
Trys Nauji Lokalai Pri

Mainierių Unijos
WEST FRANKFORT, Ill. 

— Trys nauji mainierių lo
kalai šioj apielinkėj priside
da prie Nacionalės Mainie
rių Unijos ir rengiasi į ko
vą už šešių valandų darbo 
dieną ir unijines sąlygas 
kasyklose. Organizatorius 
Freeman Thompson pasiun
tė Nacionalės Mainierių 
Unijos raštinei prašymą 
prisiųsti lokalams čąrterius.

Sekantį nedėldienį Spring- 
fielde įvyks svarbi sub-dis- 
trikto konferencija, kurioj 
bus svarstoma, kaip prave
sti tarimus distrikto kon
vencijos, kurią 
Mainierių Unija 
šaukus spaliu 26 
ville, III.

Manoma, kad 
sub-distrikto
bus Harrisburge, pietinėj 
Illinois” daly.

Planai užbaigti šaukimui 
sub-distrikto konferencijos 
Stauton, svarbiam anglies 
kasyklų centre.

Nacionalė 
buvo sū
ri., Belle-

sėkminga 
konferencija

Darbininkų Dienraštis

No. 267 Telephone, Stagg 3878

10 Dienų Kalėjimo už Dali
nimą Lapelių Darbininkams

New Bedford, Mass.—Ly
dia Oken, 19 metų amžiaus 
mergina, spalių 24 d. buvo 
suareštuota už dalinimą la
pelių prie dirbtuvės, šau
kiant Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos susirin
kimą. Pereitą pirmadienį 
ji tapo nuteista ant dešimts 
dienų į kalėjimą.

Santiago, Čilė.— Ketvir
tadienį Vokietijos laivas už
ėjo ant seklumos, Caleta 
Sarco, į šiaurius nuo Co- 
quimbo. Čilės naikintojas 
išplaukė pagelbon.

Grand Džiurės Narį įtaria Dalyvavime 
Gaujoj, Kuri Nužudė Ella May Wiggins

GASTONIA, N. C.—Vie
nas narys grand džiurės, 
kuri nesenai išteisino devy
nis darbdavių pakalikus, 
įtariamus nužudyme darbi
ninkės Wiggins, dabar įta
riamas dalyvavime mušeikų 
gaujoj, kuri sustabdė darbi
ninkų troką ant kelio ir nu
šovė Ella May Wiggins, rug
sėjo 14 d.

Hdward ’ Šhope, tekstilės

darbininkas, ketvirtadienį 
pareiškė, kad vienas grand 
džiurės narių panašus į as
menį, kurį jis . matė mušei
kų gaujoj.

Teisėjas buvo priverstas 
duoti įsakymą, kad ant ry
tojaus visi grand džiurės 
nariai ateitų į teismą, kad 
Shope galėtų juos visus ma
tyti ir nužymėti vieną, kurį 
jis matė toj gaujoj. < ■
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Gyvenanti Tokiose Vietose, Kur Nėra 
Lietuvių, ir Tai Gauna “Laisvei” Nauju

Skaitytoją, Jei Tik Netingi Pasidarbuoti
Tas Parodo, kad Laikę Vajaus Kiekvienas laisvės’ Skai 

tytojas Gali Gauti Nors Vieną Naują Skaitytoją

Gaisrai Lietuvoj

Spalių 11 d. Gražiškių 
vai., Rūkštėnų k. kilo gais
ras ir sudegė Subotskio gy
venamas namas, kuris buvo 
mūrinis, su šiaudų stogu. 
Padegime įtariama S. J. ir 
S., kurie buvo atsinešę etero 
(dropo) ir prie degančios 
lempelės gėrė. Namas bu
vo neapdraustas.

Spalių 14 d. Pilviškių vai.,

Mušeikos Šaudė, kad Iš I 
sklaidyti Pikietuojan- 

čius Streikierius

CHARLOTTE, N. C. — 
Suvirs du šimtai tekstilės 
darbininkų streikuoja prieš 
Leaksville Woolen Mill 
kompaniją. Kompanijos 
mušeikos daro puolimus ant 
streikierių, kad suardyti jų

Višakio kaimo gyv. Karpa- eiles jr sulaužyti streiką.
vičiaus J. sudegė tvartai ir 
kluonas su visais jame esan- Trečiadienio vakarą kom-
čiais javais, pašaru ir ūkio PanU0S mušeikos . šaudė . į
padargais. Nuostolių gais
ras padarė virš 35,000 litų. 
Trobos ir javai buvo neap
drausti.

Spalių 15 d. Miegonių kai- 
mb, Rokiškio valse., sudegė 
Ragelio Jono visi narnai. 
Gaisras kilęs del neatsar
gaus apsiejimo su ugnimi. 
Nuostolių JO,000 litų.

orą, kad išgąsdinti streikie- 
rius. Bet tas jiems nepa
vyko. Streikieriai masiniai 
pikietavo.

Stirna Nušoko nuo 
Kriaušiaus ant Važiuojančio 
Automobiliaus

Banditai Pasigriebė $105,- 
.' 000 Užpuolę Banką

Šį Vakarą, 6:30
VAŽIUOKITE Į

POLO GROUNDS
8 AVĖ. ir 155 ST.

Čia girdėsite lakūnus kalbant 
į Amerikos darbininkus. 
IŠanksto įsigykite tikietuš.

DANGA 75c, $1.00 ir $1.50
Tikietuš galite gauti pas 
Friends of Soviet Union, 175 
Fifth Ave., Room 511, New 
Yorke, ir “Laisvės” ofise, 46 
Ten Eyck St., Brooklyne.

> > f —4---------- , . , t > . * '

: PEEKSKILL, Y. — 
Ketvirtadienį Clarke D. 
Pease važiuojant automobi
liu Albany Post keliu netoli 
nuo čia nuo kriaušiaus nušo
ko stirna ant automobiliaus 
ir užsimušė. Taip pasitai
kė, kad Pease tapo labai 
mažai sužeistas. Stirną 
smarkiai krisdama persiu 
mušė per automobilio viršų.

Manoma, kad stirna bego 
nuo šunų ir, nebegalėdama 
išbėgti, šoko nuo kriau
šiaus.

Nesenai nuo drg. Meilūno L. Pruseika
gavome vieną naują skaitytoją. J. Degutis, Binghamton, 
Jis gyvena, Ballston Spa, N. Y., N. Y. 
kur nėra lietuvių.
surado naują skaitytoją ir 
rase jam “Laisvę.”

Drg. J. Gedminas gyvena 
Hudson Falls, N. Y. Jis savo 
laiške sako:

“štai ir aš prisiunčiu vieną 
naują skaitytoją. Pas mus lie
tuvių veik kaip ir nėra, bet vis
gi j ieškant apielinkėj 
surasti. Yra lietuvių 
čiūsių po farmas, tik 
juos surasti. Laikraštį 
ku jiems užrašyti.”

Bet yra “Laisvės” skaitytojų, 
kurie gyvena tarp šimtų ir tūk
stančių lietuvių, o negauna nei 
vieno skaitytojo. Kame prie
žastis? Aišku, kad tai yra ap
sileidimas, tingėjimas 
kį pasidarbuoti savo 
čiui.
Braddock, Pa., 

Pradeda Darbuotis
Drg. Geo. Urbonas iš Brad

dock, Pa., -rašo:
“Brangūs laisviečiai :— Kad | 

iki šiol ant “Laisves” > vajaus 
žemlapio mūsų kolonijos vardo 
nesimatė, tai gal nekurie ir ma
nė, kad komunistų dienraštis 
neturi nei skaitytojų, nei drau
gų mūsų kolonijoj. Teisybė, 
tokioj mažoj lietuvių kolonijoj 
yra sunku konkurenciją varyti 
su didelėmis kolonijomis, bet 
kad “Laisvė” yra populiariškas 
lietuvių kalba dienraštis ir lie
tuviai darbininkai ją myli skai
tyti, tai faktas. “Laisvė” eina’ 
per rankų rankas, kolei sudyla, jMass- A- Gudauskas, 
Labai gerai “Laisvė” padarė, 
kad talpino visą kun. Olšausko 
bylos eigą. Tai ir mūsų broliai 
katalikai turėjo .progos susipa
žinti su garsaus “dvasiško tėve
lio” griekais. Daugelis su di
deliu pamėe'imu skaitė. Prie 
to, ponui Vitaičiui reiktų nu
pirkti, gerą cigarą už išgarsini
mą “Tėvynėj” Brooklyn© komu
nistų dienraščio “Laisvės.” Tas 
daug pagelbėjo iieškant naujų 
skaitytoj u. Todėl, brangūs lai
sviečiai. teiksitės- priimti tris 
naujus “Laisvės” metinius skai
tytojus ir padėkite Braddocką 
ant “Laisvės” vajaus žemlanio 
su keturiais skaitytojais. ' Ket
virta skaitytoją gavo drg. Ig. 
Sadauskas. ” * ;

i,J ; . Sako, Visada Gulima Gauti
Naujų Skaitytojų

Drg. L. Chepelis iš Philadel- 
phijos rašo:

“Norint gauti skaitytojų, vi
sada galima. Jeigu tik daugiau' 
mąstytum visuomeniškai, o ne 
apie' save, tai “Laisvės” skaity
tojų armija būtų didelė, šiame 
laiške rasite penkinę ir prašau 
nevėlupjant išsiųsti šiam nau
jam skaitytojui “Laisvę” pažy
mėtu antrašu.” '

Kaip Stovi Vajininkai: 
M., Philadelphia, Pa. 
Detroito vajininkai 
J. Sinkauskas, Paterson,

Tačiaus jis P. Namikąs, Waterbury,
uz-

galima 
išsimė- 
reikia

nesun-

nors bjs- 
dienraš-

Draugai

41
321/a

161/2
A. Walley, E. Norwalk, 

Conn. •

Darbininkai Visų Šalių#

Vienykitės! Jūs Nieko

NepralaimSsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Conn. 11
G. Shimaitis, Montello, Mass. 11 
J. Simutis, Nashua, N. H. 9 */> 
J. Grybas, Norwood, Mass.“ 8/2 
LDSA. 26 kp., Rochester,

N. Y. 8
J, J. Bakšys, Worcester, Mass. 7
J. šiupailiene,1 Port Carbon, 

Pa.
P. Plunge, Cleveland, O. 1
J. Mažeika,’ Cleveland, 0.
J. Urbon, Pittsburgh, Pa.
J. Mažeika, McKees Rocks,

7
61/2

6
6

Gendrenas, Rochester,.

M. žaldokas, Pittsburgh, 
Pa.

K. Arminas, ^Minersville, 
Kadangi susidarė 

draugų, kuriė turi 
skaitytojus, tąi j _

ilga eilė 
po 3 ir 4 

skaitytojus, tjii jų šiame surašė 
jau netalpinatne, užimtų daug 
vietos. • Dabar talpinsime var
dus tik tų, kurie turi nemažiau 
5 naujų metinių skaitytojų.

Naujų Skaidyto jų Prisiuntė 
šie Draugai:

K. Buzinauskienė, Youngs
town, O., 3, J. Bender, Phila
delphia, Pa., 2, J. Vaitkevičius/ 
^Detroit, Mich., 2(4, S. Pilsuc1 
kis, Haverhill, Mass., 2, S. Sen
kus, Springfield, Ill., 2(4.

Prisiuntė* po Skaitytoją 
šie Draugai:

Latvenas, So. Boston, 
Spring

field, Ill., P. Pabalis, Scranton, 
’ Pa., J. Urbon, Grand Ra

pids, Mich., T. Rasikas, Grand ' 
Rapids, Mich., J; Vitkunas, 
Nanticoke, Pa., A. Savukas, 
Portage, Pa.. J. Marcinkavage, 
Frackville, Pa., T. Pangonis, 
W. Frankfort, Ill., J. Beržinis, 
Hartford, Conn., J. Alešiunie- 
nė, New Haven, Conn., A. Kve
daras, Newark, N. J., J. Bal- 
trenas, Devon, Conn., P. Vilnie- 
nė, Detroit, Mich., O. Vilkaitė, 
Hartford, Conn., D. Wasil, 
Providence, R. I., M. Waichi- 
kauskienė, Herrin, Ill., J. Sta- 
siukaitis, Philadelphia, Pa.; J. 
Žebrauskas, Cleveland, O., O. 
Meškauskienė, Philadelphia, 
Pa., V.> Tamulevich, Silver 
Creek* Pa., J. Ragutis, Pana, 
Ill., J. Zogah Detroit, Mich., V. 
Tvarijonienė, Rockfprd,’Ill., Z. 
Dulinskas, Philadelphia, Pa., L. 
Vaikutienė, Youngstown, O., 
E. Rakita, Pittsburgh, Pa., D. 
Tūbelis, Montreal, Canada, P. 
Jurkonis, Springfield,. Ill., A. 
Vertelienė, Liųden, j N. J., P. 
Radzevičius, Cleveland, O., P. 
Gribas, Aberdeen, Wash., J. 
Petrauskas, Hartford, Conn., S. 
Reikauskas, ,.$henandoah, Pa., 
O. Peslienė, Rochester, N. Y., 
J. Piontka, Wilmerding, Pa., 
A. Navikauskas, Wyoming, Pa., 
D. Mayzis, Richmond Hill, N. 
Y., J. Vasiliauskas, Detroit, 
Mięh., M. Norkevičienė, Wor
cester, Mass., J. Nasuleviqius, 
t)u Bois, Pa., G. Damijonaitis, 
Waukegan, Ill., A. Biliūnas,

JEFFERSON, Wis.— Ke
tvirtadienį penki banditai 
užpuolė čia Farmers and 
Merchants Banką ir pasi
griebę apie $105,000 pabėgo.

