
Į Visus Lietuvius Darbi
ninkus ir Darbininkiškas 

Organizacijas
Komunistų Partijos Lietu

viu Centro Biuro Atsi
šaukimas

ypatingai 
kuris yra 

kovos

koti
me apsieiti
prie to priprasti
suprasti, kad

Komunistų Partijai ve
dant platesnį judėjimą, 
daugiau dalyvaujant darbi
ninkų kasdieninėse kovose, 
jas vadovaujant, prisieina 
vesti visokios aukų rinkimo 
kampanijos: gelbėjimui
streikierių, vedimui bylų 
suareštuotų darbininkų ir 
tt. Prisieina remti komu
nistinę spaudą 
“Daily Węrkerį
svarbiu darbininkų 
įrankiu.

Del to dažnai būna atsi
šaukiama į darbininkus au
kų. Darbininkai raginami 
aukoti.

Ir darbininkai privalo au- 
be aukų mes negali- 

Už tai turime 
Turime

aukąvimas 
įvairiems mūsų judėjimo 
reikalams yra taip reikalin
gas, kaip žmogui reikalinga 
maistas kiekvieną dieną. 
Jeigu mes norime judėjimą 
varyti pirmyn, mes turime 
turėti tam finansų. Kas 
juos mums duos? Tik patys 
darbininkai gali sudėti.

Todėl yra klaidingas nekuriu 
darbininkų argumentavimas: 
aš jau kartą aukojau tam ir 
tam reikalui, tai daugiau nebe
aukosiu.

Kiekvienas darbininkas gali 
dažniau paaukoti ;kiek išgali. 
Mes turime žiūrėti į aukojimą, 
kaip į būtinai reikalingą atlik
ti pareigą. Be, to negalima iš
vystyti judėjimp. • , i

Taigi, nežiūrint,' kad pasta
ruoju laiku buvo renkamos au
kos įvairiems darbininkų reika
lais, gynimui streikierių ir tt., 
nežiūrint, kad daugelis darbi
ninkų ir darbininkų organiza
cijų kiek galint paaukojo, šiuo 
tarpu mes primenąm visiem mū
sų draugams ir mūsų judėjimo 
simpatikams: NEPAMIRŠKI
TE DAŽNIAU PAAUKOTI Į 
AGITACIJOS FONDĄ. Vedi
mui mūsų lietuviško komunisti
nio darbo įvairiose srityse 
mums reikalinga finansų. Prieš 
mus stovi dideli darbai. Kova su 
reakciniais elementais įvairio
je organizacijose, kur priklau
so didžiuma darbininkų ir kur 
tuos darbininkus išnaudoja, ap
gaudinėja i? saVo buržuaziniai 
reakciniai politikai naudoja vi
sokie kapitalistų agentai, lietu
viški . fašistai ir social-fašistai. 
Mums reikalinga • visu frontu 
pradėti aštresnę kovą prieš 
tuos elementus. Mums reika
linga pradėti daugiau darbuo
tis organizavime lietuvių dar
bininkų klasių kovai Amerikoj.

Tam darbui reikalinga finan-

Kad sėkmingiau galėtume 
veikti, kad galėtume pasiųsti 
organizatorius į' įvairias kolo
nijas, kad galėtume išleisti at
sišaukimus, kad galėtume ge
rai varyti darbą visose organi
zacijose, kur tik randasi darbi
ninkų, mums reikia ne kelių 
dolerių, rie kelių šimtų dolerių, 
bet daugiau. Del stokos finan
sų mes negalime tinkamai va
ryti savo revoliucinį darbą.

Už tai mes atsišaukiame į vi
sus lietuvius darbininkus, į 
simpatikus mūsų judėjimo, į 
visas darbininkiškas organiza
cijas ir prašome finansinės pa
ramos: TUO J AUS PAAUKO
KITE KIEK GALITE IR NE
PAMIRŠKITE AUKOTI I 
AGITACIJOS FONDĄ DAŽ
NIAU. * ‘

Šiuo tarpu mūsaų lietuviškam 
judėjime svarbiausia rinkti au
kas Agitacijos Fondui. Komu
nistų Partijos nariai ir simpa- 
tikai, atkreipkite į tai domę.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldiepių

INo. 260 Telephone, Stagg 3878

Anglijos Parlamentui
Patiekta Kasyklų 

Reformų Bilius
LONDONAS.— Ketvirta

dienį Anglijos parlamentui 
MacDonaldo valdžia ' patie
kė anglies kasyklų reformų 
bilių su tikslu pastatyti ant 
geresnio pamato anglies 
pramonę Anglijoj.

Manoma, kad su pagelba 
liberalų bilius bus priimtas.

Bilius sutrumpina darbo 
dieną pusvalandžiu. (Mai- 
nieriai reikalauja, kad dar
bo diena būtų sutrumpinta 
viena valanda). Taipgi ap
riboja anglies kasyklų vys
tymą ateity. Leidžia val
džiai paimti nekurias kasyk
las į savo -rankas, žindjna, 
darbdavių naudai.

Bilius taipgi reikalauja, 
kad kiekvienam distrikte 
būtų sudalytas komitetas, 
susidedantis iš vieno kasy
klos savininko, vieno mai- 
nierio, dviejų atstovų nuo 
anglies naudotojų ir “savi- 
stovio” pirmininko. Kiek
vienas clistriktas privalo 
nureguliuoti' anglies paga
minimą.

Gaspadinė Reikalauja iš
Kunigo 12,000 Lity 

Užlaikymui Vaiko
ROKIŠKIS. — Rokiškio 

apskrityje vieną kunigą jo* 
gaspadinė padavė teisman, 
jieškodama iš jo 12,000 litų 
vaiko užlaikymui. Byla ran
dasi Panevėžio Apygardos 
teisme. Įrodymui yra 7 liu
dininkai.

Tai dar vienas Olšauskas.

Trockistai Pasmerkė

LENINGRADAS — Tris
dešimts septyni Leningrado 
trocfastai padarė pareiški
mą, pasmerkdami Trockio 
kontr-revoliucinį veikimą 
užsieny. Taipgi jie padavė 
prašymą priimti juos atgal 
į Komunistų Partiją.

Praga, Čekoslovakija. — 
Nachod mieste tekstilės 
darbininkai paskelbė strei
ką; reikalauja pakelti al-

Wcrcestery Koncertas
Worcester, Mass., sekan

tį nedėldienį, lapkričio 3 d., 
bus gražus koncertas, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott 
St. Svetainės durys atsida
rys 6 vai. vakare. Koncer
to pradžia 7 vai. žiūrėkite 
skelbimą ant 5-to puslapio.

Aukas siųskite Centro Biuro, 
sekretoriaus vardu, J. Siurba, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

*

■

suprantu ju 
MUZIKĄ IR DARAU 
KĄ JIE LIEPIA.

Susirgo Vienas iš 
Pasmerktųjų Gastoniečių

NEW YORK.— Gauta 
pranešimas, kad labai su-

drix, vienas iš septynių Ga
stonijos streiko vadų,; ku
rie nesenai tapo pasmerkti 
kalėjiman už , didvyrišką 
streįko vadovavimą Gasto- 
nijoj, Již' gynimą streikierių 
kolom jos nuo žmogžudiškoj 
policijos ir mušeikų.

Kad paliuosuoti nuteis
tuosius po kaucija laike 
apeliacijos, reikalinga $27,- 
000. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas atsišau
kia į darbininkus paskolos. 
Prašo siųsti pįnigus arbd' 
Liberty Bonds į I. L. D. na- 
cionalį ofisą, 80 Ė. llth St., 
New, York City. ,t

Pasmerkė Kalėjiman Ųž 
Parašymą “šalin Karas”.
LOWICZ, Lenkija.— Me

tai laiko atgal du šio mies
to darbininkai buvo suareš
tuoti, kuomet policija' už
puolus unijos svetainę atra
do juos rašant ant plakato 
obalsį “Šalin karas.” Dabar 
jie už tai tapo nuteisti ke
turiems metams kalėjimo.

New Orleans, La.—10,000 
streikuojančių gatvekarie- 
čių ir jų simpatikų dalyva
vo pikieto demonstracijoj ir 
maršavo gatvėmis. >

Chicagos Darbininkai
Rengia Masinį Mitingą, 

Nepaisant Teroro

Pati Mušė Savo Vyrą, Gavo 
10 JDienii Kalėjimo

Penki Komunistų Kandidatai Kalbės 3 
Madison Sq. Garden Sekantį Nedėldienį

Sekantį nedėldienį, lap
kričio 3 d., Madison Square 
Garden, New Yorke, bus 
milžiniškas NewYorko dar
bininkų masinis mitingas 
paminėjimui dvylikos metų 
Rusijos proletarinės revo
liucijos sukaktuvių ir prisi
rengimui prie miesto rinki
mų. Kalbės žymūs Parti
jos veikėjai, jų tarpe Max 
'Bedacht, narys Partijos se
kretoriato.

^Taipgi kalbės penki ko
munistų kandidatai: Wil
liam W. Weinstone, kandi
datas į majorus; Otto Hali, 
negras, kandidatas į miesto 
kontrolierius; M. J. Olgin, 
“Freiheit” redaktorius, 
kandidatas į valstijos sei
melį; Ben Gold, sekreto- 
rius-iždininkas Adatos A- 
matų Darbininkų Industri
nės Unijos, kandidatas į al- 
dermanus, ir Rebecca

Grecht, kandidatė į valsti
jos seimelį.

Kalbėtojai aiškins apie 
Sovietų Sąjungos penkių 
metų industrializacijos pla
ną, apie klasių kovos paaš
trėjimą visam pasauly, apie 
gręsiantį karo pavojų.

Dedamos pastangos su
kelti kauciją ir išimti iš 
kalėjimo Gastonijos septy- 

vadus, kurie ta-nis strei

me masiniame mitinge ir 
paaiškinti New Yorko dar
bininkams apie darbininku 
kovą pietinėse valstijose.

Bus ir muzikalė program 
ma. Dainuos žydų didelis 
choras. Grieš orkestrą, su
sidedanti iš 50 muzikantų.

Programa prasidės 2 vai. 
po pietų.

Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite?

Sovietų Lakūnai 
Vėl Negalėjo Išlėkti

DETROIT, Mich.--Del au
dringo oro Sovietų keturi 
lakūnai vėl negalėjo išlėkti 
į New Yorką ketvirtadienį. 
Kelionė vėl tapo atidėta — 
laukiama patogesnio oro.

Jeigu .bus patogus oras, 
lakūnai išlėks iš Detroito 
šiandien ir baigs savo 12,- 
000 mylių kelionę.

Chiangas Atvyko j 
ghajų

Shan

Chrysler Automobilių;
Dirbtuvės Užsidarė

CHICAGO. —. Chicago j 
darbininkai tęsia kovą prieš 
kapitalistų terorą. Septyni 
žymūs komunistai veikėjai 
laikomi kalėjime ir nepalei
džiami be $160,000 kauci
jos. Jie kaltinami už ko
munistinį veikimą.

Nepaisant siaučiančio te
roro, Chicagos darbininkai 
rengia masinį mitingą, se
kantį nedėldienį, Peoples 
Auditorium, 2457 -West Chi
cago Ave. , (

Warrantais išduoti prieš 
25 kitus komunistus, bet jie 
dar neįteikti! • į (

Nusižudė Del (Šerų Vertes
1 «, •

EDGEWATER, N. J. — 
liūs Umbach, 53: metų am
žiaus biznierius, nusižudė 
del prakišimo nemažai pini
gų biržoj, nupuolus serų 
vertei.

7,000 Muzikantų Bedarbių

NEW YORK.— Įvedus 
kalbančius j adžius teatruo
se, visoj šaly suvirš 7,000 
unijistų muzikantų me teko 
darbo, jų tarpe. yra 2,0.00 
vargonininkų^ . >:

HOPKINSVILLE, Ky.— 
Walter Rogers, 35 metų 
amžiaus protestonų kuni
gas, trečiadienį pasiskundė 
teisėjui Ęorenz K. Wood, 
kad jo pati Dora, 29 metų 
amžiaus, nuolatos jį muša riuomenę prieš sukilėlius 
ir kad jis turėjo pabėgti iš 
namų, kad išgelbėti savo 
kailį.

Jis prašė' teisėjo nubausti 
jo pačią.

Jo pati buvo pašaukta į 
teismą. Ji buvo apsirengus 
vyriškomis kelinėmis ir ga
na smarki pasirodė. Teisė
jas nuteisė ją dešimčiai die
nų kalėjimo.

Vyras dabar džiaugiasi, 
kad jis per dešimts dienų 
bus liuosas nuo mušimo.

SHANGHAJUS, Chinija 
—Chiang Kai-shekas atvy
ko čia trečiadienį po pietų 
Atvyko vadovauti savo ka-

Šeši Amerikos Kariniai 
Laivai Plaukia Į Chinija

• Pontiac, Mich. — 
žūties bedarbės bėgy ketu 
rių pastarųjų savaičių h 
čia išvažinėjo į kitus mies 
tus 2,000 darbininkų šeimy

Washington.— Trečiadie
nį prezidentas Hooveris 
įteikė $50,000 dovaną poniai 
Marie Curie nupirkimui 
gramo radiumo. Ji yra pa
sidarbavus atradime ra
dium, kuris naudojamas 
gydymui vėžio ligos.;,

MANILA, Filipinai.— Iš 
čia šeši Amerikos kariniai 
laivai išplaukė į Chinija 
saugoti Amerikos imperia
listų interesus. Trys nai
kintojai išplaukė trečiadie
nio vakarą, trys ketvirta
dienio rytą.

Arrięrikos laivyno virši
ninkai Chinijoj ro kuoja, 
kad padėtis esą rimta. Del 
to Amerika siunčia daugiau 
karinių laivų.

