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Desėtkais tūkstančių darbi

ninkai visur pasitinka Sovietų 
šalies lakūnus.

Darbininkai juos visur svei
kina dideliu entuziazmu ne tik 
todėl, kad jie perlėkė per labai 
pavojingas lėk jojimui 
tolimuose šiauriuose.

Jie yra sveikinami da 
del, kad vienintelė ant 
skritulio darbininkų

No. 259 Telephone, Stagg 3878

Laivyno Viršininkas Pavo
gęs Užkasė žemėj $47,000

a

ir to- 
žemės 

valdoma 
šalis jau pajėgė išmokint ir iš
lavini savo darbininkiškus la
kūnus.

Kapitalistiniai lakūnai lekio
ja už pinigus ir del garbės, 
kad įgyt daugiau patyrimo, ku
ris bus panaudotas sekamam 
pasauliniam kare didesniam 
pavergimui ir slėgimui darbi
ninkų klasės.

Sovietų šalies lakūnai per
duos tuos patyrimus darbinin
kiškai socialistiškai valstybei, 
kurios uždaviniai ir tikslai yra 
ne tik apsigint 
imperialistinių
bet sykiu apgint ir paliuosuot 
viso pasaulio darbininkų klasę 
ir visą žmoniją iš po kapitalo 
jungo.

Kiekvieno darbininko būtina 
pareiga juos pasitikt ir nuo
širdžiai sveikint.

nuo puolimo 
razbaininkų,

agentų 
gyvuo- 
Sąjun- 
įtekmė 
ir ple-

Šių metų paminėjimas dvy- 
likmetinio jubilėjaus Rusijos 
proletarinės revoliucijos yra 
ypatingos svarbos.

Darbininkams yra svarbu 
apvaikščiot tą jubilėjų ne vien 
todėl, kad, nežiūrint visų šlykš
čių, bjaurių ir purvinų šmeiž
tų ir puolimų pasaulinės bur
žuazijos ir jos visokių 
sykiu, Sovietų Sąjunga 
ja ir stiprėja. Sovietų 
gos galia drūtėja, jos 
tarpe darbininkų auga 
čiasi.

Šis jubilejus bus minimas ir 
sveikinamas darbininkų da ir 
todėl, kad, nežiūrint visų pai
numų ir keblumų, budavoji- 
mas socializmo eina smarkiu 
tempu pirmyn. Per vienus tik 
metus užsibrėžto Penkių Metų 
Plano padaryta didelis šuolis 
pirmyn. Galima drąsiai sakyt, 
kad bėgyj ateinančių keturių 
metų Sovietų šalies industriali
zacija ir socializacija pasieks 
gana aukšto laipsnio, o vėlesni 
to darbo etapai bus daug leng
vesni.

Apie tai darbininkai plačiai 
turėtų diskusuot ir kalbėt dirb
tuvėse ir kviest mases 
darbininkų į jubilėjinius 
gus.

naujų 
mitin-

prasi-

WASHINGTON — Leite
nantas Charles Musil, laivy
no algų išmokėtoj as, kalti
namas suvogime $54,600, 
buvo pabėgęs rugsėjo 28 d. J “Laisvės 
bet spalių 14 d. pasidavė Kad vajus greitai eis prie pa- 
laivyno viršininkams New p_a,ig°s’ v° me^ ^pasiekėme 
Yorke. Jis prisipažino prie 
vagystės. $47,000, kuriuos 
jis buvo apkasęs žemėj, ta
po atrasta. Jis bus teisia
mas.

Laisvės” Vajus Greitai Eis Prie Pabaigos; 
Turime Visi Smarkiai Pasidarbuoti

Draugai skaitytojai, pradėki- 
• me daugiau kreipti domės į 

vajų.- Atminkime,

Nesurinko Užtektinai Pa
rašų Prieš Young Planą

Wall Streeto Šerų Smu
kime Prarasta Apie 
25 Bilionai Dolerių

■ Pavojus Bankams

tūkstančius lietuvių darbinin
kų, kurie dar neskaito “Lais
vės”. Iki šiol neperdaugiausia 
gavome skaitytojų. O jų gali
ma gauti, tik reikia pasidar
buoti. Tai parodo tie draugai, 
kurie yra gavę net po keletą 
skaitytojų.

Mes prašome kiekvieną skai
tytoją atlikti savo pareigą, gau
ti nors vieną naują skaitytoją. 
Tas lengva padaryti. Raginki
te savo draugus-pažįstamus už
sirašyti i “Laisvę”. Per vajaus 
mėnesį varykite agitaciją už

Vajininkų Lenktynės
Drg. J. Sinkauskas, Pater-

< son, N. J., pasirengė pralenkti 
[Detroito vajininkus. Jeigu de- 
troitiečiai nesukrus smarkiau 

tai tikrai jis juos

WASHINGTON.— Sulig 
vėliausio aprokavimo, ant
radienį, nupuolus šėrų ver-' 
tei, New Yorko biržoj pra- i 

$23,000,000,000 darbuotis, 
pralenks.

Phialdelphia yra pirmoj vie- 
Detroitas vejasi.

rasta nuo
iki $25,000,000,000.

Senatorius Brookhart au
toj. Detroitas vejasi. Bet di
delėse lietuvių kolonijose, kaip 
tai Wilkes-Barre, Scranton, 
Shenandoah, mažai tėsidarbuo- 
jama. Bostonas irgi turėtų iš
sijudinti į darbą.
Kiek Kas Turi Naujų Meti

nių Skaitytojų
M. Philadelphia, Pa. 
Detroito vajininkai
J. Sinkauskas, Paterson
L. Pruseika
A. Walley, E. Norwalk 

Conn.
J. Bakšys, Worcester 7l/> 
LDSA. 26 kp., Rochester 7 

Namikas, Waterbury 7
J. Degutis, Binghamton 6*/2 

Simutis, Nashua, N. H. 6 
Mažeika, Cleveland

tradienį pareiškė, kad jeigu 
toliaus tęsis Šerų puolimas, 
tai gali gręsti pavojus ban
kams.

Iždo ministeris
laikė konferenciją su pre
zidentu Hooverįu ir Fede
ral Reserve (Banko) Tary- 

™ * apie

Mellon

bos nariais; Tarėsi 
Šerų puolimą.

Puolant šėranįs New 
Yorko biržoj, pasireiškė 
šėrų puolimas ir kitose ša
lyse: Vokietijoj, Holandi- 
joi. Anubio j-

Trečiadienį, stambiems 
bankieriams atėjus i pagel- 
ba, šėru vertė pakilo nuo 
vieno iki dvylikos punktu. 
Stambūs finansieriai 
pastangas sulaikyti 
puolimą, \

deda 
šėru u

28

W2
14

J.

J
J
M. žaldokas, Pittsburgh
G. Krance, Bridgewater
Ig. Aleksiejus, Phila.
G. Shimaitis, Montello
J. Mažeika, McKees Rocks 4
K. Bakanauskas. Easton 4 
P.

6

4‘/2
41/2

Atvėsus orui, kuomet 
deda visokie parengimai sve
tainėse, ALDLD. ir LDSA. 
kuopos būtinai turėtų pasirū
pinti savo kolonijose surengt; 
visą eilę priešreliginių mitin
gų. Tokiuose mitinguose kal
bėtojai turi būt statomi ne ko
kie nors tautiški laisvamaniai, 
bet komunistai.

Kova prieš religiją yra kla
sių kova, o tokioj kovoj vado-

Paryžius.— Etienne Cle- 
mentel. Francijos senato fi
nansų komisijos pirminin
kas ir buvęs finansų minis- 
teris Herriot kabinete, an- 
siėmė 
neta. v

su daryti naują kabi-

74-tos Vedybų Sukaktuves

PETERBORO, Kanada.- 
Josiah Anderson, 103 metų 
amžiaus, ir jo žmona, 93

vaut ir šviest darbo minias gali metų amžiaus antradienį 
tiktai klasiniai sąmoningi dar- . , 1
bininkai—komunistai. paminejo savo 74-tas vedy

bų sukaktuves.
Mūsų apšvietos organizacijo

se, ALDLD. ir ypatingai L.D. 
S.A., neretai atsiranda keistų 
ypatų, kurios nemažai žalos 
pridaro progresyviam liet, dar
bininkų judėjimui. Tokias ypa- 
tas galima pavadint “liežuvių 
malūnais”. Tokie “liežuvių 
malūnai” grūdų, žinoma, ne
mala, o dezorganizacijos, tan
kiai, nemažai pasėja.

Darbininkių Susivienijime 
yra nusiskundimų, kad kuopo
se sukiršinama narės, prisėja
ma neapykantos ir likviduoja
ma visas veikimas. Tas visas 
bjaurus purvinas darbas patei
sinama neva tuomi, kad kas 
nors ir kur nors persiskyrė su

vyru, arba pradėjo gyvent su 
kita ir tt.

Kieno kaltė? žinoma, tie 
“liežuvių malūnai” ar sužiniai 
ar kvailai ‘per savo tamsumą 
kaltina žmones, kurie jų su
pratimu “nemoraliai” pasielgė. 
Ištikrųjų kaltas kapitalistinis 
surėdymas.
tampriau glaust savo 
stiprint ir vienyt 
frontą prieš visų blogybių blo
gą, jos išsiskirsto.

Vienas iš dviejų—ar ap- 
šviest, arba, jeigu negalima 
proto pataisyt, “liežuvių malū
nus” šluot lauk iš organizaci
jos.

vietoj, kad 
eiles, 

darbininkų

Bakanauskas, Easton 
Janiūnas, Bayonne, N.J. 4 
Plungis Cleveland, O. 
Gendrenas, Rochester, 
Grybas, Norwood

M. Dobinis, Newark 
Urbon, Pittsburgh 
Gataveckas, Carnegie
Arminas, Minersville 

Deikus, Chicago 
Diamont, Pittsburgh 
Deveikis, W. Frankfort 
Joneliunas, Akron 
Naujokaitis, Montreal 

Piontka, Wilmerding- 
Paulauskas, Waukegan 
Ruzevich, Detroit 
Šipailienė, Port Carbon

1 M. žolynas, Harrison
Prisiuntė Naujų Skaitytojų 

šie Draugai:
U. Adomaitienė, Detroit, 2, 

M. Bartnikienė, Akron, O., 2, 
L. Tureikis, Philadelphia, D/E 
U. Litvinienė, Detroit 2/2, M. 
Matukas, Readville, Mass., 2, 
J. Cheponis, Montreal, Canada, 
11/2, K- Kaulinis, Brooklyn 2, 
G. Nausėda, Detroit 21/2, 
Daržinskienė, Detroit 4, 
Adomaitienė, Detroit, 2.

Jeigu šie draugai galėjo 
vieną kitą skaitytoją gaut, 
ir kiti draugai gali tą patį pa
daryti.
Prisiuntė Po Naują Skaity

toją šie Draugai:
P. Berukštis, Bethlehem, Pa., 

P. Butkevičius, Worcester, P-

K.

3^2 
3Vž 
31/2 
31/2 

3 
3 
3

3
3

3'

Kvalkauskaš, Zion Grove, Pa., 
J. Seskauskūs, Hudson, Mass., 
P. Šlajus, Chester, Pa., A. Bar- 
tašienė, Windsor, Conn., P. 
Janiūnas, Bayonne, N. J., A. 
Skirmontas, Maspeth, N. Y., 
F. Kubilis, Hamtramck', Mich., 
J. Bender, Herrin, Ill., F. Siau- 
čiulis, W. Frankfort, 111., I. 
Ratilis, Bridgewater, Mass., M. 
Prekuckienė, Waterbury, Conn., 
F. Bakaitis, Collinsville, Ilk, A. 
Nikstaitis, Vaux Hall, N. J., T. 
Lisajus, Brooklyn, V. Smalstis, 
Detroit, Mich., E. Rakita, Pitts
burgh, Pa., S. Ūsaitis, Detroit, 
Mich., O. Kašinskienė, Scran
ton, Pa., J. Ragauskis, Shelton, 
Conn., M. Jokubonis, Roches
ter, N. Y., K. Yurgelionis, Ak- 

I ron, Ohio, B. Thomas, Cudahy, 
Wis., Pečiulis, Grand Rapids, 
Mich., A. Jakštys, Detroit, 
Mich., J. žemaitis, Waterbury, 
Conn., A. Laurinavičia, Phila
delphia, Pa., A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y., V. Cekanavi- 
čius, Brooklyn, N.Y. D. Tūbelis, 
Montreal, Canada, N. Astraus
kienė, Detroit, Mich., A. Zaka- 
rienė, Detroit, Mich., V. Geral- 
tauskas, Detroit, Mich., V. Ste- 

’pankevičius, Detroit, Mich., 
Tvarijonas, Detroit, Mich., 
Sirutienė, Philadelphia, Pa. 
Dennis, Cliffton, N. J.

Ačiū tiems draugams 
draugėms, kad atliko savo 
icigą. Bet mes tikimės, 
jie pasistengs dar daugiau 
sidarbuoti.

P.

ir 
pa
kari 
pa-

Kursai Gydytojams Sve
timšaliams Sovietų Są

jungoj

MASKVA. — Maskvoje 
atsidarė kursai gydytojams 
svetimšaliams Sovietų svei
katos apsaugos klausimais. 
Į kursus'' jau atvažiavo 36 
gydytojai iš Vokietijos, 
Francijos, Amerikos, Čeko
slovakijos, Danijos, Lietu
vos ir Lenkijos. Artimiau
siu laiku atvyksta dar vie
na gydytojų grupė iš Vo-

Į kursų programą įeina 
lankymas Maskvos ir pro
vincijos gydymo įstaigų, 
važinėjimas į sanatorijas, 
kurortus, detalinis susipa
žinimas su dispenserizacijos 
darbu, darbo apsauga ir tt.
Fordas Budavos $1,000,000

Vertes Namą Paryžiuj

PARYŽIUS Fordo3
3 kompanija nupirko.' plotą

žemes ant kampo Boule
vard dės. Italiens, už dviejų 
blokų nuo Operos; užmokė
jo $500,000/ Ten pabuda- 
vos $1,000,000 vertės šešių 
augštų namą, kuriame bus 
išstatyti ant parodos Fordo 
automobiliai.

po 
tai

Paryžius.—Edouardo Da- 
ladier, kuris per tris die
nas bandė sudaryti kabine
tą, antradienį pareiškė, 
kad jis informuos preziden
tą Doumergue, jog jis ne
gali sudaryti kabinetą ir 
kad jis toliaus nebesidar
buos toj srity j.

BERLYNAS.— Vokieti
jos nacionalistams nepavy
ko surinkti užtektinai pa
rašų, kad išreikalauti vi
suotino balsavimo del 
Youngo plano. Nacionalis
tai nusistatę prieš tą planą. 
Parašu rinkimo laikas užsi
baigė antradienį. Turėjo 
surinkti 4,100,000 parašų.

SOVIETU LAKŪNAI NEGALĖJO TRE 
ČIADIENĮ ATLĖKTI Į NEW YORKĄ

Daug Darbininką Suvažiavo į Curtiss Orlaivių Lauką Pasi
tikti Lakūnus; Lakūnai Planuoja Atlėkti Šiandien

DETROIT, Mich.— Iš rengia prie kiekvieno 
priežasties blogo oro Sovie- lio;
tų keturi lakūnai, kurie le- 

 kia iš Maskvos į New Yor-
Sovietai Pasmerkė 5 Sušau- ką ?rI.aivIU **šalls Sovietu

dymui už Nužudymą 65 
Asmenų v*

MASKVA. — Trečiadienį 
penki asmenys, priklausan
ti prie banditų šaikos, tapo 
pasmerkti sušaudymui už 
nužudymą 65 asmenų. Ap
art paprastų gyventojų, jie 
nužudė šešis detektyvus.

Keturi tos šaikos nariai 
dar nesugauti, o dvidešimts 
aštuoni, jų tarpe keturios 
moterys, tapo nuteisti 
lėjiman nuo dviejų iki 
šimts metu.

ka- 
de-

Austrijos Darbininkai
Kovoja su Policija

VIENA, •Austrija. — Pe
reitą sekmadienį 9,000 fa
šistų, pasirengę uniformo
mis, demonstravo gatvėmis 
po policijos apsauga. Prieš- 
fašistinė demonstracija ta
po uždrausta.

trečiadienį nieku būdu ne
galėjo išlėkti'į New Yorką 
ir baigti savo 12,000 mylių 
kelionę.

