
Fengo Suareštavimas Esą
Politinis Manevravimas

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Manoma, kad generolas 
Yen Hsi-shan, Shansi pro
vincijos gubernatorius, sua
reštavo generolą Feng Yu- 
hsiang politiniu išrokavimu, 
o ne tikrai remdamas Nan-

/
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Darbininkai Visų Salių.

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

kingo valdžią. Jis norįs su-
No. 249drūtinti savo poziciją ve

dant derybas su preziden
tu Chiang Kai-sheku.

Paaiškėjo, jog generolas 
Yen Hsi-shan reikalauja, 
kad Nankingo valdžia jam 
suteiktų $20,000,000. Jeigu 
jis tų pinigų negaus, tai jis 
neremsiąs Chiang Kai-she- 
ko.

Sakoma, kad generolas 
Chiang Kai-shekas pilnoj 
kontrolėj turi tik šešias ar
mijos divizijas, apie 85,000 
kareivių: trys divizijos da
bar randasi Kantone, viena 
Hupeh, viena Anhwei pro
vincijoj ir viena saugo 
Shanghajaus-Nankingo li
niją. Taigi, jo militarinės 
spėkos silpnos.

Pranešama, kad Kuomin- 
chun, arba taip vadinama 
“valstiečių armija”, mar- 
šuoja pirmyn šiaurinėj daly 
Honan provincijos.

Sukilėlių yra trys grupės. 
Pirma, tai Kuominchun. 
Antra grupė susideda iš ke
lių generolų ir žymių poli
tikierių, kurie nusistatę 
prieš Nankingo valdžią. Ta 
grupė koncentruoja savo 
spėkas ties Lunghai-Tsinpu 
gelžkeliais, stengdamosi su
sidaryti poziciją puolimui 
ant Nankingo. Trečia gru
pė, tai Kwangsi provincijos 
sukilėliai, kuriems vadovau
ja generolas Fa-Kwei. Ta 
grupė grasina i____  ___
toną. Generol. Chiang Kai- mą viena kitos piliečių.

užimti Kart-

shekas prieš tą grupę pa
siuntė 30,000 kareivių.

Atsižvelgiant į tai, Nan
kingo valdžiai gręsia rim
tas pavojus.

Illinois Mainieriai Rengiasi 
Prie Distrikto Konvencijos
ZEIGLER, Ill.— Belle

ville, Ill., trečiadienį įvyko 
didelė konferencija Illinois 
mainieriu. Atstovauta su
virs 100 lokalų Nacionalės 
Mainieriu Unijos ir United 
Mine Workers Unijos. Kon
ferencija vienbalsiai nubal
savo kovoti už Nacionalę 
Mainieriu Uniją, prieš 
“checkoff” sistemą (išskai
tymą iš algų mokestį Lewi- 
so unijai). Taipgi kovos, 
kad darbdaviai pripažintų 
Nacionalę Mainieriu Uniją.

Konferencija taipgi išdir
bo- planus sušaukimui dist
rikto konvencijos, spalių 
27' ir 28 d. Konvencija 
įvyks Leiderkranz svetai
nėj, Belleville.

50 Francuos Kareivių 
Užmušta Morokkoj

ORAN, Algeria.— Morok- 
kiečiai sukilėliai susikirto 
su Franci jos kareiviais At
las kalnuose, perkirto ko- 
liumną Francijos Užsienio 
Legiono. Penkiasdešimts 
Francijos kareivių žuvo ir 
dvidešimts vienas tapę su
žeistas. Iš sukilėlių taipgi 
nemažai žuvo.

Telephone, Stagg 3878 ’ Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Sako, tik per Revoliuciją Bus Pasirodo, Kad Kiekvienas “Laisvės” Skaitytojas ■ Green Vėl Išrinktas Darbo 
Galima Panaikint Reparacijas " ’ •■■■■

BERLYNAS.— Taip va
dinamas “liaudies” referen-; 
durnas, kurį sumanė Vo-į 
kietijos fašistai Youngo , Admi'nistračija: 
plano plausimu, prasidėjo( 
trečiadienį. Komunistų Par- Į 
tija išleido atsišaukimą, ku- i 
riame iškelia aikštėn fašis-j 
tų apgavingą kampaniją ir gauti, 
nurodo, kad tik vienatinis Į has, bet ir labai reikalingas 
būdas atsikratymui repara- į 
cijų naštos, tai proletariato 
revoliucija.

Hindenburgas pasiuntė 
atvirą laišką socialistų mi- 
nisterių pirmininkui Muel
ler, uždrausdamas naudoti 
jo vardą referendume — už 
ar prieš referendumą.

Gali Gauti Bent Vieną Naują Skaitytoją Federacijos Prezidentu

Sovietai Atmetė Chinijos 
Pasiūlymą

MASKVA.— Ketvirtadie
nį- Sovietų valdžia atmetė 
Chinijos pasiūlymą, patiek- • 
tą per Vokietijos ambasa-i 
dorių, kuris atstovauja Chi
nija Sovietų Sąjungoj, nu
traukus toms šalims diplo
matinius santikius. Chini
ja siūlė, kad abi šalys susi
tartų sustabdyti areštavi-

Sovietų Sąjunga, atmes
dama pasiūlymą, pamatavo, 
kad Nankingo valdžia nie
kad neišpildė savo prižadų 
ir priedermių ir iki šiol ji 
neparodė noro laikytis pa
darytų sutarčių. Tuo būdu 
Sovietų Sąjunga mano, kad 
būtų tuščia bandyti priimt 
Chinijos militaristų pasiū
lymus ir bandyti tartis 
jais, kuomet jie nepildo 
vo žodžio.

SU 
$a-

Fašistų Laikraštis Nurodo, 
Kad MacDonaldas Veid

mainiauja

ROMA.—Rašydamas apie 
šaukiamą penkių valstybių 
laivynų konferėnciją, sau
sio mėnesį, Londone, Itali
jos fašistų laikraštis “Tri
būna” pareiškė: “Prisimin
ti Kelloggo sutartį, kuri 
draudžia karą, o paskui 
skelbtų kad kaipo tos sutar
ties pasekmė Anglijos ir 
Amerikos laivynai pasieks 
lygybę 1936 metais, yra 
kontradikcija, kurią. gali 
sugalvoti tik ministeris 
MacDonaldas.”

Nutarė Boikotuoti Ameri
kos ir Anglijos Ta vorus

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Chinų Susivienijimas Pa
greitinimui Panaikinimo 
Nelygybės Sutarčių nutarė 
paskelbti visuotiną boikotą 
Amerikos ir Anglijos ta vo
rams, kad priversti tas ša
lis panaikinti nelygybės su
tartis.

Drg. J. Ragauskis iš Shelton, 
į Conn., rašo: “Gerb. ‘Laisvės’

: čia prisiunčiu 
čekį ant $5. Vadinasi, vienas 
naujas skaitytojas. Tokiuo bū-

1 du ir aš prisidedu prie vajaus. 
| Manau visgi dar porą daugiau

Nors ir nelengvas dar-
b ir

■ tai neatbūtinos pereigos dar
bas. Rūpinantis visgi galima 
gauti nors vieną naują skaity
toją. Tą gali padaryti kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas, o 
ypatingai kiekvienas klasiniai 
susipratęs darbininkas. Tik 
reikia neapsileisti, netingėti.”

Kiti “Laisvės” skaitytojai Elinski, Scranton, Pa.; J. Ur- 
turi pasekti drg. Ragausiu irjbonas, Donora, Pa.; P. Bane- 
gauti nors po vieną naują Ivičius, Buffalo, N. Y.; V. Ste- 
skaitytoją per šį vajų. Laike j pankevičius, Detroit, Mich.; 
vajaus mūsų ©balsis yra: i J. Kvaraciejus, Nashua, N. II.; 
“Kiekvienas “Laisvės” skaity-

1 toj as privalo gauti nors vieną 
naują skaitytoją.” Vykinkime 
tą ©balsį.
“Laisvė” Geriausia Patinka

Mary Ambrose (Ambrozai- 
; te) iš Maspeth, N. Y., rašo:

“Gerb. “Laisvės” Adminis
tracija:— Prisiunčiu penkis 
dolerius ir norėčiau, kad man 
siuntinėtumėte “Laisvę” per 
visus metus. Man “Laisvė” la
bai patinka. Aš pirmiau skai
čiau visokius laikraščius, bet 
suradau, kad “Laisvė” geriau-

| šia. ■ Pirkau kiekvieną dieną ir 
I skaitydavau, o dabar nuspren-
1 džiau užsirašyti. Noriu tapti 
nuolatine “Laisvės” skaitytoja. 
Aš noriu, kad “Laisvę” skaity
tų visi lietuviai darbininkai. 
Tegul gyvuoja “Laisvė”. Lai 
gauna tūkstančius naujų skai
tytojų per vajų!”
Kas kiek turi naujų 

nių skaitytojų:
M., Philadelphia,
A. Walley, East 

Conn.
J. Sinkauskas,

_____  TORONTO, Kanada.—A-
Youngstown, Ohio; J. Užuba-! Daibo Federacijos
lis, Rockford, III.; F. Madison,; konvencija išrinko veltuos 
Youngstown, Ohio; J. Ragaus-j pačius Federacijos viršinin
kas, Shelton, Conn.; V. Gerai-| kus, reakcinius elementus.
tauskas, Detroit, Mich., A. Si Qreen trinktas prezidentu, 
manaitis, Pittsburgh, Pa.; C. -n, ,Frank Morrison sekretao-Mencinskas, St. Louis, Mo.; S.
Alexa, Kulpmont, Pa.; J. Che- rium, Martin Ryan izdinin- 
pulis, So. Britain, Conn.; M.
Iškauskas, Jersey City, N. J.; 
P. Kazakevičius, Newark, N. 
J.; J. Stankevičius, Wilkes- 
Barre-Pa.; J. Grybas, Nor
wood, Mass.; A. Dagilis, 
Hartford, Conn.; A. Marshal, 
Torrington, Conn.; A. Zlatkus, 
Los Angeles, Cal.; L. Yozels- 
kienė, Los Angeles, Cal.; J.

ku. Matthew Woll ir šeši 
kiti reakcionieriai išrinkti 
vice-prezidentais.

Nutarta sekančiais 
tais konvenciją laikyti 
tone.

me-
Bos-

Planuoja Masinį Komu 
nistą Teismą Chicago]

meti-

Pa. 22
Norwalk, 

8
Paterson,

D.S.A. 26 kuopa, Ro
chester, N. Y.

Degutis, Binghamton,

L. Prūseika
J. Mažeika, Cleveland, O.
S. Gendi’ėnas,

M. žaldokas,

4
4
4

Rochester, 
3^2

Pitsburgh, 
3‘/2

M. Dobinis, Newark, N.J. S1/) 
Philadel-

Montello,

Montreal,

Ig. Aleksiejus, 
phia, Pa.

G. Shimaitis, 
Mass.

V. Naujokaitis,
Canada\

Turinti po du skaitytoju nė
ra skelbiami. ,

Prisiuntė naujų skaitytojų:
J. Paulauskas, Waukegan,

Ill. ” 2
U. Daržinskienė, Detroit, 

Mich. 2
T. Daminaitienė, Cleveland,

2
2

21/2

Ohio . /
S. Deikus, Chicago, Ill.
G. Nausėda, Detroit
E. Vaitekuniene, Lawrence,

Mass. 2
B. Gumauskas, Haverhill,

Mass. 11/2
Prisiuntė po skaitytoją:
Susipratęs darbininkas, Wil- 

kes-Bahre, Pa., J* Celkis, Mon
treal, Canada; P. Sodeikis,

GASTONIJOS STREIKIERIŲ ADVOKA 
TAS ĮRODINĖJA, KAD NUO POLICIJOS 

ŠŪVIU KRITO ADERHOLT
Valdžios Advokatai Rodė Džiūrei Peršautus Drabužius; 

Reikalauja Pasmerkti Streikierius
CHARLOTTE, N. C. — 

Ketvirtadienį prasidėjo pa
skutinių argumentų patie
kimas Gastonijos streikie- 
rių byloj. Kiekvienos pu
sės advokatams teisėjas lei-

rių kolonijos. Jis bandė įro
dinėti, būk streikieriai bu
vo padarę suokalbį jį nu-

M. Mikšrienė, Chicago, Ill.; A. i 
Baron, Hudson, Mass.; J. Va-' 
siliauskas, Detroit, Mich.; A. 
Tamkevičia, Harvey, Ill.; M. 
Pacevich, Riverside, N. J.; A. 
Stiklūnas, Wilkes-Barre, Pa.; 
Vasikoniūtė, Chicago, 111.; J. 
Patrick, So. Boston, Mass.; J. 
Banis, Girardville, Pa.
Kas su Bostonu ir Detroitu?

Bostonas ir Detroitas dar 
mažai tepasirodė. Ten yra 

i tūkstančiai lietuvių darbiniu-( 
kų, kurie dar neskaito “Lais-! 
vės.” Draugai bostoniečiai ir 
detroitiečiai, leiskitės darban, 
o pasekmes turėsite geras.

Atsisako Išpildyti Mainie
riu Reikalavimus

LONDONAS.— Anglijos 
mainieriai reikalauja, kad 
būtų įvesta septynių valan
dų darbo diena. MacDo
naldo valdžia pasiuntė mai
nieriu unijai atsakymą, kad 
negalima išpildyti unijos 
reikalavimo, nes dabartinė 
anglies pramonės padėtis 
neleidžianti to padaryti. Ta- 
čiaus valdžia siūlo padaryti 
kompromisą — sumažinti 
darbo dieną iki septynių ir 
pusės valandų. Darbinin
kai tiek turi išbūti nusilei
dę kasykloj prie darbo. Bet 
nuo įėjimo į kasyklą iki išė
jimo viso būtų 8 valandos.

Reik'alauja Penkių Dienų
Darbo Savaitės

E'SSEN, Vokietija.—Me
talistų unijos vadų konfe
rencijoj tapo priimta rezo- 
lucija už penkių dienų dar
bo savaitę. Jie savo rezo
liucijoj nurodo, kad penkių 
dienų darbo savaitė reika
linga įvesti visose pramo
nės šalyse. Sako, kad šešių 
dienų darbo savaitė trukdo 
kultūros vystymuisi.

Stalinas Sugrįžo Iš Poilsio
MASKVA.— J. V. Stali

nas, generalis sekretorius 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos, trečiadienį su
grįžo čia prie savo darbo 
po dviejų mėnesių poilsio. 
Vakaciją praleido Kaukaze.

T. A. Adams, kaltinamų
jų advokatas, nurodė, kad 

do kalbėti po šešias valan-j skylės Aderholto drabu- 
das. | žiuose galėjo būt padarytos

Clyde Hoey, valdžios ad- tik šūvių, iššautų iš nupjau- 
vokatas, tekstilės dirbtuvių tų šautuvų, kokiuos policija 
savininkų agentas, apeliavo buvo atsivežus automobily 
į džiurę, reikalaudamas iš- i streikierių koloniją. Jis 
nešti nuosprendį, kad strei-| nurodė, kad buvo tamsu, 
kieriai kalti nužudyme po-1 kuomet įvyko susišaudy-CHICAGO. — Chicagos __________

valdininkai ruošia masinį t licijos viršininko Aderholt.: mas, jr pabrėžė, kad laike 
komunistų teismą. Ketvir- j Po ilgos ir. graudinančios | sumišimo patys policistai 
tadienį tapo pranešta, kadi jo kalbos kalbėjo streikie- per neapsižiūrėjimą galėjo 
byla šiomis dienomis sua- į rių advokatas Johnson Mc-' peršauti Aderholtą. 
reštuotų komunistų veikė-(Call; įrodinėjo, kad strei-;
jų Hathaway, Kjar, Zinich,; kieriai nekalti ir reikalavo, i o • . ftrkivie Yra 
Herman, Murphy ir 22 ki- kad džiūrė juos išteisintų.'MvVICiy VlldlVlo llu 
tų bus sujungta su kitomis; Valdžios advokatas Hoey ( 
bylomis, kurios yra užves-' visokius būdus naudojo,!
tos prieš komunistus, kalti-' kad sukelti džiūrę prieš tei-

Geroje Padėtyje
nant juos “maištingume”.

Mainieriu Unijos Skilimas

siamuosius. Jis nesivadavo 
patiektais daviniais. Jis 
šaukė, kad septyni teisia- 

imieji darę “suokalbį sunai
kinti krikščioniją, civiliza
ciją ir moralybę.” Mat, jis

TORONTO, Kanada. — gerai žino, kad džiūrė susi- 
Neatviroj formoj Amerikos deda iš religinių žmonių.