Tuo sykiu Nankingo val
džia vėl šaukia apie 
tų “agresyviškumą”
džurijoj ir prašo imperia
listinių valstybių atkreipti į 
tai domę.

vie

Washington.— Aprokuo- 
jama, kad kasmet Jungti
nėse Valstijose nuo džiovos 
miršta 160,000 žmonių. Su
virs milionas serga džiova. 
Aišku, daugiausia miršta ir 
serga darbininkai.

DETROIT, Mich.-Iš prie- 
žasties bankrūto įižsidarė 
visos Chrysler Korporaci
jos automobilių dirbtuvės 
Detroit^ Tūkstančiai dar
bininkų neteko darbo 
kelias savaites ėjo gandas, 
kad ta korporacija pateko 
į “resyveriu” (valdžios glo
bėjų) rankas, bet. tik šiomis 
dienomis tikrai sužinota, 
kad tai yra tiesa.

Inžinieriai ir finansieriai 
del bankruto kaltina greitą 
modelio keitimą. Girdi, jei
gu ne modelio keitimas, ku
rį kompanija pravedė pir
ma bankrutavimo, tai ne
būtų įvykęs bankrutas.

Abelnai automobilių pra
monėj darbai mažėja. For
do kompanija atleido 30,000 
darbininkų, kurie turėjo 
būt atleisti pirma kalėdų. 
Fordo Rouge dirbtuvėj eina 
pertvarkymas ir pakeitimas 
mašinerijos, besirengiant 
prie gaminimo naujo mode
lio automobjlių.

Atrodo, kad šią žiemą 
Detroite gali būt didelė be
darbė. ; Z IŠkS

Boston.— Bostono biržoj 
taip pat labai nupuolė Šerų 
vertė. Tas pats atsitiko ir 
kituose miestuose.

Kalbės d. L. Pruseika
Lapkričio 3 d., 1 vai. die

ną, įvyksta visų mūsų or
ganizacijų narių ir pašali
nių masinis mitingas Bąka- 
nausko svetainėj, 62 Lafa
yette st. Kalbės drg. L. 
Pruseika. Visi ir visos da
lyvaukite.
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jų1 .‘“savikritika’! yra s-pAjuo- 
. kirpti tjkr6sįo,s savikri tikos. 
Paminėtas “V.” pikniko ap
rašymas tatai aiškiausiai 
paliudija.
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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS
DARBININKŲ GYVENI

MAS

KIEKVIENAM “LAISVES'’ SKAITYTOJUI
IR MŪSŲ ORGANIZACIJŲ NARIUI

Kiekvienas mūs dienraščiė skaitytojas ir darbininkiš
kų organizacijų narys turi žinoti sekantį: ŠIEMET 
NAUJŲ PRENUMERATORIŲ SPALIŲ MeNESĮ MES 

tVdMĘ. MAŽIAU, NEGU PERNAI. Mes tatai pasa- 
B^tvirii, nieko neslėpdami, nes slėpimas dalykų sto- 
įiė^ataisys. , x

Išraugė mes norime, kad kiekvienas mūs skaitytojas ir 
wBkejas, kiekvienas darbininkas ir darbininkė apie tai 

~ išgalvotų ir tartų savo žodį, kodėl taip?
: £®fes gerai žinome, kad kiekvienas draugas, kurjs tik 

w dę-Ugalėjo gauti naujų “Laisvei” prenumeratorių, 
une įsitikinę, kad kiekvienas, kuris tik bandys, 

S GAUTI prenumeratorių. Išvada, vadinasi, seka: 
AtOME “LAISVEI” SKAITYTOJŲ TIK TODĖL, 

KAD BUVOME APSILEIDĘ.
Mes žinome visą eilę miestų ir apielinkių, kur šiemet 

draugai dar NĖ NEBANDĖ GAUTI DIENRAŠČIUI 
| NAUJŲ PRENUMERATORIŲ! Nebandė prisimygu- 
| vv'/i tviif T'i rl nlnMinrrni Tzv? 4 ixiolrZY-iZX 4iO 1

%

: šiai, su pasirįžimu. Nebandė planingai. Jei j ieškojo, tai 
; tik vienas kitas, atskiras draugas arba draugė, bet orga
nizacinio žingsnio nebuvo daroma.

; Tatai mes matome Conn, valstijoj. Apart waterburie- 
i čk> draugo Namiko, kitose kolonijose mes gavome labai 
mažai. Kai kur draugai net skaitytojų susirinkimo dar 
nebuvo turėję/ Ne jokio plano nebuvo svarstę, kaip gau

bti daugiau skaitytojų.
;. * Pa. valstijoj, be Philadelphijos ir Pittsburgho, mes ra

ft perime tą patį. Panaši padėtis viešpatauja didžiumoj 
| bMass. valstijos lietuvių kolonijų. '• • '
įr ; Mes sakome; draugai, kad šitaip ilgiau būti negali. Pri- j 
Į •Yalpme sukrusti. Mūsų spaudos vajus, kurio laikas tam- 
| H| prailgintas, yra nepaprastai svarbus vajus ir todėl 
I ‘kl^kvienaš/tui?irtie dalyvauti. Mūsų ALDLD. , kuopos 
| [jiaugelyj,miestų tebemiega; mūsų kitos organizacijos ra
ff tįsį pamiršo, kad turime prieš jakist tokius t svarbius 
V įdtefrbųtf, kaip spaudos stiprinimas įr jos platinimas tarpe 
F /iįeftivių darbininkų masių?!

3 Kur dar nebuvo, reikalinga šaukti “Laisvės” skaityto
ji jų susirinkimai. Juose apkalbėti, kaip patogiau ir sek
li miftgiaū užrašinėti dienraštis. Reikia eiti į stubas tų 
Įįdarbininkų, kurie dar neskaito dienraščio. Reikia įtrauk
it! i šį darbą kiekvieną darbininką ir darbininkę.
< įŠPlatinimas darbininkiškos spaudos yra vienas iš di- 
tdžiausiu ir svarbiausių darbų. Ypatingai šiandien, kūo- 
:<met pašėlusi kapitalistinė reakcija darbininkų judėjimą 
Į:puolą visais galais; kuomet darbininkai kovingėja, mes 
^privalome sustiprinti savo spaudą; gauti kiek galint dau- 
-'gĮau naujų prenumeratorių “Laisvei,” “Vilniai,” “Dar
bininkių Balsui.”

■ *?” Draugai, gana miegoti! Sukruskite! Jei tik visi su-
' kapsime, tai lengvai galėsime atpildyti t^ spragą, kuri

■ {Baidarė spalių mėnesį.
7~ Mes pasitikime, kad greitu laiku kiekvienas mūs skai- 

/Jtttojas, kiekviena darbininkų organizacija, kiekviena iie- 
>tttvių darbininkų kolonija susirūpins šituo darbu ir stos 

K J° padvigubintomis spėkomis!

a

Dideli Tarpt. Darb. 
Apsigynimo Darbai’ ' : 

f < . '

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šiandien atlie
ka milžiniškus darbus gyni
me darbininkų organizacijų 
ir atskirų individu,alų-veikė- 
jų.f Štai prieš jo akis stovį 
žymesnieji darbai: . ,

1. Apeliacija į augštesnį 
teismą del gastoniečių by
los— lėšuos apie $20,000.

2., Chicagos suimtųjų ir 
teigiamųjųxdarbininkų' gy
nimas lėšuos arti $50,000.

3> Gynimas penkių darbi- 
nininkių komunisčių Cali-, 
fornijoj, kurios tapo nu- 
smerktos 10-Čiai metų kalė
jimo.

4. Gynimas keturių darbi
ninkų, suimtų Philadelphi- 
joj; jie buvo suareštuoti da
linant Pirmosios Gegužės judį rodyti unijistų' mitin- 
lapelius; kaltinami maištim ge. (
gurne. ‘ _______;___________ . : 11

5. Kitos bylos Pa. valsti- # ; ’
joj, kaip antai, Bethlehem Kiek Kaštuoja Užlaikyti 
darbininkų, ir kt.

Kaip matome, šiandien 
T.D.A. turi rankas pilnas 
darbo. Bet areštų ir puo
limų kas dien vis daugina
si. Suimtuosius reikės gel
bėti. i

Kiekvienas darbininkas 
privalo pagalvoti: ar jis pa
sidarbavo del TDA. Ar jis 
yra'jo nariu? Ar daug jis 
prisidėjo prie kovos už ka
linamų ir persekiojamų ka
pitalistais savo brolių • lais^ 
vę? : 1 • * • 1 ■ ’ ;' 1 •

pasirįžo greitų;jįp|į 
ku gauti į organizaciją! nižK 
žiausiąi 50,000 'nau^jpa* 
rių., Darbininku 
gelbėti šitam vajui. Kurie 
dar nepriklausote — stokite 
į.TDA. Jau esantieji na
riais, raginkit savo 
gus jais patapti.

“Perdaug Agituojantis”'
1 Mass, valstijos reakcija 
vėl pasižymėjo juodumu. 
Andai tekstiliečių naujoji 
unija New Bedforde.’ bandė 
rodyti judi “Apsilankymas 
į Sovijetų Rusiją”, be't cen
zoriai? ir kiti miesto-1 valdy
tojai pripažino, k^ jis 

.“perdaugi esąs agituojan
tis” ir todėl uždraudę rody
ti.; Kaip žinoma, tąsai ju- 
dis buvo rodomas daugely
je v kitų J. V. miestų.!

Tačiaus unijos viršinin
kai pareiškė, kąd jie,; nepai
sant nieko, bandys kalbama
• 1 • 1 i • •••« r • . •

Imigracijos {statymą

Liepos 15 d., “Guardian of 
the Gate,” Su v. Valstijų Imi
gracijos Inspektorių Draugijos 
oficiališkas organas turėjo la
bai įdomų straipsnį paduodant 
statistikas, kiek“ pinigų Suv. 
Valstijų Imigracijos Tarnystė 
sukolektavo ir kiek pinigų iš
mokėjo nuo 1907 iki 1928 'm.

Statistikos parodo, kad per 
11 metų,. daugiau’ pinigų suim
ta huo “head” taksų ir | kitų 
badsmių, negu kaštąvp užlaikyti 
imigracijos įbtatym^. » ( i 

! Kiek Pinigų Sukolė^(uota!
' ir'Kiek Praleista

Oįrąęijęs. v ? ! * ” 
metai į ShkolekLuotą Išleista < 

1907 ' $2,782;10‘3 r {$1,645,373 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928

į šeimininkas Pamokė

UKMERGĖ.— Kepėjai tarėsi 
organizuoti savo profratelį, bet 
jų tarpe atsirado < gudruolių, 
kurie ėmė kalbėti esą jiems už
tenka kiek jiems šeimininkai 
moka ir jokių ratelių nereika
linga; Už dienos vieną tų gud
ruolių šeimininkas - išmetė gat
vėn. i Išmestasis atėjo pas ra
telio organizatorių ir pareiškė, 
kad tik dabar jis pajuto, kad 
be organizacijos gyventi nega
lima. Ir dabar ne vien jis pri
pažino profratelio i reikalingu
mą, i bet ir kitus kalbina dėtis 
prie* darbininkų organizacijų.

.•i .it

. ; e (Varžytines , 
; i Kirpyklos savininkas pasi
samdė darbininką už 40 litų 
niėnesiui. Sekančią diėną šei
mininkui pasisiūlė, kitas darbi
ninkas už 20. litų mėnesiui ir 
šeimininkas pavarė pirmąjį ir 
paėmė už 20 litų. Darbininkai, 
sužinoję apie šį įvykį, ruošėsi i tt. 
skelbti boikotą šitai kirpyklai, 
bet apie tai patyręs savininkas 
grąžino darban atstatytąjį 
bininką. i

Pasipriešino
kepykloj savinin- 
sustiprinti savo 

eksploataciją ir
jis nepaklausys, 

darbo. Kiti dar-

dar-

jei
nuo
užsistojo ir pareiškė,

doką vėliavą su išrašytai^ ko
munistiniais obalsiais darbas 
buvo netikusiai atliktas. Ce- 
liuliožos fabriko darbininkai, 
eidami iš darbo pastebėjo, kad 
raudonoji vėliava negerai iš
kelta, pasitarę, vėliavą iškėlė 
daug tinkamesnėje vietoj ir, 
grupėmis sustodami ties vėlia
va, kalbėjo ir skaitė įrašytus 
vėliavoje mūsų obalsius.

Rado Pagelbininkus
Ryšy su Palestinos įvykiais 

sionistai vasaros teatre sušau
kė mitingą. Sionįstai-fašistai 
gerai žinojo, kad jų melagin
gos kalbos sukels žydų darbi
ninkų tarpe protestą ir todėl iš 
anksto pasirūpino susitarti su 
žvalgyba. apie bendrą akciją 
prieš galimą opozicijos .išstoji
mą mitinge. Kuomet siųnistų- 
fašistų kalbėtojai ėmė kurstyti 
minią prieš sukilusius Palesti
nos arabus, iš minios pasigirdo 
protesto šauksmai. Aiškiai bu
vo ■ girdėti obalsiai: “šalin ang
lų imperialistai ir jų klapčiu
kai sionistai-fašistai”, “Tegy
vuoja revoliucija Palestinoj” ir

Susirinkimo pirmininkas 
pareiškė, kad jis žinąs, kad čia 
opoziciją kelia' III Internacio
nalo šalininkai įr jis žinąs esą, 
kas reikia daryti. Salėn grei
tai įsiveržė policijos ir žvalgy
bos būrys ir sionistų truminda- 
ristams padedant areštavo apie 
20 žydų darbininkų 
tus sionistai mušė, 
tuotieji pristatyti 
žvalgyba džiaugiasi 
rus pagelbininkus sionistų as
meny.

