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Rašo Dimas Benamis

Daugelis iš taip vadinamų 
“susipratusių’ ’ (progresyvių) 
darbininkų nemokina iš mažens 
savo vaikų klasiniai darbinin
kiškoj dvasioj. Gal būt, kad, 
ar tai laiko, ar žinojimo netu
ri. Vienok yra tokių žmonių, 
kurie neturi, rodos, jokio kito
kio užsiėmimo apart dirbt ir 
miegot, nes prie jokių organi
zacijų nepriklauso, klasių ko
voj aktyviai nedalyvauja, su
pratimą ne visai blogą turi. 
Bet ir tokie žmonės savo vai
kus auklėja taip, kaip jų pro
tėviai auklėjo jų tėvus, o jų tė
vai auklėjo juos.

Užklausus, kodėl jie savo vai
kams neaiškina apie skirtumus 
reikalų darbininkų ir kapitalis
tų, ir kodėl vaikų nenuveda-pas 
pionierius (vaikų komunistų 
organizacija), gauni atsakymą, 
kad—jauni, pavargs ir tt. Ar
ba, kai kurie mano, kad savo 
vaikus išmokins kuomi nors, 
jie nebus paprasti darbininkai. 
O žiūrėk tie “kas nors“ irgi 
skursta taip kaip ir paprasti 
darbininkai. Jų galvelės iš 
mažens pripumpuotos kapitalis
tinės dvasios taip, kad kitaip 
jie nei protaut nepajėgia. Ka
pitalistinis darbininkų išnau
dojimas eina savo keliu. Visų 
abelnai darbininkų, lavintų ir 
nelavintų ekonominė padėtis 
blogėja kasdien ir tam pabai
gos šioj kapitalistinėj tvarkoj 
nesimato. Revoliucinė, komu
nistinė apšvieta, klasinė darbi
ninkų organizacija ir energin
ga revoliucinė begailestinga ko
va prives darbininkų klasę prie 
pasiliuosavimo. , I

Komunistų Partijos organas 
“The Daily Worker” talpina 
dabar labai įdomią ne tik suau
gusiems, bet ypatingai vai
kams apysaką “Duonos Mies
tas” (The City of Bread). Tė
vai ir motinos darbininkai tu
rėtų kitądien reikalaut ant 
“news stands” tą laikraštį ir 
prašyt savo vaikų, kad jie va
karais visai šeimynai garsiai 
skaitytų. Tokiu būdu bus ga
lima vaikus sudomint ir pripra-į 
tint prie skaitymo komunisti-j 
nio laikraščio.

Buržuazinėse mokyklose ver
čiami darbininkų vaikai pirkt 
tam tikrus laikraščius (Current 
Events ir kiti), arba užsipre- 
numeruot ir skaityt. Kodėl gi 
mūsų kontroliuojamose ir net 
mūsų vedamose vaikų mokyklė- j 
lesė ir įvairių “žiedų draugijėlė-J 
se“ neįvest tokios mados, kad I 
vaikus pratinti skaityt komu
nistinį laikraštį? Dabar per 
“Daily Worker” einanti apysa
ka “The City of Bread” būti
nai turėtų būt vaikų draugijė
lėse ir mokyklėlėse.

Yra žmonių, kurie sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos (arba ir ne
buvę ten), sako, Rusijoj rodo
ma gerosios pusės, arba Ameri
kos Komunistų spaudoj rašoma 
tiktai apie gerąsias Rusijos 
puses. Aš nuo savęs pana
šiems žmonėms patariu nueit 
ir pamatyt judžius “Scandal”, 
kurie dabar rodomi Amerikoj 
—dabar rodoma 52-24 West 
8th Street, New Yorke, ten pa
matysite ir blogąsias Rusijos 
puses.

Kauno Miesto Muziejaus 
Konservatorius Važiuo

ja į SSSR.

KAUNAS.—Miesto mu
ziejaus konservatoriaus pa
dėjėjas p. Puzinas koman
diruojamas į SSSR susipa
žinti ten su muziejų sutvar
kymu. Jis taip pat ves de
rybas apie Lietuvos archy
vus, esančius Rusijoj.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 257 Telephone, Stagg 3878

Nukovė Motiną ir Du 
Brolius

Spalių 8 d. Jurbarko vai. 
Kutulių kaimo gyv. Kucinas 
K. revolverio šūviais nuko
vė savo motiną, 2 savo bro
lius Praną ir Juozą ir tuo 
pačiu revolveriu ir save 
persišovė. Tragediško atsi
tikimo priežastis — dalybos 
jiems priklausančio turto.

Nacicnalčs Mainierių 
Unijos Sėkminga,

Konvencija Illinois

BELLEVILLE, Ill.— šeš- 
tadienį čia prasidėjo Nacio- 
nalės Mainierių Unijos Illi
nois distrikto konvencija.

Konvencijon atvyko 110 
delegatų.

John Pukel iš Auburn at
stovavo 800 organizuotų 
mainierių. Bisby iš Spring
field atstovavo 700 mainie- 
riu. Jiedu atstovavo, di
džiausias organizuotų mai- 
nierių grupes. Bet kiti at
stovai taipgi didelį skaičių 
mainierių atstovavo.

Illinois mainieriai mato 
viltį tik naujoj, Nacionalėj 
Mainierių Unijoj. Jie aiš
kiai mato, kad Lewiso ir 
Fishwicko saikų vadovauja
ma United Mine Workers 
Unija tarnauja darbda
viams, ir jie pasiryžę kovo
ti prieš tuos kapitalistų 
agentus.

Plačiai buvo svarstoma 
naujos unijos programa ir 
organizavimo būdai. Pri
imta tuo klausimu rezoliuc. 
Ji analizuoja ekonominę pa
dėtį, analizuoja rolę Lewis 
ir Fishwick mašinų. Joj 
taipgi išdėstoma planas del 
intensyvės kampanijos pa
ėmimui United Mine Wor
kers Unijos lokalų.

Arabų Kongresas Palestinoj

JERUZOLIMAS. — Aš- 
tuoni šimtai arabų, atsto
vaujanti Palestiną, Trans- 
jordaniją, Syriją, Iraką ir 
Aigiptą, sekmadienį čia su
sirinko į visuotiną arabų 
kongresą, sušauktą su tiks
lu pravesti Arabų politiką 
Palestinos klausimu.

Kongresas pasisakė prieš 
Balfour deklaraciją (Angli
jos imperialistų planą įs
teigti Palestinoj žydų tauti
nį kraštą). Kongresas sa
vo priimtoj rezoliucijoj pa
reiškia, kad Palestinoj tai
kos nebus tol, kol nebus pa
naikinta Balfour deklaraci
ja.

Reikalauja, kad žydų imi
gracija būtų sulaikyta, kad 
žemė žydamę nebūtų par
duodama. Reikalauja, kad 
būtų pašalintas generalis 
prokuroras Norman Bento- 
vič, nes jis žydas ir sionis
tas.

Kongresas taipgi nutarė 
paskelbti general} streiką 
visoj Palestinoj, lapkričio 2 
d., Balfour deklaracijos pa
skelbimo dienoj.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (October) 29, 1929

Sovietų Lakūnai Išlėkė į Dearbora, Mich.;
Rytoj Atlėks į New Yorka

CHICAGO.— Sovietų or
laivis “Šalis Sovietų”, ku
riuo lekia keturi lakūnai iš 
Maskvos į New Yorką, čia 
iš orlaivių lauko išlėkė į 
Dearborn, Mich., 7:21 vai. 
pirmadienio rytą. Orlaivis 
leidosi lėkti į rytus per Mi
chigan ežerą. Gabenosi 500 
galionų gazolino.

Henry Fordas prašė, kad 
lakūnai užsuktų į Dear
born, lėkdami į New Yorką.

Rytoj lakūnai pribus į 
New Yorką. Atlėks į Cur-

Sako, Sovietų Sąjunga Greitai Pralenks 
Ameriką Industrinėj Gamyboj

MASKVA.— šeštadienį, 
kalbėdamas didelei grupei 
Amerikos inžinierių, biznie
rių ir žurnalistų, E. J. Kvi- 
ring, Sovietų Valstybės Pla
navimo Komisijos vice-pir- 
mininkas, pareiškė, jog So
vietų Sąjunga greitai pra
lenks Jungtines Valstijas 
industrinėj gamyboj. Jis 
sakė:

“Bėgy pereitų metų mū
sų viso kapitalo buvo pra
monėj įdėta 1,650,000,000 
rublių ($825,000,000), kuo
met sekamais metais bus 

1 įdėta 3,300,000,000 rublių 
($1,650,00.0,000). Iš tos su
mos 2,500,000,000 rublių 
($1,250,000,000) bus įdėta į 
taip vadinamą sunkiąją 
pramonę, kaip tai anglies, 
geležies, aliejaus ir meta
lurgijos dirbtuves, ir 500,- 
000,000 rublių ($250,000,- 
000) bus įdėta į smulkiąją 
pramonę.”

Kviring sakė, kad dabar
tinis penkių metų industria
lizacijos planas, kurio pirmi 
metai jau užsibaigė, reika
lauja į pramonę įdėti $6,- 
750,000,000; ta suma bus 
sukelta vidujinėmis paska
lomis, $500,000,000 į metus, 
ir iš pačios pramones.

Kirving labai nustebino 
klausytojus, kuomet jis pa
reiškė, kad dabartinis pen
kių metų planas yra tik 
pradinis žingsnis abelnam 
budavojime Sovietų Sąjun
gos socialistiniu pamatu; 
jis nurodė, kad valdžia 
svarsto dar didesnį planą, 
kuris į penkioliką ar dvide
šimts metų pakeis visą šalį 
ir pramoninė gamyba pra
lenks Jungtinių Valstijų 
pramoninę gamybą.

Sovietų valdžia bėgy seka
mų metų išleis $1,760,000, 
000 pabūdavojimui 63 mil
žiniškų pramonės dirbtuvių, 
hidroelektros stočių, sakė 
Kviring. Dvidešimts trys 
tų pramoninių įstaigų kai- 
nuo suvirš $50,000,000 kiek- 
kiena.

Vykinimui to plano; sakė 
Kviring, bus reikalinga 
gauti iš Amerikos ir kitų 
šalių milionų dolerių vertės 
mašinerijos; taipgi reiks 

tiss orlaiviu lauka.
,1 C L

Pereitą sekmadienį rusai 
baltagvardiečiai, kad pa
kenkti lakūnų pasitikimui, 
buvo paleidę ’gandus, būk 
tą dieną atlėks į New Yor
ką Sovietų lakūnai. Del to 
apie 3000 žmonių suvažiavo 
į Curtiss orlaivių lauką.

Lapkričio 9 Polo Grounds 
bus masinis mitingas pa
sveikinimui Sovietu lakūnu. 
Rengia organizac. Friends 
of Soviet Union.

gauti technikinių patarėjų, 
inžinierių ir tt.

Mechanizuoja Ūkius
Kviring sakė, kad Sovie

tų agrikultūrinis vystyma
sis neina tokiuo greitumu, 
kaip pramoninis, ir tai yra 
del to, kad Sovietų Sąjun
goj yra 26,000,000 smulkių 
žemės ūkių, kurių produk- 
tyviškumas gali būt pakel
tas tik paverčiant juos į 
didelius kolektyvius ūkius 
ir įvedant didelį skaičių 
traktorių ir mašineriją.

Dabartiniu laiku, sakė, 
jis, smulkūs valstiečiai ma
siniai dedas į kolektyvius 
ūkius. Su pabaiga sekamų 
metų suvirš 3,000,000 smul
kių ūkių bus paversta į di
delius kolektyvius ūkius, 
kurie sudarys socialistinę 
agrikultūros dalį.

Nori, kad Socialistai Įeitu Į 
Kabinetą Francijoj

PARYŽIUS.— Edouard 
Daladier, naujas premjeras, 
deda pastangas į naują ka
binetą įtraukti socialistus; 
tariasi del vietų. Kairiojo 
sparno socialistai, po vado
vyste Leon Blum, nenori 
įeiti į kabinetą; gi dešinio
jo sparno socialistai, po va
dovyste Jean Paul-Boncour, 
nori užimti vietas ministe
rijoj.

Kadangi socialistai Vo
kietijoj, Anglijoj ir kitose 
šalyse įėję į valdžią parodė, 
kad jie ištikimai tarnauja 
buržuazijai, tai dabar ir 
Franci jos kapitalistai pa
geidauja, kad socialistai bū
tų įtraukti į valdžią.

Sovietai Mirčia Nubaudė 63
Kontr-revoliucionierius

MASKVA.— Pereitą sa
vaitę Sovietų Sąjungoj ta
po sušaudyta 63 kontr-re- 
voliucionieriai už įvairius 
prasikaltimus, pradedant 
šmugelyste, vagyste ir bai
giant namų padegiojimu ir 
žmogžudyste.

73 Metų Fabrikantas Apsi
vedė su 21 Metų Stenografe 

PRESTON, Anglija. — 
William Birtwistle, 73 metų
amžiaus, tekstilės dirbtuvių 
savininkas, apsivedė su 21 
metų amžiaus mergina, ku
ri dirbo pas jį už stenogra-
fę. Jos tėvas dirba Birt
wistle dirbtuvėj prie verpi
mo mašinos.

Londone Darbininkų
Protestas Prieš 
Nuteisimą Gastoniečiy

LONDONAS. — Sekma
dienį, Trafalgar aikštėj, 
įvyko milžiniškas masinis 
darbininkų susirinkimas po 
Komunistų Partijos vado
vybe. Susirinkusieji pro
testavo prieš pasmerkimą 
Gastonijos streiko vadų. 
Buvo iškeltos iškabos su 
užrašais: “MacDonaldas
Washingtone baliavoja, o 
tekstilės darbininkai badau
ja ir žudoma Gastonijoj.”

Iš ten darbininkai marša- 
vo prie Jungtinių Valstijų 
ambasados, kad įteikti pro
testą. Prie ambasados Mac- 
Donaldo valdžios policija 
demonstrantus brutališkai 
užpuolė; raitieji policistai 
arkliais puolė į demonstran
tus. , '

Sovietų Laivas Išgabeno 
Amerikiečiu Lavonus

LENINGRADAS.— Ank
sti sekmadienio ryta čia iš 
prieplaukos išplaukė Sovie- i 
tų laivas “Leitenantas 
Schmidt” į Havre, Franci- 
ją. Jis gabena 86 lavonus I 
Amerikos kareiviu ir ofi-1 
cierių, kurie žuvo Archan
gelsko apielinkėj laike im
perialistų puolimo ant So
vietų Sąjungos 1918 ir 1919 
metais.

Havre prieplaukoj lavo
nai bus perkelti į Amerikos 
karinį laivą, kuris gabens
juos Amerikon.

Milionierius Atrastas Kaltu 
Atakavime 17 Mėty Merginos

LOS ANGELES, Cal. — 
Sekmadienio vakarą, po 53 
valandų tarimosi, džiūrė iš
nešė nuosprendį, kad grai
kas multi-milionierius, Ale
xander Pantages, 54 metų 
amžiaus, žymus teatrų savi
ninkas, kaltas atakavime 
Eunice Pringle, 17 metų 
amžiaus merginos. Jam grę- 
sia kalėjimas nuo vienų iki 
50 metų. Teisėjas skirs jam 
bausmę lapkričio 1 d. Jo 
advokatas rengiasi tuo lai
ku reikalauti naujo teismo.

Panelė Pringle, šokikė, 
savo skunde nurodė, kad 
Pantages, žadėdamas jai 
gerą darbą, nusiviliojo ją į 
savo ofisą, rugpjūčio 9 d., 
ir ten ją atakavo. Panta- 
ges gynėsi, sakydamas, kad 
ji padarius prieš jį “suokai- 
bį.” , I

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio X!
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IŠSVAJOJO KEISTĄ NEMATYTĄ ŽMO
GYSTĄ, KAD IŠTEISINT OLŠAUSKĄ

Davatkos Užsistoja už Praia tą Olšauską, bet Ją Liudijimai 
Prieštarauja; Olšauskas Melavo apie Virvę

(Tąsa)
Palankiausių aplinkybių kal

tinamajam kėlęs Meškauskas. 
Prie jo prisidėjęs liudininkas 
Matulevičius, vaistininkas iš 
Birštono ir kelios moterys.

Meškauskas su Matulevičium 
teisme pasakę, kad tuo metu, 
t. y. tą savaitę, kai įvykęs Us
tijanauskienės nužudymas, jie 
matę kažkokią keistą nematytą 
žmogystą, vaikščiojančią po 
Birštoną. Išeitų, kad ta keis
toji žmogysta galėjus ir Usti- 
janauskienę nužudyti.