SEATTLE, Wash.— So
vietų lakūnų orlaivis “Šalis 
Sovietų” atrastas geroj pa
dėty. Penktadieni lakūnai 
pasirengė lėkti į Oaklandą, 
Cal. Jie tikisi 700 mylių 
kelionę padaryti į aštuonias 
ar devynias valandas.

VIVllCV 10 I VUįįllllLA /.lipniu.

Darbo Federacijos konven- Už tai taikė į jų jausmus. Inoma’ sekančią savai- 
cija turi reikalą su skilimu Hoey perstatė Aderholtą ir ^us ^ew Yoike.
United Mine Workers of I Gastonijos policistus, kaipo 
America Unijos Illinois vai-■ žmones, kurie “saugo mūsų 
stijoj. Unijos prezidentas! šventas įstaigas nuo raudo- 
Lewis, kuris yra konvenci
joj delegatu, kapitalistinei 
spaudai pasakoja visokių 
dalykų apie Fishwick ir jo 
pasekėjus. Lewis vadina 
Fish wick ir jo šalininkus 
didžiausiais grafteriais ir 
sukčiais.

Iš kitos pusės Fishwick, 
kaipo prezidentas Dvylikto j 
Distrikto (Illinois), ir Wai-,McCall plačiai analizavo pa
ter Nesbit, to distrikto sek
retorius, pasiuntė telegra
mas Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentui Green ir 
John Walker, Illinois Dar
bo Federacijos prezidentui, 
kuris čia taipgi yra delega
tu, ir jose sako, kad Lewis 
ir jo šalininkai yra grafte- 
riai; Fishwick sutinka re
zignuoti, jeigu tinkami kny
gų peržiūrėtojai peržiūrėję 
Lewiso mašinos knygas ne
surastų didelių suktybių.

Abi tos grupės labai ge
rai žino viena kitos darbus 
—graftus ir suktybes, nes 
nuo 1926 metų iki susiorga- 
nizavimo Nacionalės Mai
nieriu Unijos Lewis ir Fish
wick dirbo išvien prieš Uni
ted Mine Workers of Ame
rica Unijos kairįjį sparną; 
bendrai suko balsus ir par
davė mainieriu streiką 19- 
27-28 metais.

nųjų rusų, kurie nori jas 
sunaikinti.” Graudingu bal
su priminė apie Aderholto 
našlę ir dukterį, o paskui, 
rodydams pirštu į organi
zatorių Beal, sakė: “žmog
žudys sėdi be 
crailesties savo 
dy.”

Kaltinamųjų

Kaip MacDonaldo Valdžia 
“Rūpinasi” Darbininkais

gėdos ir be 
juodoj ši r-

advokatas

tiektus davinius . Jis nuro
dė, kaip policija ir kompa
nijos mušeikos brutališkai 
puolė streikierius. Pažy
mėjo, kad Gilbert, Roach, 
Hord ir kiti policistai turi 
kriminališkus rekordus. 
Klausė: “Kaip jūs galite 
kaltinti streikierius už ap
siginklavimą del apsigyni
mo nuo atakų tokių bruta- 
liškų mušeikų?”

Toliaus jis pareiškė, kad 
nėra nei abejonės, kad tie 
policistai nuvyko į streikie- 
rių koloniją su tikslu šau
dyt ten streikierius. Strei
kieriai negalėjo gauti poli
cijos apsaugos ir turėjo pa
tys save apsiginti.

Jake Newell, valdžios ad
vokatas, iškėlė Aderholdo 
drabužius ir rodė džiūrei, 
aiškindamas, kad policistas 
buvo peršautas į nugarą, 
kuomet jis ėjęs iš streikie-

LONDONAS.— Socialis-
i MacDonaldo valdžia, 

“besirūpindama” darbinin
kais ir begindama kapita
listų interesus, per savo 
viešpatavimą jau nubaudė 
suvirš 730 darbininkų del 
streikų ir demonstracijų. 
Suvirš $2,000 išlupo iš dar
bininku bausmėmis. De
šimts mainieriu tapo nutei
sta ant trisdešimts vieno 
mėnesio ir dviejų savaičių 
sunkiųjų darbų kalėjiman 
del kovojimo už pagerini
mą darbininkų sąlygų.

L. Prūseika Kalbės
Schenectady, N. Y., suba- 

toj, 19 d. spalių, Apšvietos 
Kliubo svetainėje.

Amsterdam, N. Y., nedė
lios vakare, kaip 7 vai., sve
tainėje po numeriu 117 E. 
Main St.

Mechanicsville, panedėlį, 
21 d. spalių, šv. Jono sve
tainėje, East st.

Utica, seredoj, 23 d. spa
lių, Labor Lyceum, 131 Wa
shington st. Pradžia 7:30 
vakare.

Worcester, Mass., nedėl- 
dienį, 27 spalių vakare.

_ / ) _

Visi "laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuokitės Vajuje!; Įvairiose Kolonijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Daryti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius Lietuvių Darbininky, Kurie Dar Neskaito "laisvės.” Padarykime Šį Vajų Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajy "laisvė” Metams Tik $5.
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ĮDOMUMAI

-pi . -1VU1 biųbU dundi!
Ke-;dasi kolektyvistų rankose. Ko- šiemet sužinojo,

[Šis įdomus straipsnis paimtas iš 
“Raudonojo Artojo.”—“Laisvės 
dakcija.J

jovo Kaimas (Menšikovo 
Rajono)

United States, 6 months, $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

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

LITHUANIAN DAILY LAISVE
! i j . Published by

’ LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc. 
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y-

SUBSCRIPTION RATES:
Z United States, per year, $6.00
* Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 

Foreign countries, per year, $8.00 ,
• Canada and Brazil, per year, $6.00

Arabijoj Žmonės Gyvena iki 
150 ir 200 Mėty

šeštadienis, Spalit

APŽVALGA
(menševikiško - sandarietiš- 

ko) konferencija, kurioj, 
pasak “Naujienų”,

“Laisvės” i

ne
ir

Nutarta prašyti SLA. Pil
domosios Tarybos pavesti 
šiam apskričiui sudaryti Sei
mo rengimo komisiją. Kaip 
žinome^ SLA. Seimas įvyks 
Chicagoje už kokių aštuonių 
mėnesių, ir 6-to apskričio de
legatams rupi, kad Seimas bū
tų kuo įspūdingiausias ir kad 
atvykusieji iš kitų kolionijų 
delegatai butų šauniai priimti.

Be abejojimo, Pild. Tary- 
Tai būtų pada- 

6-to 
rūpi 
kuo- 
kad

Tolimų kraštų tyrinėtoja, 
keliauninkė Jillė Cossley-Batt, 
sugrįžus iš Arabijos į New 
Yorką, sako sutikus ten kelis 

I arabus, turinčius po 200 metų 
' amžiaus. Keli kiti, būdami 150 
įmetu, nei žili; ir visi jie dar 
buvo vikrūs, greiti ir dirbo 
įvairius darbus drauge su jau
nesniais.

Nesenai laikraščiai pranešė, 
kad automobilis suvažinėjo 144 
metų amžiaus turką vardu Za- 
ro Aga. Visą amžį jis buvo 
laivakrovią i bęi sunkių nešulių 
nešiotojas, iš ko ir gyveno. Tik 
pastaraisiais metais Turkų vy
riausybė buvo davusi jam leng
vesnį sargybinio darbą. Tas
turkas daugiausia maitinosi ru- daugeliui 
piai sumaltų kviečių bei kuku- galvą klausimas: kas iš to, jei-

kaip daugelis žinovų pripažįs-j 
ta, 40 iki 50 metų yra pats gy-i 
venimo ir gabumų gerumas.

Pagarsėjęs šimtametis italas 
sveikatininkas Cornaro tvirtin
davo, kad smagiausias jo gyve
nimo laikas tai buvę pora pas
kutinių desėtkų jo amžiaus.— 
Galima čia apie jį priminti, jog 
kuomet jis. buvo 40 metų am
žiaus, jo sveikata buvo “galu
tinai” sukrikus; daktarai atsi
sakė jį pagydyti; bet jis pats 
dasiprotėjo, beveik jokio darbo 
neturėdamas, kuo mažiausiai 
valgyti, ir tai tokį gamtinį 
maistą, kaip žalius kiaušinius, 
daržoves ir vaisius; taipgi kuo 
daugiausiai laikytis atvirame 
ore ir fiziniai pasimankštinti. 
Tuo būdu jis taip sveikatą pa
taisė, kad gyveno virš šimto 
metų amžiaus; pasidarė neblo
gas rašytojas ir naudingas pre
legentas.
Ką Veiksi po 45 Metų, Kad 

Darbo Kerą?
Kalbant apie ilgą amžių, 

skaitytojų mesis į

SIBIRO LIETUVIAI . • * kitaip, kaip streiklaužišku. 
iBeje, delegatai pasakojo, būk 
jie sudarę šioje konferencijoje 
net $15 su seniau surinktom, 

, . “7—— kolektyvo organizatorius. Ko- jr juos pasiusią Gastonijos
Barabmsko Apygarda, Vorob- lektyvas turi 4 žmones visuo-1streikieriams, ‘o ‘Mikalauskas 

jovo Kaimas (Menšikovo meniškus tarnautojus, kurių pridėjo, kad jau esą pasiųsti, 
algos irgi eina bendron kolek-, Reikia stebėtis iš tų žmonių! 
tyvo kasom Taigi visas svar-.jje pereitais metais nežinojo, 
besnis visuomenės darbas ran- ](Ur siųsti aukas, tai kaip jie 

. ------------- —per kokį ko
lektyvas yia pavyzdžiu kaip mįtetą pasiųsti Gastonijos 
žmonėmis, taip ir savo dar- s^reikjeriams? Reikia neuž- 
kaiSt . Į miršti ir paprašyti apskričio

žodžiu sakant, Vorobjovo valdybos, kad parodytų, į kokį 
kolektyvas Pobieda ’—visos Gastonijos fondą jie tas aukas 
apielinkės autoritetas. Užtat pasiuntė.
kulokai iš kailio neriasi ir ne-j Delegatų raporte skambėjo, 
bežino, kaip kenkti kolektyvo > ^aj apskričio piknikas buvęs 
darbams. Pavyzdžiui, lietuvis' našus. Įplaukų buvę $1,800. 
Mykolas Černiauskas lakstė. išlaidų buvę nedaug, vos vie- 
po tuos valstiečius, kurie susi-inam chorui kelionės lėšos ap
rašė kolektyvai!, sakydamas:! mokėta ir kalbėtojui, o pelno 
Ar jūs iš galvos išėjote? Kur tiek paliko mažai, kad nei pa

jus einate? Juk ten, kolekty-itys delegatai pilnai negalėjo 
ve, užsimušite ir vis tiek išbė-; suprast, kiek tikrai to pelno 
giosite iš jo.” Bet sąmoningi liko.
mažažemiai ir bernai ėjo ko- p0 raporto išdavimo kilo dis- 
lektyvan su pasiryžimu ir sa-! Rusijos. “Bet pirmininkas vis 
vo atsiekė. O buožės pasiliko’trukdė’ ir pastabas teikė tiem, 
su sieksnine nosim. I kurie tokius tarimus kritika-

Mūsų “Kaimo Šefų Draugi-'Vo ir siūlė tokį raportą atmest, 
jai” reikėtų susipažint su Si-Į Vienok, teisybės žodis pasaky- 
biro lietuvių gyvenimu ir jų . tas ir balsuojant už raportą, 

balsavo net patys delegatai už 
'save ir keletas narių, o daugu- 
• ma susilaikė nuo balsavimo ir 
du buvo prieš. Gaila, kad ne 
visi nariai lanko susirinkimus 

. ir nežino, kas dedasi S. L. A.

Argi Šis Vaj

Buvosiy V

Vorobjovo lietuviai valstie
čiai gyvena neblogai. Savo so
cialiu sąstatu jie daugiausia 
vidutiniai. Iš 9 kiemų 3 “li- 
šencai” (neturi balsavimo tei
sių). šiemet pavasarį čia įsi
kūrė kolektyvas “Pobieda” 
(Laimėjimas). Kolektyvo ini
ciatoriai—lietuviai: Zamkaus
kas (buvęs organizatorius ir 
pirmininkas gyvulių auginimo 
draugijos, iš kurios ir susitvė
rė kolektyvas), Dobruškis Jo
nas, jo sūnūs Vincas (kolek
tyvo pirmininkas), Alfonsas ir 
Iliaras. Visi partijos nariai. 
A. Kiriavos, irgi partinis, svie
sto artelės įgaliotinis, vengras, 
likęs nuo karo nelaisvės lai
kų. Kolektyvan įeina keturių 
tautų žmones—lietuviai, rusai, 
latviai (lietgaliečiai) ir veng
rai. Viso 16 narių (šeimų) su 
63 žmonėmis. Iš karto buvo 
susirašę daugiau ūkininkų, bet 
kai prisiėjo apvienyti visas 
turtas, tai kai kurie bailiai- 
zuikiai išbėgo iš kolektyvo. 
Tik pamatę, kad kolektyvas 
ištikrųjų auga ir bujoja, vėl 
prašės priimti atgal, bet ko
lektyvas atsakė: “Narių su di
deliais šaukštais mes nejau
kiam; bėgate, bijote, einat ant 
kulokų meškerės, tai mums ir
gi nereikia.” Dabar kolekty
vai! priima narį gerai apsvars
tę, kas jis per vienas, koks, ar 
ne vėjavaikis, “podkulačni- 
kas” ir tt.

Kolektyvas gyvuoja kuo 
puikiausiai. Teko dirbti ko
lektyve prie šieno. Visi links
mi ir patenkinti, kad per ko
lektyvą pergalėjo senovinį, su
akmenėjusį, atskirą gyvenimą 
ir stato naują būvį, ant naujų, 
kolektyvių pamatų. Užtat ir 
kolektyvo vardas “Pobieda” 
(Pergalė, Laimėjimas). Ko-Į 
lektyvas jau padėjo tvirtus pa- 

! matus ir iš jo galima laukt 
gerų vaisių. Gavo nemažai 
paskolos. Kolektyvui skirta 
12-16,000 rublių, bet paėmė 
tik 2,000 ir už juos dapirko 
karvių. Dabar turi iš karvių 
gražaus pelno. Pamatinė ko
lektyvo ūkio šaka—gyvulinin
kystė, 
turėjo 
kurios 
rublių 
ūkio 
pridėti.
lektyvas turi 164, tarp jų yra 
puikus veislinis bulius. Ark
lių turi 16, su jaunikliais 26. 
Šiea!ui pjauti turi 3 
3 arklinius grėblius 
padargus. 1930 m. 
mano gauti traktorių 
viazką.” žemės 
su ganyklomis, 
miškais, 
hektarų, 
hektarų 
dirva.
ti treji metai, 
persikelti, 
turi apsėjęs 40 hektarų, dau
giausia kviečiais ir avižomis. 
Derlius šiemet vidutinis, nors 
lietaus buvo mažoka. Pievos 
ir ganyklos irgi pusėtinai pri
žėlė. šieno manoma pripjau
ti 30,000 pūdui žinoma, liks 
ir parduoti, nes apielinkėj 
truks šieno. Visi kolektyviš
tai pageidauja, kad rastųsi są
moningų, tvirtų darbininkų, 
nes nėra- kam apgalėt šie di
džiausi laukai.

Vorobjovo kaimas ir čia gy
venantieji lietuviai (neskaitant 
kulokų) turėtų būti pavyzdžiu 
visiems Sibiro lietuviams vals
tiečiams. čia yra visos orga
nizacijos: partijos, komjauni
mo kuopele, Mopras, Osovia- 
chimas ir kitos. Visos gyvuo
ja neblogiausiai, palyginus su 
panašiomis organizacijonjis ki- 

kieme demonstraciją laike pasi-|tuose Sibiro kaimuęse. čia 
vaikščiojimo. Demonstracijos gaunama daug įvairiausių laik- 
metu visi politkaliniai pasipuo
šė raudonais ženkliukais. Ad
ministracija politkalinius suki
šo į karcerį. Karceryje užda
ryti politkaliniai dainavo “In-

i

Į TAI PRAŠOME 
KYTI VISŲ “L^ 

SKAITYTO.

kuriem bus 
darbininkų 

ka

Jei 
dėti 
džiaugiantis, 
dienraštis nekyla
jais, tie tylėkite, 
riem rūpi pasirod 
“Laisve” visada tu 
giau skaitytojų už 
kitą lietuvių laik^a 
rikoje ir ji turės jų 

I ir ateityje, tie dra 
sakys: ne! Šis va! 
būt jei ne geresnis, 
lygus kitiem vajau 
atsakymas bus teis 
tuščiais žodžiais, 
bais—rinkimu nauj 
meratu. &

ruzų (koriui) duona ir pigiau
siomis žaliomis daržovėmis.