ĮDOMUMAI
Staigus Rūkymo Metimas 

Gali Pakenkti
Kas yra daug įpratęs rūkyti, 

tam nepatartina vienu sykiu vi
sai mesti rūkymą. Nuolatinis 
rūkymas, mat, sumažina širdies 
veikimą, Jeigu staiga nustosi 
rūkęs, tai ūmai pasmarkės šir
dies plakimas; tas galės nesma
giai atsiliepti į sveikatą.

Kuris žmogus huolat rūko, 
beveik neišleisdamas iš daiitų 
pypkės, cigaro ar' cigsireto, 1 ir 
jeigu 'jis del kokios priežasties 
negaus rūkyti 4-5 valandas; tai 
jis paprastai1 pajunta/ tvinksėji
mą' i smilkiniuose, veržimą pa- 
kaušyjec bei kaktoje/' Reiškia, 
pasmarkėjęs» , Širdies plakimus 
stipriau; reguliariškiau . išvari
nė ja,krąują; todėl ir jaučiasi 
spąųdimaą bei veržimas e kakto
je, smilkiniuose, o dažnai ir 
trūkčiojimai raumenyse rankų 
ar kurių kitų organų.

Norintiems mesti rūkymą, 
todėl, patartina yra laipsniškai 
jį mažinti, iki prieis prie vi
siško sustojimo.

Balsas”

ligo-
Li-

Areštuo- 
Visi areš- 
žvalgybon. 
radus ge

Garsas Vandenyje Toliau 
Eiha

Garsas kur kas toliau keliau
ja per vandenį, negu per orą. 
Jęigu skambalo balsas ore gir
dimas tik per 456 pėdas, tai to 
paties skambalo balsas vande
nyje girdėt už 45,200 pėdų.

Kur Motinai Nevalia Kal
bėt Su Dukters Vyru

Pas tūlas indi jonų tauteles 
yra laikoma nepadoriu dalyku, 
kad pačios motina kalbėtųsi su 
savo d uiters vyru. • 

i a-----u-/i

JERSEY CITY, N. J.
Svarbi. Paskaita --

A. L. D., L: D. 16-ta kuopa 
rengia svarbią paskaitą, kuri 
įvyks 3 d. lapkričio, 3 vai. po 
pietų, Ukrainų svetainėj, lo0 
Mercer St. Skaitys V.' Paukš
tys temoj “Lietuvoj tjkis ir Jo 
Ladėtis.” ' $įoje’ pąskaitoję 
bus išdėstyta’ visa Lietuvos pa
dėtis ir suširinkusiėji ’ patys 
matys, kokia Lietuvos ^padėtis, iriomis vanduo plaukdavo 'į

Todėl visi “Laisvės” skaity-! turtingesnių piliečių namus, ir 
tojai ne tik patys turi daiyvau-: " 
tj, bet atsivesti ir tuos, kurie 
“Laisvės” neskaito.

Narys.

Kunigienė; 
kas nutarė 
darbininko 
grasino, 
pavaryti 
bininkai
kad jie tuoj paskelbs streiką. 
Darbdaviš išsigando ir nuo sa
vo sumanymų atsisakė. %

Na, ir Gynėjai
KALVARIJA.— Vietos 

nine j viso darbininkų 70.
goninės vedėjas social-demokra- 
tas žvalgybos viršininko ir kle
bono sėbras, bjauriai išnaudoja 
dubininkus. Dirbti verčia po 
12—13 valandų į dieną,* o val
gis stačiai nepakenčiamas, j Už 
'maistą ir; butą'-inums - kfekvie- 
nata ■ iš1 ■ algos j išskaitoma 20 
nuošimčių. Raštininkams irgi 
tiek išskaitoma. Mums duoda
mo valgio šuo nenori ėsti, o 
raštininkams ir jiems pana
šiem^ ponams duodamas pui
kiausias maistas. Be to nuo
lat ruošiamos puotos, kuriį iš
laidoms padengti nueina ne 
vien iš mūsų algos išskaitomi 
.nuošimčiai, bet ir ligoniams 
skirti centai. Reikia gi iš kur 
paimti lėšas puotų išlaidoms 
padengti. Mes darbininkai vi
sa tai kas diena matome ir vis 
labiau pradedame suprasti, kad 
social-demokratai tai ir yra tie 
tikrieji fašistų reikalų gynėjai, 
ir kad ligoninės vedėjo social
demokrato susibroliavimas su 
žvalgybos punkto viršininku 
Jakučiu ir klebonu, tai nėra 
pripuolamas^nuotikis, bet pla
ningo social-demokratų 
išdava.

Mitingas
Ryšy su Tarptautine 

nąja Dienas taes gerai
nome atsišaukimus ir iškabino
me dvi vėliavas. Sušauktas 1 
rugpjūčio mitingas pasisekė 
kuo geriausia. Pabaigę mitin
gą sudainavome “Internaciona
lą’ Mitinge surinkome apsčiai 
aukų politkaliniams. • \
Veltui Darbdavio ir žvalgy-

i bos Pastangos >
KLAIPĖDA.— Rugpjūčio 1 

dieną fabriko j Viktorija plačiai 
pasklido komunistų atsišauki
mai. Darbdavis > padūko: puo-. 
lė darbininkus. Reikalavo" pa
sakyti/ kas čia tuos atsišauki
mus platina. Darbininkai juo
kės iš1 darbdavio Siutimo I ir 
džiaugėsi, kad ir jų dirbtuvėj 
laikas ' nuo laiko darbininkų 
spaudos žodiš pasirodo. Ga- 
lęp, darbdavis pasikvietė sau 
pagelbon žvalgybą. Ilgai lan-< 
tižiojo ir uosteliavo žvalgybi
ninkai, bet nieko suuosti nega
lėjo. Vėliau keletą darbininkų 
šaukė žvalgybon, bet vis tik 
nieko negavo. Dabar darbinin
kai aiškiai kalba,. kad darbda
viai nieko taip nesibijo, kaip 
darbininkų; tiesos įžodžio. f

Nępartiniąį Pasirūpino ’
Rugsėjo 4 d. kabinant raū

di Buvo 
ir Cent-Vandens

valiniu Apšildymas
Ne daugelis, turbūt, žino, jog 

senovės iRomdj j dar įpirm krikš
čionių gadynės buvp po gatvė
mis išvadžiota švino dūdos, jku-

drau-

BINGHAMTON, N. Y

JULIO DRAUGAMS ORO AMBASADORIAMS! darbo

Todėl nei

20 metų kalėj i-

KONCERTAS
BROOKLYN^ Demonstracija

Raudo- 
išplati-

yra tarptautinio 
žmogus. New

“LAISVĖS” METINIS

Lapkričio I d.:
1—Pąnaikiųta Austrijoj bau

džiava, 1781.
prie Kauno kalėjimo; paleisti 
devyni politkaliniai, 1925.

Atlantoj Darbininkų' Pro-
:' testik1' ’"L

.Normalia žmogus .nesijuoks, kad Sovietų lakūnai “perlėtai” 
r ^įęliavo. Iš to šaipytis tegali tiktai “Keleivio” avigalviai. .

Greitumo rekordas* nebuvo tikslas raudonųjų lakūnų : šesta- 
fjįpvo, Beloto vo, Sterlingovo ir Fufajevo. Ne tam juos, išleido 
-ife Sovietų vyriausybe.

atlėkė, kaipo Darbininkų Respublikos oro ambasadoriai 
-Bttmegst .tampresnius ryšius su Amerikos proletariatu. Jų at- 

‘^'Bkridimas.—ženklas mokslinių nuveikimų ir sparčios pažangos 
/įĮ^vietinėje Valstybėje. Tai kaip ir tąsa didvyriško žygio, kurį 

arė Sovietų ledlaužis “Krassin” ir lakūnas čuchnovskis, iš- 
ami Italijos orlaivininkus, nukritusius tarp šiaurės van- 

įįiio' ledų kalnų. » » " .
Babartiniai Sovietų lakūnai darė savo kęlionę, vadovaudamie- 
^moksliškū saugumu. Saugumas, y engimas kvailo rizikavimo 

ių gyvybių ir lėktuvų, tai Sovietų orlaivyno taisyklė. Juk 
z j e dvylikos mėnesių' orlaiviais Sovietuose padaryta daugiau 

|4ių, negu bi kurioje kitoje šalyje, ir nei vienas ten lakūnas 
rarado gyvybę nei rimtai nesusižeidė. Amerikoj gi reta die- 

Nt, kad laikraščiuose nemirgėtų žinios apie vieno bei kito lakū- 
~tržsi mušimą.

įfcKeturi Sovietų lakūnai padarė isterinį žygį tuom, kad pirmi 
like per Didįjį Vandenyną (Pacifiką) ir atliko ilgiausią oro 

Jie perskrido virš Europos ir Azijos sausžemių, per 
ahiojamus, audringus Sibiro plotus, o dabar užbaigė lėki- 

i įir skersai tręčią, šiaurės Amerikos sausžemį.
gg, orlaivis, visos jo dalys-—darbas Sovietų darbininkų ir jų 
įįijcos, liudijantis apie spartų technikinį progresą tos šalies, 

ęgro laikais buvo tokia atsilikusi, o per pasaulinį karą ir 
^sekusius pilie!inius karus beveik galutinai suardyta, iŠ 

Atžvilgių. ' ’ ' -
aru paimsime proporcionalį (palyginamąjį) pažengimą pir-» 
Sovietų technikos, iš vienos pusės, ir bile kurios kapitalis- 
šalios pokarine technikos pažangą, iš antros pusės, tai at-

3,442,330 
3,300,068 
4,227,285 
3,759,174 
3,457,010 
4,818,505 
5,225,344 
1,325,648

810,883 
į 8Q7,534 
1,019,227 
1,052,217 
3,062,665 
6,068,3Q6 ’ 
2,977,7(fe i 
4,651,180 
6,320,102 
4,189,247 J 
4,229,499 ; 
4,267,782 
3,959,409

2,657,779 
3,237,669 
2,759,671 
2,841,330 
2,927,009 
2,898,754 
3,233,954 
2,944,548 
2,728,321 
3,012,169 
3,786,318 
3,498,822 
3,097,312 
4,011,233 
3,663,010 
3,631,944 
3,732,315 
5,231,689 
5,685,173 
6,190,260 
6,690,100

Ne iš To Galo 
“Savikritika”

Drg. K. Valonis “Vilnyj” 
rašo:

Tilžės “Balsas” vėl daro 
' priekaištų amerikiečiams. Ir 

reikia sakyti, kad šitie prie
kaištai lieka tiesiog nedrau
giški.

Jeigu draugai iš “Balso” 
mano, qkad jų įdėtieji aprašy
mai .mųsų dienraščio pikniko 
ir bankieto yra savikritika— 
jie klysta. Tai yra šmeižtas. 
Už jį balsuos bile kuris mūsų 
judėjimo priešas.

Mes esam tikri, kad “Bal
so” gautosios informacijos 
yra priešo informacijos./ Kad 
mes neklystame, . draugai bąl- 
siečiai dar turės progos pa
tirti.. ' ; ’ j .-
Ir toliau: , / , , ;;'
Mūsų dięnraščib pikniko ir 

bankieto ' aprašymas, tilpęs 
“Balse”, 'yra perdėm • prasi
manytas. Išniekinta ' mūšų 
partijos nariai ir duota supra
sti, kad buvo nuskriaustas 
vienas “proletaras”? atvykęs 
iš kito miesto. Tttogk tarpu 
tasai “proletaras” nėra mūsų 
partijos narys. Priešingai, 
jis eina prieš mūsų partiją, 
bando ją diskredituoti. Be 
to, jo praeitis tamsi, įtartina.

Nebegerai, kada ..mūsų drau
gų laikraštis užmiršta pasi
teirauti kas ir apie fcų jam 
rašo. ! 7
Niekas tiek daug nokąl- 

ba,, apie savikritiką, kaip Halės Tekstilėj : Darbininkų 
dd. balsiečiaiįcl^žnąi Ųifijds brganiž^orius. . ;

Išvisč $75,813,310 $80,104,753
Laikraštukas pfaneša,* kad 

nuo birželio 3 d., 1921 m. Val
stybės Departmentas per savo 
konsulatus surenka didelę, su
mą pinigų kas metai nuo vizų 

.—ąpiejtris jinilipiiąs dolerių. 
Jeigu tię, pinigai ibjūtų priskąi- 
tytį prie jmigracįjoę tarnystės 
sukolektuoįų pinigį tai .viršytų 
išlaidas. i ji.,

• ; l >■; j ); f . I F

! ' r • 1 ‘ - ... 1 uv ■' > '■ ■ ■
ATLANTA/' Sek

madienį čia suvirs 125 dar
bininkai dalyvavo susirinki
me protestavimui1 prieš nu
teisimą Gaštoriijps streiko 
vadų. Jų tarpe? buvo daug 
negrų. Kajbėjo <Wm. Duji
ne ir Hubert Carrol, Nacio-

-■ iri'l W.        !■ II* .1        Į ■       D? . Tl • i ■ ' ! y 6 Z, •?

rahimė, . kad Sovietų RespubHka tuo laikotarpiu toliausiai1 nu
žengė. Tataį gi yra išraiška Vis didėjančių socialistinės kūry
bos laimėjimų Sovietų šalyj ii( pranokėjas būsimų proletariato 
nuveikimų Visa'me pąsaulyje. ' ' j 1 : f

Valio oro ajnbasadbrkms iš Darbininlcų Laisvas Paties!

Operetė Jau Netoli
Lapkričio 2 d., 7 :30 vai. va

kare, Lietuvių svetainėje, bus 
lošiama operetė “Meilės Rykš
tė,” kurią suvaidinti atvažiuos 
Gedemino Choras iš Roches-

jie gaudavo vandens iš kranų, 
kaip kad dabar Amerikoj.