Plėšikai banką užpuolė 
pietų laike. Tik keturi as
menys tuo laiku buvo banke. 
Vienas plėšikas buvo ant 
sargybos lauke, o kiti įėjo į 
banką. Visiems esantiems 
banke banditai įsakė sugul
ti ant grindų.

Lietuvoj Mirimai ir ’ 
Emigracija Padidėjo

KAUNAS.—Oficialinėmis 
žiniomis, šiemet ligi liepos 
1 dienos Lietuvoje gimė 34,- 
424 kūdikiai, 18,022 berniu
kai ir 16,402 mergaitės. 
Pernai ir ypač užpernai per 
tą pat laiką yra gimę kiek 
daugiau. Mirė tuo pat lai
ku 20,841 žmogus, 10,749 
vyrai ir 10,092 moters. Per
nai tuo pat laiku mirė 2,522 
mažiau. Gimė 34,424 žmo
nės, o mirė tik 10,841, tad 
priaugo Lietuvoje 13,583

SOVIETŲ SĄJUNGA PROGRESUOJA 
BŪDAVOME SOCIALIZMO, SAKO | 

STALINAS.
■

Už Dviejy ar Trijy Mėty So v iety Sąjunga Bus Viena Oi- | 
džiausiu Javu Gaminimo Šalis Pasauly

MASKVA. — Sąryšy su į tysime, kuri iš šalių bus at; 
paminėjimu dvylikos metų; silikusi, o kuri pažengusi 
sukaktuvių Rusijos proleta- j pirmyn.” 
rinės revoliucijos, J. Stali
nas, Komunistų Partijos ge- 
neralis sekretorius, parašė 
“Izviestijose” ilgą straipsnį 
apie Sovietų Sąjungos pro
gresą būdavo jime socializ
mo. Straipsnis užvardin
tas “Didelio Persilaužimo 
Metai.”

Stalinas nurodo, kad per 
šiuos metus didžiojoj pra
monėj gamyba padidėjo ant 
32 nuošimčių, didelis žings-. 
nis padaryta žemės ūkių so- 
cializavime.

Stalinas nurodo, kad nepo 
(naujos politikos) laikas 
baigiasi. Nurodo, kad Le
ninas, pravesdamas naują- • 1 1 1 — V — *1 "I j • f I

kuri pažengusi

Trečiadienio vakarą Sta
linas dalyvavo masiniam 
mitinge. Kuomet jis atėjo, 
susirinkusieji dideliu entu
ziazmu jį pasveikino. Kuo
met vėliaus dainininkė Za- 
gorskaja sudainavo Gruzi
jos liaudies meilės dainą, 
Stalinas karštai plojo ir 
kalbėjosi su draugais Molo
tovu, Jenukidse, Ordžoni- 
kidze ir Kalininiene. Jis 
buvo iki parengimas užsi
baigė vidurnaktį.

Ant rytojaus Raudonojoj 
Aikštėj dalyvavo demon
stracijoj. Ant kalbėtojų 
platformos tėmijo demon
straciją. Su juo kartu bu- j

ją politiką, pabrėžė, kad tik Vorošilovas, Rykovas,
Ordžonikidze ir kiti Sovie
tų Sąjungos Komunistų 

sako Stalinas, Partijos vadai.

bus laikina koncesija kapi
talizmui.

“Šiandien,”
žmonės,..1^73. vyrai. ic-WO. -
moterų. ' ”■ • • f

Per tą pat laiką visoje 
Lietuvoje buvo 10,438 vedy
bos. Pernai tuo pat metu 
buvo 12,042 ir užpernai — 
12,428 vedybos. Vadinas, 
šiemet ne tik gimimų, bet ir 
vedybų mažiau.

Be to, šiemet ligi liepos 1 
dienos emigravo iš Lietuvos 
8,561 žmogus, 5,762 vyrai ir 
1,799 moters. Į Argentiną 
emigravo 3,245, į Braziliją 
— 2,617 ir kit. kraštus po 
mažiau žmonių. Pernai tuo 
pat laiku emigravo tik 4,715 
žmonių. Vadinas, emigra
cija šiemet kone dvigubai 
padidėjo. Daugiausia emi
gruoja augštaičiai.

Turint galvoj, kad ligi lie
pos 1 d. priaugo 7,273 vyrai 
ir 6,310 moterų ir išvyko 5,- 
762 vyrai ir 2,799 moters, 
išeina, kad faktiškai šiemet 
Lietuvoje ligi liepos 1 d. pri
augo tik 1,511 vyrų ir 2,511 
nioterų. Taigi, prieauglis 
labai menkas.

Taip vyko gyventojų ju- 
dėjirrihs pėr’pirmą šių metų 
pusmetį.

Bloomsburg,* Pa. — 29 
maišai pašto siuntinių žuvo 
sudegus paštiniam orlaiviui 
ketvirtadienį netoli nuo čia.

Montello, Mass.,1 A. Bulevich', 
Pittsburgh, Pa., P. Puodžiūnas, 
Chicago, Ill., 
ladelphia, Pa 
V. Kralikautfkas,
Mass., J. Leponis, St. Louis, 
Mo., L. Svirplys, E. Windsor, 
Canada, J. Stankevich, Wilkes 
Barre, Pa.

Lf Tureikis, Phi- 
M. Stakionis ir

Lawrence,

mą is visų ■ pusių ir sumu- T t m ».
šam jį. Be užsienio kapita- Trockistai Pnes TrOCKĮ 
lo atliekame neapsakomai - - ---------
didelį karžygišką, darbą bu- 
davojime stambiosios pra- frakcijos vadai, Smirnovas 
monės^ atsilikusioj šaly. 
Šiais metais mūsų kapitalo 
investmentas sieks 3,500,- 
000,000 rublių (apie $1,750,- 
000,OOįO). Mes laimėjome 
valstiečių mases — “viduri
nius” valstiečius — kolekty
viam žemės ūkio apdirbi
mui ir į du ar tris metus 
mes būsime viena didžiau
sių, jeigu ne didžiausia, ja
vų gaminimo šalis pasauly. 
Milžiniškais šuoliais mes 
žengiame linkui Lenino sie
kių — industrializacijos, 
elektrifikacijos ir mechani
zacijos.

“Su sekančiu pavasariu, 
1930 metais, mes turėsime 
60,000 traktorių ir už metų 
laiko nuo to turėsime 100,- 
000 traktorių, o 1932 me
tais turėsime 250,000. Mes 
visu smarkumu > plaukiame 
linkui industralizacijos ir 
socializmo, palikdami užpa
kaly Rusijos neveiklumą, 
kuris gyvavo per, šimtme
čius.

Pralenks Kapitalistines 
šalis

“Mes patampame šalis 
traktorizacijos ir automobi
lizacijos. Kuomet mes už- 
kelsime Sovietų Sąjungą 
ant automobilio, o Rusijos 
valstietį ant traktorib, tai 
lai tuomet gerbiamieji kapi
talistai, kurie didžiuojasi 
savo civilizacija, bando mus 
pavyti. Tuomet mes pama-

TrockistųMASKVA. ?
X

Nusižudė Minyška

kalėjiman už dalinimą 
munistinės literatūros.

ir Boguslavskis, padavė 
prašymą Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijai, kad 
priimtų juos atgal į Parti
ją. Jie prisipažįsta, kad pa
darė klaidą palaikydami 
Trockio klaidingą poziciją 
ir pasmerkia -savo pirmesni 
veikimą, pasmerkia Trockį 
ir jo žalingą veikimą darbi
ninkų klasei, šešiasdešimts 
kitų buvusių trockistų pasi
rašo po Smirnovo ir Bogu- 
slavskio pareiškimu.

Jugoslavijoj PasmerktaTrys 
Kdmunistai Kalėjimai!

BELGRADAS, Jugoslavi
ja.—'Čia augščiausias Jugo
slavijos fašistinės valdžios 
teismas nuteisė komunistus 
Petrovič ir Carcich po de
šimts metų kalėjimo už da
lyvavimą Vokietijos komu
nistų kongrese, Dresdene. 
Komunistas majoras taipgi 
ant tiek pat- laiko nuteistas 

ko-

GENEVA.— Chiasso mie
ste, ant Šveicarijos-Italijos 
rubežiaus, nusižudė jauna 
italė minyška. Jos tėvai 
atidavė ją į klioštorių, kad 
nedaleisti -jai apsivesti. .

Sovietų tekūnai šį vakarą kalbės masiniam mitinge, Polo Grounds, New Yorke. Visi lietuviai darbininkai dalyvaukite. Bus 1a bai puiki programa, iš 
dainų ir muzikos; programa prasidės 6:30 vai. vakare. Nepavėluokite Jei norite gauti geresnę vietą.

••*!• V
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TREČIASIS PERIODAS IR
NEW YORKO RINKIMAIi

W I i I 1 • , ’
Pereitą'antradienį Visoj eilėj miestų ir valstijų įvyko 

rinKįipaj f valdininkų ir seimelių atstovų. Charakterin
giausi jįe buvo New^Yorko mieste. • Aišku, kandidatavęs 
į miesto majorus Tammany Hall politikierius James 
Walker buvo išrinktas antrajam terminui. Tammany 
Hall klika nąudojo šiuo tąrpu gal būt labiau, negu kita
dos,’fizikinę spėką prieš savo oponentus,-ypatingai prieš 
darbininkus. Daugely  j vietų buvo sulaužytos balsuoja
mos masinos. Net republikonų partijos šalininkai buvo 
persekiojami ir tas juos privertė kreiptis pagelbos į gu
bernatorių, kad apsisaugoti nuo mušeikų.

Tokiose apystovose reikalauti, kad Komunistų Partijos 
kandidatai, būtų gavę labai daug balsų—nė negalima no
rėti. Komunistų Partijos balsai, palyginus juos su 1925 
metų miestavais rinkimais, pasidvigubino, bet palyginus 
su prezidentiniais rinkimais—sumažėjo. Tam buvo prie
žasčių. Vyriausia—Komunistų Partija laike šitų rinki
mų pergyveno vidujinį krizį—valymosi nuo lovestoniečių 
laikųtarpį ir todėl negalėjo visų savo pajėgų įdėti į pro
pagandą. Ji buvo užimta vidujinėmis kovomis. Dauge- 
lyj assemblinių distri.ktų nebuvo pastačiusi net kandida
tų tik’todėl, kad nespėjo surinkti reikiamą skaičių pilie
čių parašų. O negalėjo, nes Partijos pajėgos buvo “ 
kreiptos kitam darbui.

Šiuose rinkimuose, berods pirmu sykiu Amerikoje, 
munistų Partija buvo padėta ant balsavimo surašo 
sioginiu tikruoju vardu, kaipo Komunistų Partija, o ne 
“Darfcinįnkį” Partija, kaip kad buvo pereitais rinkimais.

So^iąlistų partijos kandidatas, kaipo smulkiosios bur- 
žuązifįos atstovas, pereituose rinkimuose gavo didelį skai
čių, baisų. ' iTai buvo balsai paduoti smulkiosios buržua
zijos nepiąžb skaičiaus darbininkų, kurie jau nepasi- 
tenki la js^eįiojom j buržuazinėm partijom. ( Kapitalistų- 
spatacdjeį socialistų kandidatas Mr. Norman Thomas?, pu
vo 'ląbmuf gaišinamas, negu republikonų kandidatas, La 
Guardia., Jo paveikslai btlvo Statomi greta Walkerio ir 

į: jis’bitydivisą Ihįiką garbinamas kaipo “išmintingas,”- 
į “rimtas-’I ir tinkamiausias žmogus. Vadinasi, socialistinis 
| kiryis pilniausiai atatiko buržuazinį kotą. Aštrėjant kla- 
I šių*kovai, buržuazijai Thomas daugeliu žvilgsnių geres- 
į nis už La Guardįją, bei Walkerį. Ne veltui didžiausias 
? kapitalistų dienraštis New York Tribune pareiškė:

r - “Argi jau nesiranda būdų, kaip įtraukti šitokį žmo'- 
L gų (Mr. Thomas) į visuomenei naudingą darbą? Ar- 
į gi nesiranda komisijų, į kurias jis būtų galima pasta- 
r tyti laikotarpiuose jo amžino kandidatavimo į visokias 
f valdininkų vietas?”

f. Arba: “Iš pralaimėjusių kandidatų, mes manome, 
į kuodidžiausias kreditas tenka Norman Thomasui, socia- 
| listų kandidatui,” pareiškia kapitalistinis “New York 
| Evening Graphic.”
į “Mr. Thomas pasirodė lyderiu neabejotinos pajėgos,” 
k džiaugiasi Kapitalistų laikraštis “New York Telegram.” 
k Atsiminkim, kad buržuazija yra gudri ir šitokių garbi- 
Ikliinttj neduos tam, kuris jos reikalus neigia. Komunistų 
fckandidatus kapitalistų laikraščiai ignoravo visą kampa- 
gJliją. Ar stebėtina tad, kad Mr. Thomas gavo daug bal- 
g BU? r
S' Tačiaus būtų klaida sakyti/kad Thomas kaipo tokis 
t Įpafijūmč tik buržuazijas balsus, kad už jį nebalsavo gera | 
Į ckdis darbininkų. Taip,* balsavo. Ir tas parodo, kaip tei-