Apsigimimas ir Sąlygos
Ilgas amžius, suprantama, 

daug priklauso nuo apsigimi
mo, nuo stiprumo veislės, iš ku
rios jis paeina. Bet gal tiek 
pat bei daugiau priklauso nuo 
žmogaus maisto, oro ir kitų 
gyvenimo sąlygų. Ramaus, ne
rūpestingo būdo žmonės abel- 
nai ilgiau gyvena už nervuo- 
čius, neramius, amžinai skubin- 
čius asmenis. Taigi dabar įve
dama bei įvesta greitinimo sis
tema Amerikos dirbtuvėse bai
siai atsiliepia ne tik į tuojau- 
tinę žmogaus sveikatą, bet ir 
be gailesčio apkapoja jo am- 

sandariečiai su žiaus ligį.
daro viską, 

prie seimo. S.

gu žmogus galėtum gyvent iki 
šimto metų, jeigu fabrikantai 
masiniai pavarinėja iš darbo 
darbininkus, sulaukusius 40 bei 
45 metų, kaipo jau “persenus”?

Į tą klausimą atsakant, ge
riausią .patarimą, ką galiu duo
ti, tai sekti Daktaro Jono J. 
Kaškiaučiaus nurodymus apie 
sveikatą, dėtis į Komunistų 
Partiją, Darbininkų Literatū
ros Draugiją ir kitas kovojan
čias organizacijas ir prisidėti 
prie pulkų tų darbininkų, kurie 
ne juokais kovoja prieš siur
bėles kapitalistus, prieš tuos 
nenaudėlius, kurie išmeta žmo
gų į sąšlavyną, kuomet, pagal 
jų apskaitliavimą, jis jau ne
bepajėgia sukrauti jiems tiek 
pelno, kaip kitas, jaunesnis.

Vt.

kultūros stoviu.
Pranskus.

NEW BRITAIN, CONN.
“LAISVĖS” KApskritis Pirks Delegatus del j organizacijoje.

S. L. A. Seimo i Kuopai atėjęs prašymas iš 
--  | Pennsylvanijos valstijos tūlos 

Tą pra
šymą besvarstant, pakeltas 
klausimas, kad reikėtų parem
ti ir savuosius narius, kurie 
randasi džiovos name, tai yra, 
Kmieliauskas ir Masionis. Bet 
ir Čia laiko praleista daug, o 
nutarta nieko nedaryti, tik pa
rinkta aukų dek Kmieliausko, 
del Masionio nieko. Kmieliaus
kui aukų, kol kas gal būtų ii’ 
nereikėję, bet tasai narys per
eitais metais buvo nuskriaus
tas tūlo sandariečio, kuris nuo 
sergančio Kmieliausko parėju
sį čekį iš S.L.A. centro paėmė 
iškeisti į pinigus ir, žinoma, 
jį “iškeitė.” Mat, tam sanda- 
riečiui buvo labai reikalingi 
pinigai, nes jo biznis subank- 
rūtino (šiemet vėl dviejų san- 
dariečių bizniai užsidarė—vie
no ant E. Main St. kriaučiaus 
krautuvė ir kito valgykla ant 
Park St.). Kiek vėliau kuopa 
tą incidentą svarstė, bet kaip 
gi patys savąjį baus? Verčiau 
tegul ligonis kenčia alkį bei 
būna nuskriaustas, o sandarie- 
tis lai bando atsigauti iš savo 
skolų. Bet jeigu būtų bolševi- 
kuojantis narys taip pasielgęs, 
tai jūs būtumėt pamatę, kad 
būt jau ir kalnai užversti ant 
tokio 
be.

ba paves.
riusi ir be prašymo, 
apskričio delegatams 
ne kad “Seimas būtų 
įspūdingiausias”, bet
p r i r u o š u s planus, 
kaip pulti darbininkiškus 
delegatus; kaip sandarie- 
čiams su menševikais lai
mėjus “by hook or by 
crook” seimą. Tai aišku 

C kiekvienam!
Vadinasi, 

menševikais 
ruošdamiesi 
L.A. nariai darbininkai, ei
ną su komunistais, privalo 
taipgi nesnausti.

nes 
ge

tik 
vi-

Mūsų Chorai ir 
Jų Uždaviniai 
! į Vakar dienos 
laido j tilpo aprašymas
C&nn. valstijos darbininkiš-

ęhorų pasitanmo. Tar- 
pė’kitų klausimų, pasak ko- 
ifMspondento, buvo iškeltas 
klausimas apie bendrą dar- 

su kitom darbininkiš
kam organizacijom.
tt Kai kurių nuomone buvo, 
si(ko korespondentas, kad cho
rai neturi niekam aukot pini-

• gų, nes choram ir taip daug 
; būna visokių išlaidų, o dau-
• giausiai choram kainuoja pa- 
»• mokom vieta ir mokytojai. Ki

ti net mano, kam reikia ben-, 
Udrinti taip jau tampriai mūsų 
'' veikimą su kitomis organiza-
• cijomis, tai yra, su A.L.D.L.D.

ir L.D.S.A. apskričiais, 
chorai ir savystoviai gana 
rai gali vadovautis.

„ . Tai žalinga mintis 
•; del pačių chorų, bet 
’.’sam mūs judėjimui,
į, tokia nuomonė dažnai pa- 
stebima daugelyj mūsų cho- 

!!rų, Teisingai ten pat d. 
»Vikutis pastebi:
o * < Kad chorų bendras veiki- 
H mas< su kitom organizacijom 
;; ’yra būtinas ir jis neša pa- 
•’ tiem choram džiuginančias pa- 

ąekmes, tai čia galima pri- 
minti dar štai ką: jeigu ne 

’! tas chorų tvirtas susirišimas 
” su kitomis organizacijomis, 

tai “šiūr ting” chorų išvažia- 
vimas praėjusią vasarą būtų 
buvęs be pasekmių. Rodos,

■ dar visi atmename, kaip fa- 
’• šistai dėjo visas savo pastan- 
• gas, kad kuo labiausiai pa- 

kenkus mūsų dainų dienai 
!! (mes taip vadiname savus iš- 
1 važiavimus), bet tik ta mūsų 

tvirta, sąmoninga vienybė at
nešė gerą naudą. Choram li
ko po šimtinę, o fašistų pla
nus šuva nusinešė sau.' Tad 
mes šį /faktą turėtume niekuo- 

*,‘met neužmiršti, nes kur vie- 
7 nybė, ten ir galybė.

Tokie draugai, kurie ma- 
“no, kad mūs chorai turi gy- 
.vuoti sau atskirai, neturint 
‘.nieko bendro su kitom or
ganizacijom, labai mažai te- 

.inato. Jie nežino, kad to
kiu būdu chorai negalėtų 
visiškai gyvuoti. Tai paro- 
radė pats gyvenimas. Kur 
tik kuris choras bandė ne
paisyti bendro mūs judėji- 
^0,, bet veikti tik “del sa
vęs”, ten jis turėjo greit 
ntunirti. Kuomet tautinin- 

"kii jokio judėjimo nesudaf 
TO—pas juos ir chorų nėra. 

’ Norint užtikrinti choram 
didesnes pasekmes, reikia 

ridant jie dar labiau susi
rištų su visu mūs judėji- 

remtų mūs vajus, plės
tų įspaudą, stiprintų visą 
komunistinį sparną. Be to, 
reikėtų visur ir prie kiek
vienos progos stengtis rišti “Rytojus”,

chorus su tarptautiš- amerikiečių pasirįžimą nu- 
-ku -darbininkų judėjimu; pirkti jiem statomąją rai- 
;dalyvauti parengimuose su džių mašiną (linotypą), ra- 
' dinomis ir remti ii kito- Išo:

Su nuosavu linotipu “Ryto
jų” padarysime daug dides
niu, įvairesniu ir jo išleidimas 
bus daug pigesnis.

Šiaurės draugai mums šią, 
dovaną duoda už tai, kad mes , 
i ’ -L '
kiška linija, komunistine lini-1 Kiamą sumą.

kle-

Pasi- 
tarp 

“ tau
ku rie 
viena

Monarchistai Minės 
Vytauto Sukaktuves

Brooklyne fašistai su 
rikalais turėjo susirinkimą
ir išrinko komitetą minėji
mui 500 metų nuo Vytauto 
mirties sukaktuvių, 
rodo, kad Amerikoje 
lietuvių yra nemažai 
tiniai nusisteikusių”, 
bandys įtraukti ne
darbininką į tas monar- 
chistines sukaktuves. Kas 
buvo Vytautas? Kuo jis 
skyrėsi nuo moderniško 
kaizerio arba kitų monar
chų? Apart to, kad jis nie
kuomet nebuvo varguome
nės draugu, bet priešu, kaip 
ir kiekvienas spaudėjas mo
narchas, Vytautas padėjo 
kardu ir kryžium krikštyti 
Lietuvos liaudį, parduodant 
ją Romai ir drauge Len
kams. Už tai dabar mūs 
fašistinis elementas jį gar
bins.

Darbininkų organizacijos 
turi pasisaugoti. Tegul tie 
tas sukaktuves mini, ku
riem miela monarchija ; ku
rie garbina nevainikuotą, 
šių dienų Kauno monarhą 
—Smetoną Kruvinąjį. Mes 
neturim nieko bendro su 
monarchistais; mes prieš 
juos ir visokius darbo žmo
nių spaudėjus ir išnaudoto
jus kovojom ir kovosim.

Džiaugiasi Pirkimu Linotypo
Argentiniečių darbininkų 

atžymėdamas

amžiaus vidutinis 
Amerikoje šiandie- 
jau be energijos,

45 metų 
darbininkas 
ną jaučiasi 
daugiausia nei sveikas nei li
gonis. Darbas sunkiose, ne
švariose ir paskubos sąlygose 
yra išsėmęs jam gyvumo elek
trą ir padaręs jį seniu pirm 
laiko, nors iš pažiūros žmogus 
dar ir neblogai atrodytų. • O 
prie to dar iš nusiminimo dau
gelis pradeda maukti perdaug 
mūnšaino, naktimis šusti po vi
sokias lindynes, vietoj pasilsėti, 
ramiai sau pasiskaityti bei at
silankyti į darbininkų susirin
kimus ar prakalbas, kas jo gy
venimui priduotų įvairumo ir 
tikslo.
“Beviltingas” Ligonis Dagyve- 

no Virš 100 Mėty
Jeigu žmogus sveikas ir 

vena tinkamose sąlygose,

Korespondencijos iš 
Lietuvos

gy- 
tai,

cTdjnomis ir remti jį kito- ! 
kiais būdais.

Rengiasi
Prie Seimo

Ana dienų Chicagoje įvy
ko 'SLA? 6-to Apskričio

ja. Jie sako! “jei argentinie- 
čiai mokėsite išlaikyti rimtą 
komunistinę liniją, jūs būsite 
mylimi darbininkų minių, ju
rui padėsime ir mes.”

Taip ir yra: neateina mums 
pagelbon koki tautininkai, 
smalaviriai-socialistai ar kiti 
provokatoriai, bet ateina rim
ti ir atkaklūs buržuazijos 
priešai—komunistai, ,naujosios 
gadynės pragydruliai, kurie 
trauko vergijos retežius vi
same pasauly, kurie kala nau
jovės kelius!

Todėl, draugės ir draugai, 
subruskime uoliai darbuotis. 
Dėkimės prie S.avyšalpos-Kul- 
tūros draugijų, vienykime jas 
į vieną centrą. Tverkime cho
rus, o kur jau yra—remkime 
juos savo darbais. Stęngki- 
mės, kad visos organizacijos 
ir pavieniai asmenys būtų\tį- 
kri “Rytojaus” rėmėjai ir 
skaitytojai.

Visi už “Rytoj ų”-r-“Ry to
jus” už visus, nes jis yrą Pie
tų Amerikos lietuviu darbi
ninkų, emigrantų .švyturys, ir 
tik jam lemta suvaidinti svar
biausią ateities “ rolę; ir su
triuškinti visokią priešų ata
ką!
Mūsų organizacijos ir pa

vieniai draugai turėtų pa
sistengti numesti “našles 
skatiką” draugam argenti- 
niečiam—-pirkimui mašinos, 

j Aukas siųskite ALDLD. 
Centro sekretoriui, d. I. Be
eini, nęs tos organizacijos

Vėl areštai
Ryšy su Tarptautine jaunimo 

diena, Kauno jaunimas ruošė , 
demonstraciją. Ties kalėjimu j 
demonstrantus užklupo polici
ja. Apie 30 žmonių areštavo.

Ministerio į šaky m u
KAUNAS.—- Rugsėjo 3 dieną 

Kauno ugniagesiams įsakė vyk
ti gesinti teisingumo ministe
rio Žilinsko degantį Zagradų 
dvarą. Atvykę prie degančio 
dvaro ugniagesiai greit paste
bėjo, kad jie čia bereikalingi. 
Dvaras dega, o vietos gyvento
jai nebando gesinti. Aišku, kad 
dvaras dega teisingumo minis
terio parėdymu. Mat, caro lai
kais Lietuvos buožės Gustaičiai, 
Pauliukoniai ir tt. ne vieną 
kart savo dvarelius patys pa
degdavo, kad ugniapinigius 
gauti ir gerai pasipelnyti, da
bartiniai buožės-dvarininkai, 
tapę ministeriais, eina savo 
pirmtakūnų pramintais keliais 
ir uoliai degina savo dvarus ir 
malūnus (Žilinskas, Plechavi
čius), kad gausiai pasipelnyti. 
Be reikalo tik ugniagesius var
ginama, jei dvaras pačio minis
terio įsakymu 
sau ir dega, 
darbininkų ir 
Zagradų dvarb 
reikalo. Geriau policija tepasi
klausia pačio teisingumo minis
terio Žilinsko ir jis papasakos, 
kaip tas padegimas jo įsakymu 
buvo padarytas.

Protestuoja i
VARNIAI.— Protestuodami 

prieš mirties sprendimą komu
nistams Kučinskui ir Kontau- 
tui Varnių koncentracijos sto
vyklos revoliuciniai politkali
niai paskelbė vienos dienos ba
davimą. Tokį pat protestą bu
vo paskelbę ir Kauno kalėjime 
laikomi politiniai kaliniai.

Už šventę nubaudė.
Rugpjūčio 1-mą dieną revo

liuciniai darbininkai suruošė

Per vasarų kolektyvas 
100 melžiamų karvių, 
per metus duoda 1,000 
gryno pelno. Kitose 

šakose nemažai reikia 
Iš viso raguočių ko-

padegtas,

valstiečių 
padegėjų.

tai te 
j ieško 
tarpe

Be

mašinas, 
ir kitus 
pavasarį 
į “samo- 

kolektyvui, 
• pievomis ir 

atrėžta apie 2,400 
, iš kurių apie 300 

gali būti geriausia 
Vietoje galima gyven- 

paskui reikia 
Šiemet kolektyvas

pasiryžę eiti tikra darbinin- i centra^ pasiėmė sukelti rei- ternacionalą,’
: , i b ; “Balsas”.

raščių ir žurnalų rusų kalba. 
Daugiausia išsiplatinęs “Mas^- 
loartel.” Kolektyve yra 10 
partijos narių ir 1 komjaunuo
lė. Pavyzdingai dirba ir vie
tos kooperacija, kurios pirmi
ninku yra i drg. Zamkauskas,

Spalių 10 d. S. L. A. 31-los! kuopos nario aukų, 
kuopos susirinkime delegatai, 
buvusieji S. L. A. 4-to Apskri
čio konferencijoje, išdavė ra
portą. Iš to jų raporto paaiš
kėjo, kad apskričio konferen
cijoje nieko svarbesnio nebuvo 
nutarta, vien tik sandariečių 
klika niurnėjo prieš komunis
tus. O kad paaštrinti kovą 
prieš komunistus, tai apskričio 
konferencijoje pervarytas ta
rimas, kuris suteikia galią ap
skričio valdybai skirti iš iždo 
$500.00 del vedimo propagan
dos prieš tuos nelabuosius bok 
ševikus ir net bus duota pini
gų del delegatų pasiuntimo' į 
S. ;Ų. A. seimą, kuris sekan
čiais metais bus Chicagoj. Tik 
to ir laukta sandariečių kli
kos. Jiem neapeina visų na
rių lygios teisės, jiem nerūpi 
nei S. L. A. konstitucija, jie 
tiems perša pildyt konstituci
ją, kurie nenori sekti jų poli
tikos, bet patys spjauna ant 
jos ir varo bjaurų darbą. Juk 
suteikimas apskričio valdybai 
galios duoti tai kuopai arba 
tam žmogui pinigų, kuris va
žiuos į seimą, tai jau nebus 
pagal konstitucijos nurody
mus. čia bus taip: kuris de
legatas bus sandariečių klikai 
patinkamas, tai tokiai kuopai 
iš anksto per jų klikos narius 
bus informuota jį išrinkti, o 
apskričio valdyba jam apmo
kės kelionių lėšas į seimą. Va
dinasi, ateinantis seimas ne
bus seimas, bet vienos klikos 
pirktų delegatų seimas, kuria-1 
me, žinoma, darys taip, kaip 
tie, kurie juos papirko, įsakys. 
Todėl iš pirktų delegatų S. L. 
A. nariai negali nieko gero 
laukti, čia visų narių priva
lumas žiūrėt, kad sandariečių 
klika neatimtų laisvę būnant 
S. L. A. organizacijoje.