Anglijos mieste Bath dar ir 
dabar plaukia vanduo švininiais 
vamzdžiais, kuriuos sudėjo ro
mėnai, anais laikais viešpata
vusieji Anglijoj, pora tūkstan
čių metų atgal.

Senovės Romos turčiai turėjo 
ir viso namo apšildymų iš vie
no pečiaus skiepe. Metalinė
mis bei deginto molio dūdomis 
šiluma eidavo į įvairius kam
barius.

Čia daug nereikia aiškinti, 
nes vietos ir apielinkes lietu-*. 
viams yra gerai žinomi Roche- 
sterio lošėjai, nes jie jau ne 
sykį ' Binghamtono publiką 
linksmina savo gabiais loši
mais. Tai nėra abejonės, kad 
ir lapkričio 2 d. jie nepasigai
lės savo spėkų ir atvažiavę čia 
palinksmins visus, kurie tiktai 
būsime.

Po operetei bus ir šokiai 
prie geros muzikos,
vienas nepraleiskite šios pro
gos, pasisterigkite visi atsilan
kyti ir savo draugus ir pažįsta
mus atsivesti. Būkite visi.

J Ir Aš Būsiu.
----------r,-------—--------------------------------

Negalėdavo Rašyt Be 
Čiaumojimo^

Gana garsus arrterikonų ra
šytojas Fenimore Cooper nega
lėdavo rašyti, jeigu ne čiaumo- 
davo gumos, arba‘ “gumos la
šų”. ■ .

ĮR GRUODŽIO- I U (DECEMBER)

Garsiausias Mokslininkas 
Už Gastoniečius ir Prieš 

Patriotizmą 
" .Garsiausias šiais laikais Vo
kietijos mokslininkas, Albertas 
Einšteinas taipgi protestuoja 
prieš Gastonijos streiko vadų 
nuteisimą iki 
mo. ( , (

>Eipsteinas 
nusistatymo

; Yorko E ve. ' Telegram (spalių- 
i 30 kd.)' paduoda prof. Eihsteino 
išsireiškimą: l>

“Tautiškumas yra kūdikys
tės liga. Tai yra žmonijos ty
mai (measles). Aš negalėčiau 
surasti ♦ nei žodžių, kad tinka
mai išreikšt pasmerkimą, kaip 
žmonės išnaudoja tautybę, kai
po priemonę šaumyliškam pa
sipelnymui.” ,

Tg.

DARBININKŲ^ 
KALENDORIUS
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Puslapis Treflaa

Argi Šis Vajus Bus 
Blogiausias iš Visų 

Buvusių Vajų

Į TAI PRAŠOME ATS A-' 
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

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

atsi-

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS '

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
nai vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

. VIETOJE $6.00 TIK

j-V

$5.00
METAMS ;

• Seniem skaitytojam, 
naujinant prenumerata 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus
metus. Tačihus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

Sekančias Dovanas:
PIRMA .... $30.00 
ANTRA . . .. $25.00 

■ TREČIA .... $20.00
KETVIRTA . .$15.00 
PENKTA . . . $10.00

• ŠEŠTA. . . . . . . . . . $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

• MOKESTI

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

Visais reikalais rašykite

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

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

LOS ANGELES, GAL f J'vięnybė, .kad A. L. D. L. D;
H •• * < ' t 145 kp!. tun vien$ t^ęčdalj -vie-

šį sykį korespondento koš
tuvas perk oš visus. Laimingi 
bus tie, kurie perlys per tą. 
koštuvą, bet vargas tiems, ku
rie rupūs, nes tie bus varomi 
per kritikos girnas. Jau senas 
laikas, kaip iš čia nematyt 
laikraščiuose jokios korespon
dencijos, tur būt todėl, kad A. 
L.D.L.D. kuopa turi du kores
pondentu, kad būtų lengviau 
tingėt. Užtai 13 d. spalių A. 
L. D. L. D. kuopos susirinki
mas juos pažadino iš miego.

16 d. spalių likosi palaido
tas A. Sliesoriunas. Į kapines 
palydėjo /didokas būrys vieti
nių lietuvių. Ant kapų J. Sa
vickas pasakė trumpį atsisvei
kinimo prakalbą, nurodyda
mas, kąd kiekvienas iš mūsų 
turim stengtis, kad nenumirtu- 
mėm nedirbę delei visuomenės, 
o labiau del darbo klasės. Ve
lionis buvo 39 m. amžiaus, bu
vo neturtingas, nes jau keletas 
metu nedirbo, nes sirgo plau
čiu liga. Paliko moterį ir 7 m. 

.dukrelę. Draugė ’Sliesoriunie-Į 
nė nors ir yarge, .bet stengiasi 
darbuotis delei darbo klasės, 

Į todėl reikia tikėtis, kad tos 
darbuo-

dideles 
draugė

draugės, su kuriom ji 
jasi, nepamirš ją.

Spalių 20 d. įvyko 
prakalbos. Kalbėjo
Karosienė. Ji savo kalba da- 

irė nepaprastą įsoūdį i klau
sytojus. Nuosekli, faktais pa
remta kalba. įtikina kiekvieną 

Į atsilankiusį. Kalbėtoja nurodė, 
kad nežiūrint kokiu pažvalgų 
žmogus būtų—tautietis, kata
likas ar komunistas, jo priešai 
yra tie patys—ponai ir kuni
gai.

Kadangi drg. Karosienė sa- 
Vo kalba patiko visiems, tai 
vietos 'lietuviai, ilgai atsimins 
apie jos atsilankyma. Taipgi 
reikia pasakyt, kad ir vietinės 
apšvietos, politinės ir pašelpi- 
nes draugi Mg vertos daug pa
garbos. Sekančios draugijos 
nrisideio nrįe surengimo tu di
deliu prakalbu: Lietuviu Lais
vės Kb’ubes, S. L. A. 75 kn.,

Spaliu 21 d. L. D. S.. A. 66 
kuopos narės surengė draugiš
ka vakarienę nagerbimui sve
čiu oaklandiečių. Apart drau
gės Karosienės ir jos vyro su 
dukrele, dar buvo sykiu su iais 
energingi darbo klasės veikė
jai draugei A. 'Mugenis ir jo 
moteris. Nors vakarienė buvo 
sumanyta ir surengta bėgiu 24 
vąl.. bet visiems patiko.

Vakarienės * pirmininkė, 
draugė O. Levanienė) pareika
lavo iš susirinkusiu svečiu, kad 
jie ka nors pasakvtu. čia pa
duosiu ju kalbas bei nusiskun
dimus. Draugas Mugenis ba
rės ant losangeliečiy. kodėl lie- 

.tuviai neturi čia Komunistų 
Partijos lietuviu skyriaus. Vie
na draugė i tai atsakė su už
metimu oaklandiečiams. kodėl 
jie neįstengė oaklandiečių lie
tuviu ne tik suorganizuot, bet 
ir iš miego pabudint. Mat, 
didžiuma i Oaklando lietuvių 
jau 4 metai kaip miega gal
vas po pažastim susikišę.

Drg. A. Bušas nusiskundė 
svečją'ms, kad, ' girdi, užtai 
mes; kai kurie, neveikiame, 
kad draugijose viešpatauja 
nesusipratimai ir savitarpiniai

tiriių lietuvių. Taipgi L. D. S. 
A. 66 kuopa daranti gerą įs
pūdį, aplenkdama vyrus bile 
veikime.

Nors tas nebūtų malonu iš
girsti, bet mes, vyrai, būsime 
šiuom sykiu teisingi ir pripa
žinsime, kad draugė Karosie
nė pasakė tiesą.

Kalba draugas Karosas, tas, 
bravo, 
Kalba 
barasi 
reikia 
ka pasisakyti savo gerąsias pu
ses svečiam, bet sakytis apie 
neveiklumą ir tam panašiai, 
tai jau perdaug. Bet aš nuo 
savęs turiu \suraminti draugą 
P. Pupį, kad mes dar svarbių
jų dalykų neišpliauškėm. Ma
nau,! draugas numano, kad pas 
mus randasi dar tokių pirmei
vių, kurie ar tai del bijojimd 
savo šešėlio ar del 15c i mė- , > 1 c .
nesį, neįštėngia prigulėti prie 
T. D. A. 51 kuopos. Manau, 
kad mūsų moterys tą klaidą 
pataisys. Kalbėjo ir daugiau 
draugų ir draugių, bet kores
pondentas buvo pusėtinai išal
kęs ir negalėjo visų išgirst.

Po vakarienei sekė smagūs 
šokiai ir tuom viskas užsibaigė. 
Beje, dar turiu priminti gerą 
išsireiškimą drgo Bitauto, ku
ris pasakė svečiams, kodėl ga
lime ir pajėgiame harmonin
gai veikti. Girdi, užtai, kad 
mes čia neturime dūšių gany
tojo, kuris ardytų mūsų vieny
bę.

Dar keletas žodžių apie mū
sų nekurtuos pirmeivius, 
dangi vietinės L. 
kp. narės uoliai 
delei streikierių, 
mogas ir renka 
joms tenka kreiptis į«publiką 
su ' įvairiais tikietais. Ir ve, 
mūsų nekurie pirmeiviai, vietoj 
paremti tą darbą bei apver- 
tinti tą prakilnų triūsą, pa- 

[ siūlius nusipirkti tikietą, pra-' 
deda net kolioti ir liepia nuo 
jų atsitraukti, žinoma, drau
gė, kuri užtektinai supranta 
klasių kovą, nenusigąsta tokių 
šiurkštuolių, ; bot kurios \ dar 
nepripratę^..tos netenkąt ener
gijos ir sustoja veikti tą pra-, 
kilnų darbą. Reikia pasakyt, 
kad taip elgiasi ne tie, ku^ie 
vis gausiai aukoja arba ne
turtingi, bet tie, kurie neper
viršija penkių kvoterių į me
tus, taipgi ir tie, kurtų turtas 
siekia nemažiau $40,000. Aš 
manau, kad moterys, kurtos 
darbuojasi del darbininkų la
bo, nenusigąs tų šiurkštuolių, 
bet su laiku suras būdus ir 
juos prikals prie gėdos stulpo.

A. L. D. L. D. Koresp.

duoda mums kreditą, 
draugas P. Pu pis. Tas 
ant vietinių, kam, girdi, 
viską išsiplepėti, užten-

Ka-
D. S. A. 66 

darbuojasi 
rengia pra- 
aukas, tai

Scrantono įvykiai
Spalių 19-tą dieną, šių me

tų, nelaimė patiko Joną Bo
risą ; gabalas uolos krisdamas 
ant vietos užmušė. Velionis 
buvo apie 42 metų 'amžiaus, 
paėjo iš Kauno rėdybos, Tel
šių apskr.,Vaičiatų kaimo. Į 
šią šalį atvyko 1913 m. ir buvo 
apsigyvenęs Worcester, Mass. 
Buvo vedęs, bet delei šeimyniš
ko gyvenimo nesutikimų su sa
vo moteria, ją buvo apleidęs 
apie keturi metai tam atgal. 
Per paskutiniuą kelis metus ve
lionis gyveno Scrantone ir djr-

triniai. Dr-go Bušo nastSfia bo anglių kasykloj iki savo ne
būtų teisinga, tik biskį suvS. laimingos mirties Velionis Jo- 
luota. Mat, viršminėti ginčai n,as Borisas paliko savo mote- 
draugijose buvo suvirš 4 metai rl> nors su Ja lr negyveno, dūk-

• ... irnlailno 1 A. m i'omxzi o na iv* an_

luotą.

tam atgal. Laikui bėgant, tie 
vaikiškumai išnyko. . Ir / tie 
draugai, kurie bijo tų senoviš
kų nesusipratimu, nori patei
sinti savo neveiklumą/

Kalba' drg. M. Pūkis. Tas 
nurodo, kad mes Los Angeles 
turime pasidžiaugti, kad pajė
gėme apveikti tas visas kliūtis, 
kurios oirmiap stovėio ant mū
sų veikimo kelio. Dabar jau 
nereikia skųstis, tik reikia ne- 
tingėt dirbt. Kalba J. Savic- 
kas> bet tas šiuo sykiu nieko 
rimto nepakako, tik juokų 
pakrečial

Kalba dr-gė U. Deivienė. 
Užvažiuoja vietiniams girtuo
kliams. Aš sakysiu, jeigu, daug 
tokiu moterų čia būtų, kaip U. 
Deivienė, tai čia “neliktų nei 
vieno” girtuoklio.

Kalba dr-gė Karosienė. Ji la
bai stebisi, kad čia lietuvių 
tarpe tokia .puiki harmonijai ir!

! relę Oną 14 m. amžiaus ir sū
nelį Feliksą 7 m, amžiaus. 
Taipgi du broliu—Antaną ir 
Franciškų, kurie gyvena Wor
cester, Mass., ir vieną brolį ir 
dvi seseris Lietuvoje ir pusbro
lį Scrantone, Benediktą Butkų, 
pas kurį velionis gyveno ir ku
ris pasirūpino atiduoti paskuti
nį savo pusbroliui patarnavi
mą—palaidojo. Velionis, bū
damas gyvas, atjausdavęs tau
tiškai bažnyčiai, todėl su prita
rimu velionio brolių, pribuvu
sių iš Worcester, Mass., liko
si palaidotas su tautiškos baž
nyčios katalikiškomis apeigo
mis.