Kelios moterys (davatkos) 
paliudijusios, kad jos ir rėkian
tį balsą vieną naktį girdėjusios.

Bet Meškausko parodymai 
nesutinką su Matulevičiaus pa
rodymais: prieštaraują. Mat, 
Meškauskas pasakęs, kad jis 
apie tą nepažįstamą žmogystą 
kalbėjęsis su Matulevičium. Bet 
kai teisme buvę pradėta ka
mantinėti, kada kalbėję, kokiais 
žodžiais, apie ką, tai, sako, liu
dininkai ir pradėję prieštarau
ti vienas kitam.

Tas pats atsitikę ir su mo
terimis (davatkomis).

Tuo tarpu nepalankios kalti
namajam aplinkybės savo pozi
cijų neužleidžiančios. Birštono 
policija ir daugelis tuo metu 
Birštone buvę žmonių, jokios 
paslaptingos žmogystos nema
tę, nes jei būtų buvę ir dar ke
letą dienų, tai vis turėję dau- 

jgiau kas matyti. Išeina, kad 
i paslaptingoji žmogysta — fikci
ja.
Pralotai Olšauskui Teismas 

Leidžia Nuvažiuoti Į 
“Saules” Namus

Pralotas Olšauskas, ir jo gy
nėjai prašę, kad teismas leistų 
teisiamajam nuvažiuoti į “Sau
lės” namus, t. y., kur jis anks
čiau gyveno; pasi j ieškoti įvai
rių dokumentų, užrašų, laiškų, 
senų laikraščių.

Tą praloto Olšausko prašymą 
teismas patenkino. 11 vai. teis
mas padarė pertrauką ir pralo
tą Olšauską valst. gyn. padė
jėjas su dviem sargybiniais 
lengvuoju automobiliu nuvežė į 
“Saulės” rūmus, kad kaltina
masis pasirinktų norimų doku-
mentų.

Iš “Saulės” pralotas Olšaus
kas buvo atvežtas atgal teis
man 12 vai., ir teismas vėl pra
dėjo posėdžiauti.

Ekspertų Parodymai •
Pirmiausia davę savo paro- į 

dymus ekspertai—daktarai, da
rę Ustijanauskienės lavono | 
skrodimą.

Ekspertų (dr. Brundzos, Šte- 
panovo) vardu teismui dar^s 
pranešimą dr. Oželis. Nupasa
kojęs, kaip Ustijanauskienės 
lavonas buvęs rastas nužudy
mo vietoj, del kokių priežasčių 
įvyko mirtis, kokios aplinkybės 
rodančios Ustijanauskienės nu- 
smaugimą.

Ekspertams duodant parody
mus, praloto Olšausko gynėjai 
norėję sudaryti įspūdžio, kad 
gal pati Ustijanauskienė pasi
smaugus. Dr. Oželis katego
riškai pabrėžęs, kad pati nega
lėjus pasismaugti, nes virvė 
ant kaklo tampriai užveržta ir 
užmegsti du mazgai, žmogus, 
norėdamas pasikarti, virvę ga- Į 
lįs užsinerti, bet užveržus maz
gų negalįs užmegsti, nes kaklą 
užveržus tuoj aus sustabdomas 
kvėpavimas ir žmogus momen
taliai netenka sąmones.

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

| Buvę ekspertų klausiama, 
į kaip ilgai Ustijanauskeinė ga- 
i Įėjusi būti neatrasta po nužu
dymo. Dr. Oželis į tai atsakęs, 
kad Ustijanauskienė rasta 2— 

13-čią dieną po nužudymo, rųak- 
simum 5—6-tą dieną.

Ustijanauskienė,— ekspertai 
I pasakę, stipriai priešintis 
I smaugėjui negalėjus, nes, vie- 
! na, ji buvus silpnos širdies, o 
[antra, užtempus virvę ant kak- 
j lo, greit neteko sąmonės.

Ko Ustijanauskienė Lipo 
Į Kalną

Ekspertas dr. Oželis teisme 
pasakęs, kad Ustijanauskienei, 
sveriančiai 93 k]g. ir nejaunai 
moteriškei, be to, turinčiai ne
stiprią širdį, į aukštą palytą 

j kalną lipti — negalėjo bū
ti jokio malonumo. Ji turėjus 
lipti tik svarbesniam reikalui 
esant, su kuo susitarus, pasiža
dėjus. žodžiu, Ustijanauskie- 

jnės kalnan lipimas turėjęs būti 
įjos iš anksto numatytas, susi
tartas. Be to, skrodžiant lavo
ną jis buvęs apdraskytas, su
braižytas. Teisiamojo gynėjas 
Tumėnas iš ekspertų teiravęsis, 
ar tie apdraskymai nėra pada
lyti anksčiau.

Dr. Oželis paaiškinęs, kad 
apibraižymai padaryti nužudy
mo momente.

Praloto Olšausko rankoj ir 
kaktoj subraižymų negalėję nu
statyti, nes jis buvęs apžiūrė
tas 2—3 savaitėms praslinkus 
po Birštono įvykio.

Olšauskas Sugautas 
Meluojant

Virvių ekspertas p. L. Beck 
teisme paliudijęs, kad praloto 
Olšausko gamako virvė nauja, 
visai nevartota. Vienos virvės 
galas gal ir esąs buvęs rištas, 
bet antros—visai nevartotas. 
Vadinas, pralotas Olšauskas 
baigęs vasaroti pirkosi naujas 
virves.

Teisiamasis aiškinąsis, kad 
virves pirkęs Birštone, tačiau 
visi Birštono krautuvininkai 
griežtai užginčiją, kad pas juos 
pralotas Olšauskas būtų virves 
pirkęs. Iš to esanti daroma 
išvada, kad pralotas Olšauskas 
virves gamakui bus kitur pir
kęs.

(Tąsa bus)

Lietuvos Fašistai Ištrė
mė Teatro Artistę

KAUNAS.— Kauno karo 
komendanto nutarimu, pi
lietė Kurmytė-Mazurkevi- 
čienė .Valstybes Dramos ar
tistė, kaipo pavojingas vi
suomenes tvarkai asmuo, 
spalių m. 8 d. išsiųsta iš 
Kauno trims mėnesiams į 
Rokiškio apskriti. Jos na
muose padaryta krata.

Valstybės Dramos prem
jeroj “Valdovas” turėjo da
lyvauti Kurmy te. Ją paša
linus iš Kauno kaipo pavo
jingą visuomenės tvarkai, 
jos rolę vaidins p. Vosyliū
tė.

Fašistai Moka Kun. Tumui 
Pensiją

KAUNAS.— Kun. Tumui 
pensiją 15 kategorijos val
dininkų atlyginimo paskyrė 
ministerių kabinetas. Tai 
yra 800 litų kas mėnesį.
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PENKMETES PLANAS
Sovietų plenarine komisija, patiekdama Penkių Metų Planą, 

> apskaitliavo, nurodė, jog statybai naujų fabrikų, elektros stočių, 
r žemdirbystės ūkių kėlimui, mokyklų statymui, gelžkelių tiesimui 
' ir namų budavojimui bus įdėta per tuos penkis metus 86 bilio- 
‘ -iriai rubliu. Du trečdaliai įdedamo turto bus pašvęsta statymui
• tajdų fabrikų, kur bus gaminama reikalingi įtaisai įvairioms

< (Sovietų Sąjungos industrijoms.
J t Darbas prasidėjo vedamo penkmetės plano su pirma diena
* j ^palių praeitais, 1928, metais.
: ‘ ’ 1927-28 fiskaliniais metais, pirm pradedant vykdyti tą planą, 
' ..Sovietuose dirbinių buvo pagaminta 18 bilionų 300 milionų rub- 
Į ; vertės. Gi penkmetės kūrybos programą įkūnyt, kaip jau
• jdabar numatoma, tereikės tik keturių metų laiko, kur šalies ga-
* “įnyba 1932-33 fiskaliniais metais pasikels iki 43 bilionų rublių.
• J Tai bus trissyk tiek, kaip kad būdavo pagaminama prieš karą, 
į T1913 m. caristinėj Rusijoj.

Per tuos penkis metus bus padaryta milžiniška pažanga stei
gime kolektyvių žemdirbystės ūkių. 1928 m. sovietiniai ir ko
lektyviai (bendri) ūkiai apėmė tik du ir pusę milionų hektarų 

J žemės. Gi iki 1932-33 metų, yra numatoma, kolektyviai ir so
vietiniai ūkiai, besikuriant naujiem iš biednųjų valstiečių, apims 

< 25 milionus hektarų dirbamos žemės.
Pramonės darbininkų algos per tą laiką pasikels 71 nuošim

čiu ir lauko darbininkų uždarbis padidės 67 nuošimčiais.

“Gera Pradžia—Pusė Darbo”
Pirmam 1929 metų pusmety padaryta gera pradedamoji pa- 

žAnga. Plieno per pirmą pusmetį pagaminta 13 nuošimčių dau- 
įj giau, nęgu 'pernai per tą patį laiką; naugės (rūdos) 22 nuošim
ti čiai daugiau, anglies 13 nuoš. Eksportas (t. y. išvežimas) į 

„j užsienį pakilo 22 nuoš.; gi importas (įvežimas iš svetur) tik 
“ 5 nuošimčiais padidėjo. Tai labai sveikas ženklas šalies biu- 

. džetuj.
jį Rugsėjo o0 d. pasibaigė 1929 fiskaliniai, ekonominiai Sovietų 
į? •*Sąjungos metai. Plenarinės komisijos apskaitliavimu, Sąjun- 

gos sąmata (biudžetas) turėjo pasiekti 7,500,000,000 rublių. Ta- 
čiaus tikrenybėje į samatą suplaukė 250,000,000 rublių daugiau, 

;; . negu buvo planuota, tai yra 7,750,000,000. Tai drąsinantis ir 
'<į daug žadantis perviršis. Penkmetės planas duoda tokius gerus 
« vaisius, jog plenarinės komisijos narys Odzernikidze, darydamas 
jį pranešimą Maskvos provincijos Komunistų Partijos konferenci- 
f .joj, žymėjo, kad po tų padrąsinimų, kokius davė pirmieji penk-i 
I metės metai, komisija sekantiems 1930 m. nustato, vietoj pla-
* ne žymėtoą ateinantiems metams sąmatos (biudžeto) 9,250,000,- 
v 000 rublių, jau 10 bilionų ir 250 milionų rublių. Iš šitos su- 
į • mos sekamai trys bilionai rub. eis socialistinei statybai.

Šį rudenį žiemkenčių javų pasėlio plotai padidėjo vienuolika 
v nuošimčių. Planuojama irigacija—drėkinimas Turkestane tuoj 
f. bus pradėta dirbti. Vandens dūdos trauks šimtus tūkstančių 

viedrų vandens iš upių Obos ir Amūro. Kaštuos su viršum 300 
milionų rublių. Tai bus milžiniškas atgaivinimas dabar neder
lingų delei žemės sausumo pieskotij Turkestano laukų. Sudrėki- 
nimas padarys dirvas derlingomis, kame Sov. S-ga išplėtos mil
žiniškus laukus bovelnos (medvilnės). Su tuo Sovietijos audi- 
mo pramonė pasidarys nepriklausoma nuo užsienįo rinkos. Tai 

’ bus didžiausias laukų drėkinimo užvedimas, kokį iki šiol pasau- 
* Zj lis bežinojo.

Penkmetės planas numato apšvietai išleisti 10 bilionų rublių, 
-. statant mokyklas, universitetams rūmus ir kad tūkstančius dir

bančių masių įtraukti į intelektualį ir technikos darbą.
Amerikos ekonomistas Conklin, besigirdamas apie Jungtinių 

fy Amerikos Valstijų racionalizaciją, skaitlinėmis pasako, kad 
Jungtinių Valstijų darbininkai tegauna tik penktą dalį savo 

*■ /darbu sutvertos produkcijos; gi Sovietų Sąjungos darbininkai 
,|V. pasiima pusę produkcijos, kurią jie pagamina. Be to p. Conk- 

lin pasirenka abelną Amerikos darbininko algą $30 į savaitę. 
J; O tokias algas tegauna tik viršesnis darbininkų sluogsnis, jų 

’ aristokratija. Plačios masės, kurios sudaro nusveriamą didžiu- 
jną darbininkų Amerikoj, abelnam apskaitliavime tegauna tarp 

,*£*‘$20 ir $22 į savaitę. '
Be to, antra pusė Sovietijos darbininkų produkcijos eina so- 

cializmo kūrybai, masių apšvietai, nedarbo kasoms, senatvės 
L pensijoms, kūdikių ir motinų priežiūrai.

Pasekmėje atkaklaus triūso, gerinant masių būklę, tik vienoj 
~ Maskvoj yra apie 30 senatorijų su klinikomis. Numatant, kad
< kur silpnėja darbininko sveikata, kas yra sužiūrima daktarų ir 

slaugių darbo vietose, tokius darbininkus siunčia po darbo va-
-*■ landų į tas senatorijas, kame jie gauna reikalingą gydymą, tin

kamą maistą, maudynes, mineralines vanas, ir juos mokina ten, 
*' kaip reikia mankštintis, kad užbėgti už akių besibriaujančiai 

ilgai. Tokius pasijentus tik pabaigoj savaitės paleidžia namo 
praleisti šventadienį.

Penkmetės planas yra pakeltu tempu socializmo statybos dar
bas. Veidan prieš pakeltą Sovietuose socializmo kūrybos tem- 

,—pą, kapitalistinės šalys įveda savo racionalizaciją. Kapitalisti- 
j nė racionalizacija su paskuba sunkia iš darbininkų pajėgas ir, 
5 persivertus rankpelniui per 40 metų amžiaus liniją, jis palieka
• nekam tikęs, ir kapitalistai tokio nenori samdyti. Gamintas 

"maitas del pelno teturi tik akim patraukimą, gi kūnui iš to ma-
\ žai naudos, ir -dažnai daug žalos pridaro.
, Baimė del neužtikrinto rytojaus, baimė netekt darbo erzina 
| ir gadina nervus ir neša sveikatos pakrikimą ir ankstybą mirtį 

rankpelniams kapitalistinėse šalyse. Gi kapitalistai racionali-
< zacijos vedama paskuba tik didina jau ir taip iš darbininkų ne-
♦ laimių sugrobtus didelius turtus, ir mažina rankpelniams už- 

duibįr tai yra spėkų atbudavojimo šaltinį.

policijos

So. Bostono špitolninkų 
lapas (už spal. 25d.) rašo:

National Textile Workers 
(komunistinės) unijos 7 strei- 
kieriai ir vadai buvo kaltina
mi antro laipsnio žmogžudys
tėje del nušovimo
viršininko Aderholto. Jų by
la tęsėsi gana ilgai, 
rado juos kaltais ir nubaudė 
hu 5 iki 20 metų kalėjimam
Ir tuojau prikergia:
Patariame komunistams pi

nigų neduoti, nes jie tyčiojasi 
iš nelaimingų darbininkų ir 
jų vardu renka pinigus rau
donai propagandai.

Komunistai nusmerkti 
20-čiai metų kalėjiman ir 
komunistai “tyčiojasi iš ne
laimingų darbininkų”. Ši
tokiom kvailybėm kunigai 
maitina savo sukvailintas 
davatkas! Tokia ta jų 
“meilė Kristuje”. Kuomet 
už dalyvavimą darbininkų 
klasės kovose geriausius 
jos narius kapitalistai pa
smerkė po 20 metų kalėji
mo, tai kunigai šaukia kiek 
drūti, atkalbinėdami 
pagelbėjimo 
“Darbininko”
kaipo kapitalistų čebatlai- 
žiui bus daug smagiau, jei 
tie kovotojai supus kalėji
me.

Bet taip nemano susipra
tę darbininkai!

Tegul tačiaus juodašim
tiški “Darbininko” redakto
riai atsimena, kad panašios 
taktikos laikėsi ir- caristinės 
Rusijos dvasiškijaA '* Bet ką 
šiandien matome?! 
tuomet neaimanuos!

Teismas

nuox 
kovotojams, 
redaktoriui

Idiotai

Tegul

smu-Chicagos Grigaičio 
gelninkiškas lapas (už spal. 
25 d.) rašo neva žinią iš 
Roselando, būk ten buvęs 
sušauktas komunistų slap
tas susirinkimas, kuriame 
kalbėjęs d. Andrulis (jie sa
ko: “Drulis”), kuris pasa-

“Draugai, jus visai be rei
kalo sušaukėt šį susirinkimą. 
Jums nepridera reikalaut, kad 
mes rašytumėm teisybę apie 
Rusiją. Kuomet jūs esate iš
tikimi komunistai, pasakau 
jums, jog mes negalim sakyti 
teisybę apie Rusiją. Jeigu 
pasakytumėm teisybę, kas gi 
būtų tada? Neliktų nė vieno 
komunisto tarpe mūsų, 
mes tada dingtume?