Toji klika, kuri bando įkal
bėt, kad bolševikai nori pasi
grobti S. L. A. milioną dolerių, 
tai tik baubas, tai įnagis, ku- 
riuomi tamsius narius nori pa
simauti apynasriu, kad jiem 
padėtų apsitverti taip tvirtai, 
kad vėliau nei jokis narys ne
turėtų teisės nei žodelį prieš 
juos pasakyti. Ir čia aišku, 
kaip diena, kad jiem tas milio- 
nas rūpi globoti, tad jie ir 
burnoja prieš sau nepatinka
mus narius.

Apskričio valdyba, kuri bu
vo pernai apskrityje, vėl pasi
liko vietoje. Atmename, kaip 
pernai apskr. konferencijoje 
delegatai prispyrė, kad būtų 
parinkta aukų del New Bed
ford streikierių. Kadangi ma
tyta, kad tos aukos gautos iš 
delegatų, ne iš noro sandarie- 
tiškos klikos, tai buvo paklau
sta valdybos, ar žinos kur siųs
ti aukas ? Atsakymas gau
tas: “Nereiks pasiklaust, mes; 
nesam maži vaikai ? 
bar, sulyg delegatų raporto,1 
tie pinigai nėra pasiųsti, kam jos minister! štiurgką, 1915. 
jie skirti. Taigi, kaip tokį —Karolis Liebknechtas pa-
darbą galima pavadinti ? Ne leidžiamas iš kalėjimo, 1918.

nario. Tai tau ir teisy-

Masionio gaila. Tasai 
senokai jau serga. Jonarys 

žmona irgi negali uždarbiaut 
del didelės šeimynos. Beje, 
Masionis progresyviškų pažiū
rų ir tie, kurie turi gražaus 
laiko, privalėtų nuvykti ir jį 
aplankyti. Jisai randasi vals
tijos džiovos name prie New
ington, Conn.

S. L. A. Narys.

PLYMOUTH, PA.
L. D. S. A. 53-čia kuopa sa

vo susirinkime nutarė paauko
ti $30.00 iš pikniko pelno del 
darbininkiškų įstaigų. Pinigai 
paskirti sekančiai: Gastonijos 
streikięriam $10.00, Agitacijos 
Fondui $5.00, Lietuvos politi
niams kaliniams $5.00, Prole
tarų Meno Sąjungai $5.00 ir 
Argentinos draugams del nau
jo linotypo $5.00.

Del Gastonijos streikierių 
draugė 
$1.00.
ta pasiųsti pinigus.

Dora.

Krutulienė pridėjo
Stanislovaitienė įgalio-

DARBININKŲ
KALENDORIUS
Spalių 19 d.:
—Rusijoj prasidėjo visuoti

nas politiškas streikas, 1905.
Bet da- j Spalių 20 d.:

—F. Adleris nušovė Austri-

METAMS
Laike Vajaus nauji* 
tytojam yra nupigi 
na vienu doleriu

Nuo Spalių P i vm i 
Lapkričio 15-tos

VIETOJE $6.0

METAMS
Seniem skaitytoja 

naujinant prenur 
$6.00 metam. Kui 
naujindami atsiųs: 
$5.00, žinokite, kad 1 
užsimokėję už a 
metus. TaČiaus, jei 
du naujus metinius S 
jus, tai tada ir savJ 
meratą galėsite atsi 
už $5.00 metams.

Gaukite Dov
“Laisvės” Bendro 

rektoriai kviečia į M 
visus veiklesnius daij 
judėjime draugus ii 
ges ir skiria

Sekančias Dov

PIRMA . .
ANTRA . .
TREČIA .... $2
KETVIRTA . . $
PENKTA . . . $1 
ŠEŠTA. . . . . . . . . . S

4

Darbuodamiesi r i 
“Laisvei” naujų ska 
labai daug pasitar 
platinime d aibiniu k iš 
švietos ir dar gausite 
na.

SU PRENUMERA7 
SYKIU SIŲSKIT!

MOKESTĮ

Gavus naują preni 
tą, siunčiant prenun 
iaus vardą ir antra 

•iuntinėjimo dienraščij 
tu reikia siųsti ir pinį

Visais reikalais rasi

“LAISVĖ
46 Ten Eyck Str< 
BROOKLYN, N.

Kaimynai ir draug 
k i a jūs savo namuos 
ateitumėte užrašyti 
dienraštį. Būtinai ap 
kite juos.
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Praslinkus keletui dienų, F.

LIETUVIS GRABORIUS

žemą kainą,

DETROIT, MICH

Pradžia

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

MES PATAIKOM

o

PLYMOUTH, PA 'M

Taigi
u

9 d.: j

tarpu 
labai 
dieną,

Į komi- 
J. Buivy-

oj prasidėjo 
škas streikas,

A. L. D. L. D. 97-ta kuopa 
surengė prakalbas del Seno 
Vinco spalių 13 d. žmonių at
silankė vidutiniai, žinoma ga
lėjo būti daugiau.

minimo 
Gastoni-

s <—<• 
o 
W* 
y m

ja, 
dien

varde A.L.D.L.D. 39 
tariu širdingą ačiū.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ

patar- 
ir už

“K.” gina kapitalis- 
interesus ir pridūrė, 
Amerikos lietuviškų 
redaktoriai dar tu-

Ig. Baches,
A.L.D.L. D. Sekretorius.

Nutarta pasiųsti knygos 250 
egzemp. į Argentiną po var- 

Argentina ir Ten Gyve-

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti

“RYTOJUS”

ne- 
ro-į 

rei- !

orga- 
už tą

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
aala nne 9:80 Iki I vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldgn 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.

reika- 
jiems 

numerį, pa
švęstą vien tik Kanados darbi- 

; ninku reikalams, tai nutarta

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkę 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliuatruotąs 
ir ant gražios popieros spausdinar- 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj. ___

Vietos policija sučiupo lie
tuvių plėšikų, ir žmogžudžių 

kurie jau ilgokas laikas

nuo 
au- 
ejo 

Dabar
ligonbutyj.

Ona Vaitkiavičienė 
Turner St. likosi užgauta 
tomobiliaus, kuomet ji 
skersai West Main St. 
randasi Mercy
Draugės, einant skersai gat
vę, būkite atsargesnės.

me.
k i vaikai. F 

I Kermazinskas

du: “„.„„..J... ‘ "
j nanti Lietuviai.”

301 Nutarta, kad sekretorius su- 
sve-j rokuotų iki šiol suaukotus pi-

Norintieji ge
riausio 
navimo

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

“RYTOJUS”

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3: Pusei-------

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas 

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
' Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokiniu 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bcnsonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, 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 kvepi!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
j savo krautuvę kas menesis po kelioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 

visur jų

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

Spalių 19, 1929

streiklaužišku. 
ai pasakojo, būk 
je konferencijoje 
eniau surinktom, 
iųsia G astenijos

jau esą 
is is tu 
metais 
kas, tai 
>jo, per

pasiųsti, 
žmonių 1 

nežinojo, 
kaip jie 
kokį ko-

? Reikia neuž
prašyti apskričio 
l parodytų, Į kokį 
indą jie tas aukas

aporte skambėjo, 
> piknikas buvęs 

ūkų buvę $1,800.
nedaug, vos vie

ke lion ės lėšos ap- 
albėtojui, o pelno 
nažai, kad nei pa- 
i pilnai negalėjo 
< tikrai to pelno

išdavimo kilo dis- 
t pirmininkas vis 
stabas teikė tiem, 

tarimus kritika- 
ki raportą atmest, 
'bes žodis pasaky- 
ojant už raportą,

as narių, o daugu
rino balsavimo ir 

es. Gaila, kad ne 
anko susirinkimus

tėjęs prašymas 
jos valstijos tūlos 
o aukų. Tą pra
arsiant, pakeltas 
:ad reikėtų parem- 
sius narius, kurie 
jvos name, tai yra, 

ir Masionis. Bet 
praleista daug, o 

:o nedaryti, tik pa- 
i del Kmieliausko, 
3 nieko. Kmieliaus- 
ol kas gal būtų ir 
et tasai narys per
is buvo nuskriaus- 
dariecio, kuris nuo 
mieliausko parėju- 
L.A. centro paėmė 
inigus ir, žinoma,

Mat, tam sanda- 
o labai reikalingi 

jo biznis subank- 
■»t vėl dviejų san- 

;niai užsidarė—vie- 
Main St. kriaučiaus 
• kito valgykla ant 
Kiek vėliau kuopa 

ą svarstė, bet kaip 
vąjį baus? Verčiau 

kenčia alkį bei 
’įaustas, o sandarie- 
lo atsigauti iš savo 
jeigu būtų bolševi- 

arys taip pasielgęs, 
,umėt pamatę, kad 
kalnai užversti ant

Tai tau ir teisy-

onio gaila. Tasai 
kai jau serga. Jo 

i negali uždarbiaut 
5 šeimynos. Beje, 
rogresyviškų pažiū- 
kurie turi gražaus 
alėtų nuvykti ir jį

Jisai randasi vais
os name prie New- 
in.

S. L. A. Narys.

MOUTH, PA.
A. 53-čia kuopa sa- 
ime nutarė paauko- 
Š pikniko pelno del 
Akų įstaigų. Pinigai 
‘kančiai: Gastonijos 

$10.00, Agitacijos 
0, Lietuvos politi- 
iarns $5.00, Prole- 
Sąjungai $5.00 ir 

; draugams del nau- 
> $5.00.
istonijos streikierių 
\rutulienė pridėjo 
anislovaitienė įgalio- 
i pinigus.

Dora.

ĮNINKU 
LENDORIUS

visuoti- 
1905.

Austri- 
1915.

dleris nušovė 
erį štiurgką, 
lis Liebknechtas pa- 

kalėjimo, 1918.

šeštadienis, Spaliu 19, 1929 Puslapis Trečia

Argi Šis Vajus Bus 
Blogiausias iš Visų

Buvusiu Vaju?

I TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininką priešus 
džiaugiantis, kad mūsą 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytoją už by kurį 
kitą lietuvią laikrašti Ame
rikoje ir ji turės ją 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 naują prenu
meratą.

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu;

Nuo Spalią Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK 

$5.00 
METAMS

Seniem skaitytojam, 
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.

atsi

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

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

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

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDŽI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

.. D. L. D. Pildomojo 
Komiteto Posėdžio 

Protokolas

Posėdis įvyko rugsėjo 
dieną, 1929 m., “Laisvės“ 
tainėje, Brooklyn, N. Y. 
lyvavo visi P. K- nariai, išski
riant buvusį centro-sekretorių 
d. J. Alekšį, kuris buvo tikrai 
įsižadėjęs būti.

Kadangi d. J. Alekšis neda- 
Uyvavo jau ant trijų P. K. po
sėdžių ir naujam sekretoriui 
inepridavė protokolų knygos,!

nigus Argentinos “Rytojui 
del linotype, paskelbtų 
ne ir varytų agitaciją 
taip svarbų reikalą.

Kadangi kanadiečių 
lavimas yra, kad išleisti 
speciali “Laisvės

Grūdžio svetainėj. Kodėl ne
reikia pamiršti, kad tą dieną 
bus vakariene ? Nagi todėl, 
kad progresyvės draugijos 
rengia tą vakarienę. O reikia 
pasakyti, kad Scrantono pro
gresyvės draugijos visados su
rengia puikias vakarienes; vi
sados visi, kurie tik būna jų 
vakarienėse, ilgai mini kaipo 
puikias ir keras vakarienes ir 
dar sako, kad visados reikia 
eiti ant jų surengtų pramogų. 
Tad .turiu pasakyti, kad mūsų 
progiesistės ir šį kartą neap
gaus : parengs gerą vakarienę; 
jau mūsų gaspadinės triūsia- 
si pasiraitoję rankoves, kad 
tik gerai pavaišint svečius— 
vakarienės dalyvius. Taigi, 
visi ruoškimės dalyvauti.

Seno Vinco prakalba vi
siems patiko, nes jis kalbėjo 
aiškiai ir visiem suprantamai 
apie darbininkus ir jų skriau
dėjus, kviesdamas darbininkus 
suvienyti spėkas, stoti į orga
nizacijas, kaip tai, Nacionalę 
Mainierių Uniją ir A. L. D. L. 
Draugiją.

Koncertą išpildė Aido Cho
ro nariai: jų kvartetai ir due
tai publikai labai patiko.

A. L. D. L. D. 97-tos kuopos 
susirinkime nutarta, kad at
einantis susirinkimas įvyks an
trą nedėldienį, 10 d. lapkričio, 
2-rą vai. po pietų, drg. Klim- 
kevičiaus name, 211 E. Main 
St. Visi nariai įsitėmykite 
diena ir ateikite į susirinkimą.

A. L. D. L. D. 97-tos Kp.
Korespondentė.

7“ ’lju reikalavima išpildyti.tai oficialio protokolo skaity- ‘ i n

Iš jo raporto pa-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tol. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER
Iki šiol pas mus niekas 

sirūpino vajaus reikalais, 
dos, kad tai būtų svetimas 
kalas, bet pereitą nedėldienį 
A. L. D. L. D. 39-tos kuopos 
susirinkime susirašė keltas 
draugų, kūne pasižadėjo dirb
ti kiek tik jų jėgos ištesės deljšaika,

V.”|tuo darbu užsiimdinėjo.
naujų skaitytojų ir Rugsėjo 24 d., nakčia, poli-, 

D. L. D. cijos viršininkas Luzerne, Pa.,.
Geriaus ve-■ patėmijo žmogų, lendantį peri 

Pažiurę-1 langą į krautuvę, ir paleido 
vyrais—išpil-išūvį, pataikydamas į sprandą.

į Pastarasis atsisuko ir paleido
j šūvį į policijos viršininką, pa

auglių ’guldydamas jį ant vietos ir pa- 
gerai: skui nubėgo.
nek ti
po 24 ■ Taiwza peršautu kaklu nuėjo 
pakai-'pas gydytoją ir ten buvo sua-

Jis prisipažino prie 
ir išdavė savo sėbrus

vajaus , kad gauti “L.” 
ir “D. B.
naujų narių į A. I 
Tas labai gerai.
liaus, negu niekad.
sim, ar jie bus 
dys prižadą.

Nežinia del kokios priežas
ties Scrantoną “apleido“ visi 
korespondentai, ar kas su jais 
kitas atsitiko, kad jau ilgas 
laikas, kaip nieko nesimato pa
rašyta iš šios apielinkes, nors 
ištikrųjų, rodos, yra kam pa
rašyti, bet ot tas vis tingėji- 

imas, apsileidimas pergali no
rą. O taip neturėtų būti. Juk 
parašyti keletą žodžių visgi 
neužima daug laiko. Vyru
čiai, pabuskit!

mo nebuvo. Pasitenkinta 
tuomi, ką pirmininkas d. L. 
Prūseika turėjo pasižymėjęs 
iš pereito posėdžio.