Fašistas Stepanauckas Gavo 
, Ilgą Nosį >

Kada velionį Borisą patiko 
nelaimė, tai anglių kasjįdos 
užveiz^a pašaukė graborių 
Stepanaucką, kad paimtų ve-

Naujausi Lietuviški d Rekordai Columbia
NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

10 Colių 75c

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

16145-F t

j 11G143-F I

16142-F j

16141-F

1G140-F

16139-F

16138-F

16137-F

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS
J Su Orkestros Akompanimentu
Į PRAGĖRIAU ŽlRGELĮį(A. Vanagaitis)
Į EISIM LAUKAN (A. Vanagaitis)

f KASTANCIJA MENKELIUNIUTE, Soprano 
Su Orkestros Akompanimentu

Į MERGYTE JAUNOJI
Į MOTUŠAITE MIELA

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Dainuoja Šhukevičius
• • Fr. Yotko, Vedėjas

PETRO POLKA OrkostrA su
VESTUVIŲ ; ! Pripuolamu Dainavimu

. I 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
f Fr. Yotko, Vadas

PAPRIENIOKŲ POLKA
FRANO - POLKA ‘ '

: I ■ <
JONAS, BUTĖNAS,“ Baritonas, su Vargonų Akonip.
GUL ŠIANDIENĄ ! 
SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS

16136-F J

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, ir KVARTETAS
Su Vargonų Akompanimentu

LINKSMA DIENA MUMS NUŠVITO
PULKIM ANT KELIŲ

K. MENKELIUNIUTF: ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros Akompanimentu

' Oi, Skauda, Skauda Liaudies Daina
Aš Žirgelį Balnosiu , Liaudies Daina

(
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas

Su Orkestros Akompanimentu ./
Kačiukas (A._ Vanagaitis) Komiškas Duetas
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoja A. Šaukevičius ir Marė Urbas 
Fr. Yotko, Vadas

Žalia Girelė Orkestrą su '
Lik su Dievu, Panytėle Pripuolamu Dainavimu

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu

Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bcnsonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

----- r---------------------------- ------X

MATTHEW P. BALLAS '
(BIELIAUSKAS)

GRABORIŲ^
(UNDERTAKER) ‘

1 L;

Komiškos 
Dairios

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių Vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo.
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Inc.
1819 Broadway New York City '

Columbia Records
"NEW PROCESS'

Viva "tonal Recording ~ The Records without Scratch

jSįI . /. ■ į "Ma«'c Norės ’ '

VISI AUGščIAU SUMINĖTI

Columbiawg»Records
Dabar Parsiduoda Mūsų Trijose Krautuvėse 

Reikalavimus Laiškais Greit Išpildbme

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

Vakarais
Atdaros

*Two York Storei ‘Brooklyn Store

111 East 14(hSt. 243 West Si.j 1225 Broadway 
Square 'Between 7th & 8lh I Hear Grqene Artnue

pranešė 
Butkui 
lavonas

Stepa-

liohio lavoną, ką Stepanauckas 
ir padarė. Bet kada 
velionio pusbroliui B. 
apie nelaimę ir kad 
randasi pas graborių
naucką, tai Butkus atsikreipė 
pas kitą, tain sakant žmoniš
ko apsiėjitno, graborių, I. J. 
Noreiką, ir liepęs Noreikai at
imti iš Stepanaucko lavoną ir 
prirengti laidojimui, bet Ste
panauckas .atsisakė atiduoti. 
Butkaus moteris pašaukė Ste- 
panaucką per telefoną ir pa
reikalavo, kad Stepanauckas 
atiduotų lavoną graboriui No
reikai. Sįtepanauckas diktato
riškai pareiškė, kad neduosiąs

i net velionio broliai1 atvyks 
iš Worcester, • Mass. Tada 
B. Butkus nuvyko pas grabo
rių Noreiką ir vėl iš ten šau
kė Stepanaucką per telefoną 
ir išnaujo pareikalavo atiduo-{ 
ti lavonį grab. Noreikai, bet 
Stepanauckas aštriai atkirto. 
savo pirmiaus 'pasakytus žo-1 
džius ir dar .pridūrė, kad jam; 
kompanija; atidavė lavoną, tai 
jis , jį ir laidos. B. Butkus, 
perimtas sujudimo delei nelai
mės ir užgautas piktumo už 
tokį grąb> .Stėpanaucko elgesį, 
atšovė Stepanauckui atgal, 
kad:) “Ir aš, tai yrą įButkus, 
esu velionio brolis ir aš reika-

atiduotum mano brolio lavoną 
grab. Noreikai.” čia Stepa
nauckas vėl atkerta, kad jis 
jau baigia prirengdinėt, bal- 
zamuot, lavoną ir jis negali 
atiduoti. - Butkus vėl Stepa
nauckui atkerta, kad: “Kada 
užmuš kasykloj kompanijos 
mulą ir kompanija atiduos jį 
Stepanauckui, tai tada tu ga
lėsi daryti su tuo mulu, ką no
rėsi, bet nd su mano brolio 
lavonu ir greičiau”—pareiš- 
kiančiai pasakė Butkus, Stepa
nauckui,-—“atiduok mano bro
lio lavoną grab. Noreikai!” 
Stepanauckas matydamas, kad 
jo Užsispyrimas nieko negel
bės, gali būt net teisman pa
trauks už jo tokį elgesį, burb-. 
telėjo, kad: “Tu, Butkau, tu
rėsi užmokėti už jo darbą, už 
t (Pabaiga 5-tame pusi.)

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 03Č4-W

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Ge/rden S b 

Philadelphia, Pa.

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

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

734 Grand Street ■ < y
BROOKLYN, N. Y.

_________________ ________

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argenth 
visos Pietų Amerikos darbi: 
gyvenimą; telpa daug gražių f. 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdmą- 
ąiasy. j .
Kiekvienas Amerikos lietuvis dalę 
bininkas turi skaityti ir 
‘’RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasSs brolių reŲ»- 
Jais tolimoj Piėtų Amerikoj. •

“RYTOJAUS” KAINAt - L 
Metams tik—33: Pusei--—

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

“RYTOJUS”
Callė Montes de Oca 148, M 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

kaipo užsakymui kalnas.

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje. 1

Haarlem oil
C A P S U L FC fi ’

AUTOMOBILIŲ Tx ,. .. . . o„. ..
Tepuwtii/ac i / \ IsniOKin&nie pilnai apie automobi*
1 iiiCHiNiKVj IVllJK i aLA mechanizmą, išardymą, patai- 

'«ill' WlJlJJi—-. symą, sustatymą. Elektra degi- ’ 
f—jĮ^ ĮįĮį-ĮJI IWr ■ mas atydus. Mechaniko kursas $75.

Taipgi mažesnis kursas-r-užlaiky- 
mas automobiliaus ir važinėjimas x 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 . vai. vakare, nedėldieniais 10

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

New York.

$1,000 Tik už 60 Cento
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visojdų^ 

stebūklingų žolių vertės tūkstantio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolęjfc} 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susirąukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
sinį kalną parodytum, tai jam r 
nesnė būtų sveikata, negu tas e 

Taigi jeigu jauties 
apimtu kokių nors nesmagumų, 
greit reikalauk mūsų — 
bile vienos j“ 
atgaut savo sveikatą.

VaistŽolės yra nuo sekančių 
vidurių užkietėjimo, skilvio ne: 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir ] 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (i 
ma), peršalimo, skaudėjimo po 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi 
žolių, kurios jums sugrąžins s 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba 
orderiu, nesiųskit pinigų paj 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport,

auk musų vatstžohų nuo 
žemiau pažymėtų ligų ir

N.
J SMU

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGAREtA VALINČIUS
Room 32, Weitzenoom Bldg, 

Public Square 
WILKES-BARBE, PA.



PRANEŠIMAI Iš KITUR

DARBININKŲ CASTON ROPSEVICH

MIKAS RASODA

1930 METAMS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE

LAISVA

naujų Bell Phone, Poplar 754*

A. F. STANKUS

žemes ir ver

WILKES-BARRE, PA.

Riverside 2229

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

Plains 
linksmi, 
mokintis

PLAUKI] IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Township 
kad jiems

Priežastis

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

Org. Geo. Shimaitis.
(259-260)

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

KESTĮ7 ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Lietuvos darbininkų ir kai 
!mo biednuomenSs dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS4’

1023 M t. Vernon Street 
PŲILADĖLPHIA, P A.

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

reikalingų rakandų.

Telefonas
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma ; persiuntimas 
apmokama.

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

paminėdami

L Strossell, 
Chąunęey St.,

(260,261)

Streikieriai n e p a s įtenkinę 
dviejų menesių alga. Savo 
susirinkime jie žada plačiau 
apsvarstyti ir jeigu nebus ki
tokio išėjimo, tai trauks Plains 
Township direktorius j teismą. 
Pranešiu' vėliau, ką darys.

Vistarčiūtė.

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Bet apart audimo, kitokios 
rūšies darbininkų yra didelis 
perviršius; dar paskutiniu lai
ku daug privažiavo iš Phila- 
delphijos ir Pennsylvanijos, ir 
tokiu būdu vienas paskui kitą 
vaikštinėdami, čeverykus plė
šia ir be jokio tikslo.

Merkinės Dzūkelis.

Plaukų slinkimą, pleiškai 
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai gy
dome^ naujais savo mokslišr 
kais būdais. Mūsų ' plaukų 
tonikas |r mostys sugrąžint 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu:

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvertais:
1218 So. 10th StM Camden, N. J.

i ^Pusryčiu Setas
Visomis Spalvomis

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

• $18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu'viršum

darbo 
šaukiasi daugiau policijos, milicijos ir kito
kių “tvarkdarių”! Jie mašinų nesuks. Au
deklų nepriaus. Tik mes, streikieriai, ko
voju už ddesnį duonos šmotelį, už žmoniš
kas teises, tai galėsime padaryti. Kapita
listai priversti bus mūs išstatytus nedide
lius reikalavimus priimti. Tik pasilaikyki
me dar ilgiau, o pergalė užtikrinta! Jau 
dabar Marshallas skelbia, kad sutinkąs pri
imti į darbą visus, net ir streiko vadus.

(-Bus daugiau.)

Tik 
Skutu 
moterim pagal 
švari 
kas A. Ražanskas, 
kampas ^Merchant St.

BAYONNE, N. J.
Orui atvėsus, linksmą vakarėlį ren

gia L. A. U. Kliubas nedėlioję 3 d. 
lapkričio (Nov.), 1929, Kliubo svetai
nėj*, 197 Avenue E, Bayonne,: N. J. 
Pradžia lygiai 6-tą valandą vakare, 
širdingai kviečiame dalyvauti visus 
ir visas, senus ir jaunus,; didelius. ir 
mažus. Bus puiki muzika iš trijų 
kavalkų: smuiko, piano ir - saxofono, 
—grieš amerikųniškuš ir lietuviškus 
šokius. Visi būsite pilnai pasitenkinę 
ir šoksite su dideliu pasigėrėjimu. 
Įžanga 35 centai ypatai, vaikam vel- 
tui. Visus kviečia Rengėjai.

(260-261)

NEWARK, N. J.
Lietuviška Barbento

ką naujai atidariau barbernę. 
ir kerpu plaukus vyram ir 

naujausios mados, 
sanitariška vieta. Savinin- 

216 Ferry St. ir 
Newark, N.J. 

258-262)

lais—labai specialė kaina
$26.50

Vienas draugas brooklyme
tis, dalyvavęs Patersone Lais
vės Choro vakarėlyje, mergi
noms duoda kreditą dainavi
me, o vaikinus papeikia. Tai
gi prie šio pasiaiškinimo ten
ka paminėti priežastys apsilei
dimo. Kaip visur, taip ir Pa- 
terąone, susitikus iš darbinin
kų luomo ypatą, pasidalinus 
vienam su kitu keliais žodžiais, 
tuojau t^nka išgirsti nusiskun
dimas apie bedarbesxir tam 
panašiai. t Todėl ir didėlesnė 
dalis choro dalyvių esame pri
versti dirbti naktimis, ir tokiu 
būdu paprastais vakarais ne
galime atsilankyti j pamokas 
ir, įvykus vakarėliui, neturim

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsistęigimo 
MACY’S BROS. Krautuvės

norėda-jsutartingumo dainavime.
Prie šio tenka pridurti, jog 

pastaruoju laikų gana daug 
bedarbių vaikšto nuo dirbtu
vės prie dirbtuvės, ir negali 
gauti darbą. Net iš lietuvių 
tarpo girdėjau*kelis nusiskun- 
džiant, kad jau vaikšto po ke
lias savaites jieškodami darbo. 
Kadangi čia užima daugiau
sia vietą audinyčios, tai audė
jai, žinoma, nors ir pavaikš
čioję, bet kartais susižvejoja 
šiaip taip nors pas suskurusį 
darbdavį darbą.

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

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

DETROIT, MICH.
L.. D. S. A. 17-tos kuopos susirinki

mas' bus seredoj, 6 d. lapkričio, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernon 
Highway. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų,' kaip tai balsavimaą centro vir-

Ąstrauškienč.
(259-260)

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.

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

js Antroj klasėj lašais išsimaudymas o — ~ ,
E/L1KA ir miegojimas per visą naktį ant jį 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Matiadžeris

Naujai perdirbta RusiSkai-TurkiSka Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m . vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPŽIRIMUI VANTOS VELTUI

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

“BALSO

Metams ....
6 mėnesiams

Adresas užsisakyt “Balsą 
Pr. Gartenstrase 6, b. 
Reich, “Balso 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,1 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininku spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

fal 'A j i

PROGA!
Už prisiuntimą tik dviejų draugų 

antrašų gausite rusišką x athetišką 
deimantinį žiedą, tik už du dolerius. 
Siųsk du dolerius apdraustame laiš
ke bei money orderį, ų 
kokio (žiedo norite—vyriško ar mote
riško, įr jo mierą. 
Distributor, 
Brooklyn, N.