.yra Komunistų.Internacionalo trečiojo pokarinio! 
| BBrbdff charakterizavimas. Tas parodo, kad kuomet ka- 
jMmtąlįčtinis krlzis artėja, kuomet darbininkai kovingėja, 
KAfti mi tuo ir buržuazija bando griebtis už.socialistų, kai-. 
K ginklo kovoje prieš. darbininkus. Nemaža dalis nesu-.

darbininkų, kuriem senosios buržuazinės par- 
p^Boj^deniokratų ir republikonų—įgriso iki kaului, £rie- 
KpflĮftAi už socialistu kandidato, nesuprasdami, kad tas tik- 
|>pr$beje nieku nęsiskiria nuo. anų. (

IF tas bus -ateityje. Kapitalistų klasė su visais savo or- 
kttEUttlis dės dideliausių pastangų, kad, augant krizinį kiš- 

{^priešakį socialistus, kad jais nubovyti kairėjančius 
E-Uarbininkus. Taip buvo ir dar tebėra Europoje, taip 
KjįUB’fr Amerikoje. Kapitalizmo plėtotė ir revoliucinių 
^mtbininkų judėjimo augimas remiasi tuo pačiu principu
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*^roda, vadinasi, seka, kad Amerikos revoliuciniai dar- 
tarai privalo djeti dideliausių pastangų kovoti ne tik 

talizmą, kaipo tokį, bet ir prieš social-reformiz- 
[ramstį kapitalizmo.
merikos susipratusiem darbininkam kaip buyok taip 
“plieka vienas ir tas pats darbas: auginti savo re^o- 
_Ju kovų vadą—Amerikos Komunistų Partiją, Sek’ 
[Komunistų Internacionalo, ir drauge su juo kovoti 

J!l visus darbininku neprietelius, skinant kelią prie 
buržuazijos viešpatavimo sutriuškinimo,

Šiandien, lapkričio 9 d., tūkstančiai New Yorko ir apie- 
linkės darbininkų susirinks į apstų j į Polo Grounds pa
sveikinti jus, draugai Šestakove, Bolotove, Fufajeve ir 
Sterligove, kaipo karžygius ir atstovus revoliucinių So
vietų Sąjungos darbininkų ir valstiečių.

Jūs atlėkėte orlaiviu “Šalis Sovietų,” kuris yra paga
mintas pačių Sovietų Sąjungos darbininkų rankomis— 
rankomis, kurios dar tik keli metai, kaip buvo atitrauk
tos nuO kardo ir šautuvo, besiginančio nuo pasaulio im
perialistų, pasirengusių sunaikinti Sovietų tvarką ir 
1917 metais Lapkričio revoliucijoj iškariautą proletaria
to galią. i Jūs atlėkėte Orlaiviu, pagamintu grynai iš me
džiagos, esamos Sovietų Sąjungos teritorijoj, kurią dar
bininkų ir valstiečių masės apliejo prakaitu ir krauju, 
beginant nuo: pasaulio imperialistinių vilkų. ; f

Jūs atlekirdas 'į šį kraštą ryškiausiai vaizduoja greitą 
stiprėjimą Sovietų ; Sąjungos, nepaprastai smarkų jos 
technikės pakilimą, Šuolišką ėjimą linkui socializmo. Kur 
keli metai atgal bįivp nuterioti kampai, išardyti fabrikai, 
sulaužyti tiltai, nuhįok^ta, jalis ilgus metus viešpatavu
sių carų ir vėliau revoliucijos kovų, šiandien padirbama 
toki orlaiviai, kaip “Šalis Sovietų,” kurie gali lenktyniuo
ti su augščiausiai pakilusių technikiniai šalių orlaiviais. 
• “Laisvės” redakcija, varde tūkstančių lietuvių darbi
ninkų Amerikoje, kurie visuomet buvo artimi draugai ir 
gynėjai Sovietų Respublikų Sąjungos, parinkę šitą nepa
prastą progą, siunčia savo sveikinimus jums, ir linki lai
mingai sugrįžti į Raudonąją Maskvą, pranešant tatai 
tiem, kurie jus išsiuntėm—revoliuciniam darbininkam ir 
valstiečiam.

Amerikos darbininkai pasirįžusiai veiks, visuomet gin
dami Sovietų Sąjungą nuo Amerikos imperializmo ir 
drauge kovos už sukriušinimą galios buržuazijos ir įkū
rimą darbininkų valdžios čionai.

Iš Kelionės po Centralinę Į šruto metu fanatikai jį su- 
Dalį New Yorko Valstijos !
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Pirmoji stotis — Albany, 

N. Y. Jokio pirmeiviško 
judėjimo. Nėra pas ką nei 
sustoti. Nėra nei vieno mū
sų .dienraščių skaitytojo. 
Čia seniau viešpatavo kun. 
Malokaitis, kuris dabar, pu- 

la far- 
lė len- 
Dabar

sętijnąi.pralobusį %y 
moję. Jisai Čia]y 
kus ir lietuvius.
kunigauja Šatkus, kuris vi
suomet sako, kad “geriau 
kunigauti, negu mainieriau- 
ti.” Laikas nuo laiko apsi- 
peša su parapijonais. Su 
lietuviškais parapi jonais 
taip yra: jeigu jie • išveja 
vieną kunigą, tai be kito ku
nigo negali apsieiti. Būti
nai turi išmainyti aviną į 
gaidį ar atbulai.

Nuo Albany ligi pat Uti- 
cos ir toliaus tuoj pradeda 
pasakoti apie lietuvius, dau
giausia vilenskinius, kurie 
ženoti su lenkėm* ir kurie 
gėdisi lietuviškai kalbėti. 
Mat, visuose tuose miestuo
se lenkų labai daug ir visi 
jie, su mažiausiomis tik iš
imtimis, nusiteikę katalikiš
kai ir tautiškai. Lietuvių 
tose lenkiškose jūrose, gali
ma sakyti, tik sau jale, jei 
neskaityti Amsterdamo.

Kol mes neturėsim bent 
vieno ar kelių žmonių Alba
ny, tol nieko rimto negalė
sime nuveikti. , ,.

Centralinė dalis New Yor- 
ko valstijos visuomet buvo 
ir yra labiausia apleista vie-1 
ta darbininkiškos agitacijos 
ir propagandos atžvilgiu. 
Tiktąiy Schenectady yra 
šviesus taškas, turįs gilių 
tradicijų unūsų judėjime 
jau nuo senų laikų. Kun. 
Židanavičius, kuris per ilgus 
metus valdė ir dabar dar 
tebevaldo Amsterdamą, vi
suomet nekentė Schenecta
dy, kaipo bedievių lizdo. Jei 
seniau, būdavo, mergina pa
sako, kad ji buvo Schenec
tady, tai jau užteko, kad ją 
išniekinti, išbedievinti.

mušė Hoosick Falls, bet ir 
šiuo žygiu man neteko būti 
Hoosick Falls. Galima sau 
įsivaizdinti, kaip čia sunku 
yra darbuotis. Mechanics
ville, N. Y., niekuomet nė
ra buvę jokių prakalbų, o 
čia yra šiek tiek lietuvių, 
kū’rie palaiko Vytautinę ir 
Jbninę draugi jas., ir. Rymo 
katalikų susivienijimo kuo
pą. Vienatinis svečias šiuo
se miesteliuose — tai kuni
gas. Apie mūsų draugijas, 
apie mūsų spaudą žmonės 
neturi mažiausio supratimo. 
Jiems reikia pradėti nuo 
A-B-C. Surengimas prakal
bų tai istorinis Įvykis vietos 
lietuvių gyvenime. Kur ra
dau bent vieną artimesnį 
žmogų, tai rengėm prakal
bas. Kad ir labiausiai už
burtas būtų kumpelis, bet 
vienas kitas šviesesnis žmo
gus visuomet galima surąs- 
ti.

tė-
su-

viškų prakalbų nuo 1915 
metų, kuomet čia kalbėjo 
Perkūnas. Kaip tik to mar-

Troy ir Watervliet
Troy nedaug lietuvių 

ra, galima ant rankų 
skaityti. Pastaruoju laiku
iš Brooklyn© atvyko keli 
mūsų pirmeiviški žmonės, 
kriaūčiai. Jie čia turės di
delį darbą atlikti. Water
vliet — daugiau lietuvių. 
Jie ir dabar dar atsimena 
apie Perkūno prakalbas 
1915 metais. Sakyti, prakal
bas Watervliet4 ar ’ Mecha
nicsville, itai, ne, 'tas pats, 
kaip Brooklyne ar Chięago- 
je. Čia reikia Kalbėti apie 
pačius, paprasčiausius daly-, 
kus, kad ir katalikai su
prastų. Su darbais visur 
bėda. Visur įveda naujas 
mašinas ir tas pats žmogus 
turi dirbti už tris ir; ketų- 
rius. Visur bedhrbė didėja. 
Man būnant Troy iš marški- 
ninių paleido kelius šimtuš 
žmonių. Jokių Unijų nėra. 
Ot į kokį cielių Kalbėtojas 
privalo šauti. Apievardą 
Darbininkų Literatūros1 
Draugijos čia beveik nieko 
nėra girdėję, jau nekalbant 
apie Kompartiją.’ ’ , ,

Nėra abejonės,! kad Troy 
ir Watervliet gales pasilai
kyti nemaža ALDLD kuo-

Ūą. Bet viėtdš draugai tū
ri dirbti. Mes Kalbėjomės 
apie koncerto surengimą, į 
kurį galima būtų sukviesti 
ir svetimtaučius. Jeigu 
Troy mūsų judėjimas bent 
kiek sutvirtėtų, tuomet ga
lima būtų pakalbėti apie 
prakalbų surengimą ir Al
bany.

Mechanicsville
Prakalbų niekuomet nėra 

buvę, jeigu neskaityti bibli- 
stų, kurie čia buvo kelioli
ka kartų pasirodę. '“Lais-< 
vę” taip pat niekas neskai
tė. Dabar bus du skaityto
jai. Lietuvių, ženočių ir 
pavienių, bus apie 5Q.. - Yra 
keli lietuviai biznieriai. Mū
sų žmonės: i čia, daugiausia 
dirba * popieraunėse/ dirba 
ant trijų šiltų. Vidutinė 
mokestis nuo 22 iki 25 dole
rių. Dabar jau yra gana 
didelis skaičius nedirban
čių. Seniau West Virgini
jos popieros fabrike dirbda
vo po pusantro. tūkstančio 
žmonių, o dabar dirba gal 
mažiau kaip tūkstantis. Tai 
vis mat mašinerija žmones 
iš darbo varo.

Seniau čia buvo gana 
daug plytnyčių, dabar ir 
tos beveik visos užsidarė. 
Taip kad su darbais visai 
bloga. Didžiuma lietuvių 
turi savo prapertes.

Joninė draugija turi apie 
35 narius, o ižde apie 600 
dolerių, bet už tai ji turi 
nemažą salę, kurios pasta
tymas kaštavo $4,000. Vy- 
tatitinę draugija turi apie 
30 narių, o ižde apie ketu- 
rius tūkstančius.

Aš' kol kas nei neban- 
džiaus sudaryti Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuo
pą. Jai dąr dirva nepri
brendo.

L. Pruseika.
(Bus daugiau)

Buožės Vengia Parduoti 
Valstybei Duoną

Bendrai galima pasakyti, kad 
Baltarusijoj duonos supirkimas 
lig šiol eina neblogai. Pirmoj 
vietoj eina i Minsko apygarda, 
kurioj išpildyta 139 nuoš. už
davinio. Mogiliovo ir Oršos apy
gardose—100 nuoš. Atsilikę 
Gomelio ir Bobruisko apygar
dos, kuriose teišpildyta pusė 
rugsėjo mėnesio plano. Silpnai 
eina kontraktuota duona: už- 
kontraktuotų javų tegauta 27,5 
nuoš., iš kolchozų 5.3 nuoš. 
Daugiausia duonos valstybei 
duoda biedniokų ir vidutiniai 
ūkiai. Buožių ūkiai beveik vi
sai neparduoda atliekamos duo
nos valstybei. Kaimo biednuo- 
menės if vidutinių grupės turi 
spirti buožes kuo veikiausiai 
atlikti savo pareigą, ūkiąi, ku
rie laiku neparduos valstybei 
atliekamos: duonos, bus .nubaus
ti. • f j < i . ' i ; ; i i i ; I j < J

Nuo spalių 7 d. Maskvos cen- 
traliniam telegrafe prasideda 
priėmimas visų piliečių fotote- 
legramų (atvaizdų perdavimas 
per vielas), adresuotų į Lenin
gradą.

Spalių mėnesį duoną ir šiaip 
žaliąją medžiagą gaminantieji 
So v. Sąjungos rajonai gaus 2,- 
972 vagonų įvaįrių bovelnos 
(medvilnės) audinių.

Leningrado darbininkų briga
dos, keturiose apygardose orga
nizavo 85 žemės ūkio kolekty
vus.

Šiemet Sov. Sąjungos univer
sitetai išleis 10 tūkstančių nau
jų pramonei ir žemės ūkiui in- 
žinierių-specialistų. Tai didžiu
lė proletarinių specialistų armi
ja,'-kūrids taip senai Sovietų 
dirbtuvės ir žemės ūkis laukia.