Pirm. d. L. Prūseika išdavė 
platų ir turiningą raportą apie 
Draugijos stovį, smulkmeniš-l 
kai pažymėdamas beveik kiek-1 
vienos kuopos stovį, taip pat 
ir apskričių,
sirodė, kad Draugija šiemet 
narių stoviu 
abelnai paėmus, pakils, 
pat pažymėjo, kad nekurtose 
kuopose pradeda pasireikšt 
savotiška politika, neatatin- 
kanti Centro politikai, kuri 
kuopose sukelia bereikalingą 
suirutę ir beverčius kivirčius. 
Pabrėždamas pažymėjo, kad 
tokia padėtis kuopose negalės 
būti ir toliau nebus toleruoja
ma. Raportas priimtas.

Sekretorius Ig. Bėčis rapor
tavo apie pinigišką stovį drau
gijos. Pažymėjo, kad pinigų 
su rugpjūčio pabaiga ižde ran
dasi $3,415.73. Atskaitos dar 
nėra tilpę organe “Laisvėje” 
liepos ir rugpjūčio mėnesių del 
buvusio sekretoriaus J. Alek-j , , , ...
šio apsileidimo. Apsiėmus 

įjam sekretoriaus vietą, gauta 
i daug laiškų nuo kuopų, reika- 
Įlaujančių pakvitavimų už lie- 
j pos mėnesį ir knygų nariams 
priklausančių. Atsakymai bu
vo sunku duoti, nes. visas ar
chyvas dar buvo d. J. Alek- 
šio žinioje. Kiek vėliau ar
chyvo šiek tiek gauta, tačiaus 
ir tuo nebuvo galima remtis, 
nes tai buvo seni dalykai per-; 
eitų ir senesnių metų. Dar 
ir šiandien neturiu būtinai rei
kalingiausių dalykų, kurių bū

tinai reikia varymui darbo pir
myn. Taip pat pažymėjo, kad 
draugijos iždas dar tebėra po 
senovei po globa senojo iždi
ninko Ig. Bėčio, del priežasties 
technikinių kliūčių, padarytų 
per dabartinę iždininkę d. J. 
Bondži. Raportas priimtas.

Iždininkė J. Bondži rapor
tavo, kad pinigų bei iždo dar 
negavo ir naujo accounto nau
joj bankoj atidaryti negalėjo, 
nes kliūtis įvyko del neapsipa- 
žinimo su finansiniu klausimu. 
Raportas priimtas.

Iždininkės klausimu nutarta 
iždą laikyti dabartinėj bnkoj 
Union, N. J. Tvarkyti jį iž
dininkei ir sekretoriui iki se
kamų metų.

Nutarta išrinkti komisiją 
Itrijų narių,’kuri nueis pas bu
vusį sekretorių d. J. Alekšį ir 
perims visą archyvą, 
siją įėjo V. Tauras, 
das ir Ig. Bėčis.

nenupuls, bet,
Taip

12-tą dieną spalių buvo su
rengtos prakalbos A. L. D. L.

39-tos kuopos. Kalbėtojas 
Vincas. Pra- 
vidutiniškai, 

buvo neper- 
likos prapal- 
surinkta ke-

D.
buvo drg. Senas 
kalbos pavyko 
nors, žmonių ir 
daugiausia, bet 
tinta literatūros, 
liolika dolerių aukų del lėšų. 
Kodėl žmonių buvo neperdau- 
giausia, tai sunku pasakyti,

i ningai garsino: lyg ko prisibi
jodami, o gal kad subatoje, tai 
kiti užsiėmę savais reikalais ?| 
Kas link kalbėtojaus, tai rei
kia pasakyti, kad kaip drg. 
Senas Vincas geras rašėjas, 
taip jis dar geresnis kalbėto
jas, ir publika jo prakalba bu
vo užganėdinta. Buvo duoda
mi ir klausimai, į ką drg. S.

! V. atsakė trumpai ir aiškiai.) 
. Vienas iš publikos visgi buvo 

nepatenkintas, kam S. V. pa
statė į vieną eilę visus Ameri
kos lietuviškus laikraščius, ap
art “Laisvės,“ “Vilnies“ ir “D. 
Balso,” kaipo darbininkų kla
sės priešus. Tas žmogelis įsi
žeidė, kam ir “Keleivį“ stato

Darbai šiuo 
kasyklose eina 
dirba kiekvieną 
rios kasyklos dh’ba net 
valandas į parą, trimis 
tomis, bet darbas gauti nėra! reštuotas 
lengva, nes darbininkų pervir- kaltės 
sius yra, tai bosai nelabai nei Petrą Kermazinską ir Mikolą 
paiso savo senų darbininkų, jei! Skiečių, kuriuos policija grei- 
tik kiek prasižengei, tai ir neš- tai suareštavo. Skiečius prisi- 
dinkis laukan, nes į tavo vietą pažino, kad jis ir Tawza buvo 

1 ’ ’ i v. , -r. .v,.... , užpuolę krautuvninką Abra
ham J. Kraufer mieste Plains, 
Pa., lapkričio 1 d., 1928 m., h* 
jį nušovė. P. Kermazinskas 
kaltinamas sušaudyme Jeysey 
Central gelžkelio inžinieriaus 
James McManaman, sausio 16 
d., 1929 m., Ashley, Pa.

Mikas Skiečius spalių 11 d. 
pasikorė Wilkes-Barre kalėji- 

Pasiliko moteris ir pen- 
Tawza ir P. 

laukia teismo.
Murphy.

laukia dešimts. Reiškia, bo
sai su darbininkais elgiasi kaip 
tik nori, o unija nieko neužsto- 

nes mainierių unija šian- 
yra bosų unija.

Rumboniškis.

GR AB0R1US
’atamaujU visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktj. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Prašymas Visiems

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo 46-ta kuopa ren-j 
gia didelį koncertą su prakal
bomis arba, kitaip sakant, 
prakalbas su plačia koncerti
ne programa. Tas viskas į- 
vyks nedėlioj, lapkričio 10 d., 

‘ji. A. S. svetainėje, ant 24th 
St. ir Michigan Ave. 
2-rą vai. po pietų.

Visas pelnas nuo 
parengimo skiriamas 
jos streikierių naudai, apgyni
mui jų nuo mirties ir kalėji
mo, ką jiems rengia Gastoni
jos kapitalistai fabrikantai su 

ir 
taipgi sušelpimui streikierių- 
bedarbių.

Tad šiuomi prašome visų 
mūsų broliškų organizacijų ir 
komitetų, nerengkit tą dieną 
pažymėtame laike jokių pra
mogų, nes jei surengsite, pa
kenksite mūsų parengimui, pa
kenksite Gastonijos terorizuo
jamų streikierių pagelbai. Vie
ton savų atskirų parengimų, 
mes kviečiame visus ir visas 
dalyvauti mūsų koncerte, tuo-, 
mi moraliai ir materialiai pa- 
remsite kovojančius Gastonijos 
streikierius; girdėsite prakal
bas (anglų ir lietuvių kalbo
se) ir matysite—girdėsite gra
žų koncertą. Mūsų visi drau
gai solistai, muzikai, svetim
taučių chorai, orkestros, kvar
tetai-ir t. t. pasižadėjo išpil
dyt programą dykai, be jokio 
atlyginimo, kaipo streikierių 
paramai.

Gelbėkim Gastonijos kovo
jančius ir žudomus streikie
rius Paduokim jiems broliš
ką ranką.
T. D. A. 46-tos Kp. Komitetas,

Sekr. M. J. Masys.

. . .. . . . v. . < itenaitinės valdžios pagelba, iį darbininką priešininkų pusę, 
arba kad 
tų klasės 
kad visų 
laikraščiu 
retų pasimokinti redaktoriaut, 
kad būk tik vienas švarus bu
vo laikraštis, tai nabašninkė 
“Lietuva,“ o visi kiti ne. Kad 
tik nabašninkas Šernas buvo 
preras redaktorius, o visi kiti 
dar turi mokintis. O tuo kart 
tūlas juokdarys iš publikos at
siliepė : “Ar pas šerną eiti 
mokintis?“

Aukų surinkta $8.65. Auko
jo A. Petruškevičius $1.00; 
Tumas ir Klikūnas po 50c, o 
smulkių $6.65. Visiems auko
jusiems, 
kuopos,

Skaitymas laiškų. Skaitytas! 31 dieną spalių, šių metų, 
laiškas nuo d. V. Kapsuko re-Į ta pati A. L. D. L. D. 39-ta 
komenduojantis išleisti jo rin- kuopa rengia maskų balių su 
kinį raštų ateityj ir ačiuoja dovanomis už navatniausius ir 

Ga- gražiausius apsimaskavimus. 
Prie užmo- Balius bus Grūdžio svetainėje, 

1610 Washburn St., Hyde 
Park, Scranton, Pa. Prasidės 

17:30 vai. vakare. Todėl scran- 
toniečiai lietuviai darbininkai 
ir darbininkės neturėti^ pa
miršti tą dieną to parengimo, 
bet skaitlingai atsilankyti ir 
paremti draugiją, kuri neša 
apšvietą darbininkams.
spalių 31 dieną visi būkim ta
me linksmame baliuje. Bus 
geri muzikantai. Visi šoks.

O dar geriau nereikia ’ pa
miršti, tai lapkričio 28-tos die
nos, šių metų, nes tą dieną 
taipgi iA. L. D. L. D. 39-ta 
kuopa ir L. D. S. A. 54-ta kuo
pa bendrai rengia 
karienę. Tai bus 
nes dienoje irgi toj

už užmokestį jo knygos 
ro Kalėjimuos.
kesties ką gavo^ dar reikalau
ja, kad jam pasiųsti nupirkus

1 rašomąją mašinėlę “Portable.“ | 
! Nutarta mašinėlę už $60.00 ‘ 
nupirkti ir prie pirmos progo$ 
pasiųsti. Nuo jo rekomenduo

jamų raštų šiuo tarpu susilai
kyti, nes šiuom tarpu raštų ant 
rankų randasi pakankamai.

Laiškas nuo Hudson, N. Y., 
kuopos, pranešantis, kad jų 
kuopa turi knygų paaukojimui 
ir prašo nurodyti, kur jas siųs
ti. Nutarta laišką perduoti 
knygiui, tegul jis pasiunčia, 
kur jų reikalauja.

Seno Vinco knygos nutarta 
nedaryti didesnės, kaip iš 450 
puslapių. Knygą daryti kaip 
greičiausia galima.

puikią va- 
padėkavo- 
pačioj M.

100 KNYGŲ RINKINYS 
“Birutės” Kalendorius 1930 Metų 

“Margutis” per Visą Meta 
VISKAS Už $7.50

Didžiausias lietuvių knygynas 
“Lietuva” teikia gigantinę progą vi
siems Suvienytų Valstijų, Kanados, 
Centralines ir Pietų Amerikos lietu
viams įsigyti 100 Knygų Rinkini— 
kiekviena knyga skirtinga, didelių ir 
mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio 
turinio: apysakų, romanų, dainų, juo
kų, daktariškų, mokslinių, filozofinių, 
istorinių ir dar kitokių ir sykiu su 
šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutes” Kalendorių ir 
mėnesinį žurnalą “Margutį,” kur; lei
džia ir redaguoja žymus humoristas 
ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar
gutis” užpildytas juokais, dainomis, 
paveikslais. Tą viską dabar gauna
te už $7.50, gyvenantiems ne Suvie
nytose Valstijose—užsienyje, kainuo
ja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietu
viai kviečiami naudotis šita proga 
skubiai—dar sykiu raginam visus ap- 
švietos mylėtojus nepraleisti šito 
mūsų pasiūlijimo—geriausių lietuviš
kų knygų, apie $40.00 vertės, taipgi 
“Margutį” ir dar “Birutės” Kalen
dorių, gaunate už $7.50. Sykiu su 
šitoms knygoms arba atskirai prisiu
sime savo knygyno naują katalogą. 
Pinigus siųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,” 
3210 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

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

Mass
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš
sitraukia
parduoda.
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės 
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. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

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 viršminėtais 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- 
kiems 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 Centų
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
nesnė 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 ligip 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
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 užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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Pasikalbėjimas tapo nutrauktas, nes, Juo

zukas parnešė ąsoti alaus. Įspūdis, ta- 
čiaus, pasiliko ne kokis. Jokimas negavo 
sau daugiau šalininkų. Gal tūli jam ir pri
tarė, bet nedrįso pasisakyti.

Prasidėjo naujos kalbos. Rudžio vien- 
kambaris Andrius ėmė piešti savo įspū
džius, įgytus sekmadienį tūlam vestuvių 
pokilyj. Kaip vienam jo pažįstamam mušty
nėse buvo uždėtas kaktoj guzas. Vaikinas 
kvatojosi, o Tofilė, pasinaudodama proga, 
tarė:

—Tu, Andriau, neturėtum juoktis, nes ir 
tavo kakta suardyta. Matot guzą!

—Ne vestuvėse gautas,—atsakė vaikinas.
—Vis vien del merginos.
—Toli to!
—Tai del bobos—įsikišo Onytė.
—Dar krajuj.
—Tui' būt arklio kanopos dovana?
—Avies ar meitėlio,—nusijuokė kaž-kas.
—Gal gaidys jam tą paliko?
—Cha, cha, cha,—pasileido visi juoktis.
Andrius paraudęs prabilo:
—Juokiatės, patys nežinodami ko. Šita 

žymė, tai yra mano ir kitų tamsybės pa
sėka.

Visi nustebo, o Rudis suriko:
—Andrius tamsus, kaip batas.
—Tegul bus taip, bet ne tamsesnis už ta

ve. Aš jum pasakysiu, kaip atsitiko. Ma
no velionė motina, kuri buvo karštai die
vota, sakydavo, kad numirus katalikui, ga
lima sužinoti, kur jo dūšia eis: dangun ar 
pragaran, tik reikia padaryti sekantis: pa
imti lentgalis medžio, iš kurio dirba numi
rėliui grabą, su šaka. Tą šaką, jos šerdį, 
išstumti, ir nunešti lentgalį su skylute prie 
durų namo, kuriame guli negyvėlio kūnas, 
pridėti ties durų klempkskyle ir per dubel- 
tavą skylę žiūrėti į vidų. Tuomet prie la
vono busią matyti: velniai ar angelai. Jei 
velniai, tai reiškia, kad jo dūšia eis praga- 

. Numirė mūs

(Tąsa)
New England Cotton Mills kompanijos audi- 

nyčiose, kurios priklauso kapitalistui Charles L. 
Marshallui, dirba apie 15,000 darbininkų, tarpe 
kurių yra arti trys tūkstančiai lietuvių. Pasta
rųjų vis daugiau ir daugiau čia važiuoja, nes 
darbas ne sunku gauti. Darbo sąlygos betgi to
kios blogos, kokių gal visoj Amerikoj nebūtų 
galima surasti. Reikia dirbti 64 valandos į sa
vaitę ir šeštadienį eidamas namo vidutinis Mar- 
shallo vergas džiaugiasi, kad gauna 6 arba 7 do
lerius. Darbas labai įtemptas ir darbininkas, 
išstovėjęs prie mašinos ištisą dieną, akyse tik 
žalią temato. Į darbą priimami nepilnamečiai 
vaikai ir mergaitės. Pradiniam temoka tik po 
tris-keturis dolerius į savaitę. Kompanija fabri
kuose turi įvedusi tokią discipliną, kad nėra ka
da pelaimingajam darbininkui nė atsidusti. Vei
kia gera organizacija: vyriausieji bosai spaudžia 
žemesnius, o pastarieji—darbininkus. Negana to, 
įvesta žvalgybinėjimo sistema: pasamdyti žvalgy
bininkai, nuduodami darbininkais, maišosi tarpe 
audėjų ir verpėjų ir klauso jų nuomonės; išgir
dę prasitariant žodį prieš kompaniją—tuojau 
praneša bosam, o pastarieji drąsuolius pavaiši
na išmetimu gatvėn iš fabriko, dažnai net ap- 
kumščiuodami. Bosai naudoja visokius būdus 
darbininkų išnaudojimui. Vieni ragina audėjus 
pirkti jiems degtinės ir alaus, o kiti—net jų 
žmonas nesisarmatina naudoti, už ką nesusipra
tėliams atnagradija parinkimu geresnio darbe
lio...