“Mes, komunistai, remiamės 
biblija ir komunistų manifes
tu. Visi žinote, kad šventas 
Petras užsigynė Kristaus, 
idant išgelbėti savo kailį. Ar 
Dievas šv. Petrą nubaudė už 
tai? NęJ šv. Petras dabar 
raktus į dangų turi. • Jeigu'

Kur

Petras nebūtii melavęs, tai ne
būtų gavęs tokios svarbios 
vietos.

Jeigu Dievas pagerbė šv. 
Petrą už melavimą, tai kodėl 
mes negalime meluoti?!

Po susirinkimui, tauškia 
Grigaičio organas,

Komunistai atkalbėjo Stali
no dešimtį prisakymų, rėkda
mi daužė galvas į sienas, šau
kė: “Lenine, kur tu dingai?! 
Šioj valandoj žadėjai pasiro
dyti! Kodėl nepasirodai? Mus 
buržujai baigia užkariauti. 
Lenine, mūsų tėve, pribūk 
greitai! Mums reikia pinigų ! 
Ateik tuojau.”

Matot, kaip “mokslinio 
socializmo^ skleidėjas “švie
čia” savo skaitytojus! Ta-į 
čiaus kiekvienas, paskaitęs 
šituos tauškalus, pripažins, 
kad ne “viskas namie” gal
voj to redaktoriaus, kuris 
tatai spausdina. ,Jis yra su- 
idiotėjęs ir suidiotėjęs kele
riopai daugiau net už Dos
tojevskio “Idiotą”.

Kapitalistiškame didlapyje 
tūlas Mencken, neva tai juo
kaudamas, sako: “Kas norė
tų būti valstijos galva (guber
natorius), kuomet jų būna vie
nas iš trijų apgavikas ir vienas 
idiotas.” Tai, tu r būt, vienas 
iš viso kapitalistinio abazo yra 
teisingiausiai pasakęs. Nes 
teisingas žmogus nesiperka 
sau vietos, bet jį žmonės pa
stato.

Lauko Darbininkų Padėtis 
Fašistinėj Lietuvoj

Praėjusių metų nederlius vi
su sunkumu užgulė lauko ir pra
mones darbininkus. Buožes ir 
dvarininkai, pasinaudodami to
kia padėtimi, verčia darbinin
kus dirbt už pusę kainos nuo 
saulėtekio iki sutemų. To ne
gana: visur įsigali samdininkų 
pavarymas iš vietos be užmo
kesčio už atitarnautą laiką. Mes 
žinom iš praėjusių metų apie 
tokius atsitikimus, net ir bur
žuazinė spauda negalėjo nutylė
ti, kad buožės, ištarnavus sam
dininkams metus, be užmokes
čio išvarydavo Juos iš vietos, 
arba versdavo pasilikti “už pil- 

sekantiems metams dirbti, 
reiškinius mes matėm 

Šitai 
Pasi-

vą 
Tokius 

| visoj šiaurinėj Lietuvoj.
atsiliepė ir Suvalkijoj, 
naudodami ta padėtimi Suval
kijos buožes numušė darbinin
kų algas, pailgino darbo laiką. 
Tokia padėtis buvo ne tik pra
ėjusiais metais, bet ji jaučiama 
ir dabar. “Rytas,” nepersenai 
aprašydamas Suvalkijos darbi
ninkų padėtį, kreipiasi į buo
žes, kad jie prisilaikytų “arti
mo meilės” link darbininkų, 
nes išnaudojimas pereina visas 
ribas, žinoma, “Rytui” čia ne
rūpi darbininkų būvio pagerini
mas, bet jis dreba, kad ilgainiui 
lauko darbininkai suras išeitį. 
Toji išeitis yra tik viena—tai 
organizuota kova del būvio pa
gerinimo, prieš buržuazinį surė
dymą, prieš fašizmą.

Yra apskaitliuojama, kad 
Amerikos moterys suvartoja 
apie 10,000 1 tonų pauderio 
(miltelių veidų tepimui). Nors

Nedarbo klausimas Lietuvoje, 
kaip miestę, taip ir kaime, nėr 
vien 1928 metų nederliaus pa
sekmė. 1928 metų nederlius tik 
prisidėjo prie nedarbo ir darbi
ninkų padėties apsunkinimo, 
bet bendrai nedarbo priežasčių 
reikia j ieškoti pirmiausia pačia
me buržuaziniame surėdymo.

Po fašistinio, perversmo tau
tininkai .fašistai griebėsi eks- 
portuot bedarbius į užsienį, kad

didelė krūva, bet visgi mažiau, į tokiu būdu sumažintų nedarbą, 
negu kanuolės sunaudoja pa- vidaus reikalų ministeris Mus

teikis tik po 1926 metų fašisti- 
_Įnio perversmo spaudai pareiš- 

! kė: “šiuo metu eina pasitari- 
Tulas Dr. Mayo yra paša-1 ™ai del išvežimo mūsų bedarbių 

kęs: “žmogus gali gyventi ir Prancūzijon, kur dabar sąlygos 
vaikščioti su medine koja, bet esančios pagerėjusios.” (“L. ž.” 
negali gyventi su medine gal- 27. XII. 1926 m.). To negana, 

Medinė, tai medine, bet 1927 metais bedarbiai ir bied.-

rako...

To negana,
va.
kas ir iš tokių galvų, kuriose 
smegenys arba amžinai užmi
gę, arba prisigėrę smirdančiai 
pardavikiško raugo. Medinė 
nors nesmirdėtų.

“Balsas, kurį girdime iš 
Rusijos, yra teroristų eksplozi
ja,”5 rašo Lawrence’o “Trib
une” editoriale. Taip, ta eks
plozija baisi ir ji įvykdama iš
draskys viso pasaulio imperi
alistų ir visos aristkoratijos 
lizdus.

Lakštingalos Vaikas.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Spalių 29 d.:
—Numirė černiševskis, 1889.

nuomenė buvo nemokamai eks
portuojama į Braziliją. Jei pa
žiūrėsim į emigraciją bendrai, 
pamatysim, kad 1927 metais 
emigracija du syk prašoko kitų 
metų emigraciją. Jei 1926 me
tais į užsienį emigravo 10,362; 
1928 m.—8,491 žmogus, tai 
1927 m.—18,086 žmonės, iš šio 
skaičiaus 11,702 žm. Brazilijon 
(“Rytas” Nr. 841,533).

Fašistų politika bedarbių 
klausime pasiliko be vaisių.

Esant nedarbui, neišvengia
mai didėja išnaudojimas (tas 
ypatingai liečia žemės ūkio dar
bininkus). Lauko darbinin- 

| kams, išsisklaidžiusiems po kelis 
atskirose buožynėse, arba nedi
deliuose dvaruose, sunku prieit 
organizuotos kovos. Suvalkijos 
buožės, pasinaudodami darbi
ninkų nporganizuotumu, dažnai 
atleidžia vietinius darbininkus, 
o jų vieton samdo atvykusius iš 
Šiaurės Lietuvos už pusę kainos.

Esant tokiai padėčiai, klasių 
prieštaravimai didėja. Klasių 
kovos paaštrėjimas neišvengia
mas. Mūsų pareiga mokėti iš
naudoti tuos prieštaravimus, 
arčiau si 
ninku ir biednuomenės masė
mis ir sykiu yadovauti jų kovai. 
Pirmoj vietoj įreikia traukti ak- 
tingesųius revoliucinius žemės 
ūkio darbininkus, į komunistų 
partiją ir komjaunimo sąjungą, 
rūpintis eiti prie viešų lauko 
darbininkų profsąjungų įkūri-

Reikia vest kovą prieš at-

Kapitalistų tarpe varžytinės už rinkas vis labiau įsitempia 
ir imperialistinių: valstybių konfliktas vis labiau artinasi prie 
sprogdinimo naujo imperialistinio karo visų pirma prie užpuoli
mo Sovietų Sąjungos,, kuri |yra jų klasės 'priešas. Imperialistai 
dega apmauda, kad milionų imasių vedamas socialistinis ūkis So
vietuose milžiniškais, žingsniais eina pirmyn, kur masių padėtis 
sparčiai gerinasį, kur darbo valandos su 1933 bus visoj šalyje 
tik 4-6 ir 7 į dieną, kur mokslas, technika, daile ir menas yra 
masit] būklės pakėlimo buomas ir pačių masių vedamas, kur 
darbas, mokslas ir menas susijungę neatrišamais ryšiais su kas
dieniniu gyvenimu milionų darbininkų ir biednųjų valstiečių, 
kur sveikata, motinystė ir kūdikiai darosi darbininkų visuome
nės rūpestis ir turtas,—ten randam darbo masių pajėgos eks
ploziją Penkių Metų Pląne sukurti socialistinę ekonomiją. Irjnl0. ................ .................
kuomet kapitalistinis pasaulis dantim griežia ant Sovietų Sąjun- 'statymą nuo darbo, prieš darbi- 
gos, mes, darbininkai, turim būti pasirengę tą Darbininkų t re- ninku varymą iš vietų, algos sū
domą šalį apginti. laikymą ir tt. -Tik per organi-

(Kitame numeryje tilps drg. Abeko straipsnis apie didelę re-, zuotą kovą lauko darbininkai 
voliucinę, ekonominę ir kultūrinę reikšmę Naujo Sovietų Kaleli- atsikratys išnaudotojų jungo, 
dorinus.—Red.)

nius agentus; rinkimų die
noj balsuot už Komunistų 
Partijos kandidatus, kurie 
sąrašuose padėti po ženklu 
Kūjo ir Pjautuvo; vesti ko
vą prieš kapitalistinę racio
nalizaciją (neribotai skubi
nama darba ir didinama iš
naudojimą) ; prieš besiren- 

kandidatui į majorus Nor- i gimus karan; prieš Ameri- 
man Thomasui ir jo parti-'kos Darbo Federaciją ir 
jai, žino, kad jis pats nebus j socialistų partiją, kaipo ka- 
išrinktas; bet jiems smagu .rinius imperialistų įran- 
būtų matyt bent keletą šo-įkiusj varyti kovą, komunis- 
cialistų, kaipo miesto vai-tinėje vadovybėje, . dirbtu- 
dybos narių. Ir su tokia1 vėse, darbo unijose ir visose 
duosnia demokratų ir repu-: srityse klasinių imtynių,— 
blikonų laikraščių, jų kuni-.visam, tam padvigubinta: 
gų ir profesorių pagalba, į įtempiant savo proletarinę 
socialistams gali tekti kele
tas vietų New Yorko valdy
boje.

Buržuazijos tikslas yra 
auklėt socialistus prieš Ko
munistų Partiją; būdavot 
skaitlingesnę ir stipresnę 
socialistų organizaciją; nu
stelbt Komunistų Partijos 
įtaką; užkirst kelią komu
nistų kampanijai ir judėji
mui delei darbininkų vieni
jimo revoliuciniais, ___ _
kovos pamatais.

Kaipo kovotojams prieš Svečių buvo 
sąmoningus darbininkus, 
prieš komunistų vadovauja
mus streikus,—socialistams 
priklauso ---- 1 “
kas”.

New Yorko kapitalistai 
nori įtraukt socialistus į sa
vo valdybą, kaip talkinin
kus demokratui sportui 
Džimiui Walkeriui, parink- 
tinam didžiųjų 
kandidatui.

Kapitalistų 
duodami garbę

Argi Šis Vaju 
Blogiausias ii 

į Buvusiy Va

kapitalistų

laikraščiai, 
socialistų

energiją.

SOUTHBURY ir OXFORD, CONN.
čia lietuviai ūkininkai labai 

toli gyvena vienas nuo kito ir 
neperdaugiausiai jų randasi. 
Tarpe jų yra dar pora tokių, 
kurie bile darbininkiškam dar
bui priešingi ir ,stengiasi to
kiam darbui užkenkti. Tik 
bėda jiems, kad niekas su jais 
nesiskaito.

v Vlacin I Rugsėjo 29 d. A. L. D. L. D.
Kldblll i AOK I, „ii.225 kuopa buvo surengus pik

niką, kuris pavyko puikiai.
iš apielinkinių 
daugiausiai, tai 
nes net du pil- 
atvažiavo. Rei- 
kad į mūsų pik-

miestelių, bet 
iš Waterbury, 

,’nuteliai busai 
kia pažymėti,1 - • W Aliuvi, nau i p i

pirmyoes vaim- nikus atvažiuoja A. L. D. L.
Jie pirmi New Yor- D. III Apskričio komiteto kai 

ke pradėjo naudoti unijose i kurie nariai, o šiemet buvo ir 
ginkluotus gengsterius! apskričio sekretorius drg. V. 
prieš kairiuosius; 
čiausiai pavartojo 
rio ir peilio “didvyrius” 
prieš kairiųjų, streikų pikie- 
tininkus. Tie socialistai tar
navo, kaipo kapitalo ausis, 
šnervės ir akys prieš bile 
kokį kairesnį judėjimą dar
bavietėse. Susispyrimuose 
tarp dešiniųjų 
unijose, socialistai greičiau 
net už Darbo Federacijos 
biurokratus užšriubuodavo 
policiją 
narius; 
sivaro 
muotos 
tingus, 
kairiųjų opozicija.

Tokius socialistų pasižy- Įgįentiniečiarns 
mėjimus matėme streikuose 
kailiasiuvių, valgių krautu
vių tarnautojų, moteriškų 
drabužių siuvyklų darbinin
kų, valgyklų darbininkų ir 
kitu.

Kuomet Walkerio demo
kratai

|J. Valaitis. Kuopa taria šir
dingą ačiū apskričio komiteto 

revolve- ■ nariams, kad jie pagelbsti 
mums publiką sutraukti.

Buvo ir programa. Kalbėjo 
drg. L. Prūseika, dainavo Vili
jos Choras, po vadovyste B. 
Rasimavičiūtes. Sudainavo ge
liąs daineles ir 
patiko. Taipgi 
Sinkevičiene.i

publikai labai 
kalbėjo senelė 
Ji papasakojo 

ir kairiniu I apie didžiojo karo baisenybes, 
I kurias jai reikėjo pergyventi 
būnant Lietuvoj. Deklamavo 
Olga Sinkevičiūte. Reikia pri
pažinti, kad čionai dar pirmu 
kartu vietinė jauna mergaite 
pasirodė ir jai gerai pavyko. 
Mokinkis, Olgnte, daugiau, nes 
tu duosi pavyzdį ir kitiems 
čia augusiems dalyvauti darbi-

prieš kovinguosius 
jie ir išanksto pri
šlaptos ir unifor* 
policijos į unijų mi- 
kur žino, kad bus ininkiškuose parengimuose.

Buvo renkamos aukos ar- 
> ir Agitacijos 

I Fondui. Aukų surinkta $17.- 
35 ir pusiau padalinti. Taip
gi waterburietes draugės rin
ko aukas streikieriams ir su
rinko $13.

Taigi, piknikas pavyko pui
kiai. Teisybė, rengėjams pel
no mažai liks, bet kad ir vi- 

. . sai neliktų, tai kuopa vistiek
girias, kad New Yor-1 pasitenkinus, nes mes pikni

ke jie sudarę puikiausią Ikus rengiame .ne vien tik d<?l 
policiją, kokia tik kur pa-'l5®111?; bet kad paremti dai-bi- 
saulyj,e yra; kuomet repub- nmJjiskus yeLkalus.
hkonai leikalauj.a. dai kai. ;vjsicms dalyvavusiems ir au
ką pataisyti policijoje,—tai:kotojams, taipgi kalbėtojui, 
socialistai siūlo perorgani-; Vilijos Chorui ir deklamator- 
zuoti policiją iš pat pama-T'ai.
tų, padaryti ją kuo veikliau
sią, paliuosuoti jai rankas, 
taip, kad policija taptų dar ka) kurie mūsų kuopos nariai 
miklesniu įrankiu prieš ko-;
vejančių darbininkų judėji- įgalima? 
mą..

Kuomet demokratų Wal- 
keris buvo greitas panau
dot policijos spėką prieš 
bile vieną darbininkų pasi-

Vėl negalima nutylėti, kad

j

l

1 't

i
I I
K 

£i

H

I

usirišti su lauko darbi-j judinimą, tai socialistai, jei-

!nesilanko Į susirinkimus. Drau- 
Igai ir draugės, taip daryti ne- 

. Į susirinkimus reikia 
visiems lankytis. Į ateinantį 
susirinkimą būtinai visi atvy
kite, kuris įvyks 3 d. lapkri
čio; laiką ii* vietą visi žinote. 
Taipgi stengkimes nors po vie
ną skaitytoją gauti mūsų orga
nui “Laisvei,” nes dabar va
jaus mėnuo ir prenumerata 

| vienu doleriu nppiginta.
Rašt. J.- P. Chepulis.