• i
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Sovietų Sąjungoj
' . _ _______ /

i 
Didžiausia SSRS Cukraus

Gamykla

9 spalių iškilmingai atidary
ta nesenai užbaigta statyti 
Lochvicos cukraus gamykla. 
Atidaryme dalyvavo apie 5 tūk
stančiai svečių. Lochvicos ga
mykla—pati didžiausia SSRS ir 
viena didžiausių visame pasau
ly. Jei Ukrainos cukraus ga
myklos perdirba pusšešto-šešius 
tūkstančius centnerių cukraus 
per parą, tai naujoji Lochvicos 
gamykla iš pradžios išleis po 20 
tūkst. centnerių per parą. Kai 
gamykla bus papildomai pato
bulinta, ji galės per parą duoti 
30 tūkst. centn. cukraus.

Gamykla pastatyta per vie-> 
pus metus, nors buvo manyta, 
kad statymas tęsis dvejus me
tus. ' Greičiau pastatant sutau
pyta 4 milionai rublių.
Socialistines Rungtynes 
Tarp Sovietų ir Vokietijas

Garlaivių Komandų
> i { f J J '

Iš Odesos praneša, kąd gar
laivio “Plechanov” komanda iš
kilmingai pasirašė -zsocialistinių, 
rungtynių sutartį su komanda; 
vokiečių garlaivio “Milos,” ku
ris dabar stovi Odesos uoste. 
Plechanoviečiai pasižadėjo pa
dėti vykdyti penkių metų pla
ną, neapleisti darbo, nelaikyti 
be reikalo ilgai laivų uoste. Vo
kiečiai pasižadėjo populiarizuoti 
užsieny Sovietų statybų, kovoti 
su meht apie1 SSRS, nevežti gin
klų. ' ’ '■> iv ■

Kiek Užkontraktuota 
Rugių v

Lig 15 rugsėjo SSRS užkon
traktuota 10,271 tūkst. ha ru
gių ^pasėlių, arba 109 nųpš, pla
no. RSFSR užkoątrąįtuota 
7,605. tūkst. lįa, arbą 128 nhoš. 
plano, Ukrainoj—2,616 tūjcst.- 
ha (9Ž nuoš. plano),

Smolensko apygardoj bied- 
nuomenė iir vidutiniai ūkininkai 
organizavo 10 rąndonųjų pbozų 
po 100. vežimų kiekvieną.

; : I I ? I >
. Spalių 6 d, Minske įvykę jier 

tuvių darbininkų pašvęstas pro- 
letaripio poeto drg. Regračio 
(Šlaito,) paminėjimui susirinki
mas, ... j , ;

Darė pranešimą ,ir skaitė Re
gračio raštus drg. šepetys.

Spalių 10 d. Minske šaukia
ma visos Baltarusijos darbinin
kų jaunimo pasitarimas, kur 
bus svarstoma apie socialistines 
rungtynes, apie naujų kvalifi
kuotų darbininkų paruošimą ir 
tt.

Greitai pradės veikti Balta
rusijos darbininkų ir valstiečių 
radio universitetas. Į radio 
universiteto klausytojus yra už
sirašę apie 300 žmonių.

“R. Art.”.

VISOM L D. S. A. V RAJONO 
KUOPOM

Draugės! L. D. S. A. V Ra
jono metinė konferencija į- 
vyks nedėlioj, 24 d. lapkričio, 
Lietuvių, Kliube, 4th ir Upland 
Sts., Chester, Pa. Prasidės ly
giai 11 vai. ryte.

Draugės, pasistengkite prh 
siųsti kuodaugiaušia; delega
čių su gerais sumanymiais1 bei 
patarimais mūsų judėjiiho' ge
rovei. Taipgi reikia prisireng
ti įirie mūsų ’ vkjąiis, ‘ kūHs į- 
yyksta Kov<> mėnesį, sekančiais 
metais. Kiekviena, L. D. S. A. 
V. Rajono kuopa būtinai pri
valo dalyvaųt šioj. konferpnci- 
joL -L H . : •

Tos kuopoj, kurios dar nėra 
užsiiąokėję duoklių rajonui už 
šiuos metus, nieko nelaukiant 
tuojaus mokėkite. Duokles, 
aukas bei pelną nuo parengi
mų rajono naudai siųskite fi
nansų raštininkei, drg. P. Du
dėnienei, Fernwood Ave., Fol
som, PaC čekius bei money or
derius išrašykite iždininkės 
drg. M. White JVaidžiulienės) 
vardu. Iždininkės antrašas 
M. White, 49 Madison Ave., 
Highląnd Park, Upper Darby, 
Pa., ■ , ■ ■■■■'!

Drąugiškąį Jūsų, ’ 
. ., : B. E. Senkęvičiene, 
į.; D. A. V Rąjono Sekr. 

!545 Lehigh Ėąston, Pa.

Galima Pagerbti ‘ 
Tėvus ir Gimines?

ŠĮ klausimą noriu pajudinti 
mūsų spaudoje, kad labai daug 
pasitaiko tokių laisvamanių- 
bedievių, kurie, kada prisieina 
apsivesti—pas kunigą; vaikus 
krikštija pas kunigą;' kada i 
miršta, taipgi giminės papra-' . 
šys: vežkit pas kunigą į baž
nyčią. < ■ ; j J ,

Ir pakalbėkit jūs šu tokiais 
“laisvamaniais,” pakritikuoki
te jūs juos, Ui susidutsįte pu 
vienokiais ir tais pačiais pasi
teisinimais: “Mano tėvai ir gi
minės yra religiniai fanatikai; 
-aš gerbiu savo tėvuš ir gimi
nes ir todėl penoriu paniekin
ti tėyų įr, supykint giminią; 
nors ąs pats. pe(iMu; į jokius 
dievus, bet veduosi pas kuni-, 
gą, kūdikius krikštinu pas ku
nigą” ir tt. x

Kur čia tokių žmonių logi
ka? Kur principas ir nors pa
prasčiausias žmogaus honoras 
ir ambicija?' Rodosi, kad ir 
gaidys galėtų logiškiau protau
ti už tokius. žmones,

Pirmiausia, , turintis žmogus 
principą, * honorą ir gerbiąs 
save, tai esti teisingas ir atvi
ras tame, ką jis gerbia., Ko
kis čia gali būti pagerbimas 
tėvų, meluojant ir veidmai
niaujant jienįsĮ? > Tai'ne gerbi
mas, bet pasityčiojimas ir nie
kinimas tėvų ir paties savęs 
pasistatymas beprincipiniu 
žmogum, paprasta ragaže.

Su ' giminėmis tokis žmogus 
susipyks ant dešimts metų už 
dešimts centų, bet* už savo 
principą ir idėją jis nenori su
sipykti ir tūlam laikui. Tokis 
žmogus ^ra pats nevertas ke
leto desėtkų centų, nes juomi 
negalima.niekur, pasitįkėtį; jis 
savo principą,' sAvo garbę par
duos už paprasčiausią dalyką. 
Sutyrg Itokiųl žHętiių I UgŽ(os? 
j eigų, tėvas, sąįHmj, puti)‘plė
šikas ir žmogžudys, tai ir sū
nus turi pasėlį jįf kitaip 
bus negerbimas tėvų.’

Gaįima būtų šimtai duoti . 
tokių pavyzdžių ir palyginimų, 
jog ne visada galima “gerbti” 
tėvus. Geriausias gerbimas 
tėvų ir giminių, tai yra atvi
ras, neveidmainingas persta
tymas visų dalykų taip, kaip 
tu geriausia supranti; išimtis 
tiktai gali būti tada, jeigu 
gręstų išdavystės kokiu nors 
pavojum iš tėvų bei giminių 
pusės.

Tokis “gerbimas” tėvų, kaip 
tūli gerbia dabar, tankiai, su
purvindami savo principus ir 
idėjas, tai yra užsilikusi, dar 
neišgyventa' buržuazinių tradi
cijų dvasia.

Tokie žmonės yra grynai 
biznieriškos dvasios: su kuom 
kalbi, taip ir kalbėk; visiems 
patik, visiems pritark, ir tuom 
pačiu kartu visus stengkis ap
mulkinti ir išnaudoti.

Tokio ^nusistatymo prisilaiko 
’ir dalis mūsų taip vadinamų 
“komunistų,” kurie “darbuo
jasi” masėse vien dėlto, kąd 
neturi drąsos ir bijosi nusidėti 
akyse savo komunistinių drau
gų bėi pažįstamų.

Bet apie tokius “karžygius” 
prisieis .kalbėti atskięąt . . ,.

B; KrAsAttskas.

Londonas. — Antradienį 
premjeras MacDonaldas pa
sakė parlamente prakalbą 
apie savo pasikalbėjimą su 
prezidentu Hooveriu. Džiau
gėsi, kad Amerikos -irhpe- 
rialistine valdžia jį puikiai 
priėmė.
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Draugijos kuopele

ŠEŠI DOLERIAI

Didžiuma buvo ukrai- 
Draugas Prū-

Visi darbuokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų. •

Gi pernai spalių mėnesį ga
vome arti 700 naujų prenu
meratų. Prailginus vajų, 
pernai surinkome virš 1,000 
naujų skaitytojų.

“LAISVĖS” KAINA
A.L.D.L.D. kuopa, 
mirė. Mes bandy-

L AI svr

Spaliy Mėnesį 
Gavome 520 

Naujy Skaitytojy

Turi Būt 1,000 
Naujy Skaitytoju

Visais vajaus metais “Lais
vė” gaudavo virš tūkstančio 
naujų skaitytojų. Kai ku
riais metais siekdavo arti 
1,500. Būtų didelė sarmata, 
kad šiemet negautume nei 
tūksthnčio.

Daugelio Draugy Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

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

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

PENKI DOLERIAI
METAMS

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

TURITE PROGOS!
Draugai, turinti po dvi ar

tris prenumeratas, dar turi 
progos gauti dovanas. Nes 
kitais metais gavusieji dova
nas turėdavo po šimtą ir ar
ti du šimtu skaitytojų. Fi 
šiemet, didžiuma vajaus da
lyvių turi dar tik po 14-15 
skaitytojų. Pasispauskite ir 
gausite sekančias dovanas:

PIRMA ............... . $30.00
ANTRA :............ . $25.00
TREČIĄ ............ . $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
nų.

Visais reikalais rašykite

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

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

UTICA, N. Y
—J-4-------.—< '

Atsiliepimas į Vietos Lietuvius
Aš čia noriu nurodyti vie

tos lietuvių darbininkų :ir abel- 
nai visų Uticos darbininkų pa
dėtį. Turbūt, visoj Amerikoj 
nerastum kito tokio miesto, 
kur darbininkai būtų taip ap

sileidę, kai-p Uticoj. Iš šio 
miesto niekad nerasi jokių ži
nių mūsų laikraščiuose, nei ge
rų, nei prastų.

Uticos miestas yra ne visai 
'mažas. Jisai turi 115,000 gy- 
Iventojų ir virš 200 dirbtuvių. 
į Darbininkai čia visai neorga
nizuoti, neturi jokios unijos, 
išėmus, gelžkeliečius ir freight- 
hendlerius, Bet ir tarp gelž- 
kelininkų tikras veikimas yra 
visiškai, apmiręs.

Kadangi iš Uticos nėra nie- 
1 kuomet žinių mūsų laikraščiuo
se, tai kitų miestų lietuviai 

j darbininkai, veikiausia, mano, 
’ kad

Pastaruoju, laiku męs ypač re- džiaugti darbininkų laimėji- 
i Gastonijos kovotojus, mais ir jų ’.$irm;įrnžanga; j 

Rengėjai.
mėm
Apie Gastonijos kovotojus pri
versti ’'minėti ir kapitalistų 
laikraščiai, nors, aiškus daly
kas, kad jie daro iškraipymų 
ir savotiškai nukaloruoja ži
nias savo klasės naudai.

Gastonijos streiko vadų gel
bėjimui mes surengėm pramo
gėlę 19 d. spalių. Mes už
dirbom virš 36 dolerius ir vi
sus tuos pinigus pasiuntėm 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui, kuris teikia pagel- 
bų tiems darbininkams, kurie 
veda kovų ir del to turi nuken
tėti. 1 Jeigu ne Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, tai 
streiko vadai būtų buvę pa
siųsti ant elektros kėdės arba 
nulinčiuoti.

kusių paaukoti po kiek kas jš- pigai perduoti drg. V. Paukš- 
gali. Aukojo sekam Ai: J. Pa-, l. . 
serpskis, J. .Augutis, J. Krei-, 1U1, 
venas, J. Merkevičius ir K. i

Darbininkų Literatūros Drau- 
I gijos Kuopelė

,23' d. spalių čia'lankėsi pir
mininkas A. L. D. L. D. drg.

čia ar visai lietuvių nėra'L. Prūseika. Nors iš laiko bu- 
arba jie gyvena didžiausiam Įvo išdalinti pagarsinimai, bet 
pertekliuj, kad neturi nei kuo iš lietuvių labai mažai kas su- 
nusiskųsti. O iš teisybės, tai sirinko. 
Uticos darbininkai nėra ma- niečių ir rusų.

gal ir seika trumpai pakalbėjo lietu
viškai ir biskį ilgiau rusiškai. 
Drg. PrūSeikos prakalba pub
lika pasitenkįno. Čia ant vie
tos tapo '• sutverta Darbininkų 
Literatūros 
iš 7 narių. Keturi metai atgal 
čia gyvavo 
bet ji tuoj 
sime gauti į kuopų daugiau 
naujų narių. Taigi, vietos lie
tuviai darbininkai šiuomi ragi
nami dėtis prie A. L. D. L. D. 
kuopelės. Juo daugiau narių 
mes turėsime, tuo daugiau ap- 
švietos galėsime paskleisti.

Taip pat vietos lietuviai bū
tinai turėtų skaityti dienraštį 
“Laisvę,” nes ji eina kasdien 
ir suteikia labai naudingų ži
nių iš darbininkų judėjimo.