Pabaigęs pamokslą, kun. Baračiauskas 
ėjo zakristijon tarsi iš karštos vanios iš
brauktas: įraudęs, prakaituotas, perkritęs. 
Jo veide akyvas tčmytojas galėjo matyti 
rūstumą ir kažin kokį nuduotą dievotumą, 
ko seniau nebuvo galima įžiūrėti. . .

Pažvelgus į klausytojus, tačiaus, kitokį 
įspūdį būtum pastebėjęs, negu pirmesniais 
sekmadieniais: jų veidai buvo abejotiški, 
kritiški, skeptiški, kąip^ad žmogaus, klau
sančio jam labai mažai suprantamos kal
bos. Gudelienė ir Tofilė, užuot verkti, pa
niurusiai klūpojo prie altoriaus.

Išūžę iš bažnyčios, parapijonys klausinė
jo vieni kitų, kaip čia yra, ką kunigas už
stojo, kaip jis kalbėjo: pritarė streikui ar 
ne? ^uli sakė, kad jis bepartyviekas.. Di
džiuma laikėsi, kad kunigas eina prieš 
streiką, o kai kurie tvirtino, jog jis remiąs 
streiką! Tik jam, esą, nepatinką socialis
tai ir todėl liepęs neklausyti jų. Tula ne
didukė moteriškėlė, storoku pilvu, plačiu ir 
apskritu, it saulėgrįžė, veidu laikėsi, bū
tent, nuomonės, hąd kun. Baračiauskas 
agitavęs už streikierius.

—Savo ausimis girdėjau, kaip jis pritarė 
streikieriam!

—Ttir būt ne tuo galu klausei, kūma,— 
protestavo ne dideliais ūseliais parapijo
nas.

—Jis daugiau, kūmuli, girdi už tavo tik
rąjį.

—Net kurčias galėjo girdėti, kad kunigas 
liepė eiti dirbti,-r-lepterėjo kitas.

—Jis liepė dievui dirbti, bet ne laužyti 
streiką,—įsisprovė kažin kas, pritardamas 
saulėgrįžišku veidu moteriškei.

—Tu, kūma, kvaila* kaip girta višta.
—O tu, kūmuli, protingas, ‘kaip girtas 

meitėlis.
.. Kilo barnių tarpe pačių parapijonų. Ne

žinia, kuo tas būtų baigęsi, jei ne Lapkus, 
kuris laike pamokslo sėdėjo bažnyčioj prie: 
durų ir nusirašė kunigo kalbą.

—Nesibarkit veltui,—energiškai kalbėjo 
jis.—Ya, turiu pasižymėjęs Barąčiausko 
pamokslą. Nė žodeliu jis nepritarė strei- • 
kui! Ar gi jūs, gerbiamieji/nesupratot, 
kad jq visas pamokslas buvo streiko nieki
nimas? Jis nebūtų galėjęs užbaigti, jei 
būtų šakęs atvirai: “Eikit į darba, laužy- ; 
kit streiką”

Parapijonys atydžiai klausėsi Lapkaus ■' 
įspūdingos kalbos. Didžiuma jų pritarda
mi lingavo galvomis. Tik staiga pribėgo 
zakristijono pašauktas policijantas. Pa
griebė Lapkų už rankos, smarkiai pastū- 
me laukan, tvokšdamas buože į pečius ir : 
surikdamas: Get the hell out of here (Eik 1 
į peklą iš čia!). Nusigandę, parapijonys 
bėgiojo visomis pusėmis į namus.

PHILADELPHIA, PA.
Didele ir svarbias prakalbas ren

gia A. L. D. L. D. 6-tas Apskritis 
nedėlioję, 3 d. lapkričio (November), 
1929, 928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa. Kalbės F. Abekas 
iš Brooklyno ir D. M. šolomskas iš 
Easton, Pa.—Gerbiami lietuviai dar
bininkai ! Nepraleiskit šitų prakal
bų nei vienas, nes bus jos gana 
svarbios. F. Abekas kalbės dar pir
mu kartu Philadelphijoj ir jis yra 
vienas geriausių ir nuosekliausių 
kalbėtojų lietuvių tarpe. Jis aiš
kins apie dabartinę Lietuvos darbi
ninkų padėtį. D. M. šolomskas kal
bės apie Amerikos dabartinę darbi
ninkų padėtį; jis irgi gana gabus ir 
nuoseklus kalbėtojas. Dainuos ir 
Lyros Choras, po vadovyste J. Jur- 
čiukonio. Visi dalyvaukit!

’ Kviečia Rengėjai!
(259-260)

GREAT NECK, N. Y.
Milžiniškas ir svarbias prakalbas 

rengia Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 48-ta Kuopa, įvyks nedėlioj, 
3 d. lapkričio-November, 1929, Strau- 
ko svetainėje, 139 Steamboat Rd.; 
pradžia kaip 7:30 vai. vakare. Kal
bėtojai bus du: drg. Tauras ir S. 
Bloomfield/ (kalbės angliškai). Ger
biamieji! Jeigu jau iki šiol ir bu
vome nutolę nuo darbininkiško ju
dėjimo, tai dabar to neturėtų būt, nes 
tolyn darbininkų gyvenimas eina blo
gyn. Tūkstančiai darbininkų streiko 
kovos lauke! Baisiausis darbininkų 
persekiojimas neturi ribų. Tad, 
draugai, darbininkai, visi turim tuo- 
mi susidomėti. Ateikite į šias pra
kalbas, o išgirsite daug svarbaus. 
Įžanga dykai! Kviečia Komitetas.

(260-261)

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- ’w / J 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zįv $ y 
tytaįs rėmais, apmuštas tikru Mo- jn) | | O 
hair’u '
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (t* ū A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze Jp |

HAMTRAMCK, MICH.
Ella May Choro ir Orkestros pa

mokos įvyks utarninke, 5 d. lapkri
čio, po No. 3014 Yemans St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai .ateikit ir 

atsiveskit. N. Stankiūtė.

- PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmą balių bendrai 

rengia Philadelphijos Darbinihkų Or
ganizacijos, subatoj, lapkričiu (Nov.) 
2, 1929, Ukrainų Svetainėje, 849 N. 
Franklin St. ' Gerbiamoji visuomene! 
Šiuomi užkviečiam visus jaunus ir 
senus j 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)

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

“BALSĄ”
KAINA AMERIKOJE:

$2.00
J1.00

: Tilsit, 
Richard 

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

Tel. Greenpoint 2372
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Per su virš du mėnesiu streikas tęsėsi 
pavyzdingai. Kompanija persitikrino, kad 
paprasta agitacija—per spaudą, sakyklą, 
laiškus—kovos nelaimės, organizuotų dar
bininkų eilių nesulaužys. Todėl jinai pri- 
sisamdė streiklaužių iš kitų miestų: Bos
tono, New Yorko ir net Chicagos. Kiek
vieną rytą veždavo juos automobiliniais 
trokais į dirbtuvę ir vakare išgabendavo. 
Kai kurie fabrikuose buvo valgydinami ir 
ten miegojo. Streikieriai labai puikiai nu
matė, kad panašūs be prityrimo ir discipli
nos streiklaužiai negales mašinų valdytipr 
kompanijai pasidarys daugiau nuostolių, 
negu naudos. Bet į silpnesnius palaiky
mas armijos streiklaužių neigiamai pavei
kė.1 O čia laikraščiai rašė, kad jau mašinos 
eina, kad darbas dirbama, nors niekas ne
matė iš fabrikų gaminių išvežant, kaip bū
davo seniau.

Rytais ir vakarais kompanija tiksliai su
degdavo fabrikuose šviesas, kad tuomi nu-, 
gązdint streikierius, parodant, jog darbas 
jau eina. Ir ,dėlto atsirado silpnadvasių, 
kurie kėsinosi eiti dirbti. Streiko komite
tas ir vadai numatė, jog šitokiai padėčiai 
esant nebus galima ilgai laikytis kovos lau
ke. Pradėjo tirštai pikietuoti fabrikus ry
tais ir vakarais, bandant neįleisti streik
laužius. Pastarųjų apsaugojimui policijos 
eilės buvo patrigubintos. Pašaukta mili
cijos būrys, kuris buvo paruoštas sutiki
mui '“bile išsišokimo.”

Streikieriai kasdien laikydavo savo su
sirinkimus. Prancūzams, airiams ir ita
lams susirinkti paskirta viena svetainė, o 
lietuviams, lenkams, rusams ir slavam^— 
kita. Kviesta .įvairių kalbų oratoriai, ku
rie ragindavo darbininkus laikytis, iki lai
mės.

Streiko komitetan įėjo apie 30 asinenų, 
tarpe kurių buvo, Petras, Adomas ir Lap
kus. Vieną rytą prilūžo pilnutėlė svetainė 
stręikierių. Lapkus padarė pranešimą. 
Nurodė, kad, apskritai, darbininkai laikosi 
pavyzdingai; kad moralas streikierių geras, 
bet vargfas daugelį lenkia prie 
•čia eiti streiklaužiauti. Žiema, šalčiai ren
giasi pulti vargdienius.

—Tegul kompanija samdo bemokančius 
streiklaužius! Tegul Marshallas

šininkiu ir t. t.
JI,’ Sekr.

vaikai 
nereikia 
yra to

kia. Spalių 23 d. mokytojai 
sužinojo, būk taksų yra suko- 
lektuota virš $170,000.00, tuo 
tarpu jiems algą vis vilkina ir 
už pastaruosius šešis mėnesius 
nei cento nedavė. Kuomet 
pareikalauja algos, tai jiems 
atsako: “Gyventojai taksų ne
moka ir pinigų neturime.” Ne
galėdami ilgiau pakęsti, :visi 
kaip Vienas, 143 mokytojai ir 
visi mokyklų “džianitoriai” iš
ėjo j streiką.

Savo pirmame susirinkime 
paskyrė komitetą, kuris nuei
tų pas Board of Directors ir 
pareikalautų savo užsivilku
sios algos.

Iš pradžios direktoriai neno
rėjo skaitytis, sako: “Jūs ga
lite streikuoti, mes jūsų vietas 
.užpildysime.” Bet vėliaus pa
sibijojo, nes publikos senti
mentas yra au mokytojais, ir 
sulaužymas šio kontrakto nėra 
pirmas kartas. Tad, i 
ml užglostyti streikuojančius 
mokytojus, žadėjo už du mė- 
•Olius algas dabar užmokėti, o 
J^L/fikusius ateinančią savaitę. 
^Sžianitoriams” už tris rhėne- 
WUS užmokėti. Prie to, dar 
Jįįjijmė rezoliudiją, pasmerk d a- 

. mokytojus už tokį drąsų 
lĮilgsnį'. Sako, tai žemas da- 
jgjtii® ir parodo savo neištiki- 
ififepbę. Matot, jfems neištiki- 

kuomet, neturėdami ką 
lygyti, turi prievarta reika- 
lauti algos.

■ NAUJAUSIOS MADOS

I RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA

Graborius-Undertaker

■ * ' .— —. Ik.'V'Z TVul f• M

4
/f

c

1 v



f'

BAI
iwn’«*r

KAVALIAUSKASJUOZAS

IŠ REKORDŲ!Netikęs Tarimas

ictor-Radio

SCRANTONO ĮVYKIAI

jūs norite gero

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOSV-14018

V-14019

Worcester, Massachusetts, Worcester

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ ictorKONCERTAS
Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 3,1929

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Greitai ir Pigiai Persiunčia

WORCESTER, MASS.

Vardas

Miestas State

41.50
103.00kon

Vaikams 25c

46 TEN ĘY£K STREET,

Litų
Litų
Litų
Litų

arba
Mat,

r.£*■ I I ■G'3

metų 
auto-

Vardas VICTOR 
Yra Jūsų Gar anti j

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 Endicott Street

SVETAINĖ ATSIDARYS 6 V. VAK. KONCERTO PRADŽIA 7 V

Litų už Jf
Litų už
Litų už
Litų už
Litų už

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

M. Paraliūtė
Viena iš sėkmingiausių 
servatorijos mokinių 
nuos šiame koncerte.

Siųsdami pinigus ' 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
lol Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Kviečiame kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame parengime
Komitetas.

Velička ir> Mali 
Maki Trejetas 

geriausių lietu

kas suteiks patarimą, kur jų 
galima gauti.

. Toliaus, argi jau taip būti
nas reikalas spausdinti anglų 
kalba knygas, delei tokio ang
lų kalbą vartojančio jaunimo, 
kuris priklauso prie A. L. D. 
L. D.? Mano supratimu nė
ra išrokavimo. Jeigu mūsų 
draugai iš 6-to Apskričio būtų 
tinkamai pagalvoję, tai nebūtų 
nei tokio tarimo padarę. Ypa
tingai reikia padaryti pasta
bą, kad pačiame šeštame Ap
skrityje tokių jaunuolių, pri
klausančių prie draugijos, vi
siškai mažai. Mes tokių jau
nuolių-neturime nei šimto. , .0

ne- 
ir sekti 
praneši-

K. Menkeliūniūtė 
žymiausia lietuvių daininin
kė, dramatiškas sopranas. 
Ji dalyvaus programoje šio 
koncerto.

ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystSs 
tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 

rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
kitus miestus biznieriams ir privatiš- 

mažai, ir lėšas apmokame.
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABUČIUS
IR BALZAMUOTOJAS

įžANGA: $1.00, 75c ir 50c
Vaikam 25 Centai

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

kreiptis prie manęs.

L- PRuSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
BĄCHE8> 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.

J. BONDJfl, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio - victor Corporation of America 

CAMDEN. NEW JERSEY

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kjek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

Spalių 20, šių metų “ponas” 
garnys aplankė J. Gluoksnių 
namus ir paliko dovanų sūnų. 
Gluoksniai ir jaunas sūnus esą. 
visi linksmi. Sakoma, jauna-^ 
sis Gluoksnis bus geras daini
ninkas, nes ir dabar netingi pa
linksminti namus. J. ir M. 
Gluoksniai yra progresyviai 
žmonės. Linkėtina jiems gra
žiai išauginti jųjų šeimyną.