Marshallo vergai gyvena kai pekloj, kokią 
skelbia mums kunigai. Ne veltui tas distriktas 
yra vadinamas “Smarvine.” Kompaničnų trio- 
belkų prikalta iš lentų eilių-eilės ir jos be jokių 
moderniškų parankumų, išskiriant vandenį. Gat
vės apirę, purvo iki ausų; sanitariškumas čia 
nebuvo nosies parodęs, kaip Smarvine pradėjo 
gyvuoti. Tose lūšnose, neklysiu pasakęs, žmone- 
liai susikimšę eilių eilėmis; gyvena po dešimts 
žmonių, kur galima, žmoniškiau gyvent, po du 
tris. Tuo sykiu, patsai ponas Marshallas turi 
tokį palocių, į kurį Smarvinės vergas pažiūrėjęs, 
gali sudurnavoti iš gražumo. Ir jis aštuonius ran, o jei angelai—dangun, 
mėnesius į metus stovi tuščias, nes kapitalisto kaime žmogus, katalikas. Kadangi vyrai 
šeima gyvena New Yorke, Europoj arba Flori- darė jam grabą mūs pirkioj, tai aš, susi- 
doj. New Yorke jis turi antrą, dar geresnį pa- radęs tokį lentgalį, nuėjau ir bandžiau pa
locių. ,

Pamislykit jūs, Marshallo vergai, kodėl tokia 
nelygybė! Pagalvokit,' Iir jūs negalėtumėt sau 
žmoniškesnį gyvenimą įsigyti! Aš sakau: ga
lėtumėt, tik reikia organizuotis. Stokite į dar
bo uniją, organizuokitės politiniai ir kovokite vi
si bendrai. Klausykit savo garsaus mokytojaus 
Markso patarimo: “Visų kraštų darbininkai, or
ganizuokitės!’* Jūs nieko nepralaimėsite, tik re
težius ir iškovosite sau pasaulį!

Vienas iš Daugelio.

Garsiai ir sklandžiai perskaitęs, Lapkus 
pervedė visus akimis, tarsi norėdamas dar 
ką pridėti, bet susilaikė. Klausytojai nu
stebę tylėjo. Pagaliaus jis užklausė:

—Na, o ką? Kas čia bloga?
—Viskas!—nė nemąstęs atkirto Rudis.
—Viskas?! Ar ne tiesa, kad mes aršiai 

išnaudojami?
—Tik tinginiai, toki kai tu, ir Petras, ši

taip šneka.
—Ne, ne!—įsikišo Gudelis.—Aš mislinu, 

kad čia Lapkaus tiesa, čia buvo gerai pa
rašyta, labai gerai. Kad tokia tiesa būtų 
skelbta visur, tai ir biednam žmogui būtų 
geriau.

—Argi ponas bajoras nematai, — pašie
piančiai įsikišo Petras,—kad audinyčiose 
samdoma jaunamečiai; kad bosai engia 
darbininkus, jų žmonas žemiem tikslam 
naudodami; kad mes gyvenam, kaip tvar
tuose galvijai...

—Tegul bus ir taip,—įraudusi ir susi
maišiusi mikčiojo Gudelienė,—bet šitaip 
rašyti neleistina.—Atsimink, Jokim,—ro
dydama pirštu į Lapkų—-kad Marshallas 
yra Marshallu. Tu Lapkus, o mes visi 
prasčiokai. Aš pati dažnai matau netei
sybes, bet išmokau užsimerkti. Geriau pa
darytumėt ir jūs, kad užsimerktumėt ir 
perplaciai neregėtumėt, nes daug kaštuos. 
Mes gyvenam Marshallo bute...Jis mums 
duonos duoda...

—Del teisybės tegul meta.
—Tegul meta! Kur dėsimės?
—Pasaulis platus,—atsidusdamas atsakė 

Lapkus.
—Platus! bet čia vis geriau, ndgu pas 

carą...
. —-Jūs manęs nesuprantate... Jei darbi
ninkai visi laikysis išvien, organizuosis, tai 
Marshallas jiem nieko nepadarys. Tik mes 
privalom stovėti vienybėje. Marshallas 
yra mūs išnaudotojas. Apie jį reikia pa
sakyti tiesa. Lai darbininkai žino.

—Tik cincilikai šitaip kalba!—nusizaba- 
tojo Rudis.

dare jam grabą mūs pirkioj, tai aš, susi-

j tirti. Man žiūrint per klepkskylę, staiga 
kažin kas iš vidaus pastūmė duris,, kurios 
kad duos man kakton, tai ir šiandien ne
šioju žymę.

Visi nusijuokė.
—Nėra del ko juoktis,—tęsė vaikinas.— 

Jokimas kelis kartus skaitė laikraščiuose, 
kad del panašios tamsybės nemaža žmonių 
net gyvybes praranda. Nuo to pradedu 

netikėti, kad yra dangus, pekla, velniai ar
ba angelai. Tai prasimanymas.

—Apgauti darbininkus,—įterpė Jokimas.
—Tai ir tu netiki, kad yra dievas?!—už

klausė Rudis.
—Taip mislinu. Jokimas geriau žino už 

mane ir jus; jis panašiai mano.
—Andriau, ir tu cicilistas?—stebėjosi 

Gudelienė.
—Ne, gaspadin, aš juo neesu, bet ir neti

kiu, kad jie toki blogi. z
Nesilaikydamas juoku iš Andriaus pasa

kojimo, Gudelis atsikreipė į vaikiną:
—Nagi, Andriau, parodyk, kaip žiūrėjai 

per klempkskylę. Parodyk!
Kuomet visi įtempę akis žiūrėjo, tai An

drius nužingsniavo prie durų, pridėjo akį 
prie skylutės ir prašneko:

—Va, šitaip.
Staiga kažin kas iš koridoriaus tris kar

tus retai, bet stipriai, subarškino į duris.
—Kamin!—sušuko Gudelis.
—Niech bendzie pochvaliony

Christusi—lėtai, nedrąsiai, bet storu tonu 
prašneko tarpduryj stovįs augštas, storas 
kunigo drabužiais vilkįs žmogus.

Visi jautėsi lyg be žądo: tylėjo, nežino
dami ką atsakyti. Pagaliaus Gudelis, kai
po šeimos galva, atsakė:

—Ant amžių amžinųjų.
—Ar čia katalikai gyvena?—sulenkinta 

kalba užklausė kunigas.
—Taip, lietuviai,—atsakė Gudelis. O 

Gudelienė greit prisiskubino prie svečio, 
pagriebė už rankos ir ją pabučiavo.

—Prašom, prašom, kunigėli,—nusižemi
nančiai kalbėjo moteriškė.

—Aa, tai čia litvinai... katalikai,—dai
rydamasis aplink į sienas ir į kambaryj sė
dinčiuosius, kalbėjo kunigas, ir," prisiartinęs 
arčiau stalo, kur buvo padėta jam 
kė kėdė, atsisėdo.

Su kiinigu atėjo jo palydovas^ 
“lietuviškas-lenkiškas” graborius, 
čėvskis, kuris sėdosi greta kunigo.

Tūlą laiką buvo tyla.
, (Tąsa bus)

Jėzus

LAWRENCE, MASS. PLYMOUTH, PA.
Spalių 7 ir 9 d. laikė savo 

“misijas” M. X. Mockus. Pir
mą vakarą kalbėjo apie die
vus, kaip žmonės juos pasida
rydavo ir garbino, i_____

kuo-A. L. D. L. D. 97-tos 
pos siuntimo knygų komisija 

. ------ |Surinko knygų apie 40 svarų.
Kalbėto-. Pasiųsta sekamai: suvirs 20 

jas, pasiremdamas biblija, pri-'svarų į Argentiną, apie 15—į 
rode, kad apart dievo Jehovos Sovietų Rusiją—-miestą Minsk 
dar yra bent 30 dievų. lir į Leningradą apie 10 sva- 

Antrą vakarą kalbėjo apie rų, 
atsiradimą tikėjimo į dievus \ . v. .
ir jojo “modernizavimosi,” k i-' Knygos suaukotos sekančiai: 
taip, taikymosi prie gyvenimo; K» Miškinis 23 knygas, J. Stas- 
aplinkybių. ši prakalba buvo kevičius apie 20; J. Kazlaus- 
žingeidi ir svarbi tuom, kadikas apie 20; G. šimokaitis 
kalbėtojas rišo laisvamanybę.,aPiG 20; J. Safnolis 6. Kny- 
kartu, su klasių kova. Taipgi Kos aukotos ne keleto centų 
faktais iš pačios maldaknygesYęrtės, bet nuo dolerio ir dau- 
prirodė, kaip lietuviška katali-|&iau* Turiniu visos geros 
kų kunigija buvo tampriai su-.moksI° srities, politikos, isto- 
sirišusi su rusų cariška val-įrbos, ekonomijos analizai ir

ir į Leningradą apie 10 sva-

darbininkų- miniai, kad' turė
tų, kuom šviestis.

Argentinon pasiųsta • “Ryto
jaus” antrašu, į Minską— 
“Raudonojo Artojaus,” o į Le-' 
ningradą—J. M e r k e v ičiaus 
vardu, kur pasiskelbęs darbi
ninkų kliubo vedėju. Siunti
mo išlaidas kuopa padengė. 
Reikia pasakyti, kad tiek kny
gų pasiųsti, tai nemaži iškaš- 
čiai. i

11 d. spalių kasyklose šū
vis užmušė darbininką Sam 
Hendriką. Tas įvyko Lehigh 
& Wilkes-Barre Coal Co. 11 
šaftoj. Minimas mainierys 
buvo užtaisęs šūvį, bet dirba- 
moj vietoj prisirinko gazų, tai 
uždegus gazą ir šūvis iššovė 
darbininkui nepabėgus.

, ekonomijos analizai ir 
įpoezija, kaip Regračio, Kaškai- 

Patartina Mockui ant toliau,iG*° ir kitų rašėjų. Dabar aiš- 
kad būt visur rišama laisva-|ku> kiek minėti draugai auko- 
manybė su darbininkų klases -i0- ; Varde kuopos aukotojams 
reikalais. Nes tikėjimas į Padėką, nes ypa-
dievus labiausiai ir taikomas l1"^ka\ ne* vienam neačihvau. 
vargingajai klasei, kad tą kla
sę, su pagelba tikėjimo, gali
ma būt laikyt amžinai paverg-Į 
tą. Tą patvirtino įvykiai Ru
sijoj ir Meksikoj.

Reikia priduri dar tą, kad 
tik tie gali būt tvirti laisva
maniai, kurie yra susipažinę 
su Markso mokslu. Patvirti
nimui to, galima būt imt pa
vyzdį iš Jono Šliupo ir jojo 
pasekėjų.

Taigi, kaip minėjau, pasku
tinio vakaro prakalba buvo ffi 
pamokinanti, tik gaila, kad g 
mažai buvo publikos. Vietos || 
lietuviai, “apmauti” patriotiš-1| 
kų šarlatanų SU įvairiom kor- Ril Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
poracijom, pasidarė “razum- 
ni,” viską “žinanti,” todėl ir 
nesilanko į progresyvių pra
kalbas. Tartum laukia, kada 
vėl atvažiuos kraustyt jų ki
šenių varde “tėvynės” arba 
staigaus “praturtėjimo.”

Šeštadienis, Spalių 19, 1929

Dešimts ŠaliiCASTON ROFSEVICH

f

šeštadienis, Spal

Valstybės Depar 
tik išleido raportą a 
ciją už metus iki bii 
1929 m.

Daugiausia imig
227, atvyko iš Voki 
šalis išbaigė savo 1 
troj vietoj randame 
Šiaurinę Airiją su 
grantais. šiose š< 
mažai imigrantų pr 
tinęs kvotos vizų.

1929 m. Airijos 1 
mos Valstijos kvotž 
567. Tik 254 imigr 
šalies gavo parinkti

Turėdamas omenyj, kad ne 
sau renku, o plačiai lietuvių

IBHMIHMIlNIIIIIHiniHM

Washington.— Preziden-' . t>1......TT Baigęs Philadelphijos muzikos kon-tas Hooveris nusprendė, servatoriją, duoda lekcijas ant sniui-
knd ITpnrv T, vnl- kos- Norintieji kad jūsų vaikai bū-Kaa nenry l. bumson, \_ai geraia £muikininkaį8> kreiPkitės į 
stybės sekretorius, 1 “ \ 
galva Amerikos delegacijos 
laivynų konferencijoj Lon
done.

butu mane, o gausite tikrai profesionalę 
s pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Bell Phone, Poplar 754ft

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

F’V'm A Antroj klasėj lašais išsimaudymas .LAIKA ir miegojimas per visą naktj ant jį £ eFltCLl 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris

B sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
g didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
1 LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

parvažia- gTūlas daktaras
vęš iš Europos, atrado savo g 
draugą—nezaležninkų kunigu- Ij 
žį, pralakusį savo mašiną, tai Į| 
dabar reikia vežiot savaja. 
Daktaras dar nepamiršo die
vo prisakymo, kur liepia my-‘ 
lėt artimą savo.

May.

PHILADELPHIA, PA.

šalis 
Austrija 
Čekoslovakija

A. F. STANKUS

Danija 
Estonija 
Finlandija 
Francija 
Vokietija 
Did. Britanija
Vengrija
Airijos Nep. Valsty 
Italija
I^atvija 
Lietuva
Holandija 
Norvegija 
Lenkija 
Rusija 
Švedija 
Jugoslavija

Graborius-Undertaker

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

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

iillllffllllliuillilllllllllllilllllllllllllllim

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.

Draugai, Susirinki7
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Rugsėjo 28 d., Lietuvių Tau-j 
tiškoj svetainėj, buvo sureng- J 
tas jaunimo choro, vadovau- g 
j f) N. Statkevičiūtes ir glo-1
boj . o kunigo Žukausko, | 

i koncertas. Statkevičiūtė, kai- 1 
po to vakaro pirmininkė, iš- g 
ėjus prašė publiką nesigailėti Į 
artistams aplodismentų, nes g 
jie viską kuo puikiausiai at- B 
liksią. Publika turėjo gardaus | 
juoko, nes dar niekas niekur! 
negirdėjo, kad pirmininkas ari 
pirmininke prašytų publiką fi 
nesigailėti 
nant kaip 
tis atliks.

Publika 
gųjų artistų, kuriems jau už 
prašyti aplodismentai. Ir re i-1 
kia pasakyti, kad programa | 
buvo labai prastai išpildyta. | 
Buvo suloštas koks ten veika-1 
liukas, bet ir pati vakaro ve
dėja ir to choro “profesorius” 
nežinojo vardo. Todėl nega
lima buvo nei suprasti, apie ką 
ten dalykas ėjo. Programos 
išpildyme buvo pasirodžius ir 
pati Statkevičiūtė, bet ir jai 
prastai išėjo. Pirmiaus, rodo
si, ji geriau dainavo, negu da-, 
bar.

Pertraukoj kalbėjo kunigas 
Žukauskas. Jis daugiausiai 
gyrė Statkevičiūtę, kaipo vie-- 
ną sugabiausių. Pirmiau sa-: 
kė, kad ji pabaigusi muzikos, 
konservatoriją, o paskui, ap- 

. sisukęs, vėl kartoja, kad ji 
lankanti muzikos konservatori
ją. -

žodžiu, programos išpildy
mas taip klausytojams patiko, 
kaipo česnakų smarvė.

Ten Buvęs.

prašytų 
aplodismentų, nežL | 
artistai savo užduo- J

B• '
laukia tu stebūklin- i

Lai

i

PRANESIMAI IŠ KITUR
nedidu-

vietinis
Pakra-

Per Žydy Šventes Atdara Vakarais

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės

i

j

Pirmadienio vai 
spalių (October) 
svetainėje, R. Mi 
Tauras referuos a 
kurie rūpi kiekvi^ 
ninkui. Po refed 
kusijos klausimais] 
darbininkų judčjii 
vienas draugas ga 
ką mato taisytina 
buotėje ir ką turi 
veikimui.

Susirinkimo praJ 
landą vakare.

Kriaučių Reikalai
Pasvirkalniečio S

Streiklaužis P; 
num. 41-me “Ke 
apie Amalga m ei

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

KESTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

I

B

k
n

J
j

✓ ./XX

, GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIA!
j Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet
| lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap-
| muštas Jacquard Velour’u

Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zfc d d 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- u g yJ 
hair’u U/ i K Z
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze f 3Z

I

II

I I 
I Nepraleiskite šio Rakandų yi

Nupiginimo! |
I

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

reikalingų rakandų. ■ B

1 g 
pI

Ii

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkeje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues
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. SHENANDOAH, PA.
A. L. D. L. D. 17-tos kuopos svar

bus susirinkimas bus nedėlioj 20 d. 
spalių, Abračinsko svetainėj, 10:30 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, taipgi 
it pašalinius kviečiame dalyvauti. 
Kuopa rengia balių, kuris įvyks 19 
spąliųj Eagles svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas. lillllililllililll

vykusį rugsėjo 25 
giasi, kad tame su 
buvo skirta pinig 
Gastonijos streiki 

Anot to skebu 
tai, suėję i tą mil 
tai išanksto lauk 
laukę ateinam k 
Gastonijos streiki

tūkstantinė, kuri

respondentui snu'J 
kalo pirmininkas 
apgynė nuo koni

m

■
Jh.