Trečiadienio rytą lakū
nai nuvyko į Fordo orlaivių 
lauką ir planavo lėkti, bet 
kadangi oras buvo labai ne
patogus, tai nusprendė ne
rizikuoti. Po to jie pasiun
tė pranešimą į New Yorką, 
kad trečiadienį jie negali 
pribūti. Jie labai apgailes
tauja, kad reikėjo atidėti 
kelionę. Bet tai ne jų kal
tė. Jie turi būt atsargūs. 
Jie trokšta kuogeriausia 
atlikti kelionę, nežiūrint, 
kad prisieina užtęsti dieną 
kitą. Jie nelekia su tikslu 
padaryti greitumo v rekordą. 
Jų kelionė yra daugiau mo
kslinė, paremta tyrinėjimu. 
Už tai jie atsargiai p risi-

šuo

šianLakūnai mano, kad 
dien apie pietus jie pasieks 
New Yorką, jeigu bus pa
togus oras.

Kadangi buvo pranešta, 
kad trečiadienį lakūnai pri
bus i Curtiss orlaivių lau
ką, tai labai daug darbinin
kų ten suvažiavo juos pasi
tikti. Atvykusieji labai nu
siminė, sužinoję, kad lakū
nai nepribus. Lakūnai la
bai norėjo trečiadienį pa
siekti New Yorką—paskuti
nę savo kelionės vietą. Bet 
ne jų kaltė, kad pasitaikė 
blogas oras.

Nežiūrint suvėlavimo, 
New Yorko darbininkai en
tuziastiškai priims proleta
rinės šalies lakūnus. Gal 
būt orlaivių lauke tūkstan
čiai darbininkų negalės 
juos pasitikti, bet už tai jie 
rengiasi milžiniškam masi
niam mitinge lakūnus pa
sveikinti, lapkričio 9 d., Po
lo Grounds.

Sudegė Trys Mergaitės del' Pasakoja, kad Amerikos
Motinos Neatsargumo Biznis ant “Sveiko Pamato”

Bet Komu- 
surengė de-

monstraciją. Policija už
puolė darbininkų demon
straciją; įvyko susikirtimas 
su policija; du šimtus dar
bininkų suareštavo.

Marty Išrinktas Į Miesto 
Tarybą Paryžiuj

PARYŽIUS. — Andre 
Marty, komunistas, tapo iš
rinktas į Paryžiaus miesto 
tarybą. Marty vadovavo 
Francijos sukilusį laivyną 
Juodose Jurose, kuomvet lai
vynui buvo įsakyta šaudyti 
į Odesą 1922 metais. Už tai 
Francijos kapitalistai buvo 
įkalinę Marty.

Sovietai 60 Nuošimčių Javų 
Suktolektavo

MASKVA.— Sovietų val
džia antradienį pranešė, 
kad javų kolektavimo pro
grama jau tapo įvykinta 
60 nuošimčių šiais met. Iki 
gruodžio menesio 95 nuo
šimčiai viso javų bus suko- 
lektuota. Taigi, javų ko
lektavimo planas bus įvy
kintas mėnesiu pirmiau, ne
gu buvo nustatytas jam lai
kas.

Berlynas. — Lufthansa 
kompanijos paštinis orlai
vis Arado—5 antradienį pa
darė kelionę iš Konstanti
nopolio į Berlyną, 1,250 my
lių, į dešimts valandų.

CHICAGO.—Trys mažos j WASHINGTON.— Kad 
Matijevičių mergaitės, Ma-, nuraminti susirūpinusius 
ry, Gertrude ir Virginia,' šėrų vertės puolimu, Dr. 
sudegė, ištikus gaisrui Ma-'Julius Klein, prekybos mi- 
tijevičių name, priemiesty nisterio pagelbininkas, ant- 
Hodgkins. Viena mergaitė i radienį specialiai per ra- 
buvo penkių metų, kita tri- dio kalbėjo apie Amerikos 

biznio padėtį ir pareiškė, 
kad Amerikos biznis dabar 
esąs ant “sveiko pamato”’. 

**, biržoj pasireiškusi 
kerosino katastrofa mažai pnken- 

į kianti pirkimo pajėgai. Esą, 
Amerikos 
inercinė 
saugi.

Bet tai 
be j yra kas kita. New Yor
ko birža yra šalies biznio 
barometras. Šėru vertės 
puolimas, “dumpavimas” 
šėrų pardavimui parodo, 
kad Amerikos biznis mažė
ja, kad artinasi pramoninis 
krizis. Taip vadinami biz
nio “geri laikai” (“prospe-

jų, o trečia devynių mėne
sių.

Antradienio vakarą mer-
gaičių motina Helen Mati- Girdi, 
jevičienė vietoj
paėmė gazoliną ir pylė į pe
čių, kad užkurti greičiau 
pečių. Liepsna pasipylė į 
visas puses ir virtuvė užsi-

J. Matijevičius, tėvas, 
greitai įpuolė į virtuvę ir 
rado degančiais drabužiais 
savo žmoną ir vienuolikos 
metų sūnų. Jis užgesino jų 
drabužius, išgabeno lauk. 
Paskui puolėsi gelbėti mer
gaites, bet nespėjo—namas 
užsiliepsnojo. Matijevičie-

industrinė ir ko
št ruktū ra esanti

blofas. Tikreny-r

nė ir jos 11 metų sūnūs vei-’ ^Y”) baigiasi, 
kiausia mirs nuo apdegimo.i

Mqteris Nudūrė Vyrą
BELMAR, N. J.— Mar- 

garet Kugler, 33 metų am
žiaus moteris, prisipažino, 
kad pirmadienio vakarą ji 
nudūrė Wm. Studman, 40 
metų amžiaus vyrą. Ji sa
ko, kad pirmiaus ji mylėjo
si su juomi, bet vėliaus jį 
pametus. Studman atėjęs 
norėjo sumušti jos vyrą 
George Kugler, ji pasigrie
bė peilį ir nudūrė jį. Ji 
tapo sulaikyta be kaucijos.

PH1LADELPHIJ0J
PRAKALBOS

Sekantį nedėldienį, lap
kričio 3 d., Philadelphijoj 
bus svarbios prakalbos, 928 
E. Moyamensing Avė. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kal
bės F. Abekas iš Brooklyno 
ir D. M. šolomskas iš Eas
ton, Pa. Dainuos Lyros 
Choras. Visi lietuviai dar
bininkai dalyvaukite.

Komisija.

Būtinai Turime Pradėti Smarkiau Darbuotis “Laisvės” Vajuj; Kiekvienas Skaitytojas Gali ir Privalo Gauti Nors Vieną Naują Skaitytoją
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Bus Daug Svečių

kas

SCHENECTADY, N. Y

ū ringai pusę tiltas, kuris _ .. ~ . .. , .
00,000. Jis turės I Francuos Socialistą.
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karo stovis?
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PATERSON, N. Jt

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

išmai
ną, ir

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

be 
su- 
ar

pločio; virš Delaware 
vandens iškilęs 135 pė- 
Jis su reikalinga jo ga- 

žeme išviso kaštavo $35,-

inžinierius 
patarėjas prie McKinley 

ant

čia—meilės
žinome , kaipo 

Gi čia bus ir meilė 
Dvi, viena ki- 

sceno-

BOSTONAS IR APIELINKe :
•4-£-ą Į

SO. BOSTON, MASS.
Minėkime 12-kos Metų Su-' 

kaktuves Sovietų Valdžios 
*■ Gyvavimo

Einant žvaigždei 
darosi mažesnė, 

krūvą. Tuo pačiu

mo komisiją. Pasižmonėsi. 
—Reiks.
Girdėjo Rep. Plunksnaitis.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, $6.00
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00
Foreign countries, per year, $8.00
Canada and Brazil, per year, $6.00
—?■■■■- 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekančias Dovana

MMK

Laike Vajaus naujiem sk 
tytojam yra nupiginta k 
na vienu doleriu

Į TAI PRAŠOME ATSA 
KYTI VISŲ “LAISVĖS’ 

SKAITYTOJŲ

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

$5.00
METAMS

f r
Ketvirtąją 'Spalių 31, 1929 Ketvirta*!., Spalių 31, 19!

EUROPOS PRAMONES PERSIGERIMAS
* AMERIKONIŠKU KAPITALU

Bilionus dolerių Amerikos kapitalistai yra sudėję į 
į Vokietijos, Francijos, Anglijos ir kitų šalių pramones: 

vieni jąąsipirkę daugybę tų pramonių Šerų, kiti tapę 
partneriais su vokiečiais, anglais, francūzais ir tt.; treti 
įgiję-kontrolę ant kasyklų ir fabrikų įvairiuose kraštuo
se;! ketvirti—prisistatę savo fabrikų ir perėmę į savo 
rankas visokių visokiausias įmones Europoj ir kitur už
sieniuose.

; linsime keletą pavyzdžių. Amerikos Standard Oil 
Kompanija turi savo žibalo šaltinius Rumunijoj, Lenki
joj;'jo perdirbimo ir urminio pardavimo centrus—Angli
joj, Franci j o j, Vokietijoj, Čekoslovakijoj ir kitur. Ame-' 
rik$s Žemdirbystės Įrankių Trustas (Harvester Trust) 
turi didelius savo fabrikus beveik kiekvienoj stambes
nė j Vakarų Europos šalyj. Henry Fordas Anglijoj sta
tydina milžiniškas dirbtuves, kuriose galės pagamint iki 
200,000 automobilių per metus, tai yra, antra tiek, negu 
visos 68 anglų kompanijos, sudėjus jų visų gamybą krū- 

ū won. Statydinasi Fordas fabrikus taipo pat Vokietijoj, 
J?rancijoj, Belgijoj, Holandijoj ir Italijoj.

Bet nuo Fordo nenori atsilikti ir Amerikos General 
Motors Kompanija. Pernai General Motors nupirko 

,Vokiečių Opel fabrikus, kurie padirba pusę visų toj ša- 
‘lyj automobilių.

Amerikos General Electric .Kompanija turi savo dirb
tuves bei skyrius mažne kiekvienoj Centralinės ir Vaka
rinės Europos valstybėj. Tą patį reikia pasakyti apie 
Kodako fotografijos aparatų gamybą, amerikinį vaistų 
trtistą, Gillette skustuvų pramonę ir desėtkus kitų indus- 

- trijų
Kokių produktų Amerikos kapitalas pridirba Europoj 

iį kitur užsieniuose, tai jais užkerta arba susiaurina ke
lią. išvežimui į kitas šalis tos rūšies produktų, gamina
mų pačioje Amerikoje. Tatai gi veda prie fabrikų stab
dymo ir bedarbės didėjimo šioje šalyje.

‘ • Savo pramones Europoj amerikonai pastato pamatais 
Tącionalizuoto, nuodugniausio išnaudojimo, skubinimo, 
įsivedę tobuliausias mašinas. Europos kapitalistai taip
gi nenori atsilikti racionalizacijoj. Jų pramonės mašine
rija irgi sutaisyta taip, kad trumpu laiku pridirba dau
giau tavorų, negu galima būtų pelningai išparduoti na
mie arba išgabenti į užsienius. Todėl, pavyzdžiui, Vo
kietijoj jau virš pusmečio stovi 2,000,000 bedarbių armi
ją. Anglijoj—nuo pat karo užbaigos vidutiniai buvo ir 
tąbėra virš pusantro miliono nuolatinių bedarbių. Pasta
raisiais gi metais Amerikos bedarbių skaičius svyravo 
tąrp pusketvirto ir keturių milionų.
' '‘•Amerikos kapitalistai nebesuranda ne tik rinkų išpar
davimui perviršiaus produktų savo racionalizuotos pra
monės; jiem taip pat pritrūksta vietų, kur pelningai ga
lėtų įdėti (įvesdinti) savo kapitalą užsieniuose. Europa 
jau persotinta pramoniniu Amerikos kapitalu.

*Štai kodėl dabartiniu laiku taip katastrofiškai nupuolė 
ne-tik įvairių Amerikos pramonių šėrai pačiose Jungti
nėse Valstijose, bet taipgi ir šėrai amerikoniškai-angliš- 
kų/ amerikoniškai-francūziškų, amerikoniškai-vokiškų .ir 
kt. tokių kompanijų Europoj.

..’.Teisingai, vadinasi, Komunistų Internacionalo šeštasis 
Kongresas numatė ateitį, pareikšdamas, kad ir Amerika 
yifa dalis bendrojo krizio, apimančio visą kapitalistinį 
pasaulį, su jo pamatiniais vidujiniais ir išlaukiniais 
prieštaravimais, neišvengiamai vedančiais linkui naujų 
imperialistinių karų už rinkas ir pelningas kapitalo įves
dinimui vietas. / ;

gi trečias pokarinis laikotarpis su jo nesaikuotu 
iShaudojimu darbininkų ir aštrėjančiais kriziais pasku
bins darbininkų klasės kairėjimą (radikalizaciją) ir ves 
prie.'vis griežtesnių klasinių, revoliucinių mūšių.

Visų Patersono lietuvių dar- 
Jd. lapkričio, A. L. D. L. D. | bininkiškų organizacijų, kaip 

2-ra kuopa rengia draugišką Tai: A. L. D. L. D., L. D. S. A. 
y<|Carienę, Piliečių Kliubo sve- kuopų, “. .
tainėj, 3^6 Broadway.
džia 6:30 vai. vakare.

Kiek teko girdėti iš komisi- dėjimu, įvyks susirinkimas 3 
jO0, tai vakarienė bus visais d. lapkričio, lygiai 1-mą vai. 

Valgius ga-ipo pietų, Bakanausko svetai- 
Po su- 

į naujausios maaos. Taipgi[sirinkimo kalbės drg. L. Prū- 
bįs gera programa, susidedam 'seika.

? ti; ii muzikos, dainų ir pra-| Visi “Laisvės” skaitytojai 
kalbų. i ne tik patys privalo dalyvauti

JTad visi, kurie tik išgalėsi-[šiame susirinkime, bet turi at- 
r mte, dalyvaukime A. L. D. L.Įsivesti ir savo draugus, kurie 

D} 2.-rosJKū°PoS draugiškoj va-i neskaito “Laisvės” ir nežino, 
kad toks susirinkimas įvyks.

Pasistengkime šį susirinki
mą padaryti kuo skaitlingiau
siu.

Laisves” skaitytojų ir 
Pra-Į rėmėjų ir abelnai visų, kurie 

tik rūpinasi darbininkišku ju-

| atžvilgiais gera.
> mins tam tikri ekspertai, pa-jnėj. 62 Lafayette St. 
į »4i naujausios mados

’ Jucienėj, minėdami tą didžiąją 
dįrbirnnkų šventę-—12 metų 
Sovietų Valdžios gyvavimo 
Rnaijoj sukaktuves.