Rumboniškis.

įsteigta 25 metai 
dūk kelia j ] 
taisyti visokį 
Specialūs kis 
Klasės dieno:

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Dar Biskelį \
Perskaitęs Raudonos ;Rožės 

korespondenciją “Laisvės” No. 
254, “Koronė” Worcesterio 
lietuviams, turiu pasakyti, kad 
viskas tiesa. Bet R.' R. pamir
šo priminti dviejų senbernių 
susitikimą .L. U. Kliubo vasar
namio žemėj.

Tūlas laikas atgal du jauni
kaičiai, vienas storokas, o ant
ras apipuolę?, abudu “kultū
rą” mylinti, gurklius išpūtę,- 
susikibo augščiau minėtoj vie
toj. Pasekmės buvo tokios, 
kad vieno kumščiai sutino, o 
antro apie' akis pajuodo nuo 
“žiūrėjimo.” Dabar Worces
terio lietuviai juokiasi, ’ kad 
laibasis kovą prakišo.

Tai šio priedo trūko prie R. 
Rožės korespondencijos.

> Bijūnas,

Kuopos, kurios turite atlie
kamos literatūros bei knygų, 
galite pasiųsti į Kanadą. A. L. 
D. L. D. 21-ma kuopa įkūrė 
knygyną, bet neturi pakanka
mai knygų. Drg. Pargelin, 
kuopos organizatorius, kreipė
si į centrą, kad centras prisiųs
tų nors po vieną kopiją kiek
vienos laidos. Reikalavimas 
išpildytas ir pasiųsta reikalau
jamas skaičius. Jeigu siųsite, 
tai pageidaujama nuo pirmo 
mūsų organizacijos leidinio iki 
tryliktam. Nuo trylikto leidi
nio jie turi. Reiškia, mūsų 
senų knygų, kurios kuopos tu
ri atliekamų, galite siųsti. Ka
da siųsite, tai suriškite ma
žais ryšuliais, po keturis sva
rus, uždėkite po 8 centus kra-

(Pabaiga nuo pusi. 3-čio) 
balzamavimą $35.00 ir gali pa
siimti savo brolio lavoną.”

Reiškia, Stepanauckas norė
jo per prievartą, kur jis visai 
nepageidaujamas, įkišt savo 
nosį ir elgtis taip, kaip jam 
patinka, bet nabagas gavo tik 
didelę nosį. Mat, čia ne. Kau
nas' kur fašistai gali elgtis, 
kaip tik jiems patinka. To
kiems fašistų čebatlaižiams, 
kaip Stepanauckas, taip ir rei
kia. Juk grab. Stepanauckas, 

neklūpčioja fašistams, 
skaito “Laisvę” 
’ vadina lemonais

TELEFONAI: keystone, •Mį.n.A9669 Bell, Oregon 5136

▼ SU ELECTROLA RE-45
( '

Listo Kaina $275—be lempučių
Išgirskite šį naują Victor muzikali stebuklą pas artimiau
sią sau krautuvninką. Naujoviškas ir pilnas muzikalis in
strumentas. Visa-elektrine Victrola ir Radio sykiu. Griež- 
kite Victor Orthophonic Lietuviškus Rekordus ant šio stebė
tino instrumento. Jūs nesate girdėję tokio puikaus tono; 
aiškumo ir garsumo, kuris smagina kiekvieną.

Paskaita
A. L. D. L. D. Antras Aps

kritis turi paskaitą, kuri dali
nasi į tris dalis: Lietuvos Ūkis, 
Pramonė ir Prekyba. Ją para
šė drg. V. Paukštys. Paskai
tos turime 6 kopijas. Jos skai
tymas užima arti dviejų valan
dų. ^Paskaita labai interesin
ga ir Antro Apskričio komite
tas nutarė ją paleisti po visus 
mūsų organizacijos apskričius, 
kad ji būtų skaitoma. Apskri
čių komitetai turite tą įsido
mėti ir ją gauti. Antro Aps
kričio komitetas aprubežiavo 
laiką, kad viename apskrityje 
negali paskaita ilgiau išbūti, 
kaipTlu mėnesius laiko, jinai 
turi būt grąžinama, kad būtų 
galima kitiems apskričiams pa
siųsti. Reikalaujant paskai
tos, kreipkitės prie V. Paukš
čio ar A. Matulevičiaus, seka
mu antrašu: 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

A.L.D.L.D. Centro Knygius,
A. Matulevičius.

’ iš Nw
J. Sabaliauskas, V. Tumams, D. Vaitelis, 

♦ Aido Choras, vadovaujamas

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis no tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

tt l 9 i (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UkUrban s Cold Powders 75c už baks* apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

try , T m i yrR tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

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

kurie 
kurie 
“Vilnį 
kitus lygint pagal save nėra 
sunku, tai dabar tegul žino, 
kad tie jo vadinami lemonai, 
jam iškirto gerą šposą, Ir 
Stepanauckas turėtų žinoti, 
kad tas kirtis .' .dar... nepaskuti
nis, jei tik jis bandys ir vėl 
kur nors kišti Savo nosį 
vėl per ją gaus.

sos ženkleliųnųę svaro ir pa 
žymėkit anglų kalba ant ryšu
lio “Books/’ Kitaip, reikia mo
kėti po 14 centų nuo svaro 
Adresuokite sekamai: P. Par 
gelen, 243 Hickory Rd., E 
Windsor, Ont., ' Canada. --

gal kitas pasakys, kad reika
linga prieiti prte tų, kurie ne
priklauso? Taip, sutinku, bet 
jau tokios literatūros galima 
gauti, kai esu augščiau pažy
mėjęs.

Kiekvienais metais kokias 
Centras paskiria anglų kalba 
kalbantiems jaunuoliams kny
gas, tokias ir duoda. šiais 
metais jau buvo paskelbta ir 
dabar vėl pakartoju, kad bus 
duodama trijų rūšių knygos ir 
štai jos: (1) “Company Uni
ons,” (2) “The New Schools 

.of Ne;w Russia,” (3) “The War 
Myth in U. S. History” ir lap
kritį mėnesį bus padaryta eks
pedicija. žinoma, būtų eks
pedicija buvus jau senai pada
ryta, jeigu ne sekretoriato 
permaina. Vienas blogumas 
mūsų organizacijoje yra 
kad yra kuopų, sekretorių, 
rie neskaito organizacijos 
gano “Laisvės” ir kuomet 
skaito, negali žinoti 
įvairių organizacijos

Dalyvauja garsusis rusų dainininkas Lebedev 
Yorko, vietiniai—. 
Kupsčiūte, Lietuvnikaitč 
J ablonckaites-Meskienės

IŠGIRSKITE NAUJAUSIUS LIETUVIŠKUS VICTOR REKORDUS
Pilnos gyvumo polkos. Būtinai jas išgirskite, jeigu 
šokių rekordo.

Spalių 19 dieną, šių 
V. Klimaitienė išsivarė 
mobilių iš garadžiaus važiuot į 
miestą pirkinėtis. Bet kaip 
tik įsilipo į automobilių ir ban
dė važiuoti, taip greitai ji ka
re sukrito ir staiga mirė; 
sakoma, kad nuo nuodingų du
jų, gazų, kurių karas pilnas 
prisirinko, nes buvo uždary
tas. .Velionė ĘJimaitienė pali
ko dideliame nūliūdime vyrą 
ir keturis mažus kūdikius; 
mažiausias penkių savaičių, o 
didžiausias 6 metų.

Begyj vienos savaitės Scran- 
tone išmirė penki lietuviai. 
Giltinė sparčiai darbuojasi 
smaugdama ateivius lietuvius.

KREIPKITĖS I I)R. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiat* nuq 
sekamų ligų: OcIqs, Kraujo ir Nervų Ligą, Kataro ir Chroniš
kų Skausmų, Abtslno Nusilpimo. Nervų Išsisėmimo, Galvos 
skaudėjimo, O po Nupfiolįtppjtir Gahrosvaigio, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, Gerklės Ne
sveikumų ir Dusulio, taipgi Likos Skilvio, Žarnų ir Mesla- 
žarnės, 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, sū gerais ir pastoviais pasisekimais. Atsilankykite 
pas mane ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
KAINOS—PRITAIKYTOS JUMS.

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

________ 59th Sts., New York Qty
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Būk neprigujmingas. Išmok karų amatą ir 

imą. Mūsų instruktoriai išmokins jos važi u c 
lų išdirbimų karus per trumpą laiką ir už 
tsęs moterims. Leidimas ir užganėdinimas užvirti 
mis ir vakarius. - A

“LAISVE”
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIH

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
man URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

A. L. D. L. D. šešto Apskri
čio konferencijos vienas para
grafas nėra tikęs ir nemanau, 
kad jį gyveniman bus galima 
įvykinti. Tarimą, kad A. L. 
D. XL. D. centras spausdintų 
anglų kalba knygas, negalima 
gyveniman įvykinti. Konfe- 

>fcjencijos dalyviai gal būt netu
rėjo supratimo, kiek paprasta 
brošiūra kainuoja atspausdin
ti ir tokį tarimą padarė. Bet 
“Vilnies” red. apžvalgų rašė- 
jas tatai, gerai žino, kiek vie» 
uos knygos bei brošiūros išlei
dimas lėšuoja, bet 'tą tarimą 
remia ir jį reikėtų pataisyti

Anglų kalba įvairios litera
tūros yra ir kiekvienas apskri
tys bei kuopa jos gali gauti, 
kad it kreipiantis į “Daily 
Worker” redakciją. Tame pa
čiame name, kur spausdinama 
“Daily Worker,” ysa puikusz 
knygynas, Partijos kontroliuo- 

. jamas, kuriame randasi daug 
ir įvairių, kaip sunkių,/ taip 
lengvo turinio knygų. /Atsįti- 

. kime, jeigu nebūtų tokių, ko-į

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

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

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 pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

______________ M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
cT Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką
s šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
c SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par-

sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
» parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi
w \giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jųSKhBOHKmŪMI reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa- 

1.. 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 apielinkčs 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,. Klu
buose, i... L 2.___
cigarų viršminėtais vardais 
kuris visiems patinkal 
me ant pareikalavimo visur į 
kiems žmonėms, daug

Two YorI Stora ' ‘Brooklyn Store

111 East I4,h St. 243 West 34'h St. 11225 Broadway 
^ear Union Square ‘Between 7lh & 8th Arę. I Greene Arenite

10 Colių, Liste Kaina 75c
Onyte Polka
Caspian Polka

Malda ir Giesmė;į Mariją, puikiai {giedota vieno 
vlškų ibažnytinių, (Chorų, pritariant vargonams.

MMd$f į Mariją gv ■.jjarjjos /Lietuvių Bažnytinis Choras 
Marijos Giesme - > t '

s 1 . v ; 4 . ...

Užeikite pas Victoro Krautuvninką pirm Lapkričio 
(Nov.) 9 d. pasikalbėt apie senų Victor Rekordų išmai
nymą ant naujų. Nepraleiskite šios nepaprastos progos, 
kuri pasibaigs lapkričio 9 d.

t*. Sv X



E A IS V B /

SPORTAS 2WSW3SNST.

(259-2611

PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
IŠRANDAVOJIMAISUSIRINKIMAI

7394

ATLIEKA

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Pradžia 8-ta vai. vaka.

416

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA Matykit Jur-

ANTRAS METINIS VAKARAS Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
( Levand auskas )

ARSENALAS

šį margumynų

Yorke

JACK KELLY 
PRALAIMĖJO

Svarbios Prakalbos 
Central Brooklyne

Prisistatė Prigavikišku 
Namu, kad Apkirst Miestą

Kada Queens pavieto prezi 
dentu buvo didysis miesto pi 
nigų sukčius Connolly, jis lei

MICKEY WALKERIS 
PASILIEKA VIDUTINIO 
SVORIO ČAMPIONU

127
(Tarpe

AUŠRIOTĖ DAINUOS 
PER RADIO

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

300 
už-

Lietuviu Piliečiu Kliubo 
Mėnesinis Susirinkimas

Specialistas 
Akių, 

Naujausi

Beskubėdami Pakliuvo 
Trys Plėšikai

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

is pigiausios 
ką priekinės 

iš gatvės atrodo, 
tuos namus statyk 
vietoj, kur žinojo, 

tuo

vakarą.
Įžanga 50 centų ypatai

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

GERAI IR PIGIAI

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

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

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

Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

OSTON 
rimynom kampi- 
cambarius. Tai 
ų pirkimų tam, 
lėti biznioti su 
. Parsiduoda už

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

kuopos susirin- 
4 d. lapkričio 
8-tą vai. vaka- 
draugus ateiti

i Valdyba.
(260-261)

Telephone, Greenpoint 2820

L GARŠVA

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia\malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syki atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street

‘ Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

/išėjo lygiomis 
atsi- 

paja-

DR. A, L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Aš neesu čekerių grajotas, ir 
negaliu pasakyti, kuris liks 
Čampionas; bet kad tas vaka
rėlis bus puikus, tai galiu pa
sakyt. Bus puiki programa: 
Stankūno Radio Dainininkų 
Oktetas; keletas įžymių solis
tų; muzika' po vadovyste V. 
Retikevičiaus šokiams iki vė
lam laikui. Bus užkandžių ir 
minkštų gėrimų. O įžanga 
tik 50 centų.

Nepamirškit visi atsilankyti 
| “Laisvės” svetainę šią subat- 
tą, 2 d. Novemberio (Lapkri
čio), 6:30 vai. vakare.

Sportelis.