Ant rytojaus su drg. Gudinu 
ir drg. Rimkiūte drg. .Prūsei
ka nuvažiavo į Poolville, N. 
Y. Ten gyvena keli desėtkai 
lietuviškų farmerių. Tačiaus 
prakalbų, neįvyko, nes nebuvo 
išanksto žinoma apie kalbėto
jo pribuvimų. Vis tik pas Da- 
nisevičius tapo sutverta A. L. 

sai vis tik dirba,'kuomet- kiti i D. L. D. kuopa. Nėra abejoL 
visai nedirba, raminasi tuomi, nės, kad ta: kuopa greitu lai- 
kad Užveižda vis tik dar jam ku turės nemažai narių. Tai- 
duoda kelias dienas į savaitę gi, mes, uticiečiai, neapsileis- 
viršlaikį padirbėti. Tai ir ma- kime!
no, kad jisai esąs laimingas. 
Neateina jam galvon mintis 
apie reikalingumų darbininkų 
vienybės, apie solidarumų, apie 
kovų prieš kapitalizmo siste
ma, prie kurios nieko nedir
bantieji pertekliuje gyvena, o

žiau išnaudojami, o 
; daugiau, negu kitų miestų 
! darbininkai. Darbdaviai su 
savo žiauriais užveizdomis 
skriaudžia darbininkus taip, 
kaip jiems patinka. Algų nu- 

‘ kapojimas ir darbo dienos 
tprailginimas yra tankus atsi
tikimas, nes darbdaviai neturi 
jokios baimės. Jie žino, kad 

ĮUticos darbininkai negali jiems 
(pasipriešinti, nes jie nėra su
siorganizavę. Kur darbinin- 

•kus, stumia, ten jie ir eina 
■ kiek jiems algos moka, to ir 
j gana. Nors didžiausiam skur- 
Įde gyvena, o vienok nesisten
gia suprast, iš kur tas skur
das paeina. Kitas darbinin
kas, pasižiūrėjęs, kad jo nie
kas nemato ir negirdi, įsidrą
sinęs paprašo užveizdos pakel
ti algų. Girdi, turiu didelę šei
mynų, tai man labai sunku 
pragyventi. O užveizda jam 

į atkerta: you are lucky you 
, are' working J Išgirdęs tokį at
sakymų, pareina namo ir pra- 
deda svarstyti į atbulų pusę.

i Raminasi save tuomi, kad ji-

9 d. lapkričio vietos lietu
viai ir kitų tautų darbininkai 
apvaikščios ‘sukaktuves Rusijos 
darbininkų revoliucijos. Pa
rengimas įvyks svetainėje po 
num. 131 Washington St. Mu
zikantai bus iš Rome, N. Y.

milionai darbininkų velka ne-i Visi malonėkite atsilankyti.
pakenčiamų gyvenimų. I Uticos Plumeris.pakenčiamų gyvenimų. i

Draugai uticiečiai, jeigu mes 
tik taip svarstysime, kad ka
pitalistams ųmžinai reikia nu
sileisti ir dar dėkavoti jiems, 

■ kad’ jie neišmeta mus į bedar- 
I bių eiles, tai tuo mūsų vergiš
ku nusistatymu kapitalistai 
dar daugiau pasinaudos. Jie 
privers mus dirbti'dar ilgesnes 
valandas ir dar labiau nuka
pos algas. ‘ O kuomet taip be- 
skubindami darbininkai pridir
ba tiek daug tavorų, tai tuo
met ir kyla bedarbės.

Uticiečiai, pabuskite iš to 
miego! Pradėkite svarstyti,

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

10 d. lapkričio, nedėlioj, į- 
vyks A. L. D. L. D. 9 kuopos 
mėnesinis susirinkimas, Lietu
vių Svetainėj, 13 St. George 
Ave.; pradžia 12 vai. dienų.

šis susirinkimas labai svar- 
I bus,' nes yra daug įvairių rei
kalų aptarimui bei prisirengi
mui. Reikalinga gerai prisi-

pradėkite darbininkiškai gal- J’en&ti prie prakalbų, ant 20 d.
Pradėkime organizuotis į.aP^riC10:. Kalbėtojas bus drg.

į unijas, pradėkime skaityti Prūseika. . _ -
voti.

darbininkiškas knygas ir laik
raščius. . Tuopiet smagesnis 
mums prasidės gyvenimas, nes 
pradėsime; kovoti. , . .

Būrys Susipratusių Darbininkų 
t Nemanykite, draugai uticie- 

čiai, kad Uticoj nėra jokio 
darbininkiško’ judėjimo. čia 

Įyra keletas draugų, kurie dar- 
ibuojasi del visų darbininkų la
ibo. Čia gyvuoja kuopa Ame
rikos KonfUnistų Partijos ir ne
maža kuopa Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo. Čia yra 
Jaunųjų Komunistų Lyga ir 
pionierių kuopelė. Nors ir ne
didelės tos organizacijos, bet 
jos darbuojasi su (didžiausiu 
pasišventimu. Laikas nuo lai
ko surengiama prakalbos, da
linama lapeliai, renkama au
kos tiems darbinį’hkams, kurie 
yra kovos lauke. Kaip kada 
pieš parsitraukiam kalbėtojų 
iš tolimesnio miesto. Rengiam 
pramogas ir šokius, skirdami 
visų pasilikusį pelnų tiems, 
įkurie streikuoja, kurie kovoja

Taipgi prisiren
gimas, kad skaitlingai sutrau-, 
kus publikų į Dr. Jono Repšio 
prelekcijų,<- kurių duos V rior- 
woodiečiams 24 d. lapkričio. 
Vdikų draugijėles atgaivini
mas ir keletas kitų klausimų, 
kuriuos turi visi nariai apsvar
styti. Kiekvienas narys, turi 
pakalbinti savo pažįstamus, 
kad prisirašytų prie A. L. D. 
L. D. 9 kuopos, nes dabar ei-1 
na agitacijos mėnuo.
sižadėjo įstoti į A. L. D. L. Į 
L. D. 9 kuopų S. Tanlošiūnas 
ir J. Keras. Būkite visi laiku.

A.L.DLD. 9 Kp. Org.,
J. Grybas.,

Jau pa-.

Vakare Masines Prakalbos su 
Programa

10 d. lapkričio, 7 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, įvyks 
tarptautinės prakalbos minėji
mui 12 metų sukaktuvių, Rusi
jos proletarinės revoliucijos. 
Lietuviai darbininkai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti ir ki
tiems pasakyti. Kad tas pra
kalbas padarius masinėmis, tu
rime visi dalyvauti ir pasi-

Korespondentas.
Pinigus, priėmiau ir bus pa- 

Akstonavičius po $1; M. Va- siųsti tam tikslui, kuriam skir- 
latkienė 75 c; J. Solčius 50c; per Priešfašistinį Komitetą. 
K. Baranauskas ir F. Gumaus-I 
kienė po 25c. Viso $6.75. Pi-

JERSEY CITY, N. J.
V. Paukštys.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Av 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 8789
OFISO VALANDOS: 

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

■J

Išbandykite šiandien

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU (>t

MENDEL®
Padirbti iš Suderintų. Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš’''"'* 
importuotų tabakų.

Lapkričio 3 d. A. L. D. L. 
D. 16 kuopa buvo surengus 
paskaitų drg. V. Paukščiui. 
Diena pasitaikė lietinga, tai 
ir žmonių susirirtko mažai. Po 
paskaitos buvo duota keletas 
klausimų, į kuriuos drg. V. 
Paukštys atsakinėjo. Paskui 
drg. J. Augutis prisiminė, kad 
dabar Lietuvoj tikrųjų kovoto
jų padėtis labai sunki, kad dau
gelis jų randasi kalėjimuose, 
o mes niekuo kitu negalime 
jiems pagelbėti, kaip tik sa
vo centais. Jis prašė susirin-

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti

»
Pamokos Yra Duoda-
Studijoje ir Mokinių

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

Piano 
mos

■■’■•ir:

varpas Bakery, 54 fflaujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. BalchimaR. Savininkas. Tel. Stagg 6533

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

^Wujg

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

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą,, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) _ ... .$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal- 

‘ boję. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 ’ vai. vakare, nedūldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

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

308 West 94th Street 
New York City

Telefonas — Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.
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Telefonai: So. Boston 1662—1378

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausi# patamav5- 
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą k a i n ą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA ’

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone,' 

ir kiti skyriai: ' . '
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street
• Brockton, Mass.

Tel. 228

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

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

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

pąskiau 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 '
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
’ Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

L EVERETT, MAS$.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatves prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkčs; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
1 Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučęrnė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jpkubauską.

. < . j BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną. 1 <

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labaį 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. IVAS ir C. P. YURGELUN
545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

‘ . r

/

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig redkalavimo, šiuos eiga- .... 
rus taipgi ir per paštų išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius). •>,

t >4 4 J A

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stegg 

.,.,5043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi viso 

stebūklingų žolių vertes tūkstan 
dolerių. Ką tas tūkstantis do 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apiin 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs," 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- v, 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs......
apimtu kokių Jiors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nub’ 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų 
atgaut ’ savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekan 
vidurių užkietėjimo, skilvio 
mo, nenoro valgyt, strėnų 
skaudėjimo, patrūkimo, dusui 
ma), peršalimo, skaudėjimo po kri 
tine, reumatizmo, plaukų slinkim 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų . 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- ‘ 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika* - 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos ’*r 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaud 
mūsų gausius vaistus, taip vadina- ' 
mus ‘'Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas pžbėga tai Ii- ’ ‘ 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. .*

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nėšių skit pinigų paprastam 
laiške.

M. Z U KAITI S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
i Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedčliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas

| SLIAKERIS
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II.
Kalbama svetainė randasi į rytus nuo 

Smarvinės. Tai apsti ir ne visiškai apleis
ta svetainė, esanti antram augšte. Šičia, 
nuo josios pagrindų, Lapkus yra pasakęs 
nemažai prakalbų įvairiais, darbininkus lie
čiančiais klausimais. Nę, kartą jis čia bu
vo užpultas ir bandytas tamsūnų nu
traukti nuo estrados ir apmušti. Joje 
Lapkus kovodavo su priešais žodžiu, kaip 
senovės Romos"' gladiatoriai kardais. Sve
tainė priklauso dailydžių unijai ir, pasta
rajai esant radikališkaų būdavo laisvai 
duodama įvairiem darbininkų susirinki
mam. Čjia audėjai streiko laiku Savo susi
rinkimus turėdavo; čia buvo planuojama ir 
rišama visos kdvos problemos.

Tik del to ir dabar* esant Lapkui grabe, 
streiko komitetas nutarė, kad čia,; o ne ki
tur, jo kūnas turi būti pašarvotas. Iš,čia 
jis turi būti išgabentas į amžinatvę; iš Čia 
jį draugai turi palydėti. Kitokių namų, 
prieangio, Lapkus juk neturi. Neturi jis' 
giminių, negi artimų, išskiriant idėjos 
draugus ir kovos bendrus. 4

Paguldytas viduryj svetainės. Veidas 
ramus, rimtas, lyg truputėlį šypsantis. 
Juosvi ūsai gražiai uždengė viršutinę lūpą. 
Tik plati kakta, tarsi milžino, galvočiaus, 
stovėjo atsikišusi, ir ji labiausiai buvo ma
tyti. Akys užmerktos ramiai, it asmens, 
miegančio saldžiu, ramiu miegu.

Jo rankos nebuvo sukryžiuotos ant krū
tinės, kaip daugelio kitų, ypatingai religi
nių žmonių, bet liuosai ištiestos, ir todėl 
Lapkus išrodė labiau relaksiškai miegan
čiu, o ne mirusiu. Ant negyvėlio krūtinės, 
toje vietoj, kur mirusiem religiniam žmo
nėm įdedama įvairūs šventųjų atvaizdai, 
buvo padėta “Kova,” Lapkaus mylimiau
sias laikraštis, kurį jis ne tik nuolatiniai 

iškaitydavo, bet kuriai rašinėdavo žinutes ir 
j straipsnelius. Aplink visą karstą nustaty
ta vainikai gyvų gėlių—daugiausiai raudo
nų. štai vienas gale kojų stovįs milžiniš
kas vainikas, sudarytas grynai raudonų ro-

. Ant jo uždėtas parašas: “Vienam Iš

(Tąsa)
Lapkus ūmai keistai pasisuko, ir tarsi 

norėdamas pamatyti savo vijikus, persime
tė į gatvę, lyg dar toliau trokšdamas bėg
ti ir greit krito į tą baltą, tik ką iš padan
gių iškritusį sniegą. Adomas nešėsi. Iš
girdęs šūvius ir nujausdamas, kad jo drau
gas ir mokytojas daugiau su juo nebebė
ga, metėsi į gatvę, bet koja paslydo ir jis, 
kokiu tarpgatviu toliau nuo Lapkaus, kri
to į tą patį sniegą ir greit buvo šnipų 'su
čiuptas. Nuvežtas tiesiai į policijos nuo
vadą ir tolydžio kalėjiman.

Lapkus dar buvo gyvas ir jis, nors pa
šautas, lyg ir norėdamas prišliaužti sve
tainę, ar kitur, raitėsi tarsi žuvis išmesta 
ant sausžemio. Iš jo žaizdų bėgantis krau
jas nudažė visą tą arimą, kurį jis padarė 
sniege besivoliodamas. Greit atbėgo Pet
ras su keliais draugais ir, paėmę Lapkų, 
nunešė į svetainę, kur būdavo laikomi 
strfeikierių susirinkimai. Lapkaus krūti
nėje dar rusėjo gyvybės kibirkštis, nors jo 
akys buvo primerktos.