E. K.

Kaltina ir Remia
Chicagos menševikų gel- 

tonlapyje (už 28 d. spalio) 
rašo dr. A. Rutkauskas 
straipsnį apie esamą Lietu
vos padėtį. Tarpe kitko jis 
nurodo:

Geriausi Lietuvos laisvės 
gynėjai, . kurie, vyriškumui gė
dą darydami — padiktuotais 
“prašymais” nuo sušaudymo 
išsigelbėjo—nūn visam am
žiui sunkių darbų kalėjimai! 
įmesti; tokių yra arti išmto. 
Varnių trėmimo vieta visuo
met prigrųsta politiniais “pra
sikaltėliais”. Kiekvienas lie
tuvis tuč tuojaus “prasikals
ta”, jeigu išdrįsta kam nors 
prabilti, kad Lietuvos Konsti
tucija nūn paniekinta. Iš už
sienių ir iš Amerikoje gyve
nančių lietuvių “ne legaliu” 
būdu žmonės sužinos, kaip 
Lietuvos piliečius žemina pa
kvaišęs leitenantų būrys (nūn 
į generolus išaukštintų) ir dvi 
lenkės dvarininkės sesutės. 
Jiedvi nuvertė diktatorėlį vy
rą, kaip pipirą, Voldemarą... 
Jiedvi prisivilios vieną kitą 
opozicijos partijų vadą—kaip 
Vileišį kad jau prisiviliojo, 
žinoma, tokie “didvyriai” bus 
“ordenais” papuošti. Sidzi
kauskas (atsiprašau, jei klys
tu), regimai, eis Vileišio pė
domis prie “ordenų” laiihėji- 
mo. Bažnyčios galvos’ skubo
tai apsėda Lietuvos mokyklas 
ir priruošia poniučių lenkių 
ir ginkluotų leitenantų (“ge
nerolų”) gauja būti ištikimais 
lenkų poniučių ir leitenentų 
garbintojais.
Kaip matome, dr. Rut

kauskas gana smarkiai, 
nors labai abstrakčiai, tar
kuoja “lenkes ' poniutes”. 
Jis tačiaus pamiršta,; kad' 
ten ne tik lenkės poniutės, 
bet ir ponuliai sėdi reakci
jos suole ir siurbia Lietuvos 
darbininkų kraują. Jis net
gi nemini, kad Lietuvą val
do fašistai, fabrikantų, 
dvarponių ir buožių dikta
tūra. Akyva ir tai, kokius 
vaistus daktaras siūlo ko
vai prieš Lietuvos darbo 
žmonių mėsinėtojus. Štai 
jie:

Amerikos lietuviai su savo 
demokratine valdžia ir pinigi
ne parama saviems giminėms 
bus didžiausi lenkų poniučių 
ir ginkluotų leitenantų prie
šai. Istorija duos kredito kai
po patriotizmo ir demokrati
jos atgaivintojams Amerikos 
lietuviams, o ne lenkių-dvari- 
ninkių pakalikams.
Vadinasi, sulyg dr. Rut

kausko, norint pagelbėti 
nuversti Lietuvoj fašizmą, 
siųsk savo giminėm pinigus. 
Tai yra klaida! Juo dau
giau pinigų siųsi savo gimi
nėm, juo jie bus turtinges
ni, juo Smetonos Kruvinojo 
agentai juos labiau plėš -ir 
ilgiau pasilaikys valdžioje. 
Tai žinoma kiekvienam, ku
ris tik protauja. Amerikos 
demokratija irgi nieko ne
pagelbės. Rutkauskas tu
rėtų žinoti, kad Amerikos 
demokratija yra kapitalisti
nė ir ji fašistų diktatūras 
visur paturi; ji kovoją tik 
prieš darbininkų diktatūrą. 
Ji rėmė ir teberemia ir Lie
tuvos Smetonos Kruvinojo 
kliką. Su tuo, vadinasi, nie-

I
Fašistų nuvertimui Lietu

vos darbininkams ‘ pasilieka 
vienas kelias, kuris Rut
kauskui veikiausia nelabai 
patiks, bet kuris yra viena
tinis:- kiekvienam darbinin
kui, biednam valstiečiui ir 
darbo inteligentui ruoštis 
prie kovos ir nuversti fa-

šistų diktatūrą Lietuvoj. 
Amerikoje lietuviai darbi
ninkai ir kiti pažangūs 
sluogsniai privalo organi
zuotai remti tą judėjimą, 
kuriam vadovauja Lietuvos 
Komunistų Partija. Tik ši
tokiu būdu? galima bus pa
šalinti tas “poniutes len
kes” ir visą kraugerių kli
ką, kuri tupi ant Lietuvos 
darbo žmonių sprando.

Jau Gatava Darbininkių 
Susivienijimo Knyga

“LIETUVOS DARBININKĖS 
IR PONIULĖS”

Kunigai Meluoja 1 
Per Akis

So. Bostono špitplninkų 
lapas (už spalių 29 d.) vėl 
rašo straipsnį apie Gastoni- 
jos bylą. Esą, gastoniečiai

Po ilgo tardymo, kaltina
mieji pripažinti kaltais ir nu
bausti nuo 5 iki 20 metų kalė
jimai!.

Ar nuteistieji kalti, ar ne, 
kuo jie buvo kaltinami, tai tik 
vienas Dievas žino, bet už 
nuteistųjų įtraukimą į nelai
mę yra kalti komunistai.

Gastonijos streiką veda ko
munistų National Textile 
Workers unija; o komunistai 
be riaušių negali apsieiti, nes 
to reikalauja jų biznis.

Ta bjaurus melas! Kiek
vienas, kuris žino bent ką, 
supranta, kad riaušes pada
rė ne komunistai, bet bosų 
pasamdyti mušeikos; ne ko
munistai užpuolė policiją, 
bet policija užpuolė darbi
ninkus jų šėtrose. Ten bu
vo sužeistas Aderholt. Be 
to, bosų pasamdyti žudei- 
kos nušovė penkių vaikų 
motiną—Ella May Wig
gins; jie užpuolė ant kelių, 
unijos veikėjų 'įr jups ban
dė nulynčiuoti. Ar čia ko
munistai kalti?

Eisim toliau:
Susipratę darbininkai 

kad riaušėmis streikp 
mesi, ir už tai tok iii 
kų tarpe 
pasisekimo.
bininkai yra pasiskirstę: 
niems vadovauja
Darbo Federacijos unija, o ki
tiems komunistų unija. A.D. 
F. veda streiką kult" ■’--- ‘‘
be riaušių.
Šitaip kalbėdami 

gų juodlapio reda 
pilnutėlę savo durnybę pa
rodo. Jeigu A.D. F 
streiką kultūringai, ^e riau
šių”, tai kodėl įvyk 
šės New Orleans, Lįi 
sustreikavo transpoi 
darbininkai? Kodėl 
vo keletas žmonių ir 
paskelbta 
vadovavo

Antra: 
daktoriai

Drg. V. Kapsukas para
še lyg ir istoriją viso mo
terų veikimo Lietuvoj, 
nuo 1905 metų iki šių die
nų. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė turėtu 
ją įsigyti ir paraginti ki
tus ją pirktis ir skaityti. 
Labai įdomu žinoti visą 
Lietuvos moterų judėjimo 
istoriją kiekvienam, o 
ypatingai moterim darbi
ninkėm.

Knyga yra 152 puslapių, 
su gražiais paveikslais. 
Kaina 25 centai. Užsaky
mus siųskite Darbinin
kių Balsui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Lenkas—Didžiausias
Amerikos Inžinierius

mis medžiagos dalelėmis iki 
paskutinių laikų. Bet dabar, 
kaip jau minėta, randasi dide
lių mokslininkų, kurie pripa
žįsta ir galimybę visiško me
džiagos susinaikinimo.

J CK.

Argi Šis Vajus Bu

Buvusiu Vajų

žino, 
nelai- 

arbinin- 
komunistai neturi 

Southiečįai dar- 
: vic- 

AmCrikos

kuni-
ktoriai

o riau
ktu* 

Tacijos 
ten žu- 
mieste 

Ten

“Darbininko” 
ant tiek akli,

re
le ad

Amerika turi daugiausia di
džiųjų tiltų ir namų. Bet ar 

; amerikonai yra iš prigimties 
gabesni inžinieriai, nekaip kitų 
tautų žmonės? Tai klausimas.

Pirmo didžiojo tilto tarp 
Brooklyn© ir New Yorko vy
riausias inžinierius buvo Roeb- 
lingas, vokiečių kilmės žmogus.

Lietuvių didžiuma, turbūt, 
dar ir dabar neaugštai mano 
apie lenkų gabumus. Kvaila 
biznierių-patriotų propaganda 
yra nuo senai pasėjus , blogą 
nuomonę apie lenkų tautą.

Paskutiniais laikais didžiaų- 
Įsias Amerikoj tiltų statymo in- 
[žinieriuš yra Rafaelius Modje- 
'ski, lenkas, gimęs Krakove 
J1861 m. Jis—sūnus pasauliniai j 
[garsios aktorės Helenos Modjes- 
'kos, kuri pasiekė augščiausio 
geniališkumo laipsnio vaidini
muose šeikspyro dramų. Ame
rikon jis buvo atvežtas 15 me
tų amžiaus. Paskui, sugrįžęs 
Europon, baigė inžinierių kur
sus Paryžiuje.

Modjeski bendrai su ateiviu 
iš Rusijos Moisiejevu suplanavo 
Manhattan Tiltą per East Upę, 
tarp New Yorko ir Brooklyn©. 
Jis buvo statybos 
bei 
Tilto ant Mississippi Upės, 
Ohio Upės Tilto, Quebec’o Tilto 
ir daugelio kitų.

Paskiausias jo didelis darbas 
tai buvo Camdeno-Philadelphi- 
jos Tiltas. Modjeskis buvo šio 
tilto suplanuotojas ir vyriausias 
inžinierius. Tai iki šiol patsai 
didžiausias “suspension” (kaba
masis) tiltas pasaulyje, šis til
tas yra 1,760 pėdų ilgio ir 125 
pėdų 
Upės 
das. 
lams 
000,000. l

Dabar Rafaelius Modjeski
...  -----  -----„ , gavo John Fritz aukso medalį i 0 binghamtoniečiai 

kuriais dar norėtųsi valandas ,už didelius pasižymėjimus inži-1 žiūrėti, tai nei kiek nemažes
nė svarba wilkes-barrieciams 
ir kitų miestų žmonėms atva
žiuoti Binghamtonan pamaty
ti ir girdėti rochesteriečius.

—Tai, žinoma.
—O po lošimui bus šokiai, o 

!dar vėliau—vakarienė. Tuo-

Jau ilgas laikas, kaip nieko 
nesimatė “Laisvėj” iš mūsų 
kolonijos. Tiesą pasakius, nie
ko nebuvo ir pranešti.

Pereita vasara praleista 
jokio triukšmo, nebuvo 
rengta jokio piknikėlio 
šiaip draugiško parengimo.

Mūsų lietuviams senstant, 
pradeda ir sutingt. Praeities 
jaunimas išnyko, o naujo dar 
nepriaugo. Draugiški susirin
kimai iš mados pradeda išeit, 
tai nemalonus reginys.

Pradžioj spalių įvyko Tarp. 
Darb. Apsigynimo balius, ku
rio pelnas skirtas Gastanijos 
streikieriams. Parengimas pa
vyko gerai ir pelno padaryta 
pusėtinai daug. Pasiųsta su
virs 60 dol. Šiame baliuje da
lyvavo nemažai. finų ir vokie
čių. Taipgi pribuvo iš Troy, 
N. Y., brooklyniečiai draugai 
Keršulis,! Kąpočius, Norbuta 
ii; Sapiega, su ,kur.iąis teko .pa
silinksmint iki vėlumai. Tai 
gana pilni gyvumo draugai, su

Tai retai kam duo
damas medalis. Jį sąyo laiku 
buvo gavę garsusis išradėjas 
Edisonas, pirmo bevielinio ra- 
dio-telegrafo išradėjas, italas 
Marconi ir dar šeši išviso.

laiko praleist, o tos valandos nierystėje. 
taip greitai bėgo, kad nepajū-| 
tom, kaip išmušė 5-tą vai. ry
to.

Spalių 19 d. įvyko prakal-i 
bos, kurias pasakė drg. Prū- 
seika apie Amerikos darbinin
kų gyvenimą, kuris kas dieną 
eina blogyn. Blogina darbi
ninkų padėtį pagerintos maši
nos ir skubinimo sistema. Lie-, 
pė darbininkams pagalvot apie i 
savo ateitį, nes su 
diena eis blogyn, o 
Sako, gal pas jus 
giausia. Bet man 
plačiąją Ameriką,
ypač mainose, kur dirba po j šaulyje didesnis uz Philadelphi- 
dvi ir tris dienas į savaitę ir'JOS-Camdeno.

kiekviena ; 
ne geryn.1 
ir neblo- 
aplankius 

atradau 
darbininkų,

—Ateinantį šeštadienį, 2 d. 
lapkričio, binghamtoniečiai tu
rės daug svečių.

—Iš kur?
—Ogi atvažiuos visas pulkas 

rochesteriečių, vaidins juokin
gą operetę “Meilės Rykštę.” 
Be jų, juk atvažiuos ir publi
kos iš artimesnių kolonijų: iš 
Scrantono, Wilkes-Barre, For
est City, Pa.

—A j o kas toji operetė, 
joje yra?: -

—Operetės pats vardas 
ko ką rūors nepaprasto, 
meilę mes žinome, kaipo 
rūmą, kaipo saldybę, malonu
mą, o čia—meilės rykštė. 
Rykštę mes 
skausmą.
ir rykštė sykiu, 
tai priešingos, sudėtys 
j e prieš mūsų akis.

—Tai bus ir dainų ?
—Taip, visa operetė 

ginta dainomis, juokais, 
sykiu skausmais, rykštėmis. O 
žinai, kaip gražiai rochesterie- 
čiai moka lošti-vaidinti. Gaila, 
kad, apart Saunoriūtės ir Bal- 
zerio, nežinau lošėjų vardų. 
Bet tai juk ir nėra taip svar
bu, nes jei įeina tie du, tai 
jau nėra abejonės, kad ir kiti 
bus vien parinktieji—geriau
sieji. O rochesteriečių choras, 
sakoma, gražiai dainuoja.

—Tai ir publikos bus iš ki
tur?

—Nėra abejonės. Kai kas 
jau ir tikrai pasižadėję yra. 
Dabar automobilių gadynė. 
Jei iš tokio tolio, kaip apie 
porą šimtų mylių gali atvykti 
lošėjai, tai publika ir tą patį 
gali padaryti. Jei pereitą žie
mą Shenandorio choras vai
dino “Grigutį” Wilkes-Barre, 

b i ngh a mto n i eči a i važiavo

Jei kuriem bus gražu gir 
dėti darbininkų priešu 
džiaugiantis, kad mūši 
dienraštis nekyla skaityte! 
jais, tie tylėkite. Bet kd 
riem rūpi pasirodyti, jol 
“Laisvė” visada turėjo data 
ginu skaitytojų už by kud 
kitą lietuvių laikraštį Amd 
rikoje ir ji turės jų daugiai 
ir ateityje, tie draugai ai 
sakys: ne! Šis vajus fui 
būt jei ne geresnis, tai nori 
lygus kitiem vajam! Told 
atsakymas bus teisingas nl 
tuščiais žodžiais, bet daa 
bais—rinkimu naujų prend 
meratų. I

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

New Yorke Bus Didžiausiasjau užsiregistruok.pas rengi-

Pasaulio Tiltas
Dabar pradėta statyt per 

įHudsono Upę iš New Yorko j 
iNew Jersey j
kaštuos $50,000,000. ___ .
3,500 pėdų ilgio. Kada Hudso-j 
no Tiltas bus užbaigtas 19321 
metais, tai bus vienas tiltas pa-

daugumas traukia į kitus in
dustrijos centrus darbo j ieško
ti, kaip tai: į Detroitą ir ki
tur. Bet daugumas apsivilia, 
nesuradę darbo grįžta.

Antru atveju kalbėdamas 
nurodė Lietuvos darbininkų 

[skurdų gyvenimą,ir smetoninę 
j politiką. Nors-į prakalbas su-Į 
sirinko nedaug, bet drg. Prū- 
seika palygino Schenectady 
prie žibintuvo ir patarė neap-|j‘““

nemato, jog netoli Gastoni-. leist ir kaimyniškų kolonijų,! 
jos, miestely Marion, kur padėt Amsterdamo, Troy, Me- 
audėįu streiką vadovavo A. chanicville, prie progos Alba- 

’ • Hoosick Falls. Drg. 
Prūseikai prisiminus apie lėšų 
padengimą, pasakė, kad jūsų 
lėjšos visai mažos—už svetai
nę nereikia mokėt, o aš už pra
kalbas nieko neimu. Bet jūs 
turėtumėt prisidėt delei para
mos Amsterdamo, Mechanic

sville ir Uticos, nes pas juos pa
sidarys daugiau išlaidų, už 
svetainę ir plakatus reikės ap
mokėt, o jie mažiau supranta 
prasmę prakalbų, nes mažiau 
pažengę pirmyn, kaip jūs. Mū
sų draugai stambiai aukojo, su
metė apie 12 dol.