žniogžudysi d 
jų agentų p id 
stengimą orgai

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 

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

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

tini termą.
Fabrikų bar 

dus į amžiną 
judėjimo.

BEAL. MILL

DARBININK

Parodykite sa
Siųskite Pinigu

GASTONIA Ji
86



N.

3. M

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnamijos, ApdraudoŽ' ir

o

BUK

kaino*.
sekančiu adresu:

7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

NEW EAGLE, PA.
Subatoje

D. SPALIŲ (OCTOBER)

ir geriausių pirkinių, kreipi 
tęs pas mus.

332 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

26 
Pradžia 7:30 vai. vakare

ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

S. PITTSBURGH, PA.
Panedėlyje

D. SPALIŲ (OCTOBER)

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedaliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
; I (virš Banko) Waterbury, Conn.

21
Pradžia 7:30 valandą vakare

LIETUVOS SŪNŲ 
SVETAINĖJ 

818 Belmont St.

į>

23 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVOS SŪNŲ DR-STĖS 

' SVETAINĖJE
110 State Street

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnav’ 
mo

YOUNGSTOWN, OHIO 
Nedėlioję

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

628 Franklin Avenue

WILMERDING, PA.
Seredoje

D. SPALIŲ (OCTOBER)

30 as- ■ Į Tel. ofiso 
kurie pastatyti po dide-! 
parankomis, pradedant j 
ir baigiant $25,000.

šeštadienis, Spaliu 19, 1929 Puslapis Penktas

Dešimts Šalių Nesiuntė Imigrantų 1928 Metuose

yra

<

ir

Sportelis.

sf

us-Undertaker
Draugai, Susirinkite!

Morris

įsteigimo

“CASH” MO-

HARTFORD, CONN.

‘i

iiiun u.,u.

!W-tf

Poplar

'9 ■

ir laidoja numirusius 
kapinių Norintieji 

arnavimo ir už žemą 
imo valandoje šauki- 

rnane galite 
kapinių 

už žemą

oda lekcijas ant smui- 
i kad jūsų vaikai bū- 
ikminkai.s, kreipkitės j 
:»e tikrai profesionalę 
ipkitės šiuo adresu:
*4. 5th Street
>ELPHIA, PA.
is i A ketvertais:
i Su. Camden

čekoslovakijos kvota
13,073, ir 2,990 ateivių atvyko 

............. 1 imigrantai.

LAISVE

ROPSEVCH

įt

A ’

A 
s HiUR

Valstybės Departmentas ką Į ei jos vizas, ir .pabaigoje metų 
tik išleido raportą apie imigra- 6,471 imigracijos vizos buvo 
ciją už metus iki birželio 30 d., nesuvartotos. 
1929 m.

Daugiausia imigrantų, 51,-
227, atvyko iš Vokietijos, kuri kaipo parinktiniai 
šalis išbaigė savo kvotą. An- 3,613 italų reikalavo parinkti- 
troj vietoj randame Angliją ir nių vizų, paliekant tik 232 ki-
Šiaurinę Airiją su 34,007 imi
grantais. šiose šalyse labai 
mažai imigrantų prašė parink- 
tinės kvotos vizų.

1929 m. Airijos Nepriklauso
mos Valstijos kvota buvo 28,- 
567. Tik 254 imigrantai iš tos 
šalies gavo parinktines imigra-

tiems. Iš Lenkijos kvotos 
(5,982) tik 498 buvo duota ne- 
parinktiniams imigrantams, 
iš Rusijos kvotos (2,248) Ųk 
172 parinktiniai imigrantai.

Sekantis surašąs parodo, kiek 
vizų išduota svarbiausioms ša
lims.

ir L Jeig: kr ,,0,j panaT SENO VINCO PRAKALBŲ 
pardavinėjimą darbininkų rei- kunigas bQtų apįe taj h. - Į MARSRUiAS PITTSBURGH JUOZAS KAVALIAUSKAS

Šalis 
Austrija 
Čekoslovakija 
Danzigas 
Danija 
Estonija 
Finlandija 
Franci ja 
Vokietija 
Did. Britanija 
Vengrija
Airijos Nep. Valstybė 28,567
Italija

Pjlna kvota
785

3,073
228

2,789
124
471

3,954
51,227
34,007 ,

473

Lietuva 
Holandija 
Norvegija 
Lenkija 
Rusija 
Švedija 
Jugoslavija

3,845
142
344

1,648
6,453
5982

2,248
9,561

671

Imigr. vizų 
išduota.
734 

2,990
51

1,628
31

679 
10,280 
8,646

464
254
3,613

129
344 

1,004 
3,209 
5,484 
2,076 
3,661

428

Neparinktinčs 
vizos.

51
83

177
1,161

3,275 
40,947 
25,361 

9 
21,842 

232

644
3,244

498
172

5,900
24.3

i norėjo sušelpti Gastonijos 
streikierius.

Vadinasi, lokalo pirmininkas 
'pašalino tą streikierių komisi- 

T<. _,;!ją iš susirinkimo, taip kad ji- 
Laisves į naĮ nega]ėtų paaiškinti apie 

11 v ’ j Gastonijos audėjų kovą ir at- 
. . ' siliepti į susirinkusius delei su-

Kai del paties Pasvirkalnie-; Pasakęs, bet dabar į- 
čio praeities rekordo, tai jis iriYy f° tarpe jo parapijonų, tai 
pats buvo streiklaužis. Štaii^ 11011 V1S^^ užglostyti, 
pavyzdis. 1925 m. Sam Ack- 
ermano siuvyklos darbininkai 
išėjo streikai! prieš blogas są
lygas; o p. Pasvirkalnietis pa
siliko ten dirbti, nors ir būda
mas vienas iš tuometinių loka- 
lo viršininkų. Vadinasi, jis 
skebavo.

Tai ko galima gi laukti iš 
tokio asmens? Džiaugdama
sis, kad Gastonijos streikie
riams nebuvo paskirta pašal
pos, tuo Pasvirkalnietis dar sy
kį parodo savo streiklaužišką 
fizionomiją.

Būtlegeriams Tarnavo
1 Bankai ir Buvo Papirkinejami 
i Net Augšti Valdininkai

APIELINKEJ

Kada pantai jonai ką nors 
rengia, tai jie iš savo paren
gimų niekad neskiria darbinin
kiškiems reikalams. Visai ki- 

darbini ūkiškos 
Jos iš savo pa- 

darbi-

NEW KENSINGTON,
Nedėlioję

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

A. P. L. A? 9 KUOPOS
SVETAINĖJ

1126 Third Avenue

PA.

L1ETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ Ag

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. NuHQdimo valandoje yraiau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

orga- 
pik įli
pė Iną

organizacijos.
■rengimų pelną paskiria 
ninkiškiems reikalams, 
vyzdžiui, darbininkiškos 
nizacijos buvo surengę 
ką 8 d. rugsėjo ir visą
paskyrė. Gastonijos streikierių 
bylos vedimui.

Dabar vėl darbininkiškos 
organizacijos bendrai rengia 
balių ant 26 dienos spalių, sve
tainėj 29 Lawrence St. Kvie
čiame visus vietos ir apielinkių 
lietuvius atsilankyti į šį mūsų 

j parengimą.

$2,000,000 gryno pelno tur
ėjo per šešis menesius būtle- 
gerių trustas, kaip rodo suim
ti dokumentai jo centre po 
num. 25 W. 43rd St., New! 
Yorke. Paskutinėmis savaitė
mis jis ^padarydavo po $250,- 
000 biznio. Trusto šėrininkai 
gaudavo 23 nuošimčius divi-i 
dendų. Bent du New Jersey! 
valstijos bankai skolindavo tai 
saikai pinigus, šis būtlegerių 
trustas buvo papirkęs ne tik
tai paprastus blaivybės agen
tus ir pakraščio sargybinius,! 
kurie praleisdavo alkoholį at-! 
vežančius laivus; jis buvo pa-j 
pirkęs ir kelis augštus valdi-!

kad parodo d a-j 
platesnis tyrinę-1

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

a

PITTSBURGH, P\.
Nedėlioję

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

MOKSLO DRAUGIJOS 
SVETAINĖJE 

142 Orr Street,

McKEES ROCKS, PA.
Utarninke

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

A. P. L. A. 2-ros KUOPOS 
SVETAINĖJ

24 Locust Street

TELEFONAI*
Keystone------------------- Main 866S
Bell Oregon 5136

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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.i Greenpomt *6111

K. M. S
LIETUVIŠKI K0NTRAKT0R1AI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznj. 
Me* pertaisysime ..asų langus už visai žemą kainą.

Mnhavojame uudinkns iž viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkite* »u mumis del
Apatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
ninkus, kaip 
bar pradėtas 
j imas.

Areštuota
wood ir Mannie Kessler, du 
vadovaujantieji alkoholio trus-1 
tininkai, taipgi ir kiti I 
menų, 
lėmis 
$5,000

Pirmadienio vakare, 
spalių (October), 
svetainėje, R. Mizara 
Tauras referuos apie dalykus, Į,......... ’ . .
kurie lūpi kiekvienam darbi- į teikimo kovotojams paramos, 
ninkui. Po referatų bus dis-! -- ■ ■
kūnijos klausimais, liečiančiais 
darbinin-kų judėjimą. Kiek-į 
vienas draugas galės pasakyti* į 
ką mato taisytino mūsų dar-1 
buotėje ir ką turi naujo mūsų 
veikimui.

Susirinkimo pradžia 8-tą va-j 
landą vakare.

StreetVernon

3ELPHIA,

e.
ant visokių 

;e vietose ir

*

1 iIi
VISOKIUS j 
<DUS Už I

B
IIKe.HMO 

c šio Rakandų r| 
ginimo!

ar! Jūs painu- 
au visko negu 
bent kada pir- 
s bildingas pil
as visokių jums 
ų rakandų.

Spalvomis 
ilų įvairiai de- 
ryčių Setai, su 
s galais stalu 
8.50
lų Pusryčių Se- 
daniniu viršum 

styliaus kres- 
pecialė kaina 
6.50

544 Drigga Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

if—■■ ..... ...............      ■ TT1ILT-

Kriaučių Reikalai ir 
Pasvirkalniečio Skebavimas

Streiklaužis Pasvirkalnietis 
num. 41-me “Keleivio” rašo 
apie Amalgameitų kriaučių 
54-to skyriaus susirinkimą, į- 
vykusį rugsėjo 25 d., ir džiau-i 
giasi, kad tame susirinkime ne
buvo skirta piniginės paramos 
Gastonijos streikieriams.

Anot to skebuko, komunis
tai, suėję į tą mitingą, jau ko 
tai išanksto laukę; ogi, mat, 
laukę ateinant komisijos nuo 
Gastonijos streikierių. Ir tam 
streiklaužiškam “Keleivio” ko
respondentui smagu, kad “lo- 
kalo pirmininkas J. Šartvietis 
apgynė nuo komunistų vieną 
tūkstantinę.” O juk tai ta 
tūkstantinė, kuria komunistai

Komunistai nesigėdi šelpti; 
kovojančius darbininkus. Jie 
tatai visuomet darė ir darys. 
Ir kur komunistai vadovauja 
streikui, ten jis vedamas sąži
ningai, . atsižvelgiant vien tik
tai j darbininkų reikalus.

Amalgameitų Vadų Kreiva 
Politika

Bet pažiūrėkime, ką daro su 
streikais socialistine Amalga- 
meitų Kriaučių Unijos valdy
ba su Hillmanu priešakyje. 
Taip antai, lietuviai kriaučiai 
būna kas metai ištraukiami į 
streiką; ir žadama jiems viso
kie laimėjimai, visokie page
rinimai; bet po kiekvienam 
streikuo pasirodo vis blogesni 
laikai ir prastesnės sąlygos ir 
palyginamai mažesni uždar
biai; o duoklės ant savaitinių 
knygučių vis didinamos ir di
dinamos.

Taigi ar komunistai gali už
simerkti į tokią unijos viršū
nių veidmainystę ir į jų loši
mą iš vienos rankos su fabri
kantais ir kontraktoriais ? •
Streiklaužiškas Pasvirkalniečio 

Rekordas
Ir tik toks - Pasvirkalnietis 

ir kiti menševikiški “Keleivio”

Palengva Mirtis Gręsia 7 Gastonijos 
Tekstiles Streikieriams

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

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

Fabrikų baronai dabar planuoja nutempti streiko va
dus į 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 Pinigys:

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

Standard Oil1 Kompanijos 
Blefai Apie Trokų Šoferių 
Streiko “Pasibaigimą”

Pora darbininkų užėjo į 
Standard Oil Kompanijos raš-! 

pranešdami, kad jie no- 
grįžti atgal darban ir va- 
kompanijos gazoliną tro- 

Kompanija gi iš to pa- 
didelį blofą, paskelbda-

retų 
žioti 
kais, 
darė 
ma, kad 3,000 streikuojančių
trokų šoferių jau grįžta. Mi
nėti du darbininkai nieko kito 
neatstovavo, tik patys save. 
Bet kompanija pučia burbulą, 
būk esą streikierių atstovai; o 
tikrenybėje jie yra tiktai du 
pabėgėliai iš kovos lauko.

Laivakroviai atsisako iš 11 
laivų iškrauti gazoliną, atvež
tą į New Yorko prieplaukas.

Streikieriai ir kiti jiems sim
patizuojanti šoferiai sušaukė 
jau kokį pustuzinį didelių mi
tingų. Apie 60,000 simpati- 
zuotojų pritarė visuotinam šo
ferių streikui iš užuojautos dė
lei gazolino išvažiotojų. Bet 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai vis liepė palūkėti ir su
turėjo didelį simpatijos strei-| 
ką, kuris būtų turėjęs prasidė
ti užvakar, šoferių unijų fe
deraciniai viršininkai nešaukė 
nei vieno mitingo tuo klausi
mu. Jie į bernauja gazolino 
kompanijoms.

Spalių 5 d. šv. Juozapo 
Draugijos įvyko balius. Para
pijonų susirinko būrelis, kurių 
tarpe buvo nemažai ir girtų. 
Daugelis jų ateidami į balių 
jau atsinešė kišenių ose pantu- 
kes ir čia pat traukė. Neap
sieita ir be peštynių, kurių pa
sekmės buvo tokios, kad vie
nas atsidūrė už grotų, o trys 
nugabenti į ligoninę, kurių 
tarpe vienas randasi parapijos 
komiteto narys. Kunigas, ne
norėdamas pasakyti, kad vis
kas įvyko parapijinėj svetai
nėj, vietos laikraščiuose pa
skelbė, kad tas viskas įvyko 
ant gatvės. Tuo tarpu viskas 
įvyko parapijinėj svetainėj, 
laike baliaus. (

A d No. E-GI

Sustiprinimas skaudančios ! 
nugaros ar silpnų inkstų

Inkstų ar pūslės pakrikimas 
ui indo kurtų, a 
jautimų raišumo, 
gų naktimis, 
lūs pakrikimus, I 
smagų. Žmonės, 
tų pakrikimo ar 
lauktinų pajrclbų 
spėkų bndavotojuje, 
tų yra atlikęs daug pastebėtinų dalykų.