“Balsas

gu įgytų galią, būtų grei
tesni ir už Walkerį.

Savo fašistinėmis intend-. 
jomis, vadinasi, socialistai i 
viršija ir pačias atviriau-! 
sias kapitalistų partijas. Marion, N. C.— Guberna-

Kaip turi gi atsakyt dar- i torius Gardner nepasako, 
bininkai į tokiais visų trijų j kaip ilgai jis laikys čia ka- 
buržuazinių partijų intend- riuomenę. Darbdaviai rei- 
jas ir užsimojimus? — Jie’kalauja, kad kariuomene 
turi dar smarkiau, visais'čia būtų tol, kol jie apsi- 
frontais kovoti prieš buržu- dirbs su “nepageidauja- 
aziją ir jos social-fašisti-1 mais” darbininkais.

Į TAI PRAŠOME 
KYTI VISU “LA 

SKAITYTOJ

Jei kuriem bus g 
dėti darbininkų 
džiaugiantis, kad 
dienraštis nekyla 
jais, tie tylėkite, 
riem rūpi pasirod 
“Laisvė” visada tu 
giau skaitytojų už 
kitą lietuvių laikra 
rikoje ir ji turės jųl 
ir ateityje, tie dra 
sakys: ne! Šis v J 
būt jei ne geresnis! 
lygus kitiem vajaJ 
atsakymas bus teiJ 
tuščiais žodžiais, I 
bais—rinkimu naul 
meratų. I

“LAISVES” k|

$6.(1
METAMSI

Laike Vajaus naul 
tytojam yra nupil 

j na vienu doleriu I
Nuo Spalių Piril 

Lapkričio 15-toJ

VIETOJE $61 

o S ® Cl 
metam!

Seniem skaityte® 
naujinant p re n® 
$6.00 metam. I® 
naujindami at s® 
$5.00, žinokite, l<;® 
užsimokėję už H 
motus. Tačiaus, ■ 
du naikus meti n ii® 
jus, tai tada ir s® 
meratą galėsite ® 
už $5.00 menams®

Gaukite Dl
“Laisves” Be n® 

rektoriai kviečia ■ 
visus veiklesnius® 
judėjime draugi® 
ges ir skiria ■

Sekančias Dl 
PIRMA ... j 
ANTRA ... I 
TREČIA ... I

I KETVIRTA . I 
ij PENKTA . . I 
i ŠEŠTA ... .1

DarbuodamiesiH 
“Laisvėn” nr.ujų H 
labai daug paH 
piatinime' darbiu® 
švietos ir e’uir

■
SU PRENUMM 

SYKIU SIŲ» 
MOKĖM

Gavus naują ■ 
tą, siunčiant p® 
riaus vardą ir H 
siuntinėjime) diei® 
tu reikia siųsti i®

Visais rcikala^l 

“LAI1 
46 Ten Eyc® 
BROOKLYN®

Kaimynai ir 
kia jūs savo m® 
ateitumėte užr® 
dienraštį. Būti® 
kito juos. B



Antradien., Spalių 29, 1929

Argi Šis Vajus Bus
Spalių 29, 1929

Socialistus,

s; rinkimų (lie
ti ž Komunistų 

ndidatus, kurie 
atimti po ženklu 
utuvo: vesti ko- 
pilakštinę racio- 
nmibotai skubi- 

. ir didinama iš- v

š Ameri- 
iciją ir 
kaipo ka
tu į rau
komu n i s- 

, dirbtu- 
> ir visose 

i imtynių,— 
nulvigubintai 
o proletarinę

1

o

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

ir OXFORD, CONN.
niai ūkininkai labai 
vienas nuo kito ir 

tusi;’i jų randasi, 
ra dar pora tokių, 
a: Hininkiškam dar
gi ir .stengiasi to
li užkenkti. Tik 
kad niekas su jais

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kita lietuviu laikrašti Ame- 

» Ir C

rikoje ir ji turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: ne! Šis vajus turi 
būt jei ne geresnis, tai nors 
lygus kitiem vajam! Toks 
atsakymas bus teisingas ne 
tuščiais žodžiais, bet dar
bais—rinkimu naujų prenu
meratų.

\ EAISVB

Taisykime Savo Klaidas JERSEY CITY, N. JPASTABOS
Numirė Juozas Mačionis

Velionį lydėjo didelis 
apie 40 auto- 

Palaidojimu rūpino-

Puslapis TreHas

[buvo surengus pik
is pavyko puikiai. 
Vo iš apielinkinių 
bet daugiausiai, tai 
i •, nes net du pil- 
sai al\ažiavo. Rei
pą. kad i mūsų pik- 
žiiu.ia A. L. D. L. 
ikričio komiteto kai 
u. o šiemet buvo ir 
?--kretot ius drg. V. 
. Kuopa taria šir- 
i apskričio komiteto 
kad jie pagelbsti 
]iką sutraukti.
programa. Kalbėjo 
iseika, dainavo Vili-

u t

>jo k

etuvoi 
ivičiūt

ii bėjo senelė 
papasakojo

> baisenybes,
> pergyventi 

Deklamavo 
Reikia pri-

ud čionai dar pirmu 
line jauna mergaitė 
r jai gerai pavyko. 
Olgute, daugiau, nes 
pavyzdį ir kitiems 

?ms dalyvauti darbi- 
e parengimuose.
enkamos aukos ar-

Agitacijos 
urinkta $17.- 
alinti. Taip- 
draugės rin- 

su-

n

au p.
urieta
sti ei kiuriams ir

iknikas pavyko pui- 
;ybe, rengėjams pei
li ks, bet kad ir vi- 

i, tai kuopa vistiek 
us, nes mes pikni- 
m.e ne vien tik del 
kad paremti darbi

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
atsi-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.

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

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

Kiekvienas bolševikas turi 
taisyti savo padarytas klaidas 
taip greitai, kaip tik jas pa
mato ar kas kitas pastebi. Bet 

i dalis veikėjų yra kolonijose, 
•kurie kad ir mato, jog jis ar 
[ji darė ir daro klaidą tuo ar 
tkitu klausimu, bet prie jos ne-i 
! prisipažįsta, nenori taisyti. To
kis veikėjas ar veikėja negali 

s būti skaitomi geru ir susipra
tusiu darbininku. Juk gyve-j 

! nime visiems pasitaiko pada-l 
ryti klaidą. Bet jei tu ją pats! 
pamatai, ar kitam pastebėjus,! 

i atitaisai ir ateityje vengi, kadį 
;nepasikartotų, tokiam draugui vįsl\ 
sekasi veikimas ir jis mažiau- ' — 

i šia klaidų daro, sparčiai žen-i^Jk1 
gia pirmyn. O tie, kurie da- klasinį 
ro sąmoningas klaidas tik del- proletarines 

, to, kad savo užsispyrimą per-i 
■varyti, vykinti gyvenimai!, tu-i 
retų vieną iš dviejų atlikti: at-1 

,sižadėti savo ožiško užsispyri-!
mo ir daugiais sužiniai neda-Į 

i ryti klaidų, arba eiti iš orga
nizacijų į priešo liogerį. Są
moningų klaidų darymas yra 

1 viena iš blogiausių ydų darbi
ninkų veikimui ir organizaci
jų bujojimui.

Sąryšy su tuo noriu apie 
vieną koloniją prisiminti, kuri 
pastaruoju laiku yra gana su- 
demoralizuota ir kokios buvo 
darbininkų organizacijų kuo
pelės, yra vedamos prie galu
tino sudemoralizavimo, ir pa- 
šeįpinė yra įvelta į demorali- vyko gana gražiai, 
zaciją.

bo sąlygas ir kas dieną blogi
na. Ar turi būti tos rietenos 
tarpe jūs, darbininkai? Ne. 
Ir dar kartą ne. Visus ypatiš- 
kumus, visas rietenas šluoki
te laukan, nežiūrint, kas bū
tu vadas tu rietenų širumaitie- 
nė ar Gataveekas. Nei jokis 
ypatiškumas neturi būti lei
džiamas į organizaciją—A. P.
L. A., A. L. D. L. D., ar kitąl 
kurią. Mūtų visos spėkos turi 
būti subendrintos kovai tik 
prieš vieną priešą—kapitalis
tą, išnaudotoją. Kova už dar
bininkų klasę visur ir visados 
turi būti pirmoj vietoj, o ne 
kas kitas. Dabar, laike mū
sų spaudos vajaus, dirbkime 

kad tik kuo daugiausia 
“Laisvei” ir “Vilniai” skaity- 

gavus. Visi dirbkime' 
darbą, __ ___

organizacijas.
M. ž.

“Laisvės” num. 246 drg. M. 
žaldokąs rašo, kas darbuojasi 
“Laisvės” vajuje ir įvardija 
keletą miestų, bet apie mūsų 
miestą, Braddocką, užmiršta, 

j Jis, veikiausiai, mano, kad pas 
mus mažai lietuvių, tai nei ne
apsimoka apie juos kalbėti.

Labai gerai, dVauge žaldo- 
ke. Bet mes parodysime, kad 
ir apie mus reikės kalbėti ir 
jeigu kaip, tai dar Pittsbur
gh ui bus karšta.

Ilgą laiką sirgęs, spalių 7 
d. persiskyrė su šiuo pasauliu 
Juozas Mačionis, turėdamas 
43 m. amžiaus. Tapo palaido
tas 10 d. spalių, Arlington ka
puose,
būrys žmonių 
mobilių.
si velionio brolis Stasys ir gra- 
borius Akelys iš Newark, N. J. 
Velionis iš Lietuvos paėjo Kau
no rėdybos, Ukmergės apskr., 
Kurklių miestelio. Amerikoj 
išgyveno 16 metų; buvo pasi
turintis vaikinas. Paliko bro-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

“Tėvynės” num. 41 ponas 
Vitaitis, užtardamas šmeižikę 
Šiurmaitienę, išvadina mane 

'piemeniu, prie rėksnių šaikospl Stasį Amerikoj 
buriavokimel Pril<«ina-, ?!nor"a’. man> ,.P«- 

! prastam darbininkui, negalima 
1 “mokslin

ki! ris

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
GEORGE NOBILETTI

. . 2 broliu ir 2 pįmįslas įr Mokytojas
seseris Lietuvoj. Buvo nuola-Į 
tinis “Laisvės” skaitytojas, pri-| 
gulėjo prie darbininkiškų or-1 
ganizacijų nuo pat atvažiavi-1 
mo į Ameriką. Rodos savo į 
laikais priklausė prie L. S. S. Į 
59-tos kuopos, vėliau- . 
L. D. L. D. 16-tos kuopos ir! 
Laisvės Pašelpinės Draugijos,; 
iš kurios nereikalavo pošelposį 

visą ligos laiką, kuris tę-;
Draugija, i

[eiti į kritiką su tokiu 
Ičium,” kaip Vitaitis, 
[skaitosi viską žinančiu. 
: aš ką nors i]’ negerai išsita
riau prieš šiurmaitienę. Bet 

i ve ką ponas Vitaitis, kaipo 
8ana j “mokslinčius,” turi žinoti: jei- 

igu kuopoj ar organizacijoj ky
la kokie nors nesusipratimai, [ Pei* 
tai centras turi tiesą pats arba [sėsi apie 2 metus.

aP'iper savo pasiuntinius tuos ne- Į atsimokėdama jam, nesiuntė!
___ _______  Tuo tarpu ! ligonių lankytojų laike ligos,; • 

Apielinkes susirinku- ą p, p 3 kuopa neprilei- ne’ budėtojų mirus, nors ve-!
lionis savo patarnavimais vie
tos lietuviams užsitarnavo at
jautimo nuo vietos draugijų, [ "^ 
nes jis buvo linksmo būdo vai-i _ 
kinas ir neapleido nei vieną 

o nelai- ~

PATERSON, N. J
Spalių 19 d. turėjome 

gražų ir linksmą vakarėlį, k u-į 
rį surengė vietinis jaunuolių 
Laisvės Choras.

V a k arė 1 i o p agra ž i n i m u i 
art gražaus, linksmo, pažan-isusjpralimus ištirti. 
gaus iš ? 11
šio jaunimo, apart gražių šo j f]() prįe knygų ne tik centro 
kių, mūsų jaunas choras, kurį p.lskirtą komisiją, bet ir pa- 
vadovauja gana gabi ir talen-į^j0 cenįro narių, kurie net tris 
tinga muzikos srityje^ jaunuo-, Sykius buvo nuvykę. Tai kaip 
lė draugė Juškevičiūtė, sūdai- tuomet centras gali bausti tuos] 
navo keletą dainelių, kas pa- narius I * - - -

Įgaliotas ir Paliudytas 
New . Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
__ pfje ą Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

(UNDERTAKER)

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

_____ , kuriuos kuopa kaltina, Draugijų parengimą,
. Taipgi su-| jeigu neturi jokių dokumen- mėj visada prisišaukiamas bu- 

dainavo duetą Giliūtė ir Pa-jtu? Tik fašistai gali be jokių vo.
Nuo senai eina nesantaika ir, drieziūtė, kurias publika elide-; 

savitarpinės rietenos vienų su Hu delnų plojimu iššaukė ant-
• kitais Carnegie, Pa. Jos jau ru kart.
taip toli nužengė, kad net irp’U—J. Bingelis ir A. Sprainai- 
centrai turi kištis. Ir jeigu > tis, gana gražiai dainavo. Tai 
būtų bent kiek principialis;vaisiai gabios choro vadovės, 
klausimas, tai jau būtų kitas j kuriai priklauso garbė už jos 
dalykas, bet 
ypatiškumas 
kas.

i Kiek laiko 
tiškas susipykimas Gatavecko 
su Čirvincku. Ir tas ypatišku-j 
mas ėjo per organizacijas. O 
tas buvo laimėtojas, kuris 
darė šalininkų didžiumą.

i pati istorija šiurmaitienės 
įGatavecku. Nesenai buvo 
ri frentai. Dabar susipyko 
ypatiškai ir viskas jau pabaig
ta. šiurmaitienė sudaro di
džiumą A. P. L. A. 3 kuopoj, 
na, ir baudžia Gatavecką, ar 
jis prasikaltęs ar ne. Net bau
džia Gatavecką ir už tokius 
prasikaltimus, kurių jis nėra 
papildęs, kad ir kas kitas pa
darė, bet Gataveekas yra kal
tinamas. Kodėl ? Pati Šiur
maitienė man aiškino seka
mai : “Su Gatavecku buvome

lsantaikoj iki A. P. L. A. 22

dabar vien tik 
ir daugiau nie-

atgal buvo ypa-

su-

su 
ge-

įrodymų bausti žmones.
Kupreišos aš asmeniškai ne

pažįstu ir nežinau, tik iš laik
raščių mačiau, kad jis didelis 
bolševikų ėdikas ir Vitaičio 
geras bendradarbis, kuriam 
visuomet “Tėvynės” puslapiai 
buvo atdari. Zabulionis irgi 
buvo ne tik “Tėvynės” geras 
bendradarbis, bet ir Vitaičio 
pagelbininkas, kuomet jis bu- 

J vo’užsimanęs iš Clevelando S. 
S. A. kuopos bend rai į a. kuopos išbraukti net 30 
prakalbas-prelekciją ; Į narių. Juk tuomet Zabulionis 

gelbėjo Vitaičiui. Ir jeigu ne
būtų įsimaišęs teisėjas, tai tie 
nariai jau būtų buvę išmesti iš 
kuopos.

Taip pat duetas vy-

nenuilstantį darbą, o taip pat 
garbė ir 
maningą

• n VJ 1 Ill A *. • -A • A.A. k-J VU #

[seimui ir rinkimų A. P. L. A. barasi
(šiur-

jos tėveliams už 
duktės auklėjimą.

su-

20 d. A. L. D. L. D.Spaliu 
ir L. D. 
surengė 
prelegentu buvo gerbiamas 
draugas Dr. Kaškiaučius.