Drg. Prūseikos prakalbos 
•Schenectady šiek tiek naudos 
atnešė: gavo du “Laisvei” Šė- 
rininkus ir tris skaitytojus. 
Nors man pasitaikė proga da- 
lyvaut prakalbose, Troy, Am
sterdame ir Mechanicville, bet 
minėtų miestukų vietos drau
gai aprašys įspūdžius iš prakal
bų. Tik tiek turiu pasakyt, kad 
viršminėtose kolonijose įvyktu

D. F., tik kelios savaites at-j’1/.11’
7 _ _ . ■ L Pvil&P

gal—šeši 'darbininkai tapo 
nužudyti ir virš 20 
ta. Čia, pabrėžiam 
komunistai vadovavo 
“kultūringi” federeisinai.

sužeis-
e, ne

, bet

turint 
neiti o ti

Tokius 4 faktus 
prieš savo akis ir 
tegali tik toki nenahdėliai,

daktoriai.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Spalių 31 d.:
—Revoliucija Austro-Vengri

joj, 1925.
—Maskvoj numirė Karo ko

misaras M. V. Frunze, 1925.

Seniem skaitytojam, ati 
naujinant prenumerat 
$6.00 metam. Kurie ati 
naujindami atsiusite t 
$5.00, žinokite, kad nebūsi 
užsimokėję už apskrit 
metus. Tačiaus, jei gausi 
du naujus metinius skaityti 
jus, tai tada ir savo pren 
meratą galėsite atsinaujin 
už $5.00 metams.

Gaukite Dovana 1
“Laisvės” Bendrovės lį 

rektoriai kviečia į kontes 
visus veiklesnius darbiniu] 
judėjime draugus ir dr:i 
ges ir skiria IParyžius.—Socialistų P 

tijos Nacionalė Taryba nu
sprendė neįeiti į koalicini 
Daladier kabinėta. Atstovu 
bute socialistų atstovai bal
savo 
džioj. 
kritikuoja 
kad socialistams neapsimo
ka 
rio 
Jie 
da

we_:sianti didžiumą parlamente, 
Tai ir tuomet paimsią valdžią.

tiems, kurie pirm 
keliolikos hietu' *■ I 

iš rankvedžių mo-; 
nei mažiausia da- j

Medžiaga Panaikinama?
šiandieniniai astronomai 

abelnai priima teoriją profeso
riaus J. H. Jeans apie žvaigž
džių medžiagos visišką degimą. 
Tą medžiaga, kaip žinoma, yra 
gazai, dujos, 
■senyn, jinai 
traukiasi į 
laiku, besispausdamos dujos, iš 
„„rių susidaro žvaigždė, taip 
neapsakomai įkaista, kad 
clziaya visiškai sunyksta.’ 
atrodo keista 
desėtko bei 
skaitėme bei 
kinomės, kad 
lėlytė medžiagos yra negalima • 
sunaikinti, o tik pakeisti per 
deginimą, kaitinimą bei spau
dimą į kitokią medžiagos for
mą.

Gal būt, kad ir nuo žvaigž
džių duju perdegimo lieka me
džiaga, bet jinai yra tokia sky-! 
sta, tokia reta, kad jos negali 
apčiuopti nei moksliškiausi 
šiandieniniai įrankiai. Ta 
žvaigždinių dujų perdegimo 
medžiaga, jeigu kokia užsilieka, 
suprantama yra milionus kartų 
smulkesnė, negu elektronai, ku
rie skaitėsi visų smulkiausio-

už dalvvavima val-
Taryba už tai juos

Taryba sako.

dalyvauti kabinete, kn- 
jie negali kontroliuoti, 
lauksią tos dienos, ka- 
Socialistų Partija turū-

PIRMA .... $30.01 
ANTRA .... $25.0i 
TREČIA .... $20.0 
KETVIRTA . . $15.0i 
PENKTA . . . $10.0( 
ŠEŠTA. . . . . . . . . $5.01
Darbuodamiesi rink ii 

“Laisvei” naujų skaityto 
labai daug pasitarnaus 
platinime darbininkiškos ; 
švietos ir dar gausite doN 
na.

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ

naują prenume 
tą, siunčiant prenumera 
riaus vardą ir antrašą d 
siuntinėjimo dienraščio, k 
tu reikia siųsti ir pinigus!

Visais reikalais rašykit]

LAISVE’
46 Ten Eyck Street I 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai 1J 
kia jūs savo namuose, 
ateitumėte užrašyti jiel 
dienraštį. Būtinai aplanl 
kite juos. I

tankiau prakalbos, nes kaip 
teko patirt, tai jiems patinka 
prakalbos. Troy ir Mechanic
ville pirmu kartu įvyko tokio 
turinio prakalbos.

Proletaras.
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■dėlėmis iki
Bet dabar, 

andasi dide- 
urie pfipa- 
v i s iš ko me
no.

J C K.

Argi Šis Vajus Bus 
Blogiausias iš Visų 

Buvusių Vajų

KROKODILIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

Socialistiškos Krikštynos Strošnas Fašisto Sapnas

j EĄISV®I f ■?'.
Puslapis Tręštas

WILKES-BARRE, PA
Ar Galima Užtylėt?

jvečių

adit'iii, 2 d. 
tomečiai lu-

\ i as pulkas 
Ims juokin
ęs Rykštę.” 
os ic publi- 
kolonijų : iš 
Ba. re, Eor-

operetė, kas

; vardas sa- 
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•. kaipo tfe- 
l»ę, malonu
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bus ir meilė 
)vi, viena ki- 
dėtvs sceno-

I TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

I Tėvai civiliai ženoti,
Nuo garnio apdovanoti, 
“Patogaus” sūnaus sulaukę, 
Tuoj į dievnamį nutraukė.

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kitą lietuvių laikraštį Ame
rikoje ir ji turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: na! 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.

Tai ne kokie pašlavikai— 
Naviniečiai menševikai 
Veža kūdikį prie krikšto, 
Kad išvyti iš jo kipšą.

iTen kunigas šmarąvoja,
i Pila vandenį, tėplioja, 
: Druskos į burną įbruko, 
I Kad turėtų gerą smoką.

Paskui paklausė kūmuko, 
“Ar išsižadi velniuko?” 
Kūmas tarė: “Išsižadu, 
Ir puikybės, ir jo ragų.”

Štai jau kūmai laiptais lipa, 
Parvež’ naują kataliką.

i Svečiai atydos nekreipia, 
Linksminasi, kaip kam reikia.

ut tė išmal
tais, na, ir 

rykštėmis. O 
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idinti. Gaila, 
rintės ir Bai
rn jo vardų, 
ra taip s var
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lių gadynė. 
>, kaip apie 
gali atvykti 
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“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

$5.00
METAMS

Lilė nieko dar negavo, 
Bet jau drąsos paragavo. 
Įsikibus į vaikiną
Jau “black battom” šokt mė

gina.

Nora “black battom” nemoka, 
; čarlstoną dar vis ji šoka,
Nors tas šokis jau paseno, 
Daug jau kojų išklebeno.

Brooklyn© 
augęs, tai be 

vietos), kad ap- 
amu-

blėkinėse, atsisėdo 
amu- 

ir užmigo.Klemensiukas blogo būdo, 
Gėrė arielką iš bliūdo. 
Pijušas Klemensą barė, 
Kam jis tokias “fones” darė.

“Negali stiklo surasti?!
Eik ant farmų kiaulių veisti! 
Biruta vyrus kolioja, 
Kam tie per daug mandravoja.

list ai Atsi- 
Vaklžią

Ralistu Par- 
Ta-yba nu- 

i koalicinį 
(•ta. Atstovu 
atstovai baf- 
r avimą val
tį ž tai juos 
uryba sako, 
is neapsirno- 
cabinete, ku- 
kon traliuoti.

dienos, ka- 
^artija tu re
pe rlamente, 

ua valdžia, v

Seniem skaitytojam, atsi
naujinant prenume/ata 
$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 Dovanų!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

Vyrai irgi netylėjo, 
Ant Birutės rėkt pradėjo: 
“Augščiau kelių dresė jūsų 
Sugadina širdis mūsų.”

Kazys, kaipo advokatas, 
“Gudriai” elgtis vis papratęs 
Atsišliejęs ten prie sienos, 
Griaužė uodegą vištienos.

Pijušėlio žmona ėjo, 
Smarkiai Kazį pastūmėjo. 
Kaziui tuojaus atsistojo 
Stačias kąsnis jo burnoje.

Kunigas su vargonyku, 
i Kur buvę, ir tie atvyko, 
I šeimininkė tai pamačius,
Švento stono brangius svečius

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

0 >Z’O
JEMBER)

METINIS
ETASLYNE ■-

$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.

Tuoj prie stalo privadino, 
Kiek galėjo, tiek vaišino. 
Sako: “Dvasiškas tėveli, 
Gal išgersim po stiklelį?”

“O taip, taip, mano vaike,
Tik po daug gerti nereikia, 
Bet po vieną išsimesti, 
Tame grieko negal rasti.”

Vargonykas tos “cukrinės” 
Nenor gerti iš statinės.
Sako: “Duokit seno ‘štofo,’ 
Jei jūs norit, aš užmoku.”

Kunigėlis vargonykui
I sėdynę davė kiką.
“Ko gi tu čia atsivilkai?
Kad gėrimas tau netinka.”

Vargonykas be kepurės 
Vidur gatvės atsidūręs— 
Seno “štofo” ten nebuvo, 
Tik kepurė jam pražuvo.

Laikas bėga, aušta diena, 
Svečiai geria tik po vieną; 
Kad ir po vieną ragavo, 
Betgi durnas galvas gavo,

Prabaščius sėdi prie stalo, 
Veidas it plotka išbalo. 
Rodos, gėrė tik po vieną, 
O jau merkėsi blakstiena.
Kojos eiti atsisako,
Jis jau prašo pašaukt kebo.
Pagal sieną atsistojo,
Kūmai piršteliu pamoja.

Kūma apsiaustą imą,
Eina lipti į vežimą,
“Ar jau prabaščius keliauji?
Pavežk mane į “fiftiaunę.”

Jis maloniai tą sutiko, 
Nes ta proga jam patiko. 
Mat mašinoj bus ne vienas; 
Tai ne tuščios šaltos sienos.

Adomo Jonukas.

Nors menševikų tėvas Gri
gaitis ir garsina savo “Naujie
nose” sapnininkus, bet Scran- 
tono “žymiam” fašistų vadui, 
tūlam Meškiūnui sapnininkas, 
nereikalingas. Jis ir be Grigai
čio sapnininko išguldo savo 
sapnus per Brooklyn© “Kvaily
bę.” Aną į dieną tas tautos 
“didvyris,” kuris plačiai žiūri į 
pasaulį, bet mato tik pro “ga- 
radžiaus” durų plyšį, o žino 
taip daug, kaip toli jo nosies 
galas siekia, o siekia nuo “ga- 
radžiaus” kampo iki “Džiono” 
tvartui, kur ilsisi blekinės su 
alkoholiu, Sapnavo labai strošną 
sapną. Buvo šitaip:

Tas didžiai “garbingas” vy
ras apsiginklavęs savo vėliau
sios mados keliomis kazyrių 
kaladėmis, narsiai “kovojo” 
kampe “garadžiaus” per ištisą 
naktį, kad tik augščiau pakelti 
lietuvių tautos vardą svetimtau
čių akyse ir beragaudamas ne- 

| legalį skystimėlį iš savo “sam- 
; pelinės” bonkos, taip nuvargo, 
kad nuėjęs į “Džiono” tvartą, 
(mat, yra sakoma, kad girioj 
augęs į girią ir žiūri, taip ir šis 
fašistų “ricierius 
degiųjų tvarte 
tvarto neturi
žiūrėti ar dar daug yra 
nicijos 
ant vieno jau ištuštinto 
nicijos” “magazino
O kaip tik užmigo, tai ir pra
dėjo sapnuoti labai baisų sap
ną. Sapnavo jis, kad bolševikai 
sukėlė revoliuciją ir apgulė 
“Džiono” tvartą, kur Meškiū- 
nas saugojo savo “amuniciją,” 
suėmė patį “Džioną” ir pakorė 
už kojų tvarto pakraigėj, o 
Meškiūnui, kuris tiek garsus 
Scrantonė, kaip garsas trukusio 
muilo burbulo, atrėmė penkis, 
po du mastus ilgio, durtuvus į 
pilvą, prispyrę kampe tvarto. 
Nors Meškiūnas ir jautėsi tau
tos didvyriu ir kad mirti bolše
vikų rankose už savo tautą yra 
didelė garbė; kad jo vardas bus 

, užrašytas auksinėmis raidėmis 
'ant “Džiono” tvarto durų, o 
paminklą kaipo didvyriui pasta
tys iš dešros ant jo kapo, taip 
nusigando, kad net pradėjo rėk
ti, kaip už liežuvio pakartas: 
“Ratavokit, gelbėkit, ojei, gi- 
valt, bolševikai, bolševikai! 
“Džionaii” ei “Džionai”! Ar 
dar tu gyvas?” Ir kaip tuo
kart “Džiono” katinas vysis 
žiurkę apie\ tuščius Meškiūno 
“amunicijos” “magazinus,” kad 
griaus tuos “kenukus.” Sukėlė 
labai didelį bildesį, nuo ko tas 
kazyrinis ricierius ir pabudo. 
O kada pabudo, tai pamatė, kad 
jo visa tautiška “dvasia,” ku
rios jis buvo prisiragavęs per 
naktį “kovojant” kampe “gara
džiaus” už “tėvynę” su kazyrė- 
mis rankoj, išberta ant mėšlų 
krūvos ir tik “Džiono” biznia- 
uodegis sau tvirtybę semia. Ta
da jis apsidairęs pamatė, kad 
viskas tĮyku, tamsu, taip, kaip 
jo “apšviestoj” galvoj, nuspren
dė savo sapną išguldyti per 
deglųjų organą “Kvailybę,” tik 
ne apie tą sapnuotą jo kvailoj 
galvoj revoliuciją, bet apie bol
ševikų pikniką, kurio niekados 
nesą buvę ir tas muštynes, ku
rių irgi tas “Džiono” diploma
tas nesą matęs, o tik girtas sap
navęs, bepilnevodamas savo 
blėkines “Džiono” tvarte, kad 
žiurkės nepragraužtų ir neiš
leistų jo visą tautiškai-didvy- 
rišką “dvasią” į mėšlyną.

Tai matot, kaip Grigaičio 
garsinami sapnininkai nustoja 
savo vertės, kada Scrantone 
randasi gudresnis sapnų išgul
dytoj as ir už šventą Juozapą 
Meškiūnas.

Mūsų darbininkiški laikraš
čiai bei jų darbuotojai per
daug užtyli prieš mūsų prie
šus ir jų šmeižtus, telpančius 
priešų spaudoje. Tiesa, kad 
mūsų laikraščiuose vieta bran
gi, vienok, kuomet prješas ta
ve puola ir net inkriminuoja, 
tai jau būtų skaudu užtylėt ir 
pasilikt kaltu priešo akyse 
vien tik užty Įėjimu!

Perskaitęs pono K. Demikio 
korespondencijas, t i 1 p u s i as 
“Tėvynės” laidoje No. 42-me, 
prirašytas per dvi špaltas, ne
galiu užtylėti netaręs žodžio.

K. Demikis šaukiasi į Wyo
ming© klonio “geros valios” S. | 
L. A. narius, kad padėtų apsi
gint nuo K. P. (taip vadina 
pirmeivjiškus S. L. A. narius, 
nes K. P., kaipo tokie, prie S. 
L. A. nepriklauso.) Todėl pa
žiūrėsime, kiek K. Demikis ge
ro pridirbęs S. L. A. naudai 
Wyoming© klonyj. K. D. sa
vo korespondencijoj sako: — 
“Suklaidinti K. P. vadais mū
sų bolševikai jau delei S. L. A. 
nedirbi; jie S. L. A. vartoja 
tik kaipo minią savo partijos 
reikalams.” • Ponas Demikis 
per dvejus metus laiko perbė
go net! tris S. L. A. kuopas; 
iš 115-tos kuopos išbėgo, nes 
ten likos suspenduotas, rodos, 
ant metų. Atbėgęs į Ashley 
(kuopos numerį pamiršau), 
čion sykį buvo suspenduotas už 
užvilkimą mokesčių. Čion bū
damas,; per S. L. A. 7-to Aps
kričio pusmetinę konferenciją 
1928 rpetais, buvo paruošęs 
skundą ant apskričio valdy
bos nžįrio C. S. Kasparo už 
kalbinimą Ashley kuopos pri
sidėti prie apskričio ir už 
“šmeižimą” jo, K. Demikio, 
ypatos. Skundas visai nebuvo 
svarstytas, už tai ponas Demi
kis grūmojo visą apskričio val
dybą patraukt teisman.