—Jokimai, už ką, už ką? Kas tau ši
taip padare?—klausinėjo Petras, nors pats 
gerai nuvokė draugo užmušėjus.

—Ppp-policija... šnipai...
Petras griebėsi už stiklo, atnešė šalto 

vandens i*r stengėsi įpilti kraujuose ir 
skausmuose pasisiuvusiam Lapkui, kitus 
draugus pasiųsdamas pargabenti gydytoją.

Išgėręs prievarta įpiltą šaltą vandenį, 
Lapkus atmerkė savo akis, žiūrėdamas į 
Petrą—tiesiai į jo akis—kaip blaiviausios 
sąvokos žmogus, tarė:

—Rudis yra šnipas-provokatorius. Jis 
šovė į streiklaužius tiksliai... Saugokitės 
j°...

Lapkus susiraivė. Gnaibomas agonijos 
suraukė veidą ir užklausė:

—Kur Adomas?
-*-Jis suareštuotas — kalėjime — atsakė 

Petras.
į-Ąaa.. .Gerai, kad jis išliko...
Paėmęs paišinom sukruvintom savo kie- žiu. Ant jo uždėtas parašas: r".Y____

tom rankom Petro dešinę, paspaudęs ją pa- Daugelio!.į .Nuo Tavo Sutvertos LSS. Kuo- 
skutin&fl, pajėgom, kurios greit garavo pos.” .*/,./'*................................
orsm, Lapkus dar kartą pažiūrėjo į Petrą \puošnus sij;parašu: _______
—žvilgterėjo taip keistai, atydžiai ir tėviš- i Reikalus. Audėjai ir Verpėjai.”

pps.” Arba antai kitas taipgi didelis ir 
: “Tu Žuvai už Mūsų 

-. , .-H. r. i - ~ x J Bet di-
pastarasis lyg ir nutirpo, tarytum džiausį susjdomęjimą visų atkreipė vienas 
'Z jo skausmai pervėrė sker- nedidukas, taipgi raudonų rožių vainikas, 

’ir išilgai. Dar kažin ką bandydamas'ant kūno buvo prisegtas sekantis užrašas: 
suvyti, suniurnėjo, sudejavo, užmerkė akis, “Nuo Tos, su Kuria Tu Greit Pasimatysi.” 
kufios buyo pabaltavę tarsi lauke sniegas Kas jį parūpino, kas nupirko, kas galėjo 
’xx™kė x»ė Žvdžlo. tokį parašą uždėti, neatspėta, nors visi il-

. Kuomet pribuvo gydytojas, Petras jį pa- gai pečiais traukė, diskusuodami, ir spė- 
sitiko ties durimis ir tarė: bodami.

kai, kad pastarasi 
jį tie visi pašauto j

ir daugiau nesakė nė žodžio

sitiko ties durimis ir tarė: 
—Jau pervėlai, daktare.

WILKES-BARRE, PA.

Priežastis Mūsų Par- 
Neveiklumo?

Visur Komunistų Partijos 
nariai nerangūs, apsileidę, bet 

mus tai nuo apsileidimo ir 
surūgo. Praeitą vasarą, gali
ma sakyti, ant vietos buvo 
trepsėta ir nei iš vietos pir
myn nežengta. Naujas sub
distrikto organizatorius Gor- 
maiias sako, kad nariai neran
gūs, nedirba nieko ir visai at
sisako jo klausyti. O nariai 

o, kad organizatorius pats 
jko nedirba, tik įsakymus 
oda ir dar išdidžiai, kaip 

koks ponas. Tokios ir pana
šios diskusijos Partijos viene
tų Susirinkimuose buvo per vi
są vasarą ir iki šiai dienai. 
Visi bėdavoja, kad Partijos 
darbas neina taip, kaip turėtų! 
eiti ir pradeda kaltinti kitus 
ir visokius spėliojimus daro, 
bet svarbiausios priežasties 
nesupranta ar nenori suprasti.

Komunistų Internacionalas 
sako, kad dabartinis laikas yra 
trečias pokarinis laikas kapi
talistiškam pasaulyj. Gi Ko
munistų Partijos turi pritaiky
ti savo programą ir veikimą, 
kad tiktų tam pokariniam tre
čiam periodui. O kada Par
tijoj įvyksta taktikos keitimas, 
tai atsiranda ir tokių, kurie 
priešingi. ' Prasideda diskusi
jos, nesutikimai, išmetimas ne
kuriu narių iš Partijos, po tam 

z vėl diskusijos ir ypatiški už
sipuldinėjimai vienų ant kitų. 
O Partijos darbas lieka visai 
užmirštas. Tas mūsų subdis- 
triktą labiausia ft palietė. Ka-

da Lovestoną išmetė, tai mū
sų subdistrikte vadovaujanti 
Partijos nariai palaikė Love
stoną, kaip tai: tuomlaikinis 
organizatorius F. Vratarikas, 
Boričiai ir dar pora. Nors juos 
išmetė iš atsakomingų vietų, 
bet nariais paliko, tai Vratari
kas ir iki šiai dienai dirba, 
kaipo subdistrikto organizato
rius, lovestoniečių naudai.

Kada Lovestoną išmetė, tai 
jie argumentavo, kad ne vie
nas Lovestonas kaltas, bet Git- 
lowas .ir kiti taip pat kalti, 
tai kodėl jų sykiu neišmetė? 
Vieno Lovestono išmetimas, 
tai tik ypatiškumas ir todėl 
jie balsuoja prieš. Bet kada 
Gitlową ir dar kitus aštuonis 
išmetė, tada tie patys žmonės 
pradėjo kačių koncertą. Gir
di, žiūrėkite, geriausius Parti
jos lyderius mėto iš Partijos. 
Kaip jie greitai pamiršo. Pir- 

imiau sakė, kodėl ir1 Gitlowp 
neišmeta, nes ir jis tokis pat 
kaltininkas, o dabar kačių 
koncertą kelia, kam jį išmetė.

Kada pirmos diskusijos bu
vo ir kurie balsavo prieš, tai 
Pildomojo Komiteto atstovas 
pasakė Vratarikui ir kitiems, 
kad jei palaikote Lovestoną, 
tai nuo dabar negalite būti jo
kiu Partijos'viršininku ir į jo
kią komisiją negalite būt ren
kami. Antrą syk, kada buvo 
išmesti dar devyni, tai viene- 
tose buvo priimtos rezoliucijos, 
kad kuris palaikys lovestonie- 
Čius, tas nėgali būt Partijoj 
narys. Mūsų vienetoj prieš tą 
rezoliuciją balsavo BčriČienė 
ir BrennAnas. Subdistrikto or
ganizatorius (Bormanas tą re
zoliuciją pervarė ir nesistengė 
išpildyti. Mano supratimu,

(Tąsa bus)

jeigu kas balsavo prieš, tai au
tomatiškai ir pats lieka iš Par
tijos išmestas. Kada komisijų 
rinkimai atėjo, tai Boričienė 
perstatoma į propagandos ir 
literatūros agentą, Brennanas 
į sekretorius ir juos išrenka.

pradeda atakas ant (lomano. 
S6kd,‘ kalci P^rtijOš POlitkomi-' 
tetas Germaną atsiuntė Parti
ją sugriauti irt ką Gormanas 
daro, tai tik provokatoriai ir 
šnipai taip daro ir abejoja, ar 
tik Gormanas ištikrųjų, < nėra 
šnipas ? , Na, ir ofiso kėlime, ir 
Gormano, kaipo distrikto or
ganizatoriaus, klausime love- 
stonieZiai gauna didžiumą na
rių ir lietuviai nuslenka į love
stoniečių būrį. Tuoj tarimą1 
padaro neduoti Gormanui ra-l 
kandų vežtis ir išrenka du i 
drūtus vyrus, kad sergėtų. Ki-‘ 
tą tarimą padaro—surasti , ki-i 
tus kambarius ir išrenka kb-| 
misiją tam darbui atlikti, čia 
aiškiai pasirodė, kad Jųvesto-j 
niečiai užuolanką nori ’įsigyti j 
savo frakcijai ofisą. Tarimą, | 
kad neduoti rakandų, '.vežtis, j 
nepildė ir viėtpj>to, kitą šule- 
rystę padalė ii? kambarius pa
ėmė tuos pačius.i į, .'

i , ( ’ , C jį ; ; ;. • • ! •
Čia » turiu ! pažymėti/ . kad 

Gormahas! nebuvo- tam darbui 
kompetęntiškas. Jis ^Suprato 
atsakančiai savo darbohr daug 
klaidų įvyko. Prie geto orga- 

3, nizatoriaus, tai lovestoniečiai 
būt neturėję progbs nei bur
nos atidaryti.

Sulaukus 23 dienos spalių, 
visi nariai gauna pranešimą, 
kad susirinktų, nes bus “drau
gas” Gitlowas ir duos praneši
mus apie Partijos padėtį. Ot, 
ir pasirodė, kam tie kambariai 
reikalingi ir kodėl jiems visas 
Partijos veikimas negeras. Ar 
jau ir tie draugai, ir gali duo
ti raportus nariams, kurie yra 
išmesti iš Partijos? Tai kodėl 
dar nepakviesti Cannoną ar 
Trockį? Juk ir tie kada tai 
buvę nariais ir jie išduotų 
portą” apie Partiją 
terną.

Draugai, mums 
su lovestoniečiais. 
bariai, ką dabąr yra paimti ir 
jų užlaikymašZpuls daugiausia 
ant lietuvių. Bet, užlaikydami 
kambarius, šildinsime ir augin
sime lovestonišką skloką. Tai 
negerai. Mano supratimu, jei
gu mes matom reikalą turėti 
savus kambarius—kliubą, tai 
mums nereikią, lovestoniečių 
“pagelbosį” 1 Tųriiųę turėti su
sirinkimą;/ „diskusijas kliubo 
klausimu. ‘’Jeigd k pasirpdys, 
kad mums reikalinga, tada tu
rime visi remt ir su lovestonie
čiais nięko bendro neturėti.

Tai tiek tuom tarpu.
J. Surdokas.

i ?. r i s < 1 ♦ j :. 'r. '

SHEUAN MUSIC ACADEMY

Mokina Piano, Balso 
Lavinimo ir Muzikos

Įsitempkite naują 
antrašą:

L. B. ŠALINAITĖ 
1277 Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Foxcroft: 8523

končertą apie kovo mėnesį irMokytoja turės savo 
nori prirengti visus savo mokinius dalyvauti koncerto 
programoj. Todėl pageidaujami, kad nauji moki* 
niai tuojau užsiregistruotų.

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5fh Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomfs ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden. N. J.

ra-
ir Komin-

nepakeliui
Tie kam-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WATERBURY, CONN.

D. S. A. 12 kuopos susirinki; 
bus seredoj, 13 lapkričio, po 
774 Bank St., 7:30 vai. vaka-

Draugės,

L.
mas 
num.
re. Draugės, šis susirinkimas bus 
nepaprastai svarbus, todėl būtinai ^at
silankykite. Yra iš centro prisiųsta 
balsavimo blankos, kurias turime bū
tinai atlikti. Turime išrinkti delega
tes į metinę konferenciją, kuri įvyks 

. Be to, kuopa yra nu-
v v 1 I j tvb Į IIlULUię KUI1JLCIUI1CIJ4, KUIl ĮvyKbAs norėjau ką sakyti, bet pa-, gruodžio. Be to, kuopa yra nu- 
mislijau, jeigu organizatorius tarus surengti vakarienę ant 27 lap- 
nieko nesako, tai kam man 
kištis? Tas pats atsikartojo ir 
kitose grupėse ir net subdis- 
trikto komitete. Tokiai padė
čiai esant, Partijos darbas nė
jo pirmyn, bet prasidėjo Parti
jos kritikavimas ir subdistrik- 
to organizatoriaus visaip nie
kinimas už tai, būk jis nieko 
neveikia, o tik kitiems įsaky
mus duoda ir tt. Man ypatiš- 
kai Gormanas , sakė, kad jo 
rankos yra surištos ir jis nega
li nieko veikti. Aš jam sakiau, 
kad jo taktika negera. Jeigu 
tarimas perėjo, kad kuris 
rems lovestoniečiųs, tas negali 
būti partijos narys, tai;reikėjo 
i? pildyti tą tarimą. O jeigu 
nemanei pildyti, tai nereikėjo 
to! tarimo daryti.

Susidarius tokioms negeisti
noms aplinkybėms, subdistrik
to organizatorius, su Partijos 
komiteto pritarimu, " sumanė 
perkelti ofisą iš Wilkes-Barre 
į Scrantoną. Viena, gal pasi
seks ten suorganizuoti dau
giau Partijos vienetų, o antra, 
ten randa pigesnė, čia reikia 
mokėti $50, o ten gąuna už 
$22. Kada lovestoniečiai iš
girdo, kad subdistrikto ofisą 
kelia į Scrantoną, tai Vratari- 
kas sušaukia visų narių susi
rinkimą, pats nebūdamas sub
distrikto komitete ir sulaiky
tas nuo Visokio veikimo ir kai
po paprastas nąrys (dabar yfa 
visai išmestas iš Partijos) ir

kričio, tat turime, aptarti, kaip pa
darius pasekmingesne. Kaip matot, 
svarbių reikalų yra, tik nepamirškit 
atsilankyti. Sckr. M. Vaitonaite.