Žinomi kartu daktaras per 
3 valandas savo kalbos davė 
atydžiai klausančiai miniai 
tokią lekciją sveikatos klausi
muose, kokios patersoniečiai 
dar (nėra girdėję. Ypatingai 
visiems suprantamai aiškino 
žmogaus nervų ligas, kas pa
eina nuo nerimto, netvarkaus 
užsilaikymo, nuo tankiai be
reikalingo piktumo, baimės; 
nuo bereikalingo pavydo, kuo
met moteris pamato savo vy
rą kalbantis su kita moteria, 
ar tai moterį su vyru, na, ir 
širdis užverda kerštu, pyksta, 

i, nervuojasi, tankių tan
kiausiai be jokios prasmės, 
vien tiktai gadina savo ner
vus, gaminasi sau ligą... Ta-

Tad tegul jam būna leng
va ši žemelė.

Jonas Augutis.

žinomas, kaipo išgama. Bet 
dabar žiūrime, kad tas pats 
“karžygis” jau sykiu su lenkų 
patriotais ir militaristais paro
dose maršuoja ir paskui lenkų 
vėliavą seka.

Mes senai sakėme, kad tau
tininkai ir klerikalai tik liežu
viu gina Vilnių nuo lenkų, bet 
darbais sykiu su jais susitaiko 
ir seka paskui jų sudžiūvusią 
vištą. Viską Patyręs.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar- 

• bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 3rd St. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston O3O4-W

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

Spalių 13 d. Braddocke len- Į 
kai patriotai buvo surengę pa
minėjimą Kazimiero I Pulaski, 
kuris jau 150 metų, kaip nu
miręs. Mat, jis, kaipo gene
rolas, dalyvavo kare su Ang
lija. Lenkai stengėsi įtraukti 
į tą parodą ir kitataučių orga
nizacijas. Lietuviai irgi “da
lyvavo.” Maršavo net trys 
“generolai,” be kareivių—tai 
buvo “dvasios” vadas kunigas 
Abromaitis, katalikų “politi
nis” vadas J. Naujokas ir bu
vęs sandariečių organizatorius 
M. Vitartas. Apie sandariečių 
vadą Vitartą reikia ve ką pri
minti. Penkeri metai atgal, 
jis š. P. ir P. 
šiai pareiškė 

’ katalikams ir 
kad jeigu kas

i nupirkimui kanuolės, iš kurios 
bus šaudomi iš Vilniaus žalčiai 
lenkai, tai tas bus išvežtas į 
laukus, išsmaluotas ir plunks
nomis apibertas ir tokis bus

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pagcidavot

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik___$3; Pusei------ |1.W

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

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

Argentina

centro valdybos.
maitienė) norėjau, kad mano 
duktė būtų išrinkta į centro 
sekretorę, o <_____

I pasipriešino. Čia ir 
i nesutikimai.” Kas liečia sek
retoriaus vietą, tai šiurmaičiū- 
tė gal būt yra gera knygvedė, 
bet dar nereiškia, kad ji jau 
gali užimti A. P. L. A. centro 
sekretoriaus vietą, čia reika
lauja ne tiek daug knygve- 
džio, kiek organizatoriaus, ku
ris turėtų nors šiek tiek paty
rimo apie organizacinį veiki
mą. Šioj vietoj Gataveekas!
buvo teisingas. Tą tai paste-1 susirinkimas ir susirinkime da
bojau ypatiškai šiurmaitienei.1 lyvavę nariai pastatomi gana 
Na, ir dabar sėja demoraliza
ciją šiurmaitienė, žabalioja 
apie komunistus, bėga į priešų 
spaudą, kad savo ožį pateisi
nus. O priešų spauda to tik 
ir laukia. Gataveekas irgi 
padarė klaidų ir daug. Jis 
jas turi atitaisyti, ateityje jų 
nekartoti. Apie jas čia ne
kalbėsiu, kaip nekalbu apie 
kitas, kurios jau praėjo ir kitų 
papildytos. Gataveekas pats 
peranalizuos visas savo pada
rytas klaidas ir jų daugiau 
nekartos.

Bet yra asmenų, kurie taip 
žalingai nusistatę prieš Gata
vecką, kaip davatka • prieš 
velnią. Tokie asmenys negali 
būti sąmoningi darbininkų kla
sei ir jos judėjime, bent da
bartiniu laiku. Gyvenimas pa
mokins ateityje, kad jie buvo 
klaidingi.

Carnegie lietuviai darbinin
kai yra sunkaus darbo, sun
kiai visi dirba kasyklose ir už 
mažą atlyginimą. Lewisas su
griovė uniją, nukapojo darbi
ninkams algas, pablogino dar-

Gataveekas tam ciaus ne vieta šiame rašinėly- 
r prasidėjo Je tą viską suminėti, ką dak-

taras mokino, patarė, kaip ap
sisaugoti nuo daugelio ligų, 
vien tik sutvarkius savo dva
sinį, šeimyninį ir lytinį gyve
nimą, kas gamina, daugumoje, 
nervų ligas.

svetainėje gar- 
susirink tįsiems 
sandariečiams, 
neduos pinigų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).
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parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

minėtų kuopų narius ir “Lai
svės' 
m as

Laisvės” skaitytojus ir

skaitytoju^, gi susirinki- 
laikėsi ir nutarė šaukti

Nesenai “Laisvėje” tilpo iš 
Patersono žinutė, rašyta drg. 
J. J. Dulkio, kurioje aprašo
ma A. L. D. L. D. 84 kuoposiria širdingą ačiū 

yvavusiems ir au- 
taipgi kalbėtojui, 
rui ir deklamator

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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 pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs laikyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai

iai ima nutylėti, kad 
mūsų kuopos nariai 

į susirinkimus. Drau- 
tugės, taip daryti ne- 
į susirinkimus reikia 
ankytis. J ateinantį 
na būtinai visi atvy- 
is įvyks 3 d. lapkri- 
t ir vietą visi žinote.

i mes nors po vie- 
gauti mūsų orga- 
’ nes dabar va- 
ir prenumerata 
nppiginta.

J. P. Chepulis.

nepasako, 
ai jis laikys čia ka
tę. Darbdaviai rei- 

kad kariuomenė 
į tol, kol jie apsi- 
su “nepageidauja- 
arbininkais.

$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.

blogoje šviesoje. A. I
Drg. J. J. Dulkis sako: rius,

“Man padarius įnešimą, kad visus pažangiuosius vietos lie- 
v 1J‘ 1 1 * r ,, r tuvius, kurie d ar neskaito dar

bininkiškų laikraščių, neprigu
li prie darbininkiškų apšvietos 
organizacijų, kad tokiame 
draugiškame susirinkime iš- 
diskusuoti, išaiškinti abelną 
progresyviškąjį veikimą ir pa
traukti prie mūsų organizaci
jų, prie mūsų laikraščių skai
tymo ir abelno darbininkiško
jo judėjimo... Tačiaus čion 
suminėtą A. L. D. L. D. kuo
pos nutarimą balsuojant, vie
nintelis drg. D. balsavo prieš.

Draugai! Daugiau solida
rumo, mažiau savo “aš,” tuo 
mes galėsime daugiau nuveikti 
darbininkų klasės naudai!

šaukti bendrą A. L. D. L. D. 
84 kuopos, L. D. S. A. 38 kuo
pos, ‘Laisvės’ skaitytojų susi
rinkimą ir pakviesti ‘Laisvės’ 
administratorių, kad tame su
sirinkime išdirbus planus, kad 
padidinus mūsų darbinin
kiškas organizacijas nariais. 
Bet mano įnešimas sutiko di
delį pasipriešinimą iš draugų 
pusės.”

Matomai, drg. Dulkis, rašy
damas viršminėtą pareiškimą, 
perdaug mintyje laikė savo 
“aš” ir apsilenkė su tikreny-' 
be. Tačiaus, niekas nesiprie
šino įnešimo principui, o vien 
tam, kad drg. Dulkis griežtai 
laikėsi, kad šaukti tiktai virš-

kvepj!”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, I^iwrence, 

Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda. ______ ,
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
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 ligų! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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 Rėstoranuose, Užeigose, Kniu
buose, ant Balių ir štoruose bei kituosė bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTE
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.
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Puslapis Ketvirtas r Antradien., Spalių 29, 1929 Antradien., Spalių 29,

SLIAKERIS
TORONTO, ONT, KANADA
KUNIGAI IR ŠNIPAI BEND

RAI VEIKIA DARBININKU KALENDORIUS 1930 METAMS CASTON R0PSEV1CH
j VIETOS ŽIN!

MIKAS RASODA — UMUh

(Tąsa)
Dažnai moteriškė džiaugdavosi kaimin- 

kom: “Jau mano vargeliai baigiami varg-

Tokia lygiai padėtis apsireiškė N. mies
te. Iš ramaus ir švelnaus gyvenimo, ro
dosi neturinčio savyj nei mažiausio insur-

ti: už metų kitų Zabelyte su Juozuku eis i gentiško elemento, ėmė ir iškilo bangos,
V  _ • 2   1 •  _ _ ................. )) nv • ~ 1 » • i t r/J M 1 /\ rvi*i c» 1 i Ci 4- 1in i n i nn/lvAn fnlzlAC1lydėjo griaustinis ir audros tokios 

ir stiprios, kokių pora mėnesių at- 
didžiausias pesimistas nebūtų nu- 
Kitais žodžiais: N. mieste iškilo 

streikas! Jis suardė tūkstančių 
Gudelių sumanymų ir planų ir parodė, 
kad žmogaus gyvenimas neina sulyg trau
kinio tvarkraščiui.

Streikas—tasai vienatinis ginklas darbo 
> esamoj išnaudojimo sistemoj! 

i Streikas New England Cotton Mills Ko.

kurias 
didelės 
gal nė 
matęs, 
audėjų

dirbti—bus pinigų, kaip vargų.” Tai pa
sakius, tačiaus, vėl susirūpindavo, prisi- 

’ minus vyriausi jį. “Adomas—tik svečias.
Lapkus jį išsives.”

Adomas buvo ypatingas vaikinas. Savo 
išžiūra, jis panašus daugiau į tėvą. Tam
sių akių, pailgo apykūdžio veido, aukštos 
kaktos. Brunetiniai plaukai visuomet dai
liai sušukuoti, paliekant ties kairia akimi. 
taką. Rimto charakterio, be karščiavimo-1 žmogaus 
si, krapštus, taupus, bet pasiryžęs. Vaka
rinėj mokykloj išmoko anglų kalbos tiek, fabrikų darbininkų, kurie iki šiol nudavė 
kad jau galėjo liuosai susikalbėti ir ang- šliaužioja ant pilvų prieš savo bosus; bu
liškai skaityti. Lietuviškai pats per save 1 
prasilavino. Socialistu jis patapo daugiau 
iš praktikos,* o ne teorijos. Jis matė - ir 
pats gyveno vargus, išnaudojimą, bosų 
žiaurumą fabrikuose.

Kuomet Lapkus pradėjo raginti dėtis 
prie kuopos, jis stojo be dvejojimo. Smar
kiai griebėsi už knygų skaitymo. Pirmiau
siai jis perskaitė Upton Sinclairio “Rais
tą”, kuris į Adomą padarė giliaus įspūdžio 
ir dikčiai pastūmėjo linkui socialistinio 
veikimo. Skaitė mokslines knygas, kokios 
tik buvo lietuvių kalba parašytos, o vėliau 
bandė skaityti ir angliškas. Jack Londo
nas Adomui buvo mylimiausiu autorium 
iš Amerikos rašytojų. Be to, jis pradėjo jos, propagandos. Devynias dešimtis nuo- 
gilintis ir į marksizmą—mokslinį socializ- šimčių, jei ne visus, tų penkiolikos tūks- 
mą—nors tuomet tuo klausimu knygų sto- tančių darbininkų viena ir ta pačia min- 
kavo ne tik lietuviu, bet ir anglu kalba, jtimi ir 1

Nepraleido jis valandėlės laiko veltui. !sPTanei?s> ,dūzg^ios ,,ir . 
Jei ne dirbo, tai susirietęs kampe, kamba- i !1Klslnos> puklųs, jkyiųs

7 - , . . r 7 vp nnvvnnlonfuc? n*n-pc«m r

relyj, Adomas skaitė; jei neskaitė, tai susi-; 
rinkime, arba mokėsi vaidinti teatra, arba 
su Lapkum, bei su Petru diskusavo. Iš
karto Adomas bandė ir savo motiną ir tė
vą suagituoti, padaryti takiais, kaip jis 
pats. Kiek daug jis pastangų dėjo! Bet 
viskas perniek.

rie buvo nuolankiausi iš nuolankiausių!
Priežastys?
Jų daug. Vyriausios: darbo įtemptinu- 

mas, darbo valandų ilgumas, algų mažu
mas. Jeigu iš paviršiaus pažiūrėjus kai 
kam išrodė, kad N. E. C. M. Ko. darbinin
kai buvo patenkinti ir nedrąsūs, nepajė
gus, tai tik iš paviršiaus, arba veide, o vi
duje iš šimto 90-je virė neapykanta! Jei 
nematė, tai gaivaliniai jautė, kad taip il
giau negali tęstis.

Nepasitenkinimo jausmas iš vienos vie
nutės, perėjo į kita, o iš tos į trečių, ket
virtą, ir tt. Taip jis augo, brendo, krista
lizavosi. Jis atsirado be kalbos, agitaci-

Spalių 13 d. buvo rengiamos 
prakalbos T. D. A. ir A. L. 
D. L. D. kuopos, bet policija 
neleido. Mat, čia lietuviški 
šnipai įskundė valdžiai, kad 
komunistai rengia baisias pra
kalbas, pavojingas šios šalies 
valdžiai ir kunigijai. Valdžia 
nieko nepaiso, kaip tik gauna 
skundą, tuojaus įsako svetai
nės savininkui neleisti ir atlik
tas kriukis.

Kadangi buvo garsinta, kad 
prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų, tai tuo laiku tą vietą 
apstatė policija ir šnipais. Pats i 
šnipų viršininkas irgi pribuvo 
pažiūrėti, ar gerai jo pavaldi
niai pildo įsakymus. Tuomet 
aš priėjau prie šnipų virši
ninko ir užklausiau, kodėl jie 
neleidžia prakalbų. Jis atsa
kė, kad prakalbas rengia ko- 

i, todėl ir neleidžia, 
aiškinti, kad šias

KWg.T.f

GREIT BUS GATAVAS
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KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Artistu Paskirstymas i 
Klases ir Dvieii’ “Sum 
mas” “Vienybės” Parer

II.
Įdomus ir keistas mūs gyvenimas. Daž

nai jis, paviršutiniškai žiūrint, išrodo ty- 
kutis, kaip nedičkio prūdo vanduo gied
rią, bevėjišką vasaros dieną. Staiga jis 
kai kada ima ir užverda—užverda taip 
ūmai, nelauktai, netikėtai, kad išgriauna 
krantus, sunaikina aplink save viską pa
gaudamas ir nutverdamas. Ir šalę to 
žmogiško prūdo, tos tylumos ir jaukumo 
stovįs individualas gali matyti, kad toji 
tykumą ir ramybė buvo plonutė, kai ru
dens led6.s, apgaviška, nes po ja, žemiau, 
per ilgus laikus virė, judėjo, nerymavo vi
sa apačia, visa pajėga, nepasitenkinusi tuo 
veidmainišku, nors tykiu paviršium.

supratimu užkrėtė tarškančios, 
kriokiančios 
;, šiurkštus 

i ir nervuojantys garsai šešias dešimts ke- 
i tarias valandas į savaitę nepaliaujamai 
i per jų ausis lindo į galvą, į visą sistemą, 
Įtarsi kalbėdamos: “Organizuokitės, kovo- 
jkite už trumpesnes darbo valandas, už ge- 
iresnes sąlygas, nes, jei to nepadarysite, 
įmes jus sunaikinsim pirm laiko; iš jūs 
i paliksime tik skelėtomis, tik kaulus ir skū
rą; greit jūs patapsite niekam nevertais; 
mūs savininkas jus išmes iš fabriko, kai 
iščiulptą citriną.”

Šitaip toji nepasitenkinimo kibirkštis gi
mė veik kiekvienam audinyčių ir ve-rpiny- 
čių fabrike dirbančiam individuale. Beru- 
sėdama, jinai plėtėsi ir susiliejo į krūvą, 
susivienijo, kaip kad mašinos suvienija pa
čius darbininkus. Reikėjo tik sugabesnių 

,ir toliau numatančių žmonių, kurie tą vis
ką mokėtų sukonkretizuoti bendram tiks
lui ir, iš kitos pusės, reikėjo individualų, 
kurie įmestų uždegtą degtuką į pritvin
kusią gazu masę, kad paversti į gaisrą.