Apie birželio mėnesį, 1928 
m., sugrįžo į 35^tą kuopą (sa
kau, sugrįžo, nes jau buvo bu
vęs pirmiau) ir “pradėjo dar
buotis.” Likos išrinktas kuo-

nasi S. L. A. gerove? Ponas 
Demikis, bešmeiždamas pavie
nius S. L. A. pirmeiviškus na
rius, užsipuolė ir ant nuošalios 
organizacijos, būtent, A. L. D. 
L. D. vietinės kuopos, būk 
kuopa laikė susirinkimus S. L. 
A. jaunuolių 361 kuopos nu
samdytoj svetainėj.

Štai atsakymas Aldonai Kas- 
pariūtei ant tilpusios kores
pondencijos “Tėvynės” nume- 
ryj 36-me, jaunuolių klausi
me, p. K. D. “Tėvynės” 42-me 
klausia Kaspariūtę: “Argi yra 
šmeižimas jaunuolių, jeigu prie 
jų prisiplakė A. L. D. L. D. ir 
laikė susirinkimus už jų pini
gus nusamdytoje salėje? O 
kad taip buvo, tai patvirtins
jaunuolių komisija iš S. L. A. 
35-tos kuopos.” Dar toliau sa
ko: “Kad A. L. D. L. D. laikė 
susirinkimus S. L. A. 361-mos 
kuopos jaunuolių nusamdytoje 
salėje, yra tiesa, žinoma, tai 
laikoma paslapty, bet K. De
mikis neįvardys žmonių, kurie 
tą paslaptį jam išdavė.”

Matote, ponas Demikis pir
mame savo šaknyje pasako, 
kad tą gali patvirtint jaunuo
lių komisija iš 35-tos kuopos, 
o jau antrame sakinyje žada 
palaikyt slaptybėj. Juk vi
siem žinoma, kas buvo komisi
joj iš S. L. A. 35-tos kuopos, 
bet ir aš nesakysiu, kad buvo 
J. V. Stankevičius, 35-tos kuo
pos organizatorius, ir A. L. D. 
L. D. 43-čios kuopos protoko-
lų raštininkas, J. Ruzgis, 35- 
tos kuopos pirm, ir buvęs A. L. 
D. L. D. narys ir M. J. Kviet
imus, 35-tos kuopos fin. rašti
ninkas. Taigi, matant tokius 
kriminališkus užmetimus, A. L. 
D. L. D. 43-čios kuopos valdy
ba neturėtų tylėt, bet pareika
laut faktiško prirodymo, tas 
turėtų būt atitaisyta ir pa
skelbta per tą patį S. L. A. or
ganą, per kurį S. L. A. narys 
ponas K. Demikis taip drąsiai 
pūškoja, nes tas kenkia orga
nizacijos veikimui ir jos augi
mui. K. Miškinis.

VARŠAVA. — Praneša
ma, kad pirmadienį Lenki
jos mainierių unijos vadai

Londonas.— Anglija, su
žinojus, kad Amerikos val
džia tariasi su Vokietijos 
valdžia del tiesioginio- Vo
kietijos skolų mokėjimo A- 
merikai, labai nepatenkin
ta.

pos korespondentu ir kasos 
globėju 1929 metams. Užėjus 
vasaros sezonui, gegužės mė
nesiniame susirinkime kilo 
klausimas apie vasaros paren
gimus. Kadangi kasyklos ma
žai dirbo, kilo abejonė ar bus 
pasekmingi parengimai ? Po
nas Demikis duoda patarimą 
būsimai parengimų komisijai, 
kad nueitų pas vienos anglių 
kompanijos bosą ir pasiklaus-’ 
tų, kada kasyklos gerai dirbs,, 
kad būt galima surengt pa
sekmingą pikniką, nes kuopos 
iždas baigiasi. Tuojaus per-{ 
stato patarėją į komisiją. Pa
starasis apsiima, prirenka dar 
du smarkius “darbuotojus” ir 
laukia, kada surengs pikniką.! 
Prabėga vienas ir kitas mė
nuo, pikniko nėra. (Kasyklos 
boselis nesurengia.)

Pasibaigė vasara, reikia su
rengt balių. Sumanyta—pada-j 
ryta. Balių nutarta rengt 19, 
d. spalių. Komisija paduoda: 
sumanymą, kad verstinai būt; 
užkrauta kiekvienam nariui 
užsimokėt po'50 centų už ti- 
kietą vyrams ir po 35 centus 
moterims. Dauguma narių 
priešinasi verstinam tikietų 
pirkimui. Iš rugsėjo mėnesio 
susirihkimo atideda ant spalių 
mėne$io; šaukia atvirutėmis 
narius į susirinkimą ir vėl kal
ba apie verstiną tikietų pirki
mą ir sukėlimą finansų, čia 
sutinka dar didesnį pasiprie
šinimą ir pono Demikio suma
nymas eina vėjais. Balius į- 
vyko be mažiausių pasiseki
mų, tad. žinoma, čia ir vėl 
bus kalti bolševikai, kad na
riai atmetė verstinus padotkus 
mokėt, kurių dar niekad 35-toj 
kuonoi nebuvo, o parengimai 
visgi įvykdavo su pasekmėmis 
ir kuopoj pinigų būdavo. Kuo
met bolševikai, kaip K. D. sa
ko, kuopą valdė, tai nereikėjo 
nariams verstinų padotkų mo
kėt ir ižde pinigu buvo, bet 
kaip tik ponai “darbuotojai” j 
pradėjo valytis nuo bolševikų, 
taip greit iždas ištuštėjo. Lig 
šiol nariai mokėjo tik po pen
kis centus į mėnesį del kuopos 
reikalų, jau dabar ponai dar
buotėj ai tariasi nuo naujų me
tų po penktuką pakelt. Ma
tote, S. L. A. nariai, kas rūpi-

pasiuntė ultimatumą val
džiai ir kasyklų savinin
kams, kad jeigu mainie- 
riams algos nebus pakel
tos su lapkričio 3 d., tai mai- 
nieriai paskelbs streiką lap
kričio 15 d.

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 plaukti 
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 
New York City

Telefonas — Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

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.

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto 
Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę) 
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STŲDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS 

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

, žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PagcidavotMENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035' Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepį!”

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

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

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės 'biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas <lel 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.

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 platinu 
“ĘYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei------ >!.»•

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

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

Argentina

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

stebuklingų žolių vertes tūkstantio 
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 ligui 
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 Neiyų 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.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFisTĖ
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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Euslapls Ketvirtas

ris*
1930 METAMS

Svarbus įnešimas

GREIT BUS GATAVAS
KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

U

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:►

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

KUl
Ui, 
din 
inn 
ši n

“LAISVĖ”

Baigęs Philadelphijos muzikos 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. 10th St., Camnen, N. J.

i
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(Tąsa) 
SKYRIUS XI.

Įdomiausia šito visko ypatybė yra, kad į 
streiką įsitraukė toki elementai, kurie nie
kuomet savo gyvenime nemanė socialistų 
me tik klausyti, bet nė pažiūrėti į tą pusę, 
į kurią jie pirštu rodys. TolĮsai Keršis, 
visuomet nuolankus ir vergiškas savo bo
sam, šiandien stovėjo eilėse streikierių; An
tanas Gudelis, kuris tik džiaugdavosi turė
jimu ko dirbti, nežiūrėdamas į algą, į dar
bo sąlygas—šiandien prisimygtinu strei- 
kieriu patapo. Tofilė, kuri savo gyvenime 
retai tegirdėjusi žodį “streikas,” jame da
lyvauja ir karšta jo šalininkė. Tūkstan
čiai kitų darbininkų, religiškų, ilgai prie
taruose laikytų, atvėjų-atvėjais girdėjusių 
savo bažnyčiose dvasiškių įspėjimus ne
klausyti socialistų ir aidoblistų, nes tuo sa
vo dūšias parduosią velniam, šiandien vei
kė streiko lauke, labai puikiai suprasdami, 
kad jo priešakyje stovi ne kunigai, bet jų 
priešai, žinodami, kad pati priežastis išėji
mo į streiką buvo pavarymas iš vietų so
cialistic !

Streikas buvo drūtas, kaip uola. Apy
tikriais daviniais remiantis, 90 nuošimčiu 
visų audėjų ir verpėjų buvo pasirįžę lai
kytis ant žūt-būt, iki laimės kovą. Apie 
10 nuoš. gal būt svyravo ir, reikia prileisti, 
būtų ėję į dirbtuves dirbti, jei ne baimė pi- 
kietuotojų, kurie kiekvieną rytą saugoda
vo fabrikų vartus. Vienatinis visiem pavo
jus buvo, ‘tai ruduo, šuoliais artėjanti žie
ma, šalčiai. Šis tai buvo rimtas pavojus. 
Daugelio metusiųjų darbus iždinės tuščios. 
Badas bile kada gali padaryti streiklaužį 
ir iš kiečiausio charakterio asmens. Alka
nų vaikų raudojimas, arba sergančios žmo
nos dejavimas ir gerinusį kovotoją gali 
priversti nusileisti ir pasiduoti. Tas buvo 
žinoma visiem.

Vietinė spauda, ypatingai dienraštis 
Telegram, bandė antsyk nugązdinti strei- 
kierius. Antrą streiko dieną jis išspausdi
no ilgą straipsnį, pareikšdamas, kad

streiką vadovauja svetimšaliai, socialistai ir 
aidoblistai, kurie neturi teisės kelti suirutę to- 

*•— kio j demokratiškoj Šalyj, kaip Jungtinės Val
stijos. Antra, streikas neturi jokio rimtesnio 
pagrindo, nes jis paskelbtas del tokio mažmo
žio, kaip išmetimas iš darbo keletos ateiviu, 
socialistų ir aidoblistų. Trečia, streikas yra 
svetimšališku padaru—tai Vokietijos ir Ang
lijos darbininkų įmonė kovai už geresnę bui
tį, bet ne Amerikos.

. Laikraštis karštai ragino kiekvieną dar
bininką grįžti greit atgal į darbą, nes jei 
ilgai, negrįžš, tai kompanija gaus naujus į 
jų vietą ir streikieriai prarasiu net tą už
darbį, kokį iki šiol turėję. Esą, visi švie
sesni .piliečiai, įskaitant miesto majorą ir 
policijos viršininką, stoją už kuoveikiausį 
baigimą tos “negražios komedijos”.

Telegramo korespondentai aplankė kiek-

[vienos tautos kunigus ir su jais padarė in
terviu streiko klausimu. Viskas buvo iš
spausdinta laikraščio skiltyse ir kunigai, 
įskaitant lietuvių parapijos kleboną, Bara- 
čiauską, karštai pritarė tilpusiam redakci
niam laikraščio straipsniui, pareikšdami 
savo nuomones, kad streikas nelegališkas 
ir darbininkai turį grįžti atgal į darbą.

Lietuvių klebonas savo interviu netgi pa
žymėjo, kad “visi N. miesto lietuviai yra 
didžiai dėkingi Mr. Marshallui už jo gera
darystes ir niekuomet nemanė priešintis jo 
noram. Jie yra nuolankūs dievui ir savo 
darbdaviui. Abiem ištikimai tarnauja ir ža
da tarnauti.”

Mažai streikierių skaitė Telegramą ir to
dėl lietuviai, kuomet jiems net buvo pra
nešta apie Baračiausko interviu, nenorėjo 
tikėti. “Tai bus' paties laikraščio prama
nytas triksas prigauti mus,” sakydavo 
žmoneliai. Sekantį sekmadienį, todėl, net 
ir tie, kurie pirmiaus visai neidavę arba 
retai kada užkliūdavę, skubėjo į bažnyčią 
išgirsti kunigo nuomonę streiko klausimu. 
Nemaža dalis jų tikėjosi rasią savo klebone 
suramintoją ir drąsintoją jų kovoje už 
■duoną ir druską, arba, kaip jie patys saky
davosi, kovoje už teisybę.

Kun. Baračiauskas priruošė ilgą pa
mokslą, kurio tema buvo, kaip Jėzus ke
liom žuvytėm papenėjo tūkstančius žmo
nių! Nupiešęs pajūrį, kur buvo susirinku
si ta minia, kun. Baračiauskas įkaito ir 
užsidegė dieviška meile. Barė parapijo
mis už tai, kad jie, lyg tas Oliveris Twis- 
tas, išdrįso pasakyti “noriu daugiau.”

—Mano mieli parapijonys,}—tęsė sušilęs, 
įraudusiu veidu pamokslininkas,—kode! jūs 
nepasitenkinate tuo, ką turite? Kodėl, na- 
pšiklad, Jėzus Kristus pavalgydino tūks
tančius žmonių keliom mažom žuvytėm? 
Todėl,’kad tie žmonės tikėjo dievui! Tais 
laikais nebebuvo socialistų. “Tikėk, o būsi 
išganytas,” sako šventas raštas! Jūs neti
kit! Jums nepakanka, ką turit. Jūs nori
te daugiau, daugiau ir daugiau! Prie to 
jus kursto Liucipierius iš gilumos peklos.' 
Jis pats neina, ale siunčia tokius, napši- 
klad, savo pasius, kaip Lapkus, Vilkas ir 
Adomas Gudelis, per kuriuos velniai jus už
krečia pikta mintimi. Jie sėja Liucipie- i 
riaus sėklą, kuri prigyja jūs širdyse, nes 
jose nėra dievo. Jūs priešinatės Marshal
lui, kuris mūs tikybą remia, mūs bažnyčiai 
davė žemės ir net pinigų. Jūs priešinatės 
vyriausybei ir dievui. Dievas pasakė: 
“Žmogau, klausyk savo vyriausybės, ba ji 
yra dievo duota.” Neklausykit cicilistų. 
Klausykit pono dievo! Pažvelgkite štai į 
Kristaus mūką, į jo penkias žaizdas. Kiek 
daug jis kentėjo už mus visus! O jūs ne
pasitenkinate tuo, ką gaunate! Jūs norite 
daugiau net už patį Marshallą. 
tie žodžiai yra dievo žodžiai!
klausysite jų—degsite tenai (rodydamas 
tiesiai pirštu į žemę), tenai, pekloj, per 
amžių amžius.

(Tąsa)

PHILADELPHIA, PA.
Spalių. 15 d. įvyko Lyros 

Choro susirinkimas, kuris bu
vo labai skaitlingas nariais. 
Prisirašė viena jauna ir geba 
dainininkė. [ Reikia pasakyti, 
kad nėra tokio susirinkimo, 
kuriame neprisirašytų po vie
ną ar kelius naujus narius. Ir 
dabar Lyros! Chore veik visi; 
čia augę.

Choras nutarė rengtis prie1 
ap vaikščiojimo 25 metų sukak-į 
tuvių nuo jo įsikūrimo ir išsi-[ 
laikymo tarpe darbininkų. Peri 
tą laiką jis| visuomet patar
naudavo darbininkiškoms or-1 
ganizacijoms; kuomet tik jos Į 
ką rengdavo. Paminėjimui j 
diena paskirta lapkričio 28.! 
Tą dieną bus suloštas gražus j 
veikalas “Kova už Idėjas,” [ 
ukrainų svetainėj, 849 N., 
Franklin St. Apart to, bus ge
ra koncertinę programa. Pas
kui bus šokiai.

Choras gavo laišką nuo bal- 
timoriečių prašant, kad ir jų 
kolonijoj suloštume kokį nors 
veikalą. Apsvarsčius, nutarta 
baltimoriečius aplankyti su ge
ru veikalu ir išrinkta komisija, ' 
kuriai pavesta rūpintis veikalo ■ 
suradimu.