Keliskart Užsiregistravę 
Balsuot Rinkimuose

New Yorke areštuota 
piliečių, kurie kiekvienas 
siregistravo balsuoti dviejose, 
trijose bei keturiose vietose. 
Kai kurie kiti būsią sučiupti 
pačioj rinkimų dienoj, kada 
ateisią balsuot.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Yi
264 FRONT STREET :.

Central Brooklyn, N. Y.

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

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

. ' f ■

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nekeikia 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.

Tel., Stagg 7057 J

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L, I.

‘ Tel., Juniper 6776

Rytoj, lapkričio 2 d., kaip 
2:30 vai. po piet, dainininkė 
Elepa Aušriūtė-Austra dainuos 
per radio, iš stoties W0V. Pia
nu palydės B.ršalinaitė.

Už pergreitą automobiliu 
važiavimą areštuoti, pasirodė 
esą plėšikais brooklyniečiai A. 
Bassi, F. Pandolo ir A. Furcia-

čiais į žandą ir kūną buvo 
parbloškęs Howardą ant rin
go grindų, kur Howardui at
skaityta iki devynių. Howar- 
das pripažintas nugalėtoju, 
tur būt, tik todėl, kad vietos 
gyventojas ir boksininkas.

iR—FARMA
7 kambarių 

'adžius, vištinin- 
I$arklys, 100 viš- 

parsiduoda už 
' tų ant 2 arba 

su garadžium.’

'New Haven, Conn., spalių 
men. 29 d. vakare Jack Kelly 
(Dobilaitis) rungėsi su buvu
siu mėgėjų sunkiasvoriu čam- 
pionu Buddy Howard iš New 
Haveno. Nugalėtoju pripa
žintas Howardas, tačiau pub
lika su tokiu sprendimu nesu
tiko ir garsiai užprotestavo. 
Mat, šeštam raunde KoŲv ąą- 
vo dešinės ir kairės rankosAkir-

' BARGENAS
Parsiduoda 2 šeimynų, 11 kamba

rių namas, 12 metų kaip budavotas, 
geras skiepas, visi įtaisymai, geroj 
vietoj. Kaina $6,000. Pirmo mort- 
gičiaus $1,000. Pasinaudokit proga, 
nes savininkas parduoda labai pigiai 
todėl, kad turi apsigyventi ant far- 
mos. Savininkas, 60 Hill St., Bridge
port, Conn.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.: > 
Triajriglec 1450

Kreipkitės 
žiuo adresu:

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

Pavogė $6,000 Delei Šėrij v
19 metų vaikinas, Harry Gel

man, New Yorke, buvo pasivo
gęs $6,000 iš Interstate Trust 
Kompanijos Banko, kur jis 
tarnąvo. Tais pinigais pirko 
“gerus” Šerus, manydamas ne 
tik bankui atsiteisti, bet ir už
dirbti. TaČiaus. kuomet Šerai 
ėmė pulti ir bankas padarė ge
resnį šavo* turto patikrinimą, 
tai atrado vagystę ir areštavo 
kaltininką. Jis dabar kalėji
me, laikomas po $7,500 paran- 
Bn?. '

Komunistų Partijos šeštos 
Sekcijos vienetas 4-F rengia 
labai svarbias prakalbas rinki
mų klausimu. Tai bus pirmos 
tokios prakalbos šioj dalyj 
Brooklyno. Čia randasi daug 
didelių dirbtuvių, kuriose dirba 
tūkstančiai darbininkų, kurie 
yra: didžiausiai išnaudojami. 
Partija deda pastangas, kad 
sustiprinti mūsų; veikimą taip 
svarbioje miesto dalyj. Pra
džiai darbo jau yra padėtas 
pamatas. 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 teatro name, 20 Myrtle 
Ave

Film Guild Cinema teatre; 52 
West 8th St. " ’ ' ■ <

Vaizduojama Ukrainos bol
ševikų kova su buržuaziniais 
gaivalais, kuriems vadovavo 
Petliura. Vaidinime dalyvau
ja didelės minios. Pilna kar
žygiškų mūšių scenų, bet taip
gi ir apgailėtinų, tragiškų re
ginių.

“Arsenalą” karštai sveikina 
už jo turinį ir techniką tokie 
žymūs žmonės, kaip garsus 
francūzų komunistas rašytojas 
Henri Barbusse, Sovietų švieti
mo komisariato galva Kame-j 
neva ir kiti autoritetai.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Būsią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

jįjf ir Amerikonišku Stilium

Parsi-
Priežastis par- 
Union Avė., 

258-260

Cenzūra laikinai suturėjo 
rodymą naujo Sovietinio ju- 
džio,, vadinamo “Arsenalas.” 
Cenzoriai ims kelias dienas 
laiko, kol iškarpys “nepagei
daujamas” scenas, taip kad tik 
lapkričio 9 d. tas veikalas bus 
pradėta rodyti New

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

kimas bus panedelį, 
“Laisves” svetainėje, 
re. Kviečiame visus 
ir naujų atsivesti.

GINT /
namas, po 4 

srnė. Vieta ge
stoj vietoj biz- 
daromas. Ma-

GRABORIUS
(Undertaker) i

Vieną vakarą ant Grand St., 
einant, žiūriu, stovi būrys 
Brooklyno kriaučių ir priėjęs 
klausiu: ką jūs, vyrai, taip dis- 
kusuojate tokiam šaltam vaka
re ant gatvės ? Sako: mes 
diskusuojam apie ateinančią 
subatą, 2 d. Novemberio, kur 
jvyks “Laisvės” svetainėje Ly
gos kriaučių vakarėlis. Sako, 
možnės linksmai vakaras pra
leisti ir da gal pinigų užsidirb
ti aukso penkinę. •

O mano nežinota, kad visi 
jie yra čekerninkai ir laiko sa
vo mitingą, nepaisant nei šalto 
oro, ant gatvės; svarsto, kaip 
reikės nugalėti Karaliukas ir 
atimti iš jo čampionystės dir
žas, ir sykiu aukso penkinę pa
siimti, kurią duoda lygiečiai 
čekerių čampionato, tą vaka-

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

LITHUANIAN AGENCY
, Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN
. 545 Broadway, So. Boston. Te!., 0605—1337

į PAJIEŠKAU AGENTŲ
Išplatinimui athetiškų Rusijos. dei
mantų. Darbas lengvas. Nedėlinė 
mokestis $25.00 ir komišinas. Paty
rimas nereikalingas. Teisingam 
žmogui ateitis užtikrinta. Kreipkitės 
laišku, arba ypatiškai nuo 6 iki 9 
vai. vakare. J. J. Strossell, Distrib
utor, 425 Chauncey St./ Brooklyn, 
N. Y. > 6 . (259-265)

East 84th Street
Park ir Lexington Avea.) 

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

Nedėliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

VASAROS BARGANAI į
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes. ‘ . k s*
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais’, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis. ’ / /
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
8 kambarių namas 

įtaisymais, netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

REIKALINGA stenografe, kalbanti 
lietuviškai, į advokato ofisą. Gali 

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

(258-263)

PASIRANDAVOJA 
Williamsburghe, 
elektra. Randa 
Zinis, 121 Union 
Y. Tel., Stagg

kambariai 
yra maudynė ir 
$17.00—$18.00. B. 
Ave., Brooklyn, N. 
8383 arba Jamaica 

(259-264)

x Spalių mėn. 29 d. vakare, 
Los Angeles-. Cal., įvyko ‘ de
šimties ?aunaų bokso rungty
nės už pasaulio bokso viduti
nio svorio čampionatą.' Run
gėsi čampionas Mickey Walk- 
eris su Ace Hudkins. Walke- 
ris savo gairės ir dešinės ran
kos trumpais smūgiais, kurių 
ne vieną pataikė Hudkinsui į 
smakrą, nugalėjo Hudkinsą, 
laimėdamas aštuonis raundus. 
Hudkinsui teko vienas raun
das ir vienas f.
Šių rungtynių pažiūrėti 
lankė 25,000 žmonių; 
mos sieksią apie $110,000

Lietuviu Amerikos Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks 1 d. lapkričio (Nov.), 
7 :30 vai. vakare, Kliubo kam
bariuose, 220 Lėonard St., 
Brooklyne, N. Y. ' Visi nariai, 
malonėkite dalyvauti šiame su
sirinkime, ir nepamirškite at
sivesti nauju kandidatų į kliu- 
bą; taip pat, kurie jau turite 
perstatė, tai tuos draugus pa
raginkite, kad jie ateitu į ši 
susirinkimą su paliūdijimais 
daktarų. ' ;

Sekret. A. Deikus.

BALIUS
Rengia Lietuvių Cinevos Paveikslų 

Bendrovė

Nedėlioję, 3 Lapkričio, 1929
UKRAINŲ SALĖJE

101 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Bus dainos, juokai, krutami paveik

iai ir-šokiai, šokiams grieš Baltru- 
kevičiAu* jaunuolių orkestrą. Visus

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Prlefiaisi" Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

j. , . Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn. N

JONA3 STOKES
173 Bridge St., Č. Brooklyn, N. Y.

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

Lorimer Restaurant 
J* MARČIUKIENE 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Na^ne), Brooklyn, N. Y.

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tujnilą. ■ , ; 1 J

AVON, MASS.
' 3 akerių farma, 6 kambarių na
mas, barnė, garadžius, gražus so
das,' vienas, iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda Už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS. ‘
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randbs įeina

PARSIDUODA Kondžių štbras. Du 
beltavhs storas su atdaru langu 

prie štoro yra 4 kambariai 
duoda labai pigiai 
davimo—liga. 9S
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Jaunuolių Draugi

jėlės susirinkimas įvyks pirmadienį, 
lapkričio 4 d., 8:00 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje. Būtinai visi tėvai 
dalyvaukite, nes turėsime išrinkti ko
misiją del sekančio vakarėlio, kuns' 
įvyks lapkričio ?4 d.

Sekr. P. Višniauskas.
(260-261)

Teisėjas Gąsdina Advokatus 
Revoliucija Amerikoje'

JeigtUAmerika nenori, kad 
šioj šalyj’ įvyktų revoliucija, 
pandši į ijidžiąją Francūzų 
Revdliuciją, tai turi geresnius 
auklėti advokatus ir.X&isejus, 
—pareiškė federalis ielšŽJMš 
John F. Sy^įtųHš Denver, Co
ld, kalbėdamas pokilyje žmo
nių, baigusių Columbijos Uni
versitetą. — Advokatai, girdi, 
daugiausia prisideda prie įsta
tymų leidimo, kaipo atstovai 
kongreso ir valstijų seimų, kai
po vykdantieji įstatymus val
dininkai ir kaipo teisėjai.

Tos prakalbos pamatinė 
prasmė buvo dar skaudžiau 
j magą imti streiko vadus ir 
komunistinius darbinfnkų ju
dėjimo organizūotojus prieš 
buržuaziją.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ

PIRMUfflNB ĄGEJJTORA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brocktori, Mass.

Tel. 228 (

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

JACK SHARKEY IR 
PHIL SCOTTO RUNGTYNĖS 
Už ČAMPIONATĄ

Britų Bokso Kontrolės Tary
ba spalių mėn. 29 d. padarė 
formalį pasiūlymą, kad Ang
lijos sunkiasvorių boksininkų 
čampionas Phil Scottas ir 
Jungtinių Valstijų čampionas 
Jack Sharkey būtų pripažin
ti kaip finalistai ir surengtos 
rungtynės už čampionatą. Šių 
rungtynių nugalėtojas būtų 
pripažintas pasaulio bokso 
čampionu.

Anglų bokso promoteriai no
rį, kad Jack Sharkey ir Phil 
Scotto rungtynės įvyktų Lon-' 
done, Anglijoj.

Nors New Yorko bokso ko-< 
misijos nariai kol kas atsisakė 
pareikšti savo nuomonę del 
kalbamo britų pasiūlymo, ta
čiau teko patirti, įog du ko
misijos nariai, būtent, James 
A. Farley ir William Muldoon 
tam britų pasiūlymui pritaria.

Muldoonas skaito žymiau
siais boksininkais Sharkey, 
Scottą ir Max Schmelingą.

Left Hook.

noldui Rothsteinui vieną' gat
vę apsistatyti prigavikiškais 
namais. Tie namai vos sulip
dyti, netinka gyvenimui, pras
čiausio darbo ir 
medžiagos, 
dalys gerai 
Rothstėinas 
dino* tokioj 
kad miestas ■-tuo ruožtu ves 
naują plačią gatvę; o tuomet 
Rothstėinas būtų galėjęs, su 
pagelba grafterių politikierių, 
išsikotektuot $10,000,000 už 
tų namų nugriovimą.

Rothstėinas, kaip žinoma, 
jau arti metai laiko nežinia 
keno tapo nušautas.

$6,600 j metusi Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaįpo dalį išmokes- 
čio. Labai gera- proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POįINT
Naujas namas;', su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoji virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. ' Tokiu būdu ga
lima gauti už $i|3,400. Matykite 
Stefan,

BRIDGEWA
35 akeriai žeplės: 

namas, bamė, gi ' 
kai, 3 karvės, 
tų, f25 turkes 
$6,Q00 arba mali 
8 šeimynom nan 
Matykite Najariį

' CITY „
Dviem šeimyndjn 

kambarius, ir bu“ 
ra del biznio, n€ 
nis jau daug met 
tykite. Jokubausk

BIZ1
Ką manai pirkit? Mėsos krau 

tu^ę, geležų krautuvę, avalų ai 
drabužių krautuvė 
geluną. . j

SOU7H I
Krautuvė ir 5 s 

nis. pamas po 4 ■ 
vieųas iš geriaus; 
kuris norėtų pra 
groseriu ar mėsa., 
$9,500. Matykite^A. Ivas,
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