Atsirado vieni ir kiti.
(Tąsa bus)

Rodosi, apie pora metų at- Į žvalgybą ir darbavosi kari- 
gal Lenkijoj buvo susekta, kad niame fronte, pakol jis buvo, 
ponai socialdemokratai ir dar’Baskui jis darbavosi šiaip slap- 
ne eiliniai nariai, bet vadai, Įtojoj policijoj ir -buvo vienu 
tarnauja Lenkijos žvalgyboj. | aršiausių budelių prie tardymo 
Tuomet spauda žymėjo, kadi1’1’ kankinimo darbininkų bei 
jie labai'gabūs žvalgybininkai, į komunistų. Pagalinus, .„Ratvi- 
gerai darbuojasi 1
judėjimo smaugime. Mat, pri-ĮT^ stlv? darbams ir pasiuntė Įuzrnc ’'Ą’l 
sidengus darbininkų 1___
draugais, lengviau prieiti prie' 
darbininkų ir juos suprovokuo-1 
ti.

Dabar vėl tapo pakelta 
ąkraistė ir pasirodė, kad Lat
vijos socialdemokratų lyderiai 
bendrai veikia su slaptąja po
licija, joje tarnauja ir kovoja 
prieš komunistus ne tik savo Jį 
šalyje, bet kaipo kariniai žval-l 
gai (šnipai) skverbiasi Sovie
tų Rusijon ir ten renka žinias 
apie Sovietų Rusijos armiją.-ir 
kitus dalykus, kuriais intere
suojasi Latvijos ir kitų šalių 
militaristai.

Leningrade pavyko valdžiai 
likviduoti Latvijos šnipų lizdą, 
susidėjusių didžiumoje iš so
cialdemokratų narių ir net va
dų, priklausančių prię Latvijos 
Socialdemokratų darbininkų 
Partijos,

Vienas iš tų šnipų, sulaiky- tų Darbininkų Partijos karinis

darbininkų I I°s karinė valdžia jį vėl pae-in?

eitą sekmadieni K kist 
tainėje, Maspethe. su 
aštuonetas šimtų žir 
tiek i koncertą, kiek 
basket ball žaidimą.

Babravičius ir kiti 
“pirmos klasės” a>ti: 
pastatyti vienoj pusėj 
formos, o ’‘antraeili 
roj. Pas fašistinius 
kus, mat, “išrinktiej 
maišytis su paprastai

Nesusipratimas išt 
met truputį susimaišė 
kienei, kuri buvo 
pusėje, prisiėjo da 
su vienu vyru iš * 
sės.” Padainavus, 
nuseka paskui 
pas “išrinktuosius

Strumskis, matydama 
jo žmona susimaišė su “ 
stu,” dantimis kalena 
maudo. Nuėjus jai m 
grindų, jis kaip kirviu 
“Kam tau reikėjo toki 
ti ? Atmink, kad a 
Strumskis; ir tu d a ra 
gėdą, besitrindama s 
kiais!” Strumskienė ai£ 
kad nieko panašaus 
“ką gi aš padarysiu,” j 
“kad paskui mane nuse 
žmogus ne i savo 
Strumskio ož\ 
ragų ir gana, ii

ejc 
oni

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

įsrui 
nuoti 
antre 
tas

< run:

munistai, 
Pradėjau 
prakalb as re „gi a ne komunis - 
tai, bet 1. D. A. ir A. jl. D. JL. gfg 
D. kuopos, kurios čarteriuotos NAUJAUSIOS MADOS
ir turi teisę visur ir visuomet J ———— —~ — ---------------- I
prakalbas laikyti. Pradėjau RUSIŠKA HR TURKIŠKA I 
jam aiškinti, kad jis turi ne- Į|j Jį Į
teisingas informacijas. Tuo- - ------- ———— • ‘ .—-----------— į
met ponas šnipų viršininkas 
atsakė, kad kitą sykį rengiant

! prakalbas, ’turite atsivesti ku
nigą, ir jeigu jis pasakys, kad 
tokios prakalbos nekenksmin
gos, tai galėsite laikyti.

Vadinasi, čia šnipų įstaiga 
ir kunigai veikia bendrai prieš 
susipratusius darbininkus. Jei
gu darbininkai nori surengti 
prakalbas, tai turi gauti leidi
mą ir dar ne kitaip, kaip tik 
nusivedus į šnipų įstaigą ku
nigą. Galimas daiktas, kad 
ir kunigai skaitosi šnipų įstai
gos nariais ir todėl viršininkas 
jais pilnai pasitiki. ,

Nepaisant to, kad vietos lie
tuviai kunigai bendradarbiau
ja sykiu su šnipais, nepaisant 
to, kad jie skundžia darbinin
kiškus parengimus, bet tuomi 
jie darbininkų judėjimo nesu- KwiraiiifiiHioiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiioiiiiiiiiiiiinniHiiiiBioiniiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
laikys, darbininkų judėjimas J 
vis bujos, didės ir, galų gale, j 
paims viršų. ii

Bet visi sąžiningesni darbi-H 
ninkai turi dėtis prie Tarptau- B 
tinio Darbininkų Apsigynimo | 
ir prie Amerikos Lietuvių Dar- E 
bin inkų Literatūros Draugijos. | 
Turšviestis ir kitus švies-j 
ti, kad iškovojus geresnes dar- g 
bo sąlygas, kad pagerinus sa- J 
vo būvį.

šių draugijų susirinkimas į- 
vyks 29 d. spalių, ukrainų sve
tainėj, 300 Bathurst St., imL 
rame augšte, 8 vai. vakare 
Kiekvienas darbininkas ir dar
bininke kviečiami ateiti į šį su
sirinkimą ir prisidėti prie mi 
nimų organizacijų.

V. Strazevičius.

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

A Antroj klasėj lašais išsimaudymas <EX.IKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį CCHtfll 
trečių lubų, ėringam kambaryj_

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTJ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

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

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

lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlillllllllllIflUIIIIIIIIIIIIIIM

Bell Phone, Poplar 7646

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Per Žydy Šventes Atdara Vakarais

IŠPARDAVIMAS !
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Isisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės

nenu

rengimo, išsitempdamas 
savo “gerąją pusę.”

Kas Bus Sekate i?

name, 
tuviu 
re lis.

lygiai 6 :3O vai., I 
kriaučių lygiečių
Kaip jau yra g

va už čekejninkų čamp 
Stankūno radio oktetas 
nuos kelias gražias 
Tad kiekvienas darbi 
kuris tik atjaučia, dari 
judėjimą, turėtų atsila 
Lygos vakarėli.

Richwoodo Kasa kailis 
vo studentų būriu d^ 
Lygos vakarėlyje ir

supliektas ir iš jo atim 
pionato karūna.

Great Necko Balsys
yra mums žino.i ia. jau
pasirengęs vykti į lygic
karei j ir atimt; cam pm
Karoliuko, 0 pa si imt i
karnų, metu sau tą auk
kinę ir vardą č anipioi
Baksiu juoko ni ■k ros i,
yra farm' j\vs ir gana
Pernai tik su juo ir
Brooklyne, Riu; v ood
narsie ir Ne v. ū m -o <
nai. Tiesa. U.m ' P r
jo, bet nčia k< >!.'-■ g;
brookĮvniškia’ z . kad p
dvidešimties opo ’, < 11 *;
vienas Karoliu!-k . * H
rnuotą Baisį > J » 1 n.

Bet jeigu < ; * 0 Net
ima čainpionat.i
kiu, tai skauda 1 < < >

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Suimtųjų šnipų byla pavesta 
srities teismui. Reikia tikėtis, 
kad laike teismo dar daugiau 
paaiškės apie ponų socialde
mokratų susirišimą su šnipų 
agentūromis.

Ar ne geriau būtų ponams 
socialistams viešai pasiskelbti, 
kad jų principas—tarnauti sa
vo šalies žvalgybai? Tuomet 
niekas jiems nedarytų jokių 

i, nes žinotų, kad jie 
I savo principams ištikimi. Da
bar dirba žvalgybose, atliki- 

1 nėja provokatoriškas darbus ir 
j vis dar dangstosi darbininkiš
ka skraiste, sakosi, kad rūpi
nasi darbininkų reikalais.

Kad ponai socialdemokratai 
bendrai darbuojasi su žvalgy

bų įstaigomis, kad jie t 
, nereikia 

Juk jie virto 
priešais, patapo 

talistų klasės gynėjais,

FOREST CITY, PA

J
n j

J
k

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

£ y * a 1 ■ •“ 1

nevali Sovietinę Rusiją rankioti ži-j‘
• Į nias. Jo “mokytoju” ir va

ldovu buvo socialdemokratinės 
, organizacijos miesto Perl pir
mininkas, tūlas Prokofjevas— 
aršus karinis žvalgybininkas. 
Prokofjevui, “už speciali pasi-i 
darbavimą Latvijai,” socialde-; 
mok ratų frakcija per seimą iš-1 
gavo dovaną—nedidelį dvare- įa‘ žvalgybose, 

, b ! stebėti
! klasėsPabaigoje 1928 m. social

demokratų galva Prokofjevas.

arnau- 
daug 

darbo 
kapi- 
todel

sykiu su Latvijos karine žval- Kuli griebtis visokių^ būdų ^ap- 
gyba, pasiuntė Fedorovą į So
vietinę Rusiją šnipin'ėti apie į 
Rusijos karinę padėtį. Kada Į 
Fedorovas buvo sulaikytas, tai' 
jis pareiškė, kad priklauso 
prie socialdemokratų partijos.

Greitu laiku palei rubežių 
1 buvo sulaikytas ir kitas jo sė- 

; socialdemokratas, taipgi 
šnipas, tūlas Klecko, pas kurį 
rastas Latvijos Socialdemokra-

gynimui kapitalistinės tvarkos. 
Bet reikia stebėtis, kad dar 
darbininkų tarpo atsiranda to- 

' kių lengvatikių, kurie seka 
I paskui socialistus, manydami, 
!jog jie yra darbo žmonių už- 
Į tarėjai. švenčioniškis.

tas Sovietų valdžios, buvo Fe
dorovas, 27 metų amžiaus, na
rys Socialdemokratų Darbinin- 

' kų Partijos.
Fedorovas, turėdamas 17 

metų amžiaus, buvo įtrauktas

bilietas, išduotas 1920 metais. 
Klecko, būdamas socialdemo
kratų partijos nariu, per visą 
laiką dirbo Latvijos žvalgy
boj, 'kaipo šnipas. Jį taipgi 
siuntinėjo slapta į Sovietinę 
Rusiją šnipinėjimo tikslais.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Komunistų Pai'tija rengia vaka
rienę su šokiais ketverge vakare, 31 
spalių, Darbininkų Centre, 206 S. 
Main St. Vakarienei paskirtos ge
ros gaspadinės, .tat esam tikri, kad 
jos pagamins daug skanėsių. šo
kiams turėsim Andružio orkestrą. 
Pelnas skiriamas palaikymui Darbi
ninkų Centro kambarių. Įžanga $1. 
Kviečiame visus atsilankyti. Komi
tetas. 256-8

Spalių .16 d. Senas Vine.... = 
čia kalbėjo. Publikos buvo j 
mažai. Lietuvių darbininkų E 
čia gyvena daug, tai turėtų g 
daugiau lankytis į prakalbas. B 
Garsinta gana gerai. Prie baž-'j 
nyčios buvo plakatai išdalinta g 
ir muzikalė programa buvo i 
gana gera. Wilkes-Barre cho- B 
ristai puikiai dainavo. Bet čia B 
lietuviai didžiumoj parapijo-g 
nai, o kunigas liepė jiems neit E 
į prakalbas. Prie to, klebo-B 
nas surengė tą pačią dieną g 
krutamu jų paveikslų vakarą.'® 
A. L. D. L. D. kuopa nariais 
neskaitlinga, tai ir publikos su
darė mažai.

Draugai Navalinskai po pra
kalbų parsivedė pas save kal
bėtoją ir dainininkus ir pavai
šino gera vakariene. Nes kaip 
kurie dainininkai buvo pusėti
nai išalkę. Kai kurie, tai ir 
be vakarienės turėjo važiuot 
iš namų, kad suspėjus laiku 
pribūt. Nes kai kurie daini
ninkai mokiniai, tai iš mokyk
los į gatvekarį ir važiuoja, o 
pavalgyti nėra laiko. Bet Na
valinskai žinojo, kad bus al
kanų, tai ir papenėjo.

Dainininkas. ^imfliMiiiiiMiiiiiflitoiuiiiMuiuiiiM

Ateikite dabar! Jūs pama- g 
tysite daugiau visko negu g 
matydavote bent kada pir- | 
iniau. Visas būdingas pil- | 
nas prikrautas visokių jums g 

reikalingų rakandų.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIA!
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet w ^7 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- J J 
muštas Jacquard Velour’u & *
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zj<» d < 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- g | O 
hair’u M K

| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- įj A
g tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze f

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greenpoint 2372
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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

negali

MIRTYS-—LAID
Adomas

na Viktorija 
te. vos 1 1 i

metu

niūt
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AMERIKOS INTELIGENTINGU  M AS užtikrina spaudos laisvę.—Viešoji opinija liko paliuo- 
suota nuo tironijos, kuri uždrausdavo jai teisę išreikšti savo nuomonę visuomenės klausimais.

© 1929, 
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

R i'.

Bet 
visur ganėtinai 

Šitą maršrutą bu

rn .-u-n. N. J.

cs A

IMO

Telefonas — Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

niūtė—gruodžio 8 d
Laidotuves prižiūri grabo-Įdel “Laisvės 

rius J. LeVanda (Levandaus--neįsiliedžia? 
kas).

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: M^e9669Bell, Oregon 5136

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0174

MOKYKLA SU
736 Lexington

dalina krautuvninkams. O 
per visą vasarą daug darbinin
kų visai mažai dirbo, tąi sko
lų prisivarė, tai dabar tik da
linai atsimoka.

Mokytojum yra lietuvis, 
auto ekspertas-instrukto- 
Tikniavičius. Atdara iki 
vakare, nedėldieniais 10

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGĖSIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
naodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretu išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
icpamatuotą smerkimą prieš cigaretu rūkymą vyrams ir moterims.

REPUTACIJA
Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Būk nepriguhningas. Išmok karų 

Mūsų instruktoriai išmokins

kos Kon 
•uit smui 
v;; i kai bū-

Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakar?., Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

loja numirusius 
ūų. Norintieji 
m<> ir už žemą 
Įalandoje šaukl

io galite 
kapinių 

už žemą

Kąramą

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

“Keleivyje” 42 num. A. 
i Krapavickas, atkalėjęs 5 me
tus už nemorališkus darbus, 
taria žodį (tą žodį “Keleivis” 
meiliai sutalpino vos į dvi

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 161 h St., tarp 4th Avė. ir Irving 1’1., New York City

iki S I’. M. iki 4 I*. M.

spvagmmas padarė
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retu — Progresas padaryta. Mes pašalinėm nepamatuotą 
kaltinimą cigaretu prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

Abelno Nusilpimo.
Ūpo Nupuolimo ii

Strėnų

Dienos Per Vandenyną
—PER CHERBOURG’

6 DIENOS—PER BREMENĄ
Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir
veikt pradės nuo kovo men., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos i Lietuva
Patogus ir tiesus susinešimas .su bile Europos
salinu. Reguliariai išplaukimai kožną savaitę

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų informacijų

atsiklauskiL savo vietinio agento arba

NCCTH C3EKMAN

VIETOS ŽINIOS

Kas Bus Subatoj?

NMMMMl

kriaučių lygiečių vaka- j 
Kaip jau yra garsina-

a

*

ĖMIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
ta y bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretu. Ta kritika 
toliem jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

✓

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretu dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi

Kataro ir Chronil- 
Iš:,išėmimo, Galvos 

■vaikio. Padidėjusių 
Nosies, Gerklės Ne- 
o, Žarnų ir Mesla- 

Skaudčjimo ir Neural- 
at.T nusiminę, aš galiu jums 
moterų buvo pasekmingai pa- 

Atsilankykite 
PRIEINAMOS

KREIPKITĖS J DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo 
sekamų iigų: 
kų Skaunmų 
skaudi j tino, 
Liaukų, I’laueių ir Plaučių Dūdų Ligos, 
sveikumų

Kofesionalę
> adresu:

reet
PA

7546

ruler taker

Antradien., Spalių 29,4929

Artistų Paskirstymas j
Klases ir Dviejij “Sumaišy
mas” “Vienybės” Parengime

VISOKIUS 
s1 DUS Už

o Rakandų 
mo!

Jūs pama- 
visko negu 

it kada pir- 
ildingas pil- 
visokių jums 
rakandu.

Į “Vienybės” pramogą per-. 
eitą sekmadienį Klasčiaus sve-! ■ 
tainėje, Maspethe, suėjo koks 
aštuonetas šimtu žmonių, ne I 
tiek į koncertą, kiek pamatyt i 
basket ball žaidimą.