266-7

ELIZABETH, N. J.
Elizaoetho rankpelniai atsi-Visi

lankykit į 12 metų Rusų revoliucijos 
paminėjimą, kuris bus Rusų Svetai
nėj, 408-12 Court St., 7,:30 vai. va
kare, 10 d. lapkričio (nedėlioj). Bus 
muzikalė programa. Kalbės žymūs 
kalbėtojai. Įžanga dykai. Rengėjai.

266-7

PAJIEŠĘOJIMAI
PAJIEŠKAU vyro arba moters pusi

ninko į M,alt ir Hops biznį. Biz
nis įdirbtas per 4 metus ir gerai ei
na. Kas nori, gali pirkti visą biz
nį arba likti pusininku 1, įnešant $700. 
Platesnes žinias. suteiksiu laišku. J. 
Zogal, 1204 Lawndale Ave., Detroit, 
Mich. 264-6

PAJIEŠKAU Antano Lubenskd arba 
Luben, kuris jau metai laiko, kaip

apleido namus, palikdamas pačią 
6 vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 
)edų ar biskį daugiau ąugščio, plau
kai visai balti. Kas žinote, malonė
kite pranešti kuo gręičiausia. Ona 
Labenskitne, 21'2 Berry St., Brook
lyn, N. Y. < . f j ' 264-9

ir 
6

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

JT'V'nm A Antr°i klasėj lašais išsimaudymas «
B LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį Centūl g trecių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM/Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Ip Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
jĮSf, garo vanojiihosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kąrabą- 

rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
Į 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

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

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoją1 ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už' žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės

M

A.
r

/(
J

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio 
Nupiginimo!

Rakandų j

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

reikalingų rakandų.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet /K 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- J j
muštas Jacųuąrd Velour’u, " ■
Trijų Kavalkų Setas su: dailiai išpjaus- ztv $ O 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- | |

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- AlvfcO SIPusryčiv Setas 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze | ” Visomis Spalvom1S

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

198—206 Grafid Street Brooklyn, N. Y.ir. Windsor styliaus kros-
Tel. Greenpoint 2372 lais—labai specials kaina

Tarp Dtiggs ir Bedford AVenūes * $26.50

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Mys Bros. Furniture Co

.4 "V i



■

MONTELLO, MASS.

vinos žinios

BRISTOL, CONN SKAITYKIT IR

Subatoj, Lapkričio 9 d., 1929 JO

Valkata su $10,000
Woodhavene, Queens,

skurUj žirtiogų yąfdū Anthdntf ^gruodžio, kurį bus lyving Pla-' 
•n r ii t~\ 1 _ j X .1 * ' • ■’^rir» O t? r\4- n -t K « T r 4 -*a zv T)1 Yti '1

1

Vardas

New York o distriktas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo šaukia konferenciją 15 d.

No.... .

Miestas

t*V /* 
g!

■■ GREAT NECK, N. Y.
ŠAUNI VAKARIENE /

J. TANKAUS IŠLEISTUVĖS
Rengia Lietuvių Am. Piliečių Kliubas

Z.
139

blausiame momente jos didžių
jų kovų, su reakcija. !

B. Ktasauskąs,
T.D.A. L.S. 17 Kp. Sekr.

Bus 
dainininkas : 
Necko jaunuolių ---- , .
gi bus muzika, šokią! ir skaniai su
paisyta vakarienė. ;

ĮŽANGA YPATAI $1.50
Širdingai užkvieČia— Rengėjai.

/, (263-7)

(Tąsa turinio dramos “Blin
da,” kurią vaidins Maspetho 
Lyros Choras lapkričio 17 d., 
sekmadienį, Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.)

Girdėjau, kad Liuosybės Dai
lės Ratelis rengia “Kova Už 
Idėjas” perstatyti lapkričio 10, 
d. Todėl būkime pasirengę tą: 
operetę pamatyti.

“Blinda”

žmoT
avlnėjamos
•ba pinigai grąži- I per 
ant kiekvieno

STRAUKO SVETAINĖJE
Steamboat Rd., Great Neck, L. I.

Pradžia 7:80 vai. vakare.
graži programa—dainuęs garsus 

įĄ r Brooklyno ir Great 
Jlių mišrus, choras. Taip-

.1-
K

© icza.
The American
Tobacco Co., 

Mfrs. ■ :

--------- -------------
padaryt skaitlingę^įę kuopą, 
tik reikia dėt bįskį daugiau 
pastangų.

J. A. Bartašius.

uas

Pai>kričio 9,
E A IS V B Puslapis PdnHas'' t

e

k BOSTONAS IR APIELINKĖ

Brocktono svetainių savinin
kai atsisakė duoti svetainę 
rengėjams del Fosterio prakal
bų. Aišku, kad jie paklausa 
fabrikantų ir unijų biurokra
tų. O Fosteris būtų kalbėjęs 
apie unijų suvienijimą. Tas, 
žinoma, labai nepatinka mūsų 
miesto ponijai.

Tie A. L. D. L. D. 6 kuopos 
nariai labai prastai elgiasi, ku
rie neateina knygų atsiimti. 
Juk du ar tris kartus į metus 
ateiti į kuopos susirinkimą, tai 
jau ųesunku padaryti; o kuo- 

, pos susirinkimai būna kiekvie- 
*■ no mėnesio pirmą nedėldienį.

Kuopos sekretorius skun
džiasi, kad šėpoj nebetelpa 
narių knygos. Todėl būtinai 
tie nariai turi atsiimti tas kny
gas, kurios jiems priklauso.

Kaip atrodo, dabar veiki
mas prasideda didesnis, negu 
vasaros metu buvo. Choriečiai 
kiekvieną seredą laiko pamo
kas, vadovaujant drg. Sugar. 
O šiaip, kiti veikėjai irgi ta
riasi, kad padarius didesnį vei
kimą šioj kolonijoj.

Vaizdelis
Šiame vaizdelyj parodo, kaip 

grafai ir kuhgaikščiai, įsibau-' 
ginę šiek tiek susipratusių ver- 
gų-tarnautojų, nutarė susi- 
rengt pokilį ir patys sau pasi- 

, tarnaut. Grafai ir kunigaiką- • 
*čiai puotaudami pašakoja v|e-1 
^ni kitiem, kaip jųjų vergai ne-1 

benori klausyti. Bet vienas is I 
jų tarpo, kad ir stambaus dva
rininko sūnus, studentas Jurgis 
sako: Perdaug didelis mūsų 
sauvaliavimas ir žiaurus apsi
ėjimas su darbo žmonėmis 
verčia jautresnes galvasz j ieš
koti būdų pasiliuosavimui. 
Patsai Blinda mažai ką reiš
kia. Jisai yra dar tik nesu- 
manus takų pramindžiotojas 
tiems milionams žmonių, ku
rie ateityje per prievartą iš
naikins visus dykaduonius.

v. Jurgio Smako Kvapas

PRASALIN'”Ole Ai

. .. . . . įtnonės bijod<>vo rnąslyfi apie faktus gyvenimo tikrenybės. AMERIKOS
TiJGiijSiNGUM-UdSeyra uigesin^šv. Jurgio smako ugnini kvėpavimą, per protingą prisirengimą apsisaugojimui nuo ugnies.

!15
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tą spraginimas padarė
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
tos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritiką.

toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatirLkama* susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, i_______  ____________
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrunfuV
cigaretose darytose senoviniu budu.
—r;----->» • "• ■' " r ' r, > <i ' ■" ' ;«J.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LĮJCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus ^itriqs 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

/ r

1 s WsF£nv

moderniškiausis cigaretų birbimo žingsnis, 
PRIKE kenksmingus aitrumWkurie randasi<

It ’S to as h
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio
"p'T'-r 1 "7 I —r—rr- r _ rp   1 ■ ———

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

MES PATAIKOM
’ ’ • » « • » i

Taip. sako A. Taciladshas, j savininkas Restauracijos ir salės, 661 
Grand 'St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po 500 Jęhns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už ■penkių blokų ant syk po saujas pasilmą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnus rųkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!” ' '

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

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

£. o

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DĘ. ZINS, jeigu kenčiate nuo; 
Kraujo, Odos ir ' Nervų ' Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Berųiijo Nusilpimo, Nusiminimo, Gad- 
vojsvąigio,. Skilvio, ‘žarnų ir Mčšjažarnės LigUj 
Galvos-' Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų., Plaučių, į Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir i 
Gerklės Ligų, Ryųpaatįzmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skauęlėjimo. Jeigu jūs "esate nesveiki ir nusimi- 

(nę, aš jums galiu pagelbėti? TūksttinČiai Vytų 
ir Moterų bųvq pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir t 
pastovios pasekmės. AŠ'suteikiu Asmeniškos 

-Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYK4

K-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Toks studento išsireiškimas 
labai užgauna grafų jausmus. 
Grafas Titnaginskis sušunka: 
Tik Blindą reikia sugaut ir 
nužudyt, o tuomet viskas bus 
gerai. Ant tų Titnaginskio žo
džių įšoka pro langą Blinda 
ir garsiai surinka: Kunigaikš
tis mane šauki, ką turi man 
pasakyti ?

Visi svečiai persigąsta, net 
stiklai su vynu krinta iš jų 
rankų; žiūri viens į kitą ir ne
bežino, ką daryt; o Blinda pa
prašo aukų kovai prieš išnau
dotojus, 
dreba

I šį 
juoko

Grafai ir grafienės 
ir krapšto sau kišenius. 
vaizdelį bežiūrint, nuo 

pilvas paskausta.
(Tąsa bus)

Komisija.

areš
tavo, kaipo ^valkatą labaį nu- 
I j.,—-v * ’Vi’ll •« , i 

Manzęlla. Policijos stotyje' jo 
drabužiuose rado įsiuvinėta 
$10,(W0 'štambios vertės popie
rinių pinigų. Kūr jis gyvena 
ir ką veikia, Mąnzella į tuos 
klausimus neatsakė. Bus tyri
nėjamas, ar yra sveiko proto.

AS E-3

Silpni Nervai?
Mrs. H. L. Harris, Faber, Va.. , sako, 

“Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga-Tone 
aš buvau visai nervuota. AŠ taipgi buvau 
nusilpusi, visada jaučiausi nuvargusi. ne
turėjau energijos, turėjau prgstą kraują, 
mažai svėriau ir vos tik gaudavau atgauti 
kvapą. Aš vartoju Nuga-Tone tik per 20 
dienų ir galiu teisingai pasakyti, kad jau
čiuosi geriau, negu pirmiau per mėnesių
nešnekius. °

Per 36 metus Nuga-Tone atlieka puikiau-

 _ __ ,,___ kraują, 
* jėgos ir energijos vi

ii no organams ir raumenims. Nuga-
npetitą ir pagelbsti 

svaigu!}, galvos skau- 
o arba žarnų ir už
takotų ir pūslės ne- 

aęlsit/srlna. svorį 
ėms. Vartoki t j - v

;ir didelį past- I ZatOFlUS 
vaisti- I

•la utduot| nuraminant ir nu»tlprlnant Bilp- 
nus, nervuotut žmonas, sustiprinant kraują, 
sx»teikiant dausiau jčr 
slems kūno organams T 
Tona taipgi pagerina 
virškinimui, prašalina s 
dėjimą, gaaus Iš skilvlc 
ki«tėjfm4 I' r*i dalias 
veikim i J keletą d 
menkta rns Ii- silpnieji 
jas kjel<'i»i dienu ig 
taisytną. Nn{.i-Tone 
nfse, j<">« t vi i pngeib 
Dam?, žiūrėkit garantijos 
kelio.

. 1
Tarpt. Darb. Apsigynimo 
17 Kuopos Mitingas

Tarptautinio ■ Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos susirin
kimas įvyks Trečiadienį, 13 d. 
lapkričio. Pereitas mėnuo pra
ėjo be susirinkimo, nepaisant, 
kad buvo tiek daug svarbių 
reikalų. Tai yra gėda visiems 
nariams, nuodėmė prieš mūsų 
pačių Reikalus. Nors organL 

' pamirštų pagarsinti 
“Laisvę,” bet visi žinote, 
susirinkimai būna regulia-

riai kas antras trečiadienis 
kiekvieno mėnesio. Turėtų 
mūsų žmonės atprasti nuo tų 
priepročių, kad reguliariai or
ganizacijų susirinkimai būtų 
po kelis kartus bubnijami per 
laikraštį. Tas tiktai be reika
lo užima vietą laikraštyje ir 
priduoda daugiau darbo val
dyboms. Kiekvienas narys 
privalo žinoti savų organizaci
jų dieną susirinkimų ir nelauk
ti, kad kiekvieną sykį kas nors 
praneštų bei pakviestų.

Būkite visi susirinkime se
kantį trečiadienį, nes yra gana 
daug svarbių reikalų.

Sekr, B. Krasauskas.

Visoms Tarpt. Darbininku 
Apsigynimo Organizacijoms

šiomis dienomis lankiausi 
pas draugus J. K. Karpavičius, 
su A. L. D. L. D. 169 kuopos 
reikalais. Po trumpam pasi
kalbėjimui su minėtais drau
gais, išėjom “susipažint” su 
kitais kuopos nariais.

8 nariai užsimokėjo metines 
duokles ir finansų sekretorius 
J. Karpavičia pinigus pasiųs 
į centrą ir nariai tuoj apįai- 
kys šių metų knygas.