Mūsų choip jaunuoliai dar
buojasi labai gerai gavime 
naujų narių. Gerai būtų, kad 
mes surengtume keletą disku
sijų tam tikrais klausimais, 
tuomet ir daugiau narių 
tume gauti.

Choras laiko pamokas 
vieną penktadienį, 8-tą 
vakare, ir sinarkiai mokinasi 
operetę “Kova už Idėjas.” 
Jaunuoliai, , kurie turi laiko, i 
gali atsilankyti į Lyros Choro 
pamokas, pažiūrėti, kaip cho- 
riečiai mokinasi ir smagiai lai
ką praleisti, o kurie norėtų, 
tie galėtų ir prie choro prisi
rašyti.

Pamokos būna. 995 N. 5th 
St. Chorą mokina J. Jurčiu-t 
konis. Jis labai gerai mokina 
ir kiekvienam patartina prie 
choro prisidėti.

Lyros Choro Org. A. L.

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

Ketvirta^., Spalių 31,
Ketvirtai., ‘Spalių 31,

CASTON ROPSEVICH

“Laisvės” No. 212. ai 
je kritikuojama Al,1)1 
apskričio konfen i.ci įos 
mas Įnešimas: “Kad U 
tais ALDU), centra* 
trečdalį jeigu paskirtų 
mui, angliškoj kalboj. (1; 
kiškoj klasinė) sąmon 
jaunimo pritaikytų knyj

“Laisvės” redak, 
ma, kad nėra žmoi 
kią literatūra pan
kuoja neįvykinamu 
veniman. Todėl jį 
dingu, neapgalvotu 
pataria vaduotis < 
rūšies angliškom '

Pavadinimas 
paties klausimo nci.šrisa. 
konferencija suprato, ka

galė-

kiek-

g

si m

I

’Tautiškos Pagyros PRANEŠIMAI E KITUR
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H

B
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

nuo

Tel., Stagg 3842

*

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

1 i 
i

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

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.

Prano Sūnus.
Binghamton, N. Y.

Veltui pristatome j 
namus Now Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkėje

Org. Geo. Shimaitis.
(259-260)

Salės del Balių, Koncertų, Rankiot 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. . Puik 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.

DETROIT, 
1). S. A. 17-tos 
bus scredoj,

Pradžia

MONTELLO, MASS.
A. L. D. L. D. 6-tos kuopos susi

rinkimas Įvyks pirmadienį, lapkričio 
(Nov.) 4, 1929, L. T. N. Mažajam 
kambary. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra labai daug* svarbių reikalų, kurie 
turi būti atlikti. Taipgi, kurie dar 
neatsiėmėt knygos, tai galėsite atsi
imti.

HBHIIIIB

PAJUOKAI! AGENTU 
Išplatinimui tikrų Rusijos deimantų. I 
Darbas lengvas. Nedidelė mokestis1
$25.00 ir komišinas. Patyrimas ne- ! 
reikalingas. Teisingam 'žmogui at- Į 
eitis užtikrinta. Kreipkitės laišku,
arba ypatiškai nuo! 6 iki 9 vai. va
kare. J. J. Strossell, Distributor, 
šininku ir t. t.

(259-264)|

'g
g

NEWARK, N. J. 
Lietuviška Barbento

Tik ką naujai atidariau barbernę. 
Skutu ir kerpu plaukus vyram ir 
moterim pagal naujausios mados. 
Švari ir sanitariška vieta. Savinin
kas A. Ražanskas, 216 Ferry St. ir 
kampas Merchant St., Newark, N.J.

I 258-262)

įvyks
Tarybos susirinkimas

Visi turite būt.

L.
mas
Draugijų svetainėj,
Highway. ~
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų, kaip tai balsavimas centro vir
šininkių ir t. t.

Sekr. N. Astrauskienė.
(259-260)

MICH.
kuopos susirinki- 
6 d. lapkričio, 
4637 W. Vernon 
7:30 vai. vakaro

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

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

si ga>yęs nuo sūnaus šimto do-
O kelių tūkstančių | 

dolerių \iekiai, apie kuriuos 
“aiškina” “Tėvyne,” turbūt,

itų prakal
bus jos. gana 

F. Abekas kalbės dar pir- 
yra

geriausių
i lietuvių

I kins apie dabartine 
į padėtį. D.

I bes apie Amerikos
i ninku padėti;
į nuoseklus
I Lyros Choras, 
čiukonio. Visi

29

i

i

*

L'

Me.škienės;

darbininki 
vatorijų. i. 
D. Vaite ii.-

Va.. Y

I Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. 1 
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. g 

® meznm A Antro j klasėj lašais išsimaudymas o-, .HEA&KA ir miegojimas per visą naktį ant Jį CCHtūl M 
trečių lubų, oringam kambaryj_

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

! LAPUOTOS IŠSIPJŪRIMUI VANTOS VELTUI
Ba ATDARA

DIENĄ IR
i E ‘ NAKTĮ

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Unaertaker

LkL< i

Mano ši-
Kurie ne-

vuko dirbimas čeverykų dirb-J 
tuvėje, aiškiai nusako ir tai,I 
kad “kelių tūkstančių ' dolerių 
čekiai” pas jį neatsilanko. Nes 
gaunant po kelių tūkstančių 
dolerių čekius, žmogus galėtų 
ir be dirbtuves lankymo gy-

1 venti.
Vienas Binghamtono lietu- 

Ne-'vis, kuris sykiu su Šarkio tė- 
| vu dirba, sako, kad po pasku- 

••• tinių Šarkio su Loughran’u

(Apie Šarkį)
“Tėvynės” No. 41 buvo įdė

tas Jack Šarkio paveikslas ir į 
gyvenimo aprašymas. Prieš 
tąjį aprašymą, jei būtų pa-' 
remtas teisingomis žiniomis, [ . 
nereikėtų nieko sakyti. '
žiūrint ir to, jei tas aprašy-1.. 
mas turi tautystės kėlimo tik-! Ūmų »arKio su nouguran u 
slą. Nes tautininkai tautystės 
kėlįmui nušneka visokių šnek- f’ 
tų, visokių pagyrų. Bet kuo- 
met tame aprašyme yra aiš
kūs perdėjimai, kad tik gar- .
sųjį Šarkį labiau pagarbinti, i ie,<asl <e lonej„2 U 
tai norisi pasakyti ir tikrąjį 
dalykų stovį.

g Tame aprašyme sakoma, 
kad Šarkis labai mylėdamas 
savo senus tėvukus, kūne gy- Daugiau Sukilimų Chinijoj 
vena Binghamton, N. Y., nu-Į ______
pirko jiems “gražų namelį ir;
po kiekvienų kumštynių jiems j SHANGHAJUS. — Čia 
pasiunčia kelių tūkstančių do-j t pranešimas, kad Foo- 
lenų čekį. šitas sakinys juo- 1
kiną “Tėvynės” skaitytojus 
Binghamtone. Juokina ne 
dėlto, kad būtų juokingas Šar
kis ar jo tėvukai, bet kad 
“Tėvynės” rašytojai nežinoda- 

£ /jni dalykų stovio, arba norė
dami “daugiau garbės” duoti 
pačiam Šarkiui, nukalba berei
kalingas pagyras.

Iki Šiol* Šarkio tėvukai, kaip 
gyveno, taip tebegyvena pras
tutėje stuboje, kurią neturi nu
sipirkę, bet randavoja. O te

chow mieste sukilo garnizo
nas prieš Nankmgo valdžia. 
Sukilimą vadovauja garni
zono komandierius. Sukilė
liai paskelbė Fukien'provin- 
ciją nepriklausoma 
Nankingo valdžios.

Pranešimas sako, kad tą 
patį žada greitu laiku pa
daryti Kwantung ir Kwan- 
gsi provincijos.

Washington.— Washing- 
no valdžia susirūpinus del 
susmukimo i šėrų kainos 
New Yorko biržoj.

Gorinto, Nicaragua. 
Pranešama, kad keturi 
tai Amerikos marinu bus iš 
gabent'1 iš Nicaraguos be 
gy keJu dienų.

I B

Apvaikščiodami 15 Metu Sukaktuves Nuo Isisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuvės

PHILADELPHIA, PA.
Dideles ii- svarbias prakalbas ren

gia A. L. D. L. D. 6-tas Apskritis 
i nedėliojo, 3 d. lapkričio (November), 

1929, 928 E. Moyamensing Avė., 
Phladclphia, Pa. Kalbės F. Abekas 
iš Brooklyno ir. D. M. šolomskas iš 
Easton, Pa.—Gerbiami lietuviai dar
bininkai ! Nepraleiskit 
bų nei vienas, nes 
svarbios.

Imu kartu Philadelphijoj ir 
[vienas geriausių ir nuosekliausių 
i kalbėtojų lietuvių tarpe. Jis aiš- 
I kins apie dabartine Lietuvos darbi- j 
[ ninku padėtį. D. M. šolomskas kai- ; 
I nnin Amovilrns dabartinę darbi- į 

jis irgi gana gabus i)’.
kalbėtojas. Dainuos ir 

po vadovyste J. Jar
dai y vaukit! 
Kviečia Rengėjai!

(259-260)

PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmu balių bendrai 

rengia Philadelphijos Darbininkų Or
ganizacijos, subatoj, lapkričio (Nov.) 
2, 1929, Ukrainų Svetainėje, 849 N. 
Franklin St. Gerbiamoji visuomene! 
Šiuomi užkviečiam visus jaunus ir 
senus į šį balių, nes bus vienas iš 
puikiausių šio sezono. Orkestrą bus 
visiems žinoma John Sutkaičio. Val
gių ir gėrimų bus kuo skaniausių. 
Visi būsite patenkinti. Atsilankyki
te kuo skaitlingiausiai.

Užkviečia Rengimo Komisija.
(259-260)

ES
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GREAT NECK, N. Y.
Draugai, nepamirškite, kad 

spalių (ketvirtadienio vakare) 
Priešfašistinčs 
Strauko svetainėj.
nes yra daug svarbių reikalų atlikt.

Org. P. Klastov.

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

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- rf? A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį 3#

s

Macys Bros. Furniture Co.
j 198—200 Grand Street Brooklyn, N.
g Tel. Greenpoint 2372
i Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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

KESTĮ ARBA ĄNT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

l! F Pusryčių Setas
Visomis Spalvomis

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

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina
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L 
i seni darbininkai turėtų, vistiek I 

su svetima .kalba, ir didesniu 
nuovargiu, tiek negalės atlikti, 
kiek čia augę su šios šalies kai-

nu ■■■■■■■■■

Puslapis Penktas

jos muzikos kon- 
lekcijas ant srnui- 
td jūsų vaikai bū- 
nkais, kreipkitės į 
tikrai profesionalę 
ės šiuo adresu:

>th Street 
PHIA, PA.
ketvertais:

. Camden. N. J.
et rsaw’"

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City7
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Go., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

VIETOS ŽINIOS
<4Svarbus įnešimas

Poplar 7545

Jndertaker
ūdoja numirusius 
dnių. Norintieji 
vimo ir už žemą 
valandoje šauki
kas mane galite 
visokių kapinių 

•tose ir už žemą

irnon Street

PHIA, PA.

jus pama- į 
visko negu I
t kada pir- g 
Minga s pil- I 
isokių jums g 
akandy.

Setas 
aivomis 
įvairiai de- 
į Setai, su 
įlais stalu 
o
usryčių Se
niu viršum 
liaus krės- 
tie kaina 
o
LAL -j Hl"i KUM—1
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SVETAINĖ ATSIDARYS G V. VAK. KONCERTO PRADŽIA 7 V.

“Laisvės” No. 242, apžvalgo
je kritikuojama ALDLD. 9-to 
apskričio konferencijos seka
mas įnešimas: “Kad 1930 me
tais ALDLD. centras vieną 
trečdalį jeigu paskirtų išleidi
mui, angliškoj kalboj, darbinin
kiškoj klasinė j sąmonėj del 
jaunimo pritaikytų knygų.”

“Laisvės” redakcija, žinoda
ma, kad nėra žmonių, kurie to
kią literatūrą pagamintų, vo
kuoja neįvykinamu įnešimu gy
venimam Todėl jį vadina klai
dingu, neapgalvotu įnešimu ir 
pataria vaduotis esamom tos 
rūšies angliškom knygom. '

Pa vadi n i mas nea pgal vot u,
paties klausimo neišriša. Pati 
konferencija suprato, kad šis

įnešimas sukels karštų diskusi
jų. Tačiaus vienbalsiai nutarė 

i manydama, kad jau keli metai 
; atgal tas turėjo būt išdiskusuo- 
1 ta ir praktikuojama gyveni
mam Besvarstant drg. V. An
driulio planą, kad pakeisti dalį 
knygų leidimo ant amerikoniš
kos agitacijos, mokinant Ame- 

■ rikos lietuvius darbininkus gi- 
i lesnio klasinio susipratimo, 
. tuomi pakeliant darbininkiško 
įveikimo energiją, konferencijos 
I delegatai priėjo prie išvedimo, 
. kad vietoj remtis ant senstan- 
; čių (prie uždarytos imigraci
jos) Amerikos lietuvių darbi
ninkų, verčiau klasinio susipra
timo ateitį budavoti ant pri
augančio čiagimio darbininkiš
ko jaunimo. Nepaisant kiek 
noro del savo klases darbuotis

ba ir jaunąja energija jaunie
ji darbininkai. Konferencija 

. analizavo praeitį tų darbinin
kiškiems reikalams atsidavusių 
kovotojų, kurie išauklėjo jau
nimą, o tas jų jaunimas išim
tinai nuėjo į buržuazijos lioge- 
rį. Todėl rūpinamės, kad da
bartinį priaugantį jaunimą tas 
pats likimas nepatiktų. Mes 
nekaltinam atskirų asmenų, nes 

Į be kolektyvio jų švietimo la
ibai sunku šiame kapitalistinia
me surėdyme darbininkiškoj 
dvasioj savo vaikučius išauklė
ti.

Masinis Dus Dainavimas
Sovietą 12-kos IVietą 
Sukaktiivią Mitinge

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ
=»•

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 3,1®LIETUVIŲ SVETAINEI
29 Endicott Street

Garsus Rusų Dainininkas LEBEDEVAo

Jau 10 metų sukako, kaip įsigijome nuosavą svetainę. 
Todėl Suvienytos Worcesterio Lietuvių Draugijos rengia 
iškilmingą apvaikščiojimą 10-ties metų sukaktuvių. Tam 
tikslui duodama puikiausias koncertas, kuriam lygiaus l 
Worcesteryje nėra buvę. . , • ;

Yra sukviesti žymiausi dainininkai ir muzikantai: Da
lyvauja Aido Choras, vadovaujamas M. Jablonskaitės- ; 
Meškienės; solistas J. Sabaliauskas, kuris savo maloniu 
balsu žavėja kiekvieną; solistas V. Tumanis, mylimas- 
darbininkų dainius; Marijona Paruliute, lankanti konser-' 
vatoriją, ir ji ten skaitoma viena iš geriausių dainininkių; 
D. Vaitelis parodys, ką reiškia nauja ir gera smuiką; da
lyvauja šauni dainininkė p-lė Kupščiūtė iš Northboro, 
Mass.; p-lė A. Lietuvnikaitė, gabi Worcesterio smuikinin
kė, taipgi grieš; dainuos draugė K. Menkeliūniūtė iš 
Brookiyno, kuriai lygios dainininkės tarp lietuvių nėra. 
Ji kas šeštadienis New Yorke dainuoja į radio po vardu 
SWLD, irgi linksmins mus savo stipriu ir maloniu drama
tiško soprano balsu; dainuos ir garsusis Lebedev iš New 
Yorko, kuris savo nepaprastu tenoru stebina klausytojus. 
Šiame koncerte išgirsite dainų ir muzikos, o taip-pat pa
matysite vienatinį darbininkų namą ir prisidėsite prie jo 
palaikymo.

įžanga $1.00, 75c, 50c ir Vaikams 25c

Kviečiame kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame parengime.
Komitetas.