Babravičius ir kiti frakuoti, 
“pirmos klasės” artistai buvo' 
pastatyti vienoj pusėj ant plat- | 
formos, o “antraeiliai”—ant- į 
roj. Pas fašistinius tautiniu-' 
kus, mat, “išrinktieji” negal 
maišytis su paprastais.

Nesusipratimas ištiko, kuo 
met truputį susimaišė. Strums-1 
kienei, kuri buvo “išrinktųjų” 
pusėje, prisiėjo dainuoti duetą j 
su vienu vyru iš “antros kla
sės.” Padainavus, tas ima iri 
nuseka paskui Strumskienę, 
pas “išrinktuosius.”

Strumskis, matydamas, kad1 
jo žmona susimaišė su “papra-i 
stu,” dantimis kalena iš ap
maudo. Nuėjus jai nuo pa
grindų, jis kaip kirviu kerta: 
“Kam tau reikėjo tokį pristo
ti ? Atmink, kad aš esu 
Strumskis; ir tu darai man 
gėdą, besitrindama su to
kiais!” Strumskienė aiškinasi, 
kad nieko panašaus nėra; 
“ką gi aš padarysiu,” ji sako, 
“kad paskui mane nusekė tas 
žmogus ne į savo pusę?” Bet; 
Strumskio ožys nenuleidžia’ 
ragų ir gana, ir tas ponas pik
tai išbirzgia iš vienybiečių pa-j 
rengimo, išsitempdamas namo; 
savo “gerąją pusę.”

Čalis Juodasis.

H'WCTMWB

IUCKY

JUOZAS

Jokios Paperkamos Spaudos!

SENOVĖS PRIETARAS
Kiek Alaus Atgabenta Iš 

Kanados į Ameriką

MONTREAL, Kanada. — 
Alaus vertės $5,148,965 bu
vo eksportuota iš Kanados 
į Jungtines Valstijas 1928 
metais.

| 
ft

2 d. lapkr. (Nov.), “Laisvės” j 
name, lygiai 6 :30 vai., bus lie- 
tuvių 
rėlis.
ma, tai ištiesų taip ir bus: ko
va už čekerninkų čampionatą; 
Stankūno radio oktetas sudai
nuos kelias gražias dainas.' 
Tad kiekvienas darbininkas, 
kuris tik atjaučia darbininkų1 
judėjimą, turėtų atsilankyti į ! 
Lygos vakarėlį.

Richwoodo Kasakaitis su sa- I 
vo studentų būriu dalyvaus 
Lygos vakarėlyje ir tikrai 
tvirtina, kad Karoliukas bus 
supliektas ir iš jo atimta Čam- 
pionato karūna.

Great Necko Balsys, kiek 
yra mums žinoma, jau pilnai 
pasirengęs vykti Į lygiečių va- j 
karėlį ir atimti čampionatą iš; 
Karoliuko, o pasiimti ant se- Klausykit, Ex-Kalinys Komu-
karnų metų sau tą aukso pen
kinę ir vardą čampiono. Su 
Balsiu juoko nekrėsi, nes jis i 
yra farmerys ir gana kietas. 
Pernai tik su juo ir kirtosi 
Brooklyno, Ridgewoodo, Ca- 
narsie ir New Yorko čampio- 
nai. Tiesa, Balsys pralaimė
jo, bet nėra kokia garbė ir 
brooklyniškiams, kad po kokių 
dvidešimties oponentų atsirado 
vienas Karoliukas ir nuka
muotą Balsį sukirto.

Bet jeigu Great Neckas at
ima čampionatą iš brooklyniš- 
kių, tai skandalas!
riams, vyrai, negalima apsilei
sti. J. Mačiuta esąs tikras, 
kad šiemet yra nenugalimas 
bi kam oponentas. ' 
Bet brooklyniškiai tik ant ke-i 
lių negali atsidėti. — ----
niruokitės, nes laiko nedaug, 
tik iki su batai, o subatoje jau 
bus rungtynės.

1928 m.; Smetona meiliai prisiima, 
prižiūri grabo-Į del “Laisvės” “šventraščio 

Čia ir
koks skirtumas tarpe komu
nistų, socialistų ir Smetonos.

Kas link Stalulionio, kuris 
šnipu pavadinęs p. Krapavic- 
ką, tai kaip tokius reikia va
dinti, kurie tokioje kryptyje 
darbuojasi, kaip p. A. Krapa
vickas ?

T. D. A. 13 Kp. Kor. '

Puslapis Penktas

Roma.— Sekmadienį fa-

čiojo 
tu ves

iškilmingai apvaikš- 
septynių metų sukak- 
nuo įsteigimo teroris- 
fašistu valdžios Itali

f .lt <*•’ itstk*i*•r A* it

mKu.-U-5'
•c 

s;

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

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

New York.

Setas 
palvomis 

įvairiai de
du Setai, su 
galais stalu 
50
Pusryčių Se
kiniu viršum 
vyliaus kres- 
jiale kaina
50

MIRTYS—LAIDOTUVES

Adomas Serafinas, 49 metų, 
Kl Powers St., Brooklyn, N. 
Y., mirė spalių (Oct.) 27 d. 
Bus laidotas trečiadieni, 30 d. 
spalių, 10 vai. ryte, šv. Trai- 
cės kapinėse. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime savo žmo
ną Viktoriją ir dukrelę Alenu- 
tę, vos 11 metų amžiaus.

Ši šeimyna sutiko didelius 
didelius smūgius bėgyje vienų 
metų; dvi dukterys mirė per
eitais 
niūte, 
13 d..

metais. Teresė Serafi- 
16 m., palaidota rugs. 
1928 m., ir Ona Serafi-

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 
Speciali.škas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ii' anglų kal- 
boję, 
žymus 
rius L. 
9 vai. 
iki 12 va), ryte.

ko-;siejo daryt, bet tai ne kasdien, į liakasiai gana gerai uždirba, 
j djibar ir vėl jaučiamės pasil-jbet didžiumoj nekaip. Vidu- 

aišku,įseję. | tiniškai čia uždirbęs ne ką ga-
15 d. spaliui Senas Vincas i ii daug smarkaut, nes valgo- 

buvo sušaukęs progresyvių pa-' mi daiktai brangūs. Geresnės 
sikalbėjimą. Pirmiausiai Se-j mėsos apie 60 centų svaras; 
nas Vincas kalbėjo, kad ši ko- taip pat sviestas ir kiaušiniai. 
Jonija pusėtinai apleista ir jis i Drapanos irgi brangios. Tai 
norėtų, kad draugai daugiau ! kaip gauna dviejų savaičių už- 
vdiktų. Toliau jis ragino vi-i mokestį, taip greitai viską iš- 
su's stot į “Laisvės” vajų. Su
sirinkimas nutarė, kad visi A. 
L. D. L. D. nariai dalyvautų 
“Laisves” vajuje ir ypata, ga-| 
vusi daugiausia skaitytojų, su
ima visų vajininkų gautus skai
tytojus ir turi gera proga lai-j 

“Laisvės”!

Dusulio, taipgi 
Reumatizmo, Sciaticu 

gijos. Jeigu jus sergate ir 
pageli) ti. Tūkstančiai vyrų 
gydyta, su gerais ir pašto' 
pas mane ypati&kai. Slaptumas 
KAINOS—PRITAIKYTOS Ji. MS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratoi ijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI l ŽIIYKĄ

WILKES-BARRE, PA.
Seno Vinco prakalbų marš- 

Pasekmės ne-' | 
kokių pageidavo- pįrmą dovaną. “Laisvės”!

Naujų narių į A. L. JD. vajL1 ^urj pažiūrėt A. L. D. L. I 
Musų į p. i2-to Apskričio komitetas. | 

LpPiUžirašinejant skaitytojus, rei-l 
Publikos kaip kia kajbjnt įr į A< D> L> DJ 
-----------_.ket narius. Bendra nuomone šio! 

susirinkimo, kad nerengt taip j 
taikiai plačių maršrutų po vi-Į 
sąj apskritį, nes pasekmės bū
na nepergeriausios. Rengti 
tik didesnėse kolonijose tan
kiau, o iš priemiesčių ir taip 
žipgeiduoliai ateina pasiklau- 

Rengt platų maršrutą 
pasitaikius kokiems nors 

naiįjiems įvykiams. Bet ren
giant reikia visiems daug dau
giau dėt pastangų, kad gerai 
išgarsinus.

Darbai pastaruoju laiku čia! 
eina gerai. Uždirbt ne vieno
dai! uždirba. Kai kurie ang-

buvo tokios, 
me.
L. D. mažai gauta, 
dienraščiams skaitytoj ų 
pat mažai gauta. P 
kur sutraukta nemažai, 
literatūros ne 
išplatinta.
vome surengę gana patogiame 
laike ir prie prakalbų davėm 
gana gerą koncertinę progra
mą . Atsilankiusi publika bu
vo užganėdinta.

kuopos prakalbų ir korespon
dencijos “Laisvėje.” Pyksta, 
kad pagirtame Karsoną, kaipo 
kalbėtoją, .žinoma, kad ver
tas didžiausio pagyrimo minė
tas kalbėtojas, nes mes ne- 
bandom lygintis oratoriškumu 

Farme-!su darbo žmonių mulkintojais. 
J Beje, nemanykite, skaitytojai, 

' kad einu į polemiką su nemo- 
ralistu arba “Keleiviu.” Tik 

Tai gerai. noriu aP^ JU nesąmones pastę-
- bėti. Aš ir sakiau korespon-. ■- — o-----------

Visi trei-' dencijoje, kad Krapavickas ! Reikia tarti žodis ir apie svt. 
matė ir žino surinktų aukų at-i dainininkus, kurie dalyvavo Į tik 

J skaitąs, vienok stato klausimą, i per maršrutą. Tai K. Miški- 
kad pakenkus aukų rinkimui, i nis daug gelbėjo, nes jis vie- 

ijis taipgi matė ir sakosi skai- nas geriausių dainininkų mūsų 
j tęs “Laisvės” “šventraštį,” tik apielinkėje. Seserys Zdaniūtės 
mes,; komunistai, neskaitą sa-! dalyvavo visur ir 

šį metą pasirodė, 
tė palydėjo pianu daininin
kams gana gerai, kaip pradi
nė. G. Surdokas dainavo ir 
dar prigelbėjo dainininkus nu- 
vežt savo automobiliumi. A. 
Kaspariūtė dalyvavo Forest 
City su kitais dainininkais.

Tai čia suminėti dainininkai 
daug pagelbėjo paįvairint pra
kalbas. Aš, kaipo rengėjas šio 
maršruto, tariu ačiū visiems 
dainininkams, kad neatsisakė 
dalyvaut. Nors nekurie pa
vargo dikčiai, nes parvažiuoja 
namo apie pirmą valandą ry
te, o ant penkių reikia kelt ir 
eit į mainas. Man ta pati pri-

vo “šventraščio.” Tai, be abe
jo, matė generalę atskaitą 
Lietuvos Baduolių šelpimo Ko
miteto “Laisvės” 240 num., ta- 
čiaus savo malimalienėj sako, 
kad komunistai atskaitų neiš
duoda* iš surinktų aukų ir jau 
sukritikuoja, kad lygiai taip 
pat ir Smetona neišduoda at
skaitos, kiek sušaudė Lietuvos 
piliečių. Esą, nieko bendro 
neturi aukų rinkimas su Sme
tonos darbais Lietuvoje. Kaip 
sykis priešingai: juk todėl ir 
darbuojatės, kad pakenkti au
kų rinkimui ir gelbėjimui 
vargstančių po fašistiniu Sme
tonos jungu. Juk “Keleivį”

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Plaukų slinkimą, pleiska
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai gy- 
,dome naujais savo moksliš
kais būdais. Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu:
Mlle SUZANNE DANNELL 

308 West 94th Street
x New York City

o
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Kas yra žmogaus amžinas priefias?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvaro, het ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartota 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
IlrJlSn’c CnM (Miltelius nuo Šalčio) jokių fialčių ne-UI Milu S UCSu I bWtitjrS bijOi Ų$ 75c u£ baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!
Ilrhn I a Y Ta lt r centai už skrynutę) yra tai kanuoli pUI UU Edi lallu ĮŪtą amžiną žmogaug priešą—vidurių užki 
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
<1

o

>
<»

amatą ir pra- 
jus važiuoti ir

<f>

<f>

Į
įsteigta 25 metai.
dėk kelią j pasisekimą. ___ _ ..._________ __
taisyti visokių išdirbinių karus per'trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialūs klases moterims. Leidimas ir užganėdininias užtikrintas. 
Kiksės dienomis ir vakarais.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GRKKNPOINT 1411

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. I., N. Y. K»ap» Clerntont Arrow 
TELEPHONE! JUMPER »7»«

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

Siundomi pinigui fu caro adresu, užrašykite t

Al, žemiau paairalfi, liunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už k ar j nr.Ionlklt »M 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. su visais nunedymala, 
kaip vartoti.
▼ardas

No. 8t. er Ava.

Miaatas
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Puslapis šeštas EAISV8 Antradien., Spalių 29, 1929

ba Workers’ Book Shop’oj, 30 
Union Square.VIETOS ŽINIOS s™et^^isl,
Provokacija New Yorke

Ridgęwoodiečiu Domei!

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Paskaita “Laisvės” 
Svetainėje, Ketverge

j da daug ką nušviesti, aikštėn 
; iškelti. Gerbiamoji publika 
; turės progų duoti įvairius 
; klausimus, kokie tik ką labiau 
įdomina. Tegul tik daug jos 
susirenka, kad platesnės iš to 
būtų naudos.

.. . i Tai iki malonaus pasimaty-
tober) 31 d., 7:30 vai. yakare. nio, d. Jankūnai! Iki smagaus 
įvyks svarbi paskaita apie | pasižmonėjifno su drauginga, 
sveikatą. Kalbės visiems ge-i pažangia Brooklyno publika 
rai žinomas Dr. Kaškiaučius. , mūsų judėjimo centre—“Lais- 
Kurie esate pirmiau buvę Dr.ivės” raudonnamy!

Paskaita! Paskaita!
Šį ketvirtadienį, spalio (O

Kaškiaučiaus paskaitose, visi 
buvote patenkinti ir daug pa-1 
simokinote. Tad kiekvienas

Dr. J. J. Kaškiaučius.

žingeidaujantis apie sveikatoj fe, j2 Meti) SukaktllVČS 
dalykus, privalo nepraleisti ir i ; * .uwnmuuivo
šios paskaitos, kuri rengiama ' Sujungtos su Rinkimais ir 
rūpesčiu Didžiojo New Yorko ir n • v D 1 •• 
Darbininkiškų O r g a n izacijų ; Kova fTieS Reakciją 
Sąryšio. Įžanga veltui, ir jo-| Lapkričio 3 d.; sekmadienį, 
kws kolektos nebus. galingame masiniame mitinge

Kaip Daktaias Kaukiančius,;paminėj'imui Sovietu 12-kos 
taip ir rengimo komitetas pra-, u, sukaktuviu, ‘ Madison 
šo publiką nepavėluotu Pa-.Square Gardene, New Yorke, 
Skaitą reikės pradėti 7:30 val.|ka|b6g t,.ys iš septyililJ Gasto. 
Laiku pradėjus turėsime Pro-;njjos strejko vadų, kurie buvo' 
gą daugiau klausimų pastaty— nuteisti ilgiems metams kalėji-Į 
I1* D*-. Kaskiaucius t-uiės lai-;mo> (jabar yra ]ajkinai pa
ko plačiau juos paaiškinti, , u’įiiuosuoti po kaucijomis iki ape- 
po visko—visi galėsite laiku Įliacijos teismo.
namo sugrįžti ir tinkamai išsi-| Sakyg prakalbas žymiausi I 
miegoti. • komunistų kandidatai į miesto

KOMITETAS. Įvaldvietes. Apart juodašim- 
Kaip ta paskaita bus svarbi ir tiško kapitalo teismo prieš 

k,okia įdomi, matysite iš laiško,«G astenijos streikierius ir tenai 
kuriuo Daktaras atsakė į drg. .siaučiančio žmogžudiško tero- 
J. Jankūno užkvietimus ir už-'J’o prieš darbininkus, bus pla- 

‘ ’ čiai nušviesta ir abelnoji Ame
rikos reakcija; o ta reakcija 

• pasireiškia kad ir tokiais nuo- 
tikiais, kaip nuteisimas kalėji- 
man šešių jaunų darbininkų 
Los Angelese, areštavimas 

. Chicagoj 26 vadovaujančių 
I komunistų, pogromai ir areš
tai prieš New Yorko streikie
rius; socialistų bendradarbia
vimas su kapitalistais prieš 
kovojančius darbininkus.

