus kompa
nijoms. ............... ....

Komunistų partija ir Darbo 
Unijų Vienybės Lyga leidžia 
atsišaukimus: “ I š p 1 ė t okite 
streiką! Viena kova, vienas 
frontas! Sudarykite kovos 
komitetus iš eilinių narių vi
sose darbavietėse!” 
nizacijų kalbėtojai 

bei' streikierių dvasią,

Ketvirtadienį, spalių 24 
bus mėnesinis susirinkimas 
L. D. L. D. pirmos kuopos 
“Laisvės” svetainėje. Apart 
paprastų kuopos reikalų, drg. 
F. Abekas patieks svarbią vi
siems paskaitą.

Tuo būdu, yra kviečiama su
eiti ne tik visi kuopos nariai, 
bet ir abelna publika. Kurie 
pašaliniai žmonės buvo atsi
lankę pereitame pirmos kuo
pos susirinkime ir girdėjo Dr. 
Petrikos paskaitą ir drg. E. 
Bimbienės «prakalbėlę, tie, be 

! abejo, atvyks pasiklausyti ir 
drg. Abeko paskaitos ir atsi
ves savo pažįstamų, kad iš
girstų ko naudingo.

Pajys kuopos nariai turi iš- 
anksto rengtis prie susirinki
mo ; išanksto kalbinti sueina
mus darbininkus į Literatūros 
Draugijos pirmą kuopą, pa
imant jų vardus ir adresus. 
Nes tiktai išanksto turint min
tyje tą reikalą, galima bus 
gaut reikalingą skaičių kandi
datų į kuopą.

Nepamirškite, 
yra nusistačius 
narių skaičių iki

ti. Policmanas juos lydėjo 
kulkomis iš revolverio. Kulka 
pataikė ir nušovė Ralphą 
Cancro, vieną iš tų penkių, 17 
metų berniuką. Paskui pasi
rodė, kad pats automobilis bu
vo vogtas.

I SPORTAS

(, -,1 -V i . ' ’ - ' ’ • ’

farmą apie Bostoną ’reiktų mokėti 
apie 20 tūkstančių, o čia tik $4,000, 
Nusipirkęs galėsi ramiai gyventi, ne
bijosi streikų ir bedarbės, neturėsi 
nei boso ant savo sprando. Farma 
randasi netoli dviejų miestelių. Tai 
yra labai puiki proga, tokių retai 
pasitaiko. Kas norėtumėt apžiūrėti, 
klauskit laišku daugiau informacijų, 
o aš viską aprašysiu, kad nebūtų ke
lionė už nieką. Kas pirmas atva
žiuos ir nupirks, tai tas laimės. Ra
šykit tokiu adresu:

CH. BANIS,
R. F. D. 1, Box 40, Topsham, Me.

‘ v (247-252)

*

Draugai, Neužmirškite!

d.Pirmadienio vakare, 21 
spaliu (October), “Laisvės” 
svetainėje, bus labai svarbus 
susirinkimas. Draugai R. Mi- 
zara ir V. Tauras referuos 
apie tuos dalykus, kurie labai 
rūpi kiekvienam klasiniai są
moningam darbininkui. Po 
referatų bus plačios diskusijos 

. įvairiais klausimais, liečiančiais 
darbininkišką judėjimą. Kiek
vienas draugas ar draugė turi 
prisirengti ir šiame susirinki
me pasakyti, ką mato taisyti
no mūsų darbuotėje ir ką turi 
naujo ir naudingo del mūsų 
veikimo.

Susirinkimas prasidės 8-tą 
valandą vakare.

NEWARK, N. J.
LINKSMAS IR DIDELISBALIUS

Rengia L. D. S. A. 10-ta Kp.
J. KUBIO SVETAINĖJ

79 Jackson St., Newark, N. J.

Subatoj, Spalių 19,1929
Pradžia 7-tą vai. vakare

|žanga 35 centai
Visi dalyvaukite, nes šis ba

lius bus pirmutinis šio sezo
no. Bus gera muzika šokiams 
ir gaspadinės parūpins gar
džių užkandžių.

Visus kviečia' 1 »' ’
Rengėjai.

Tų orga- 
gaivina 

sakydami 
kasdien prakalbas ties užstrei- 
kuotomis įmonėmis.

Standard Oil Kompanija 
ir kitos šalia streiklaužių šo
ferių ant trokų jau nebesodi- 
na privatinių ginkluotų geng- 
sterių; ju vietą trokuose už
ima uniformuoti demokrato 
majoro Walkerio nolicmanai. 
Kompanijų gengsteriai taip 
sau valkiojasi, kad nrisitaikius 
nudėti kur veiklesni streikieri.

Viena iš gengsterių net areš
tavo už nešiojimąsi revolverio 
be tinkamo leidimo. Tuom no
rima “itikrint” streikierius, 
būk vyriausybė saugoja dar
bininkų gyvybę. Bet, ištikrų- 
ju, kompanijos turi apginkla
vusios šimtus gorilu-gene'ste- 
riu, kurių policija visai nekliu
do.