Tą tiesų, 
tvirtinama, 
Allentown, 
stiprino 
čiuos 10 metų jaunesniu, 
mų. 
su 
yra 
aš galiu si 
Nuga-Tone 
tojai, 
paprašyk jį

I tinės.

paprastai pa
skaudo j ima nugaroje, 

spėkų, neramų mie- 
kartti sekantj silpnumų ir ki- I 

kurio padaro gyvenimą ne
kuria yra varginami inks- I 

• pttnašių nesmagumų, ras i 
Nuga-Tone, sveikatos ir 

_ . kuris per virš <10 me- '

kad Nuga-Tone atlieka tai, kas 
užtikrina p. John E. Fairchild, 
Pa. Jis sako: “Nuga-Tone su

mano. nugarą ir inkstus ir aš jau- 
negu prieš jų ėmi- 

Mano nugara taip vargino, kad aš 
vargu galėdavau gulėti. Dabar viskas 
gerai, mano inkstai yra gerame stovyje, 

linkiai dirbti ir negreit pavargstu.” 
\ parduoda visi vaistų pardavinė- 

Jeigu jūsų vertelga neturėtų stake.
užsakyti del jūs iš urmo vtiis-

CLEVELAND, OHIO
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER)
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

CLEVELAND, OHIO
Seredoje

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

6835 Superior Ave

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

< >
< >

< >
<i>
<(>

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dSjimn. ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
siu Linukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
G.tVIčk Nesveikumų ir Dusplio, taipgi Ligos Skil- 
rin. žarnų ir Mešlažamės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų , buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas prieias?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrhan’c Tnlrl PnwtWc (Miltelius nuo ialčio) jokių lalčią ne- unjdub uoiu row uers biJo Už 75c už baks, apSiginkiwok 
nuo savo amžino priešo I

IMin I 2T Tahc centai skrynutę) yra tai kanuol# prie! UJ LiflA IdUo kitą amžiną žmogau* priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 6102 Grand Avenue 

Maspeth, L. L, N. Y.
Kampa* Clermont Atwdm 

TELEPHONE) J UN IP EH »7M

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBAN’S 
151 Metropolitan Avenue,

_______________  ORDER BLANK ------------------------------- 
BiųsdAMti piniffua aa aavo adreeu, užrašykite i

Al, leMlau paalraiaa, aiuučiu jnmi VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit aaan 
priaiųati URBAN’B COLD POWDERS ir UBBOLA, au viaato uunxiymela, 
kaip vartoti.

. Vardaa

N®.

Mieetai _ __ BUt®

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir- pra
dek kelią i pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas. Leidimas ir Darbas Užtikrintas



“FRANCUOS SIELA” DARBININKŲ ĮSTAIGARengėjai.

+

Apšvietos Kampelis
Didžiojo N. Y. Darbininkiš- Tel., Stagg 3842

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

net du sykiu

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
IŠRANDAVOJIMAI

SPORTAS
SALES—PARDAVIMAI

J. m O. VAIGINISJ. Jankūnas.

Maspeth, N. Y.
KAS PALIKOT AKINIUS? prūsas

REIKALAVIMAI

Draugai, Neužmirškite!

<i.

WWW

papročio 
pagelbsti 
malimą.

GRABORIUS
(Undertaker)

Sąiungoi taip yra da- 
O drg. F. Abekas kaip 
yra nasirengęs mums 
nušviesti tuos klausi-

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

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

PARSIDUODA fornišių taisymo Sto
ras arba reikalingas partneris, ku

ris mokėtų medžio darbą. F. Givis, 
294 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Slocum 1976. (249-251)

REIKALINGAS partneris arba part- 
nerka i Coffee Pot biznį. Būtų 

gerai, kad suprastu virimą. Kreip
kitės no No. 148 Grattan St., kam- 
nas Varick Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: Stagg 7311. (249-251)

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

DEL
AMERIKOS 

DARBININKŲ 
DELEGACIJOS

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

Kurie dar nepaž|state mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

SCHICKATO RISTYNĖS SU 
ZELIAZNIAKU DEL 
ČAMPIONATO

REIKALINGA į restoraną virėjas 
arba virėja. Gera mokestis ir pa

togios darbo sąlygos. Kreipkitės as
meniškai bile kada nuo 8-tos vai. ry
te iki 6 vai. vakare po No. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y.

(149-254)

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, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

PASIRANDAVOJA kambarys Wil- 
liamsburge. Kam reikia, kreipki

tės į "Laisvės” ofisą.
(249-251)

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

Keturios bolių alleys.

Puslapis šeštas EAISV® šeštadienis, Spalių 19, 1929

VIETOS ŽINIOS
Parengimas su Programa

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsig. Williamsburgho kuo
pos bus puikus koncertas, e1 
po koncerto smagūs šokiai 
Įvyks subatoje, 19 d. spalių! 
(October), Partijos svetainėje, 
56 Manhattan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pelnas nuo šio parengi
mo skiriamas gynimui Gasto- 
nijos kovingų darbininkų ir jų 
vadų nuo kapitalistinio teroro.

Kviečiame atsilankyti kiek
vieną darbininką ir tuomi pa
gelbėti savo draugams sunkio
je kovoje už darbininkų klasės 
reikalus.

$800,000 Pieno Krautuvių 
Grafto Organizacija

TEATRAS DAIN0S-MUZ1KA

RASPUTINAS”

Ištikimiausias” Pinigų 
Važiotojas Pabėgo su 
$63,000 Darbininkų Algų

Ql New Yorke kriminalis teis
imas įkaitino Larry Fay ir 140 
I kitų šulerių, kurie turėjo savo 
grafterišką Milk Chain orga
nizaciją. Per ją surinkdavę 
jie iki $800,000 per metus iš 
pieno pardavinėtojų. Kas už
simokėdavo tiems grafteriams 
paskirtą mokestį, tam jie už
tikrindavo, kad nebus valdžios 
persekiojamas už pylimą van
dens į pieną ir už kitokį klas- 
tavimą pieninių produktų. Su 
pagelba šio grafterių trusto 
taipgi buvo keliama pieno, 
sviesto ir Smetonos kaina. Jų 
tarpe buvo ir keli miesto mais
to ex-inspektoriai.

“Rasputinas,” zokoninkas- 
šarlatanas, carienės mylėtinis, 
bus rodomas judamuose pa
veiksluose, pradedant nuo 
šiandien, Cameo Theatre, ant 
42nd St., arti Broadway, New 
Yorke. Tame veikale taipgi 
piešiama charakteris Christaus 
ir Raskolnikovo, studento- 
žmogžudžio.

Ypač gyvai vaizduojama 
Rasputinas, žulikas, politikie
rius, ištvirkėlis, “griešninkų 
karalius.”

Tai įdomus, gana istorinis 
veikalas, dar pirmą kartą 
sirod antis Amerikoje.

tarp Schickato ir Zeliazniako 
eis iki pergales. Katras lai
mės, tai gaus $5,000 auksu ir 
deimantais iškaišytą diržą, 
reiškiantį pasaulio čampiona- 
tą sunkiasvorių ristynių dirvoj.

Tą patį vakarą 71st Armory 
imsis George Calza su Cliff 
Binkley iš Ohio universiteto; 
Jim McMillan su George Ma- 
nichu; Frank Judson, lenkas, 
su Rudy LaDitzi, vengru, ir 
Harry Glick su Hugh Mitchel- 
liu.

Tikietu kaina—$1 iki $3.
Rp.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

ganyklos ir miško, puikus sodas, pir
mos klasės ant dviejų aukštų namas, 
barne ir didelis vištininkas; vanduo 
stuboje ir barnėj, visi budinkąi 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
bepajėgią laikyti. Teisybę pasakius, 
tai ne farma, bet dvarelis. Už tokią 
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
lione 
žiuos 
šykit tokiu adresu:

C" " ‘
R. F. 1). 1, Box 40,

už nieką. Kas pirmas atva- 
ir nupirks, tai tas laimės. Ra-

CH. BANIS,
Topsham, Me.

(247-252)

pa-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Su $63,000 pabėgo kaymon- Qrg. Sąryšis yra užkvietęs 
das A. Gallagher, sofens Dr j j Kaškiaučių su pa- 
Bnnk s Express Kompanijos.kuri įvyks ketvirtadie- 
šarvuoto troko, kunuom bu- ; spalio 31 d > 8_ta va, va. 
vo vežami vienuo ikos kompa-jkare> -Laisvės” svetainėje, 
mjų pinigai apmokėt darbnun- Tema ir Iaiškas Dr j j Kaš. 
kam algas. Su Gallagheriu bu
vo du sargai. Kada jiedu įėjo 
į Chemical National Banką,] 
tai Gallagheris “paspaudė ge- 
są” ir nudūmė tolyn. Palikęs 
troką ties num. 77 Greenwich 
St., pats kažin kur pasislėpė. 
Gallagheris buvo pasitikimiau- 
sias pinigų vežikas per pasku
tinius 5 metus. Kaip jis, taip 
ir abudu sargybiniai buvo ap
ginkluoti smarkiausiais auto
matiškais dideliais revolve
riais.

kiaučiaus tilps vėliau.
A. L. D. L. D. 1-ma kuopa 

i taipgi yra užkvietus Dr. J. J. 
i Kaškiaučių su paskaita kuri 
įvyks ketvirtadienį, lapkričio 

Lais- 
Temos yra 

svarbios, ir, 
turėsite progą

21 d., 8-tą vai. vakare, 
vės” svetainėje, 
abidvi labai 
brooklyniečiai, 
mūsų gerbiamą 
kiančių išgirsti
Brooklyne ( o gal ir daugiau).
A. L. D. L. D. 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS SU 
PASKAITA

“The Soul of France” (Fran- 
cijos Siela), Cinema Guild 
Teatre, 52 W. 8th St., New 
Yorke, pirmą savaitę turėjo 
didelio pasisekimo; tai pasilie
ka dar antrai savaitei. Judis 
yra iš pasaulinio karo, Fran- 
cijoj pagamintas. Pasižymi 
reginiais baisių mūšių. lAugš- 
tyn keliama, suprantamas da
lykas, francūzų narsa, bet ir 
priešai vokiečiai niekur nėra 
nei pajuokiami, nei pažemina
mi. “Francijos Sieloje” nėra 
tų jonvaikiškų pagyrų ir že
mos rūšies “gudrumų,” kaip 
panašios rūšies amerikoniška
me judyje “The Big Parade,” 
nors technikiniai pastarasis 
veikalas ir augščiau reikia sta
tyt už “Francijos Sielą.”

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapertės 

(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai žemės, žemė ge
ra; ganyklos ’geros, ‘taipgi ir girios 
nemažas plotas; budinkąi visi geri; 
mašinerija del žemes < 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, Hamp
ton, N. J. 240-51

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie J piet: 2-8 po plet. 
Ketvergaia ir aubatonaia iki < vai. 
Penktadieniai* ir aekmadienlaia tik 
aulyg autartiea.

Draugai Balčiūnai
Susilaukė Dukters

“Laisvei” tapo pranešta, kad 
penktadieny, spalių 18, drau
gus Balčiūnus, Varpo keptuvės 
savininkus, “aplankė garnys” 
ir paliko dailią dukrytę.
. Draugei Balčiūnienei ir jos 
naujai gimusiai dukrytei mes 
linkime kuo geriausios sveika
tos!

100 Policmanų Paskirta 
Kovai Prieš Unijistus 
Langų Valytojos

New Yorko policijos komisi- 
onierius Whalenas paskyrė 
šimtą policistų, kad apsaugotų 
streiklaužiaujančius langų va- 
lytojus, prieš streikierius, pri
klausančius Langų Valytojų 
Protective Unijai, kurios 2,000 
narių dabar streikuoja.

Samdyti mušeikos ir skebai 
sumušė du unijistus, P. Darc- 
ką ir A. Ambrosą. Policija 
tatai matė, bet nebandė ap
ginti užpultus streikierius. Ji
nai gina tiktai streiklaužius. 
Tokia demokrato majoro Wal- 
kerio policija; o dar jis turi 
drąsos kreiptis į darbininkus, 
kad už jį balsuotų šiuose rin
kimuose.

Darbininkų, komunistų kan
didatas į majorus yra drg. W. 
W. Weinstone.

NEWARK, N. J.
LINKSMAS IR DIDELIS

BALIUS
Rengia L. D. S. A. 10-ta Kp.

J. KUBIO SVETAINĖJ
79 Jackson St., Newark, N. J.

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

Įžanga 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
Rengėjai.

ATSISVEIKINIMO 
MITINGAS IR 
KONCERTAS

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

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

Kaina žema todėl, kad greit turi
me narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)
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- V 
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.

A. L. D. L. D. 1-mos kuopos 
susirinkimas ir paskaita įvyks 
ketvirtadienį, snalio 24 d., 8 
vai. vakare, “L.” svetainėje. 
Paskaitą duos drg. F. Abekas 
apie Sovietu pramonės 5 Metų 
Planą ir apie jų Naują Kalen
dorių.

Mes skaitom labai daug lai
kraščiuose anie Sovietu 5 Me
tu Planą ir Nauja Kalendorių, 
bet galutinai mažai kas žino
me, kain tenai yra ir del ko 
Sovietų

' romą, 
įtik ir 
plačiai 
mus.

Kviečiame ateiti ir pašalinę 
nubliką. Įžanga visiems dy
kai.

“VENUS” '
“Venus” (Venera), rodoma 

Little Carnegie Playhouse te
atre, 146 W. 57th St., New 
Yorke, yra visai vykęs judis iš 
dailės ir technikos atžvilgio. 
Romantiškumo taipgi netrūks
ta. Veikalas surištas su pa
saulinio karo įvykiais, mūšiais 
ore ir ant žemės. Vieną iš 
pačių svarbiausių rolių vaidi
na S. Lebedevas, carinis gene
rolas, pabėgęs nuo Rusijos re
voliucijos į užsienį. Darbinin
kišku žvilgsniu nieko nėra ja
me naudingo. Jame lošia ir 
amerikietė Constance Tal- 
madge. Tarp kitų aktorių 
yra trys, kurie vaidino kelis 
veikalus su garsiąja Sarah 
Bernhardt, kuri jau mirus.

| SOVIETŲ RUSIJĄ
STAR CASINO 

107th St. ir Park Ave.
Nedėlios Vakare

MUZIKA — SOLISTAI 
ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Tikietai parduodami:
FRIENDS OF 

SOVIET UNION 
175 5th Ave., Room 511 

New York
Algonquin 2745

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą-atlieku gerai Ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas;

IR MAIJORIUS į

475 Grand Street,

SKANIAI PAVAIKYSITE 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

Jau bus ketvertas savaičių, 
kain nežinia kas naliko “Lais
vės” raštinėje akinius, storais 
hiatais celuloido rėmais. Pra
šome atsilienti arba atsiimti, 
keno tie akiniai yra.

Pirmadienio vakare, 21 
spalių (October), “Laisvės” 

I svetainėje, bus labai svarbūs 
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 
valandą vakare..

Lietuviškos kilmės
Richard Schickatas, pasaulio 
ristikų čampionas, grumsis su 
rusu Vanka Zaliazniaku pirma
dienio vakare, spalių 21 d., 
71st Armory auditorijoj, New 
Yorke.

Schickatas yra skaitomas 
geriausiu ristiku iš visų, kurie 
tik kada buvo atvažiavę iš 
Europos. Nesenai jis paguldė 
Philadelphijoj Džimį Londosą, 
Rudy Rusecką, Kolą Kvarianį 
ir Hansą Steinkę.

Gus Sonnenberg, kuris buvo 
paritęs ' ligtolinį čampioną 
Strangler Lewisą, atsisakė im
tis su Schickatu, nors Sonnen- 
bergui buvo užtikrinta $50,- 
U00. Kadangi Sonnenbergas 
atsisakė persiimti su Schicka
tu, tai New Yorko Valstijos 
Atletikos Komisija suspenda
vo Sonnenbergą; tą patį’ pa
darė ir visos kitos valstijų ko
misijos, pripažindamos Schic- 
katui pasaulio čampionatą.

■Pirmadienio vakare ristynės

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje. Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ii- atliuosuoja vidurius .ir 
sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60č, o per 
paštą 65c.

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

214 Perry Avenue,

8-tą

Kom. Partijos Mitingai 
Atvirame Ore

šeštadieni, Oct. 19, Stone 
and Pitkin, at 8 P. M.; kalbė
tojas G» Welsh,

REIKALINGAS kambarys vienai y- 
patai, pas blaivius ir pirmeiviškus 

žmones, apie 5th Ave. ir 91st St. 
arba ir biskį toliau. Kas 
kambarį, malonėkit pranešti 
telefonu: Chickering 0620. 
Gircius, 426—7th Ave., New

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

turite 
kainą 
Frank 
York, 

(248-249)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
AR ŽINAI, KAS ČIA YRA? 

Skaityk! 
PARSIDUODA farma, 160 akrų že

mės, 80 akrų dirbamos, 80 aitrų

Telephone, Greęnpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

J. LeVANDA
( Levandauskas )RADIO IR SU GRAMAFONAIS

PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau- 
siu kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

Taipgi Smuikos, Mandolinos, Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių daigtų (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūninam Pianus ir Gramafonus.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Naujas Telefonas: Stagg 8642

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y