Ką reikia prie rezoliucijos 
pridėti, tai vieną žodį pakeisti, 
būtent: kad ALDLD. centras 
“išleistų”, n urėtų būt suteik
tą jaunimui knygas ir tt. Re
dakcija sako: “Tenka kol kas 
naudotis angliška darbininkiš
ka literatūra, kurią turime: 
Jack Londono, Upton Sinclai- 
rio, Gorkio ir dabar jaunesnių 
Sovietų Sąjungos rašytojų raš- 

I tų jau nemažai randasi anglų 
kalba. Ot, jie ii- reikia siūlyti 
jaunimui. Be to, randasi visa 
eilė marksizmą gvildenančių 
knygų ir brošiūrų—tai vėl-tin
kama jaunimui literatūra. Rei
kia akstinti jaunimą skaityti 
“Young Worker”, “Labor 
Sports” žurnalus, ir tt.” Taip, 
tenka naudotis tiems, kurie 
turi ištekliaus jų įsigyti, o mes 
kalbam apie darbininkus, kurie 
ištekliaus neturi tuomi naudo
tis. Ot, tuomi A.L.D.L. Drau
gija kaip tik atsako į klausi
mą, nes jinai savo nariams ga
li suteikti tinkamą literatūrą 
veltui.

Sovietų Respublikos dvyli
kos metų sukaktuvių minėji
me, sekmadienį, lapkričio 3 d., 
Madison Square Gardene, New 
Yorke grieš 50 muzikantų or-■ 

I kestra, dainuos didysis Frei-! 
! hęit Choras. Bus ir bendras! 
visos publikos dainavimas, ku-j 
riam vadovaus-ta orkestrą su 
Freiheit Choru. Bendrai dai- 

Įnuos Internacionalą, Vienybę 
ir tūlas kitas revoliucines dai
nas. Tokio dainavimo dar nie
kad nebuvo panašiame mitin
go.

Prakalbose bus nušviesta So-j 
vietų Sąjungos Penkių Metų į 
pramones ir ūkio kėlimo pla
nas, pasaulinė kapitalizmo ra
cionalizacija ir jai atsakantis! 
darbininkų kairėjimas; Komu-j 

j nistų Partijos kampanijos rei-Į 
Įkalai ir jos svarba New Yor-1 
ke. Kas tik gali labiausia! 
darbininkų klasei rūpėti, į vi
sus tuos klausimus bus tinka
mai atsiliepta tame milžiniš
kame mitinge.

Tikietus galima pirktis 
“Laisvės” raštinėje ir Kom. 
Partijos distrikto ofise, 26-28 

I Union Square, New Yorke.

Kmeeiij Vakarėlis

ALDLD. jau pusėtiną savo
nariams knygynėlį sukrovė, iš 
kurio galima vidutiniai klasiniai 
apsišviesti. Kad Draugija vie
toj 3 į metus knygų, suaugu
siems nariams duotų 2, o tai 
tas knygynėlis mažai jutęs 
laipsniškai vis pildytus, gi tą 
trečiąją. dalį t. y. (vieną) ar 
2 mažesnes, jei nepagamintų, 
tai nupirktų ir suteiktų del 
priaugančio jaunimo. Nekuriu 
sakys, !kad ALDLD. savo na
riams jaunuoliams duoda ang
liškas knygas. Taip, duoda tik 
savo nariams. Bet nevisi jau
nuoliai prie ALDLD. priguli ir 
nevisi gali, prigulėti, o jiem ge
ros knygos yra reikalingos.

Laikui bėgant, prisieis gal 
pusė knygų angliškoj kalboj 
leisti, o galų gale virsti angliš
kąja knygų leidimo darbinin
kiška įstaiga. Jeigu norėsime 
draugiją savo tikslais palaiky
ti, tai yra šviesti Amerikos dir
bančiąja liaudį.

Įnešimas nesiūlo griežtą stai
gią permainą, o tiktai laipsniš
ką prie Amerikos lietuvių dar
bininkų prisitaikymą.

Pati gyvenimo logika

Kriaučiai i)- neimančiai ži- 
j note, kad ateinančią subatą 
įvyks Darbo Unijų Vienybės! 

ĮLygiečių linksmas vakarėlis,!A. P. L. A. REIKALAI '
I

A. P. L. A. Kuopoms
i

Draugai, priraŠinedami nau-Į 
jus aplikantus į A. P. L. A.! 
draugiją, nuo aplikantų imki-i 
te. numažintą įstojimą, kokis į 
yra A. P. L. A. Centro valdy-i 
bos nustatytas. Pusę numažin-į 
to įstojimo palikite kuopoj, o j 
kitą pusę įstojimo, kartu su I 
įstojimo blankom, siųskite į1 
Centrą. Viena kita kuopa da-j 
i'o klaidą permažai įstojimo 
pinigų pasiųsdamos į Centrą;! 
taipgi randasi ir tokių kuopų, Į 
kurios visą įstojimą siunčia ii 
Centrą. Draugai, tas negerai,! 
elgkimės taip, kaip viršui pa-' 
sakyta, o išvengsime klaidų.
Kaip Atrodo Pradžia A.P.L.A.

Vajaus 
i

A. P. L. A. vajaus yra dar 
tik pradžia, mes dar tik pra
dedam judintis, bet pradžios 
rezultatai yra gana geri. A.i

1 P. L. A. darbuotojai jau pri-j
mus.siuntė virš šimtą (100) naujų!

prie tarptautinės kalbos veda,: 
o šioje šalyje tarptautinė kalba 
yra angliška kalba. Juk ne
svarbu kokioj kalboj mes dir
bame, bile gerą darbininkišką 
darbą atliekame. Vistiek, atei
tis priklauso jaunimui. Mes 
suaugę ateiviai galime' vien tik 
tinkamiausią jaunimui kelią 
nurodyti, o rodyti privalome i 
toj kalboj, kurią jaunimas ge
riausia supranta. Baigiu su 
įnešimo obalsiu:

Didžiausias revoliucionierių
geismas yra, kad jaunimas eitu\ 
ją idealo per prakaitą ir krau
ją numintais keliais!

K. Arminas.
Redakcijos pastaba: Kuomet 

d. Arminas pasako, kad reikia 
ALDLD. 9-to Apskričio konfe
rencijos įnešimo žodį pakeisti, i 
vietoj “išleistų” — suteiktu,\ 
tuomet patsai įnešimas pasida-| 
ro reališkesnių. Bet, draugai 
turėtų atsiminti, kad šiandien 
jau teikiama angliškos knygos 
jaunimui, šiomis dienomis yra 
siuntinėjama trys — už visus 
metus; “The New Schools of 
New Russia”, “Company 
Unions”, “The War Myth in U. 
S. History”. Tas bus daroma 
ir ateityje. Juo tolyn, tuo dau
giau mes turėsime rūpintis ap
rūpinimu jaunimo angliškomis 
knygomis. Bet išleisti angliš
kų knygų mes patys negalime 
ir ne tuoj galėsim. Tam kliū
tis, tikime, draugai žino.

aplikantų; susiorganizavo dvi! 
naujos kuopos ir susitvėrė du: 
A. P. L. A. apskričiai. Naujų! 
narių gavime daugiausia pasi-j 
žymėjo 47-ta kuopa Detroit,! 
Mich., kuri gavo 13 naujų na-1 
rilį praeitame kuopos susirin-J 
kimo. Keletas kuopų irgi sto-l 
vi arti 47-tos kuopos, bet ran-į 
dasi ir tokių, kuopų, kurios dar 
neparodė, ką jos gali.

Už naujos kuopos suorgani
zavimą Pontiac, Mich., dau
giausia reikia atiduoti kreditas
draugui G. Brakniui ir kitiems, 
kurie jam gelbėjo tame darbe.! 
Washington, Pa., suorganiza-i 
vinie naujos kuopos darbavosi 
drauge M. Janavičienė, jai gel
bėjo draugas F. Margelis. 
Draugė M. Janavičienė yra 
gabi ir energinga veikėja, 
draugas F. Margelis irgi pasi
ryžęs veikime, jis yra pasiža-j 
dėjęs nepasitenkint ta 11 na-i 
rių, kuriuos jie surašė organi
zuojant kuopą, jis sako, kad! 
iki kitam kuopos susirinkimui J 
dar tiek gaus naujų narių p 
A. P. L. A. draugiją. Garbė! 
tau, drauge, už tai. Apskri
čių organizavime, kaip tai su,-! 
organizavime 1-mo Apskričio, 
Pittsburgho apielinkėj, dau
giausia darbavosi G. Urbonas 
ir kiti draugai. Suorganizavi-1 
me 2-ro Apskričio, Ulinojaus1 
valstijoj, daugiausia darbavosi, 
J. Leonaitis; nežinau, kurie! 
draugąi jam gelbėjo, jis pats1 
apieAai turėtų parašyti į span-!

|5'

2 d. Novemberio, “Laisvės” 
svetainėj, kaip 6:30 vai. va
kare.

Apart šokių prie Retikevi- 
čiaus muzikos, vakarėlyje dai
nuos lietuviškas Radio Okte
tas su F. Stankūnu; dar bus 
keletas solistų; čekerninkų im
tynės del čampionato ir del $5 
dovanos auksu. Netruks taip
gi užkandžių ir skanių gėri
mų.

Darbininkai i)’ darbininkės, 
jūs esate fabrikų ir kriaučių 
dirbtuvių vergai, apsunkinti il
gomis darbo valandomis ir ne
pakenčiamomis darbo sąlygo
mis; jūs esate išnaudojami 
darbdavių,, kurie jūsų spėkas 
išsemia ir išmeta laukan, kada 
jūs liekate jiems nenaudingi. 
O kas gali jumis rūpintis? Tai 
ve kas tik darbo žmonėmis rū
pinasi—Darbo Unijų Vienybė, 
kuri susiorganizavus prieš 
darbdavių užsimojimą ant dar
bininkų ; nepaisant kokioj in
dustrijoj jūs dirbtumėte, Dar
bo Unijų Vienybės Lyga už 
jūsų reikalus kovoja ir kovos.

O kaip galima darbdavių iš
naudojimą atmušti? Vien tik 
organizuoti darbininkai tą ga
li padaryti— sau darbo sąly
gas pagerinti dirbtuvėse ir fa
brikuose.

Taigi, kriaučiai ir nekriau
čiai, jauni ir seni, nepamirški
te atsilankyti į minėtą Darbo 
Unijų Vienybės Lygos vaka
rėlį, kur jūs savo organizaciją 
paremsite ir sykiu praleisite 
linksmai subatos vakarėlį. O 
kaštuos mažai—įžanga tik 50 
centų.

Kviečia jus visus atsilankyti
Lygos Sekretorius J. S.

Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 

Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT .

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: keystone, M į.11 9669 
Bell, Oregon 5136

AUTOMOBILIŲ
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York.

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

dą. Taigi, draugai, aš sveiki
nu mūsų veikėjus ir didžiuo
juosi jais. Garbe jum, drau
gai, A. P. L. A. darbuotojai.

J. Miliauskas,
A. P. L. A. Centro Raštininkas.

SKAITYKIT IR

PLATINKIT

"LAISVĘ”

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

k
KREIPKITĖS | DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeiKU kenčiate nuo 
sckancĮ liirv: Odos. Kraujo ir Nervų Linų, Kataro ir Chroniš
kų Skausmų, Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos 
skaudėjimo. Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Psididėjusių 
Liaukų, Plaučių ii' Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, Gerklės Ne
sveikumų ir Dusulio, taipgi Linos Skilvio, Žarnų ir Mėšla- 
žarnč-s. Reumatizmo, Sciatica, Strėnų Skaudėjimo ir Neural
gijos. Jeigu jūs sergate ir esate nusiminę, aš galiu jums 
pagelbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ii- pastoviais pasisekimais. Atsilankykite 
pas mane vpatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
KAINOS—PRITAIKYTOS JUMS.

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

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

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomeres dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)“BALSAS”

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................. $2.00
6 menesiams............. ?1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstra.se G, b. Richard 
Reich, “ B also ” Redakcija', 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Štai Yra Būdas
Išgydymui Kylos

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

NIEKO NEKAŠTUOS 
IŠBANDYMAS

Tūkstančiai kylotų vyrų ir mo
terų džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Čollings 
išsigydė savo dubeltavą kylą, del 
kurios jis buvo bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas 
bus pasiųstas jums ant pareika
lavimo už dyką.

Tiktai prisiųskite savo vardą ir 
adresą kapitonui W. A. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuos ne cento, o 
gal bus vertas laimes, šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbandymo. Rašyki
te dabar—pirma negu padedate j 
šąli šį skelbimą.

DIDŽIAUSIA UETUVIŲ APHEKA
Kas yra didžiausias žmogau:; priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 

ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs

°nas

LIETUVIŠKU, BULGARIŠKI,, HOMEOPATIŠKU IR KITOKIU VAISTU 
TEGALIME GAUTI PAS—

yra t ii kanuolė prieš kitų amžinų žmogaus priešą—vidu
rių užkietėjimų kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

runkių ligų. 25 centai už skrynutę.

* (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c u?- baksii apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

Vardas

No

žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man prisiųsti 
man URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, ru nurodymais, kaip vartoti.

KRANK A. URBAN'S PHARMACY 
Brooklyn, N. Y.

151 Metropolitan Avė.,

St. or Ave.

Miestas State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

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

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Gartenstra.se


“f, REAL ESTATE: Namai, žemė
/£i Keiss. ~

f

(259-261)

PARDAVIMAI

v

REIKALAVIMAI

Ar Tik Nenusibenuos?

SPORTAS
IŠRANDAVOJIMAI Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

7 :30

Lyriečiy Vestuvės
ca.

P. SIAURĮGERAI IR PIGIAI

Šiandien Vakare 6-tos
Sekcijos Nariu Susirinkimas tų, bet nėra

* ** Iz a r! narni a tvt

1

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Tel., Stagg 10124
, sako dabar tūli

Šerų nusmuki-

(259-260)

k V

»(’Wi

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y. b

kė d. Račkauskai, 
pirmininkavo d. N.

teatro name, 20 Myrtle 
Pradžia 8-tą vai. vaka-

ir
dd.

ir
avo i

Vakarienei 
Butkienė, 
kuopos 
Koresp.

vnl.
tik

J. KOMARO 
“PRALAIMĖJIMAS”

dalį
Vyš-

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

127
(Tarpe

Kiekvienas iš publi- 
galės duot Daktarui Kaš- 

kiaučiui paklausimus.

Komunistų Partijos šeštos 
t rengia

Pelno li-
Svečių buvo iš

Newarko; iš

Tai bus pirmos 
tokios prakalbos šioj dalyj 

čia randasi daug

geras 
vietoj.
giČiaus $1,000.

, už kiškos, numetė jį 
augštieninką, taip kad abudu

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

| Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimų 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniški} valgių.

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

Bernotas ir čičinis.
S. A. 132 kp.—dd.
Kazakevičienė
Jom pagelbėjo

Degulienė

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y. 

475 Grand Street

ARSIDUODA Kendžhj storas. Du- 
beltavas Storas su atdaru langu; 

prie Storo yra 4 kambariai, 
duoda labai pigiai, 
davimo—liga. 99
Brooklyn, N. Y.

Specialistas del 
Akių, 

' NaujausiVisi yra kviečiami; įžanga 
veltui. Prašome nesivėlinti, 
nes pr'akalba prasidės

Parsi-
Pricžastis par- 
Union Avė., 

258-260

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

PASIRANDAVOJA 4 kambariai 
Williamsburghe, yra maudynė ir 
elektra. Randa $17.00-—$18.00. B. 
Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tel., Stagg 8383 arba Jamaica 
7394. (259-264)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

PASIRANDAVOJA foroišiuoti kam
bariai, yra šiluma ir visi patogu

mai. Taipgi gaminamas namie • ir 
valgis. Kreipkitės po num. 1185 
Putnam Ave., ant pat viršaus, Brook
lyn, N. Y.

(258-259)

visų ligų ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

PARSIDUODA kendŽių ir cigarų Sto
ras, yra sodės fountain, prie mo

kyklos. Kreipkitės po No. 16 Olive 
St., Brooklyn, N. Y.