Pas1 streikierius ūpas gana 
karingas; streiklaužiai, ypač 
Brooklyne, laiks nuo laiko yra 
vaišinami plytomis ir akmeni
mis.

Standard Oil Kompanija 
grūmoja užvest kriminalę by
lą prieš streikuojančiųjų uni
ją, nes streikas esąs “suokal
bis,” darantis kompanijai 
dėlių piniginių nuostolių.

New Yorko Kriaušiams

di

New Yorko adatos pramo
nės darbininkai šiandien vaka
re sueis į mitingą, 7-tą valan
dą, Workers Clube, • 1179 
Broadway, kad suorganizuot 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo kuopą tarp siuvyk
lų darbininkų toje srityje. 
Sid Bloomfield padarys pra
kalbini raportą apiė Gastoni- 
jos abdėjų kotas.

Newyorkiškiai' lietuviai 
kriaučiai turi atsilankyt į tą 
tnitihgą. 4'

f

kad 
davaryt 
200.

kuopa 
savo

Kom. Partijos Mitingai 
Atvirame Ore

atPenktadienį, October 18, 
Tompkins and Ellery, 8 P. M. 
Kalbėtojas Sam Nesin.

Penktadienį, Oct. 18, Wil- 
liamsburghe—-R E D NIGHT; 
užeikite i 56 Manhattan Avė. 
Mitingai Grand Street Exten\ 
sion and Varett and Graham 
Ave. Kalbėtojai: M. Weich, 
F. Biedenkapp, H. M. Wicks, 
J. Magliacano.

Penktadieni, Oct. 18, Stone 
and Pitkin Sts., 8 P. M. pirm 
to užeikite i 29 Chester St.; 
kalbėtojai; N. Kaplan ir G. 
Sklar.
p šeštadienį,. !Ofct. 19, Stone 
and Pitkin, at 8 P. M.; kalbė
tojas G. Welsh.

KOMARAS RISIS SU 
LAIVYNO ČAMPIONU

Ristikų 1 suporuotojas Rudy 
Miller praneša, kad “Didysis 
Juozas Komaras, lietuvis ris- 
tynių tūzas, visai nenusimena, 
kad pereitą kartą jam nepa
vyko imtynės su Calza.” Jis 
žino, kad atsigriebs. Todėl tą 
patį vakarą Komaras pareika
lavo sau oponento kitoms ris- 
tynėms. Ir jam buvo paskir
tas Jungtinių Valstijų laivyno 
marinų čampionas George 
Hagen’as, sveriantis 230 sva
rų.

Taigi, ateinančio utarninko 
vakare, spalių 22 d., Komaras 
grumsis su tuo Hagenu, kurio 
bijosi didelė didžiuma visų ki
tų sunkiasvorių ristikų. Ris* 
tynės įvyks toje pačioje New 
Ridgewood Grove Auditorijo
je.

Tą patį vakarą George Cal
za imsis su Čaliu Blackstocku, 
kuris vadinamas Atlantos Mil
žinu ir kuris yra ritęsis su J. 
Stecheriu, Strangler Lewisu ir 
Jimiu Londosu ir labai gerai 
pasirodęs.

Jim McMillan, Illinojaus 
futbolo žvaigždė, glėbiuosis su 
Cliffu Binkley’u iš Ohio uni
versiteto, o gabusis Paul Ma- 
liaros, vidutiniai sunkaus svo
rio čampionas, su Ispanijos 
čampionu Carlosu Ilenriąuesu. 
Maliaros pereitą antradienį 
paguldė 20 svarų už save sun
kesnį “grafą” Tedą Radiono
va.

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapei*tės' 

(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nub Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai žemės, žemė ge-j 
ra; ganyklos geros,, .taipgi ir girios 
nemažas plotas; budinkai visi geri; 
mašinerija del žemės apdirbimo ge
ra; yra 11 karvių melžiamų, 6 tely
čios, 1 bulius, 4 arkliai, 4 kiaulės ir 
200 vištų. Parsiduoda pigiai. Savi
ninkas A. Staniulis, Box 14,1 Hamp1 
ton, N. J. 240-51

SALES—PARDAVIMAI
.. į i ' > !

PARSIDUODA i*estoranas, geroj vie
toj, tik blokas; nuo dokų, biznis 

įdirbtas per ilgus' metus* Gera pro
ga pirkti ir daryti puikų biznį. 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St.j 
Brooklyn, N. Y. (246-248)

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas, su garo Šiluma ir 
kitais parankamais.. Taipgi galitč 
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 parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Rd.

NOTICE!

Už Demonstraciją Prieš 
MacDonaldą—į Kalėjimą

Drg. Anna Pograbinsky 
New Yorke tapo nuteista 5 die
noms kalėjiman už dalyvavi
mą demonstracijoj prieš Ang
lijos “socialistą” ministerį pir
mininką Grand Central gelž- 
kelio stotyje. Teisiamąją gy
nė Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas.