Bus išdėstyta komunistų ko
va ir programa prieš pasku
bos darbą fabrikuose, prieš už
darbių kapojimą, už socialę 
darbininkams apdraudą senat
vėje, bedarbėje, ligoje ir t. t. 
Atėję į tą masmitingį pama
tys, aiškiai kaip ant delno, pa
vojus naujai gręsiančio impe
rialistinio karo, kuris visų pir-

klausimą apie temą.
Dr. Kaškiaučiaus Laiškas 

1929 m., spalių m. 3 
Gerbiamas Drauge 
J. Jankūnai!

Klausiate temos, kokią 
sirinkčiau paskaitai ant 
spalio m. dienos, šio ketvirta
dienio, “Laisvės” svetainėje. 
Tegul tam kartui bus apie vie
ną paprasčiausių ir tuo patim 
tarpu blogiausiai /suprantamų 
ligų—apie ramatą, ramatizmą 
ir reumatizmą.

Ramatas tas, ramatėlis— 
yra tai visų jodomas, visų do- 
vijąmas arkliukas! Tuo naba
gu kuineliu jodinėja bet koks 
daktaras-daktarėlis! Išpasa
kojęs savo skausmus, paklausi 
gydytojo, kokia tai galėtų bbū- 
ti liga. Reumatizmas, išdi- ma yra taikomas prieš Šovie- 
džįai tau atšauna daktaras, ir 
žinokis tu sau sveikas. Tavo 
žinojimas nuo to pasakymo 
neikiek nepadidėjo. Kas tai 
yra tas reumatizmas, iš ko jis 
prasideda, kuo apsireiškia, ką 
paskui save velka, kokie, va
dinas, jo dadėčkai bei susipai
niojimai, kaip jo vengti, kaip, 
juo susirgus, daryti ir tt.: ši
tokie ir panašūs klausimai 
daužosi kiekvienam ligoniu po 
galvą, bet išaiškinimų visiems 
tiems paraliams nesusilauksi iš 
susiraukusio daktaro. Parašė 
tau receptą, atsiėmė savo po
pierinę ir eik sau, iš kur at
ėjęs, tik neužmiršk vėl greit 
ateiti. O apie ligą, kaip užsi
laikyti, kaip ką—gydytojui
nėr kada burnos ausyti. Mat, 
perdidelis aiškinimas neigia
mai atsiliepia į gydytojo kiše- 

Tai kam čia dabar sau 
Perdaug Ii-

d

pa-
31

Spalių 27 d. kai kurie anglų 
laikraščiai pranešė, kad dieną, 
2:30 valandą, Sovietų lakūnai, 
pribus į Curtiss Field, L. 1. 
Nors tas pranešimas buvo abe
jotinas ir tuojaus kai kuriems 
draugams pasakiau, kad čia 
bus taip vadinama “laikrašti
nė antis” paleista, vienok nu
tarėme del visko važiuoti. Nu
važiavome į vietą po dviejų, 
žmonių dar buvo nedaug. Or
laiviai pasikeldami ir nusileis
dami sukelia didžiausius dul
kių debesius, kuriuos vėjas tie
siai neša ant susirinkusių. To
dėl stovėti stačiai nepakenčia
ma. Tuojaus pradėjo žmonės 
rinktis iš visų pusių, daugiau
siai važiuoti automobiliais. Ka
dangi ten randasi netoli ir 
gelžkelio stotis, tai daugelis 
atvažiavo traukiniu. Pribuvo 
ir keli specialiai nusamdyti 
busai, iš kurių pasipylė ukrai
niečiai.

Bet jau sustojus toje vietoje, 
j tuojaus pasirodė provokacija, 
1 nes valdžios atstovų nebuvo, 
įtik vietinė policija, kuri visuo
met ten randasi, žmonės vie
ni kitų klausinėja, ar tikrai 
šiandien lakūnai pribus, bet 
niekas nieko nežino. Apie 
trečią valandą jau galėjo būti 
arti trijų tūkstančių žmonių, 
didžiumoj rusų. Kadangi mes, 
keletas lietuvių, turėjome pri
sisegę guzikus pasitikimui So
vietų lakūnų, tai labai daug 
žmonių vis ėjo pas mus klaus
ti ar tikrai jie pribus, nes, ma
tomai, skaitė mus kokiais ofi
ciozais. Reikėjo stačiai saky
ti, kad čia spaudos provokaci
ja ir daugiau niekas.

Po trijų pasigirsta per radio 
balsas Sovietų Unijos Draugų 
atstovo. Visi subėga klausyti. 
Jis pasako, kad čia provokaci
ja ir ją iškirto baltagvardie-Į 
čiai, 
rengė šiandien atvažiuoti, kad i 
jie atvažiuos trečiadienį po 
pietų. Baltagvardiečiai jau iš- 
anksto nori užkenkti ir tą pro
vokaciją paleido, kad suklaidi
nus ir supykdžius publiką.

Tarpe susirinkusiųjų kyla 
ginčų : vieni sako, kad čia tei
sybė, kiti ginčina, kad čia ne 
baltagvardiečių darbas, bet 
kapitalistinės spaudos. Dau
gelis spjaudo, pyksta ir va
žiuoja namo, nes kad ir norė
tų pažiopsoti, tai dulkės kan
kina. Kai kurie turi daugiau

rinkimas bus trečiadienį, 
vaL vakare, 30 d. spalių 
tober)|, Degulio svetainėj, 147 
Thamęs St., Brooklyne. Visi 
nariai; būtinai turi atsilankyti.

Orge.nizatorius.
(257-258)

Įgaus persiimti su pasaulio 
|čampionu R. Schickatu.

. i Juozas Komaras miklina sa- 
susl-Įvo dideles spėkas.
8-ta I
(Oc'-I

Aido Choro Nariams ir .Kitiems

Komaras su Ragenų imsis 
iki pergalei.

Katras laimės, tas gaus 
grumtis su pasauliniu čampio
nu Schickatu lapkričio 6 d., se- 
redoj.

Šiandien vakare,* apart Ko
maro su Ragenų, New Ridge
wood Grove risis sekamos po- 

I ros:
George Calza su airiu Pat 

McKay. Calza apsiėmė jį par-
Drangai choristai ir choris- tiesti į 30 minučių; jeigu to

tės, nepamirškite, kad rytoj, 
utarninko vakare, 29 d. spalių, 
8 vai. vakare, įvyks svarbus 
Aido Choro susirinkimas “Lai
sves” svetainėj. Visi nariai bū- Texas; 
kite iri naujų dainininkų atsi
veskite!, 
ran i‘

Susirinkimas 
žingeidus, nes, 
dalykų, bus pilna apyskaita 
“Kornejvilio Varpų” operos lo
šimo. (Taigi nepamirškite, nes 
tik čia' sužinosite, kokias pa
sekmes mūsų choras turėjo 
paskiausiam e parengime.

V. Dvariškis,
i Pirmininkas.

nepadarys paskirtu laiku, tai 
airys bus pripažintas laimė
toj um. Bohemas Rudy Dusek 
glėbiuosis su Paul Jonesu iš 

italas vidutinio svorio 
čampionas Joe Parrelli—su

Norintieji įstoti cho- Ch^ąrlesu Westu iš New Yor- 
taiip pat yra kviečiami. ]<<>; 0 pietų-slavas Geo. Man-

1 ; bus visiems nich—-su Cliffu Binkley išus visiems nich—su 
apart kitų Ohio Universiteto.

TEATMS-DJIHOS-HIIIZIKA
“RAUDONASIS ORO VYTIS”

Kas norėtų matyt paveiks
lus pereito karo mūšių ore, sa
vo norą gali patenkint Mo
rn art Theatre, Fulton St. and 
Rockwell Place, Brooklyne, 
kur rodo judį “Richthofen: 
The Red Knight of the Air” 
(Richthqfenas, R a u d o n asai 
Oro Vytis).

Richthofenas — garsiausias! 
Vokietijos lakūnas, paskilbęs 
savo pasižymėjimais oriniuose 
mūšiuose!. Jis pavadintas 
“Raudonuoju Vyčiu” todėl, 
kad jo lėktuvas visuomet bū
davo raudonos spalvos. Jis 

žemyn 80 orlaivių

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

8

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. £
to?gy?wy2?yz2????yCTzy^???z?/VZf^/7??;vz??z?7????z.’y??y^7?777?77y?????7z??'?^??v?,Ay.,/yvi'. -v.'.v,

Rdž

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

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.

TELEPHONE, STAGG 9)05

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIST AS

X -Spin d u l i v D io (Į noza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

i"

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai, yra šiluma ir visi pato- 
Taipgi gaminamas namie ir 
Kreipkitės po num. 1195 

Ave., ant pat viršaus, Brook- 
Y. 256-8

gu mai. 
valgis. 
Putnam

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
SALES—PARDAVIMAI Sugrįžo atgal i Williamsburgh ir 

čia jis tęs savo praktikavimą 
medicinoje.

VALANDOS:
10-12 prieš pict : 2-8 ]>o i>i<(.
Ketvertais ir suimtomis iki fi 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR

PARSIDUODA 3 kavalkai fomišiaus, 
gesinis pečius ir radio. Galima 

pirkti labai pigiai. J. Asevičius, 953 
Wyckoff Ave., Brooklyn, ,N. Y.

252-7

Tel.. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮNufotografuoja i 

ir numaliavoja I 
visokius p a - į 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo-; 
mis. Atnau- | 
jina senus ir ? 
kra javus if Į 
sudaro s u j 
amerikoniškais |

Darbą atlieku gerai Ir pigiai | 
Kreipkitės šiuo adresu: f

JONAS STOKES Į 
j 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.!

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

j numušė
i, kad Sovietų lakūnai nesi- a™erik(,n'i j1’
.0-5 Šiandien Atvažiuoti kad|kltlJ pĮiesinillkll ; nuo JO 

smarkumo žuvo 100 talkinin
kų orlaivininkų.

Įdomuš tai buvo charakte
ris. Paprastuose suėjimuose 
su žmonėmis, vis tiek vyrais ar 
moterimis,—nedrąsus ir ne
mėgstantis kompanijos. Nors 
jaunas, gražus ir gabus, bet 
jam atrodo, kad jis blogą į- 
spūdį žmonėms daro, kad gal 
būt apie jį blogai jie mano, 
kad jis negali jų draugijoj pa
sirodyti taip gerai, kaip kiti. 
Bet kovoje, mūšiuose—tai tik
ras velniais. Karui prasidėjus, 
mylimiausias jo darbas ir spor
tas, tai dvikovos su priešininkų 
orlaiviais. Į Asmeniškos neapy
kantos prieš francūzus bei ki
tus talkininkus jies neturėjo. 
Bet pas jį buvo augštame laip
snyje išsivystęs instinktas pa
sekmingo medžiotojo—šiame 
atsitikime jo medžioklės cie- 
liais buvo priešingos pusės 
žmonės ir orlaiviai.

Galų gale, jis liko pašautas; 
bet ir krintant žemyn, jis dar 
šaudėsi su priešininkais. Nu
krito į jų pusę. Pagerbdami 
jo narsumą, patys priešai gar
bingai jį palaidojo.

Šis veikalas yra “didvyrio 
garbinimas;” kariško amato 
augštyrl kėlimas, šio amato 
“garbė” pabrėžiama netgi tuo 
faktu, kad įr priešinkai su pa
garba palaidoja Richthofeno 
lavoną. Supraskite, narsus ka
riautojas yra ne tik savo tė
vynės apgynėjas, bet ir žmo
gus, kuriam priklauso tarptau
tinė garbė, šitaip piešiamos 
garbės sąmoningi darbininkai 
nepripažįsta, 
žvilgsniu tas 
kovoja prieš 
pirmučiausiai 
imperialistus,

i kuris deda galvą už proletari
ato reikalus.

475 Grand Street,

Tel., Stagg 10124

pagelbsti 
malimą.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia papročio 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO
tų Sąjungą.

Minint šias dvylika-metines 
Sovietų Respublikos sukaktu
ves, bus parodyta, ką darbi
ninkų valdžia nuveikė naudai kantrybės ir dar žiopso i orlai- 
savo šalies proletariato, kaip 
tuo laiku pakėlė darbininkų 
gerbūvį ir šalies ūkį, ir kaip 
sėkmingai jinai vykdo savo 
Penkiii Metų Planą, sulig ku
rio ne tik pasivys, bet ir pra
lenks kapitalistines šalis įvai
riose pramonės bei ūkio srity
se.

Bet tai bus ne vien tik So
vietų laimėjimų minėjimas; 
tai kartu bus ir mobilizacijos 
mitingas pasmarkintai kam-i 
panijai už komunistus šiuose! 
rinkimuose ir kovai prieš ben-Į 
drąją Amerikos reakciją, prieš į 
racionalizaciją, bedarbę ir kt. i 

Kad sykiu su tuom bus ir1 
gera dainų ii- muzikos progra
ma, tatai savaime supranta
ma. Darbininkų atsiliepimas į 
tą Sovietų gyvavimo 12-tą mi
nėjimą yra didelis. Spėjama, 
kad galės ir tikietų pritrūkti. 
Todėl patariama tikietus iš-

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai m atėmęs i. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

vius, kurių ten pilna.
Taip bežiopsinėjant ir besi- 

skirstant publikai, vėl pasigir
sta per radio balsas ir Čia pat 
išsiduoda, kas tą provokaciją 
padarė, šiuom sykiu pradėjo 
aiškintis atstovas “Russkogo 
Obbjedinionnago Komitetą,” 
kad jie esą nekalti, kad jie su- 
batos vakare gavę telegramą iš 
Chicagos ir paskui telefonu bu
vę jiems pranešta, kad lakūnai' 
pribus 27 d. po pietų, todėl 
tas komitetas (baltagvardie
čių) susirinkęs ir nusprendęs, 
.. 1 reikia pranešti spaudai. 

’! Iš jų pusės nebuvę jokių ap
gavysčių, bet čia esanti tele
gramų pranešėjų kaltė. Va
dinasi, savo pasiteisinimu išda
vė savo provokacinius darbus 
ir publika, kuri buvo dar užsi- 
likus, persitikrino, kas tą bjau
rų darbą atliko.

Reikia pasakyti, kad lietu
vių buvo nuvykę keletas desėt- 
kų. Gal buvo ir daugiau, bet 
aš skaitau tik tuos, kuriuos pa
žįstu.

Rytoj po pietų atlėks Sovie
tų lakūnai ir kurie gali, turi 
nuvykti juos pasitikti.

V. Paukštys.

bus

SOVIETU LAKŪNUS

POLO GROUNDS, 8th Ave. and 155th St.

įžanga $1.00. Bilietus Jsigykit “Laisvės” Ofise

♦ pa ’ */• ** £V* ' l* ? h ■»*1

Pa., apsigyventi

' biznis gadinti ?
goniai išmanys, perdaug viską 
žinos, žinos, kada ir kaip už- 
silaikyt,—tai gydytojui 
tuščias kabinetas. . .

Tai vat kaip tik šiuos pai
nius klausimus ir pakamanti-j anksto nusipirkti Komunistų 
nėsime to ketvirtadienio vaka- Partijos distrikto ofise, 26 
re. Tema plati ir įdomi ir ža- Union Square, New Yorke, ar-

DARBININKAI! PASITIKIME

PASITIKIMO MITINGAS ĮVYKS SUBATOJE

2-rą Dieną Lapkričio (November), 1929

Vasiliauskaitės Vedybos 
Su James Hill’u

Sekmadienį įvyko James 
Rill’o su Emilia Vasiliauskaite 
vedybų pokilis “Laisvės” sve
tainėje. Vestuvės buvo vienos 
iš didžiausių ir linksmiausių.

Jaunosios tėvai yra Magda
lena ir Tarnas Vasiliauskai. Ji
nai pora metų atgal atvyko iš 
Freelando,
Brooklyne. Jaunasis yra ame
rikonas.

Geros jaunavedžiams klo
ties ! R.

416

GRABORIUS 
(Undertaker)

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Darbininkišku 
garbingas, kuris 
imperialistus, ir 
prieš savo šalies 
ir tas didvyris,

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

SPORTAS

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

ČAMPBONU

suKomaras risis
Jungtinių 

čampionu,marihu

ŠIANDIEN RISIS SU 
MARINŲ

Juozas
George
Valstijų
šiandien vakarą, New Ridge
wood Grove, Brooklyne.

Katras laimės, tas paskui

.

J. LeVANDA
( Levandauskas)

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.

GRABORIUS
(Undertaker)

Telephone: 0783 Stagg

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