(258-259

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Žiedo vaikų choro 
Atsilankė ir Atle- 
daug narių, tarpe 
ir liet, ristikas Ko-

Daugelis iš svečių bu- 
kele-

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M. 

Nekėliomis 10 A. M. iki 1 1‘. M.

BARGENAS
Parsiduoda 2 šeimynų, 11 kamba

rių namas, 12 metų kaip budavotas, 
skiepas, visi įtaisymai, geroj 

Kaina $6,000. Pirmo mort- 
Pasinaudokit proga, 

nes savininkas parduoda labai pigiai 
todėl, kad turi 'apsigyventi ant far- 
mos. Savininkas, 60 Hill St., Bridge
port, Conn.

šiandien vakare, Dr. J. J.
Laisvės” svetai-

REIKALINGA stenografe, kalbanti j 
lietuviškai* j advokato ofisą. Gali | 

atsišaukti ir neturinti patyrimo. At- 
sišaukit laišku: M. M. c-o “Laisvė,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(258-2Ų3)

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

tas “Benas” i j
čia jau;va *

Puslapis šeštas TAISYK Ketvirtai., Spalių 31, 1929

VIETOS ŽINIOS
Kodėl Vakar Neatvyko 
Sovietų Lakūnai

i Ši Vakarą į Daktaro J. J 
Kaškiaučiaus Prakalbas

Sovietų lakūnai vakar nega
lėjo atskristi į Curtiss Field, Kaškiaučius 
Long Island. Detroite, kur ra- nėję kalbės apie reumatizmą 
dosi lakūnai, ir dideliame, ir įvairius kitus nesveikumus, 
ruožte linkui New Yorko bu- Duos naudingų patarimų ir ki- 
vo perdaug audringas oras, i tais sveikatos užlaikymo klau- 
Sakoma, todėl, kad jie šian- i simais. 
dien atlėksią į Curtiss orlaivių kos g 
stovyklą. Apie privažiavimą 
prie tos vietos buvo rašyta va
karykščiame numeryje.

Viešas iškilmingas lakūnų 
priėmimas bus lapkričio 9 d. 
Polo Grounds, New Yorke. 
Ton vieton sutelpa virš 30,000 
žmonių.

Nežinia iš kur tai išlindo 
“Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj Benas” ir jau parodė kuo
mi esąs. Gerokas laikas ir net Į 
po kelis sykius, buvo praneš
ta, kad Lyros Choras rengia 
savo metinę pramogą — stato 
scenon veikalą Blinda ir bus 
koncertas, 17 d. lapkričio, La
bor Lyceum svetainėj. Ir štai, 
tą pačią dieną f 
rengia savo koncertą, 
kiekvienas gali suprasti, kad 
rengiama užkenkimo tikslu 
darbininkiškam Lyros Chorui. 
Bet turėtų atsiminti seną pa
tarlę—kas kasa kitam duobę, 
tas pirmds pats i ją įkrinta, 
Taip gali būti ir su tuo “Be
nu.” Jis, bekenkdamas ki-pp Cibulskiūte. 
tiems, pats nusibenuos.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Ridgewoodo Vakarienė 
Labai Nusisekė

Surengta A. L. D. L. D. 55 
kp. ir L. D. i S. A. 132-ros kuo
pos, vakarienė 26 d. spalių da
vė gerų pasekmių, 
ko po $40.1 
Great Necko
Philadelphijos d. Besenavičiū- 
tė, Ateities 
mokytoja, 
tų Kliubo 
kurių buvo 
maras,
vo pakviesti pasakyti po

Koncertinę programos 
išpildė labai 
niauskas iš ' 
česnavičiūtė 
Svečiams jų 
patiko, net 1 
keletą kartų 
tai nuo rengėjų dainininkams 
didelis ačiū.

Viena, tai bėda su mūsų 
svečiais: kuomet programa tę
siasi, tai tas jų tarp savęs pasi
šnekėjimas, neramus užsilaiky
mas apsunkina ar tai dainin- 
kus ar pakviestus iš svečių pa
kalbėti po žodį kitą.

Ridgevvoodiečių vakarienės 
visuomet būna geros, todėl ir 
prie jų surengimo daug dar
bo prideda draugai ir draugės.

Nuo A. L. D. L. D. 55 kuo
pos daug pasidarbavo dd. Sa
kalauskas, 
Nuo L. D. 
Blažienė, 
Butkienė.
Pąjauskienė, 
Bondžinskaitė.

puikiai d.
Bayonnės, d. M. 
ir d. A. Velička, 
dainavimai labai 

buvo iššaukti po 
į padainuoti. Už

Sekmadienį, spalių 27 d., ap
sivedė Vincas Rudaitis su Ade- 

.. ... . Vincas ir A- 
Į dėlė yra geri dainininkai 117 
veikėjai Lyros Chore. Vincas 
yra organizatorius Lyros Cho
ro, 

j Nors Vincas ir Adelė Lyros 
į Chore darbuojasi keletas me- 

; susipratę tiek, 
kad permatyt, jog religija ir 

'bažnyčios vien tik del tamsini- Sekcijos vienetas 4-F
Šį vakarą įvyksta Williams-įmo darbininkų, todėl ir šliūbą labai svarbias prakalbas rinki- 

, Ko-jėmė su bažnytinėmis ceremo- mų klausimu, 
narių 
Man- 
Pra- 

Kiek-

burgho, šeštos Sekcijos, 
munistų Partijos, visų 
susirinkimas, po num. 56 
hattan Avė., Brooklyne. 
džia 7-tą vai. vakare.

, vienas narys ir narė būtinai
turi dalyvauti šiame susirinki-j mirė influenzos laikais, 
me.
mi, o neatsilankys į susirinki
mą, bus daroma disciplinos 
žingsniai.

Stuart Poyntz, A.
Albert Moreau, Manya Reiss.
Šeštadienį 8-tą Vai. Vakare

WILLIAMSBURG, Grand 
St. Extension. Kalbės: Fred 
Biedenkapp, Joseph Magliaca- 
no, Hyman Levine, S. Nesin, 
Otto Hall, Gordon, Lena Cher
nenko.

BRONX, Prospect and Long
wood. Kalbės: W. W. Wcijp- 
stone, J. S. Poyntz, M. J. 01- 
gin, Rebecca Grecht, M. Gold, 
Rose Wortis, G. Prim off, Otto \ 
Hall, R. B. Moore.

• DOWNTOWN, 10th St. and 
Second Ave. Kalbės: Alexan
der Trachtenberg, Samuel Dar- 
cy^ TL Sazar, J. Louis Eng- 
dahl, Vern Smith, Rose Rubin, 
John Di Santo, Lewis A. Bas
son.

HARLEM, 110th St. and 
Fifth Ave. Kalbės IL M. 
Wicks, Jack Stachel, Robert 
Minor, A. Markoff, A. Moreau, 
T. Di Fazio, O. Huiswood, 
Gertrude Welsh, M. Reiss.

(259-260)

Juozui Komarui neišdegė 
ristynės su Amerikos marinų 
čampionu G. Ragenų antradie
nio vakare, Ne\v Ridgewood 
Grove, Brooklyne/ Ėmėsi 40 
minučių 44 sekundas. Teisė- 

įjai pripažino pergalę Hagenui, 
prie stalų jaunos mergaitės—[kada pastarasis, pagriebęs Ko- 
S. Kazakevičiūtė, A. Kazake-imar^ kiškos, numetė jį 
vičiūtė ir L. Butkiūtė. augštieninką, taip kad abudu

Gėlių stalam papuošti šutei- Komaro pečiai palietė matra-

Svarbios Prakalbos 
Central Brooklyne

LIETUVIŲ VALGYKLA j
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku | 

ir Amerikonišku Stilium I

417 Lorimer Street

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spin dūli u Diaynoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet ; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subntomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeycr 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.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir

Komaras į kokias porą se
kundų atsikėlė visai nepri
trenktas ir drūtas, kaip ir iš 
pradžios. Jo pečiai faktinei 
neilgiau buvo prie matraco, 
kaip kad ristikui besiverčiant 
nuo vieno šono ant kito. To
dėl ir kyla klausimas: kam re- 
feras taip pasiskubino pakelti 
ranką ant Hageno, kaip ant 
laimėtojo. Toks laimėjimas 
sukėlė labai daug abejonių 
pas žiūrovus. Nuosprendis 
neatrodo teisingas.

Kaip referas, taip ir teisėjai, 
matyt, pataikavo publikai. 
Kuo ristikas atrodo ameriko- 
niškesnis, tuo’ labiau šitokiai 
publikai patinka. Na, o Ko
maro sudėjimas ir būdas dau
giau “ateiviškas.” Todėl nuo
sprendį reikia laikyt padarytu 
delei geresnio įtikimo tokiai 
publikai, kaip skaitlingesniems 
kostumeriams ristynių biznio.

Komaras šį sykį smarkiau 
ėmėsi, negu keliais paskuti
niais atvejais. Jo oponentas 
buvo vienas iš drūčiausių ir 
mikliausių. Bet visą laiką pas 
Komarą matėsi daugiau spė
kos; ir jis nesunkiai raitė ir 
laužė Hageno rankas, kuris 
daugiausiai gulėjo apačioje 
Komaro. Bet Ragenas pada
rė daugiau numetimų Koma
rui.

Dabar, ateinantį trečiadienį 
Ragenas toje pačioje vietoje 
glėbiuosis su ristikų čampionu 
R. Schickatu.

Požėlos Imtynes

Visai netikėtai pereito ant
radienio imtynėse pasirodė 
Karolis Požėla. Jis užėmė vie
tą vieno iš neatėjusių ristikų. 
Gerai neįsitėmijau 
oponento vardo; bet, 
buvo Rudy Dusekas.
turėjo apie 20 svarų sunkesnį 
už save oponentą, labai kietą 
vyrą—tai stambūs kaulai ir 
raumenys, turbūt, be jokio 
svaro nereikalingų taukų. Bet 
jis negalėjo prilygti Požėlai 
vikrumu ir sutartinu dirbimu 
smegenų ir muskulų. Per pus
valandį ristynių jis dikčiai pri
vargino Požėlą, bet ir pats ne
mažai nusikamavo. Laiko 
jiemdviem buvo skirta tik 30 
minučių. Joms praėjus, bu
vo paskelbta, kad išėjo lygio
mis. Publikoj... buvo girdėt, 
kad tai geriausios vakaro ris- 
tynės.

JONAS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
kius paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ii- krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.:
Triangle 1450

Krėipkitės 
šiuo adresu:

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

ni jomis.
Vinco ir Adelės vestuvių po- Brooklyno.

kilis buvo pas Adelės gimines, didelių dirbtuvių, kuriose dirba 
tūkstančiai darbininkų, kurie 
yra didžiausiai išnaudojami. 
Partija deda pastangas, kad 
sustiprinti mūšų veikimą taip 
svarbioje miesto dalyj. Pra
džiai darbo jau yra padėtas 

Gyvuoja vienetas 4- 
F, kuris turi apie 30 narių ir 
turi savo kambarius, kuriuose 
bus įsteigtas darbininkų cent
ras. Bus dedama pastangos, 
kad pritraukus prie Komunis
tų Partijos kuo daugiausia ne
grų darbininkų, nes jų čionai 
yra labai daug apsigyvenusių.

Nuo šių prakalbų priklau
sys mūsų ateities darbuotė. To
dėl visi, kuriem tik laikas pa
velys, būkite tose prakalbose. 
Kalbės Partijos geriausi kal
bėtojai.

Prakalbos įvyks pėtnyčioj, 
lapkričio (Nov.) 1-mą dieną, 
Tivoli 
Ave.
re.

prie kurių jinai gyveno, nes 
Adelė tėvu neturi; jos tėvai

Ves-
Prieš tuos, kurie galėda-(tuvių puotoj dalyvavo gražus 

būrys svečių. Vestuves pralei
do labai linksmai.

Manoma, kad Vincas ir A-#-pamatas, 
dėlė ir po vestuvių pasiliks 
nuolatiniais Lyros Choro dai- 
ninkais ir darbuotojais.

Laimingo, linksmo ir ilgo 
gyvenimo Adelei ir Vincui.

Lyrietis.

Sugrįžo Vaistininkas 
J. J. Strazdas

Vaistininkas J. J. Strazdas
buvo išvažiavęs į Lietuvą pra- Dqiia;nn Dpein i Ranknc džioje liepos mėnesio, 1928 m.jUaUS,aU ! DallKlIS 
ir dabar vėl sugrįžo atgal. Lie-,
tuvoj jis išbuvo apie metus lai-| Lionės daugiau dės pinigus į 
ko ir kitose šalyse praleido ke- bankus, o mažiau pirks kom- 
lis mėnesius. Pasikalbėjus su PantiU šėrų, sako dabar tūli 
juomi, įspūdžius atsivežė pra- New Yorko bankininkai, apdū- 
Stus ne tik iš Lietuvos, bet ir modami baisų i 
kitų šalių. Visur esąs didelis ma Wall Stryte.
skurdas, visur žmonės vargin- žinoma, bankai nesi-
gai gyveną ir t. t. Ir visur į j baus patys pirkinėję už pasi- 

■ amerikonus žiūri, kaipo į mi-id^us žmonių pinigus Šerus ir 
lionierius ir iš kiekvieno tikisi toliau spekuliavę Šerais.
gauti pagelbą.

Vaistininkas J. J. Strazdas;
parsivežė gražių žiedelių, va
dinamų “Rusijos deimantai” ir 
pigiai jų galima gauti. Jis tuo 
tarpu apsistojo 425 Chauncey 
St., Brooklyne.

Reporteris.

Lietuvių Piliečiy Kliubo 
Mėnesinis Susirinkimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks 1 d. lapkričio (Nov.), 
7:30 vai. vakare, Kliubo kam
bariuose, 220 Leonard St., 
Brooklyne, N. Y. Visi nariai,

. malonėkite dalyvauti šiame su
sirinkime, ir nepamirškite at
sivesti naujų kandidatų į kliu- 
bą; taip pat, kurie jau turite 
perstatę, tai tuos draugus pa
raginkite, kad jie ateitų į šį 
susirinkimą su paliudijimais 
daktarų.

»• Sekret. A. Deikus.
(259-260)

Keturi Šėrininkai 
Nusižudė

Komunistu Rinkimą Vajaus 
Prakalbos Gatvėse

, Jau keturi nusižudė, 
nupuolus jų šėrams Wall Stry- 
te bėgyje kelių paskutinių die
nų. Tame skaičiuje yra ir 
Anthony Schneider, preziden
tas Union Cigar Kompanijos.

Nušovė Seserį, Pašovė 
Jauny Dukterį

Nejudamojo turto vertelga 
Robert Phillippi, gyvenusis po 
num. 116-30—135th Ave., So. 
Ozone Parke, Queense, nušo
vė savo seserį ir sužeidė savo 
dukterį, 12 metų mergaitę Jo- 
sephiną. Mat, sesuo ir duktė 
užtarė ja pačią, kuri yra pa
bėgus nuo R. Phillippi. Jis 
ją žiauriai mušdavęs ir spar
dydavęs.

žmogžudys areštuotas.

Einant prie rinkimų kampa- 
labai nijos užbaigos, Komunistų 

Partija rengia masinius mitin-j 
gus Įvairiose New Yorko ir 
Brooklyno dalyse penktadienį 
ir šeštadienį vakare, atvirame 
ore žemiau pažymėtose vieto
se. Juose bus išaiškinta, iš ko 
pareina šiandieniniai darbinin
kų vargai, jų padėties blogėji
mas; gręsiančio karo pavojus; 
komunistų reikalavimai socia- 
lės apdraudos nuo bedarbės, 
senatvės, ligos, sužeidimų ir

Penktadienį 8-tą Vai. Vakare

BROWNSVILLE, Stone and 
Pitkin. Kalbės W. W. Wein- 
stone, Lena Chernenko, Alfred 
Wagenknecht, Otto Huiswood.

HARLEM, 
Seventh Ave. 
Hall, Richard B. Moore, Fan
ny Ątistin. H. M. Wicks, Juliet

137th St. and
Kalbės: Otto

Požėlos 
rodos, 

Požėla

K. L. M.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET
Central Brooklyn, N. Y.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmesi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