The National Office of the 
Labor Sports Union of Ameri
ca is now located at 949 
Broadway, Roqm 512, c-o W. 
I. R. All workers and work
ing class sport organizations 
are asked to take note. The 
Labor Sports Union of Amer
ica is a section of the Red 
Sports International.

Darbąatlieku

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
vęikslus Įvai
riomis spalvo
mis. Atnau- 

» jina ? senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuot adresu: * ’

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

“Pasisekimo” Žuliką Šaika 
Išviliojo Šimtus Tūkstančių

šaika žulikų, pasivadinusių 
“Success Club’u” (Pasisekimo 
Kliubu), rinko sau narius iš 
vyrų tarp 20 ir 40 metų; ėmė 
iš jų po $10 įstojimo ir po $3 
mėnesinių duoklių, žadėdami 
jiems tikrių-tikriausią pasise
kimą biznyje, profesijoje, ke
tindami padaryt juos milionie- 
riais. šimtus tūkstančių dole
rių tie šuleriai jau išviliojo iš 
lengvatikių; o kaip patyrė 
Herald Tribune reporteris, tai 
monelninkai tikėjosi susirink
ti $1,000,000 iš įstojimo mo
kesčių ir $300,000 per metus 
iŠ narinių duoklių. Visas gi 
jų “patarnavimas”—tai žada
mi kalbėtojai, kurie pasakysią 
nariams neklaidingus pasise
kimo sekretus.

Minima prigavikų šaika tu
ri raštines Newarke ir New 
Yorke, dideliuose brangiuose 
ofisų namuose ir oficialiai 
dinasi H. B. Monjar & 
Jokių spausdintų skelbimų 
jokios kitos literatūros jie 
leidžia, o tik pakuždomis,
vu žodžiu jieško sau “soke- 
rių.”

ATSISVEIKINIMO 
MITINGAS IR 
KONCERTAS

DEL 
AMERIKOS 

DARBININKŲ 
DELEGACIJOS

Į SOVIETŲ RUSIJĄ
STAR CASINO 

107th St. ir Park Ave.
Nedėlios Vakare

Spaliu 20,7:30 v. vak.
įžanga 50c

MUZIKA — SOLISTAI 
ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Tikietai parduodami:
FRIENDS OF 

SOVIET UNION 
175 5th Ave., Room 511 

New York
Algonquin 2745

REIKALAVIMAI

va- 
Co. 
bei 
ne- 
gy-

REIKALINGAS kambarys vienai y- 
patai, pas blaivius ir pirmeiviškus 

žmones, apie 5th Avė. ir 91st St.
Kas turite 

malonėkit pranešti kainą 
Frank 

Gircius, 426—7th Ave., New York, 
N. Y. (248-249)

arba ir biskį toliau, 
kambarį, 
telefonu: Chickering 0620.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
Nušautas Jaunuolis už 1 
Važiavimą ne Ton'Pusėn

Policmanas liepė sustot au
tomobiliui, kuris 113-ta gat
ve New Yorke važiavo ne į tą 
pusę. Kada nesustojo, polic- 
manas ' paleido kelis šūvius 
oran. Tuomet penkivaikiš
čiai iššoko laukan irv ėmė beg-

AR ŽINAI, KAS ČIA YRA? 
Skaityk!

PARSIDUODA, farma, 160 akrų že
mės, 80 akrų dirbamos, 80 akrų 

ganyklos ir miško, puikus sodas, par
mos klasės ant dviejų aukštų namas, 
barnė ir didelis vištininkas; vanduo 
stuboje ir barnėj, visi budinkai labai 
geri, prie mažo ežero, šieno gaunu 
50 tonų, žemė labai gera, viskas 
puikiai auga. Pardavimo priežastis 
ta, kad sena našlė, 84 metų, jau ne
bepajėgia laikyti. Teisybę pasakius, 
tai ne farma, bet dvarelis^; Už tokią

I’J
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VIDURIAI | UŽKIETĖJĘ? ' 

Kendrick’s Herb Laxative yra
Padaryta iŠ Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir page|bsti 
sugrąžint naturalį vidurių maumą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c. ■.

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

* —»——

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEY/Č/l/S
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

11 Brooklyn, N. Y.
• M,, m. .1I.W m, 1

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numigusius 
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.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
• LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS; ?

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

< 65-02 Grand Avenue, 
Į Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

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.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

•Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

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

V MALONAUS PASIMATYMO

užeiga
t Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 

jau senai matėmisL Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

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

... .................................................. . ................................................................. ... .............................. -■ —— ———————

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
f pieniškų valgių. Turime puikų patyrimų 

gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

1 t J ?! ' ....................................................... į1"*11 ■■■■■■■» ■■■■■| ■ y*11 i i —*■■■■■■•

* < 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.