Iš kuopos valdybos ir kitų 
narių gavau supratimą, kad 
Čionai yra ganėtinai geros va
lios žmonių, iš ko bus galima

zh Svetainėj, Irving PI. ir 15th 
St., New -Yorke, sekmadienį, 
10 vai, ryte. Kiekviena orga-' 
nizacįja, kuri priklausot prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, yra įgaliota pasiųsti 
du delegatu. Taigi, draugai 
ir draugės, nepamirškite, kad

kuopos veik visos priklauso 
prie T. D. A., o taipgi chorai 
Aidas ir Lyra. Įsidėmėkite šį 
pranešimą ir ateinančiuose sa
vo susirinkimuose būtinai iš
rinkite delegatus į i konferen
ciją. Taipgi, visos augščiau 
minėtos organizacijos, nepa
mirškite užsimokėti.- už' atei
nančius metus savo duoklių. 
Niekada taip nebuvo reikalin
ga finąnšinč parama Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni
mui, kaip dabar. Todėl, už
simokėdami duokles dabar už 
^teinančius metus, jūs syjriu 
paremšite ofgąhižaciją svar-

PLAT1NKIT “LAISVĘ

Kam mokėt po $10.00 už paprastą 
žiądą, jei galima gaut, greit perkant, 
Rusišką Athetišką deimantinį žiedą 
tik už du doleriu ($2.00). Siųsk du 
doleriu registruotame laiške bei mon
ey orderį, paminėdami, kokio žiedo 
norite—-vyriško ar moteriško, ir 
mierą. i

J. J. STROSSELL 
Distributor

425 Chauncey St., Brooklyn, N.

Kaip daugtuna, taip ik* aš nepamiršau grįždamas^jš 
Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumai į tikrąjį, 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas I JQ raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas špįnU&jimas tiesiog akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda iik uz du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dvieių draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei money orderį. 
Taipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, ir jo mierą.

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad \už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti. t ,

J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

• .Į- \ ........................ ■
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiektos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
. 8701 JOS. CAMPA U AVK ir 5046 CHENĖ-ST;. DETROIT
. -............. . .1-.i .1 ■ ... - i ..... I, t .

M. Z BNS HO EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Ncdč-lioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Kas yra didžiausias žmogaus priedas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

TT a , _ (Miltelius nuo žalčio) jokių Šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 75c ui baks* apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

_- - m s yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—yidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
161 Metropplitan Ave., 

Brooklyn, N. Y,

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

........_ St. or Ave.

State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelia j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taiąyti visokių iŠdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą Ra ą. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užgahėdinimąs. Leidimas ir Darbas Užtikrinta*
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MIRTYS—LAIDOTUVES

ant

ga-

ant

Karo Paliaubų Mitingai

m i-1

Stone ir

ir South

Žmogžudyste per Nugąsdinimą

Tai 
apmo- 
ir jau

Brooklyn;
Brooklyn; Columbus
Whitehall ‘

Laidotuvių apiegom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko) 

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų.78()6-R—  —i.-'.i/iL t

. ....  . .........    , ■■■ .........4..

Korporacijos yra kriminalis i Middleįon St., mirė lapkn- 
nusikaltimas, kad liepė darbi-j^10^ d., palaidota 9 lapki., 
ninkėms laižyti radiumo šepe- SV,T Trejybės kapuose. 
tukus, berašant numerius 
laikrodžių lentelių.

Puslapis deltas EAISVfi šeštadien., Lapkričio 9,

Šiandien Didysis Priėmimas Radiumo Nuodai Pereina' 
Keturių Sovietų Lakūnų iš Motinos Kūdikiams

, 6:30 vai. vakare, šiandien 
bus milžiniškas mitingas priė
mimui keturių Sovietų lakūnų, 
Polo Grounds, 155th St., ties 
8th Ave., New Yorke.

Geriausia tą vietą privažiuot 
šitaip: 6th arba 9th Avė. ele- 
veiteriu iki 155th St.; Broad
way subway iki 157th St.; Je
rome Ave. subway iki 167th 
St.—paskui persėdant į 6th 
ar* 9th Aven eleveiterio trauki- 
•nbrir; taip davažiuojant iki 
H 5 5th įSt.

«Kiekvienas lakūnas pasakys 
prakalbėlę, sveikindamas A- 
nierikos darbininkus vardu So
vietų Sąjungos darbo žmonių.

Grieš 100 muzikantų orkes
trą, vadovaujama Arnold Vol- 
pės. Dainuos operiniai dai
nininkai; bus ir kitokių padai-i 
tinimų.
Nors mitingas įvyks stadi- 
ume, kur sutelpa iki 50,000 
Žmonių, tačiaus virš kiekvie
nos sėdynės bus stogelis, taip 
kad nėra baugu, jeigu užeitų 
ir lietus, belaikant mitingą.

Kurie pirmiau pirkotės ti
kietus “Laisvėje” įžangai į la
kūnų priimtuves, visi tie turite 
ateiti ir išmainyti juos 
naujų.

Nusipirkite tikietus kaip 
lint anksčiau.

J. Steponaitis Laimėjo 
Bylų prieš G. Stačiokų

i Brooklyno miesto teisme, 
lapkričio 6 d., buvo byla Juo
zo Steffeno (Steponaičio) 
prieš Geo. Stačioką del ap- 
draūdos kompanijos pomirti- 
hes,: po mirusiam Juozui Pe- 
ęenkųi. Teisinas pripažino, 
kad pomirtinė legaliai priklau
so S,tęponaįčiuį.

Steponaičio bylą gabiai iš
vedę jaunas lietuvis advoka
tas Stephen Bredes, Jr.

j Dešimt didelių masinių 
.tingų ant gatvių kampų įvai
riose Didžiojo New Yorko da
lyse įvyks pirmadienį vakare, 
lapkričio 11 d., pasaulinio ka
ro paliaubų sukaktuvėse. Tuo
se mitinguose bus išdėstyta pa
vojus imperialistų karo prieš 
Sovietų Sąjungą ir imperialis
tinių valstybių besiginklavimas 
delei naujos pasaulinės sker- 
dyriės, ir bus protestuojama 
prieš skerdikiškas jų užma
čias. Mitinga? bus sekmose 
vietose:

10th St. ir 2nd Ave.; 110th 
St. ir 5th Ave.; 137th 
St. ir Uth Avė.; Intervale ir 
Wilkins; 149th St., tarpe 3rd 
ir Bergen; 50th St. ir 5th 
Ave., Brooklyn; Grand St. Ex
tension, 
Pitkin, 
Circle;
Ftey.

Mėtė Pinigus, Bėgdamas 
“Pėdžių” Plėšikas

New Yorke. Jis norėjo iš
plėšt pinigus, kuriuos jinai ne
šė savo samdytojams iš ban
ko.

Plėšikas tapo nuteistas 20 
metų kalėjimo, kaipo antro 
laipsnio žmogžudys.. Būtų ga
vęs elektros kėdę; bet teisme 
įrodė, kad r’evolveris, kurį bu
vo atkišęs į tą mergaitę, buvo 
visai tuščias, neužtaisytas.

SPORTAS

Radiumo dažai yra labai 
pragaištingi sveikatai ir gyvy
bei. Tokiais dažais, be kitko, 
yra rašoma ir laikrodžių len
telių numeriai, kurie žiba tam
soje. Kelios darbininkės Uni
ted Radium Korporacijos New- 
arke, N. J., jau mirė nuo to 
darbo. Rašydamos laikrodžių 
numerius, jos turėjo liežuviu 
vilgiriti šepetukus.

Šį mėnęsį Newarke bus teis
mas dviejų 'darbininkių, Eth
el Metzienės ir Helenos Tuc- 
kienės, kurios nuo to darbo 
pavojingai, veikiausia nepagy
domai apsirgo, ir reikalauja 
pusės miliono dolerių atlygini
mo iš korporacijos.

Radiumo nuodai perėjo į tų
dviejų moterų kūdikius, kurios Park Ave., New Yorke, bus 
buvo nėščios, bedirbant. Dak-' surengtas masinis mitingas pa- 
tarai atranda, kad du Tuckie- Į sveikinimui drg. Bealo ir kitų 
nes vaikučiai ir vienas Metzie- į Gastonijos streiko kovotojų, 
nės kūdikis apsigimę su radiu- ' '
mo nuodais. Nuo tų nuodų 
Metzienei iškrito 13 dantų ir 
sugedo įvairūs sąnariai.

Pirmiau buvo teisman pa
traukę Radiumo Korporaciją 
penkios darbininkės. Korpo
racija susitaikė su jomis pirm 
teismo, pasirašydama išmokėti 
tam tikras sumas pinigų.

Ant Rankų Atnešė Gastonijos 
Streiko Vadų iš Stoties

600 New Yorko darbininkų 
demonstraciniai pasitiko Gas
tonijos streikierių vadą Fred 
Bealą; paėmė jį ant rankų iri 
taip nešte visą kelią nunešė 
iš Pennsylvanijos stoties 
iki Unionkur paskui mar- 
šavo, dainuodami revoliucines 
dainas.

Fred Beal dabar paliuosuo- 
tas po $5,000 paranka iki ape
liacijos teismo. Jis buvo nu
teistas 20 metų kalėjimo,

Poratu.1 ’ Šarkis ’ tūojaus pasa
kė, kad norėtų boksuotis sd 
von Poratu. Bet Šarkio mana- 
džeris Buckley dar galutinai 
to pasiūlymo nepriėmė; reikia, 
girdi, peržiūrėt pirmiau pada
rytus Šarkio kontraktus su ki
tais promoteriais, ar jis galės 
sausio mėnesį 19.30 metų kum
ščiuotis tuo laiku; kaip kad 
nori chicagięčiai

Bensono opo-
Jų-

• skiriama

Bensono 
ypač po 
naciona-

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
T

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pas! 
skaityti.—Syk j atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
E. BENSONO KUMŠTYNĖS 
BROOKLYNE, ANTRADIENI

Eddy Bensonas, lietuvis sun
kiasvoris boksininkas, turės 
kovą antradienį, lapkričio 12 
d., Brooklyne, 27th Division 
Training Armory, Marcy Ave. 
ir Lynch St.
nentas bus Jack Weiss, 
dviejų kumštynėms 
iki 12 raundų.

Paskutiniu laiku 
vardas gana pakilo, 
to, kai jis supliekė
lės gvardijos čampioną Free- 
maną. a (

Šiortiis dienomis Bensonas 
buvo užėjęs į “Laisvę.” Daug 
geriau ątrodo, ' nekaip metai 
atgal. Kada reporteris jam 
tą pastebėjo, Bensonas parodė 
į gfažią su juom atėjusią jau- 

,ną moteriškę ; sako, tai mano 
drauge su kitais minimo strei- žmona, mano manadžeris. At- 
ko šešiais veikėjais.

Lapkričio 15 d., New Star 
Casino svetainėje, 107th St. ir

Antanas Norris, 27 metų, 
404 Wythe Ave., Brooklyne, 
mirė lapkričio 6 d.; palaidotas 
šiandien, 9 lapkričio, šv. Tre
jybės kapuose.

Agota Ramonienė, 41 metų,

MASPETH, N. Y.
D. S. A. 91< kuopos susirinki- 
įvyks 11 d. lapkričio, pas drg.

L.
mas v , 
Kalakauskierię, 61-39 Perry Ave. Vi
sos nares būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug- svarbių;- dalykų aptarimui. 
Pradžia8 vai. J vakare. ? Org. N. G;

0 ' \ į. ’ -■ J.-; ; , 267-8
’ r i ■ : ■ j ■ c ■ . I <

267-8

Svarbus Telefonams 
Pagerinimas

New Yorke pradėsią plačiau 
raštinėse ir namuose naudoti 
tokius telefonus, kur žrpogUs 
pats; telefonuodamąs, atsisuka 
sau reikiamus {numerius,. Tai 
vadinami, •‘dial”, telefonai, prie 
kurių dabar , išrado, didelį pa
gerinimą Sergius P. Grace, pa? 
gelbininkas vice-prezident&s 
Bell Telephone Laboratorijų. 
Kada žmogus atsuka sau reL 
kalingą numerį, 'tai tam tik
ras įtaisas centre aiškiu bal
su, žodžiais pasako telefonis
tei tą numerį.

Už Penktukų Veš Gatvekariai 
ir per Tiltų į New Yorkų

Už keturių mėnesių, gatve
kariai iš Maspetho ir kelių 
Brooklyno linijų vaikščios per 
Williamsburg tiltą į New Yor- 
ką iki Manhattan tilto, ir at
gal. Už pervežimą tais gat- 
vekariais per tiltą New Yorko 
pusėn bei atgal užteks tos pa
čios kainos, kuri abelnai yra 
mokama. Kurie norės vien 
tik per tiltą pervažiuoti, tai 
bus ducentihiai gatvekariai, 
kaip ir dabar.

Tokią sutartį padarė su 
miestu B. M. T. gatvekarių 
kompanija.

Per paskutinius 9 metus, 
pats miestas operavo gatveka- 
rius per Williamsburg tiltą. 
Tuomet kompanija sustabdė 
savo gatvekarių vaikščiojimą 
per tiltą. ( ,

rodo, kad Bensonas dabar ran
dasi gerose rankose.

Apart Bensono su Weissu, 
tą vakarą minėto j vietoj kum- 
ščiuosis dar Cannonball Cote 
su Bob Marriottu, Carl Schlie- 
per su Artie Carr ir dar dvi 

kainaporos. Įžangos tikietų 
nuo 75c iki $1.65.

PAOLINO UZCUDUN 
REZIGNUOSIĄS

Paolino Uzcudun, sunkia
svoris ispanas kumštininkas, 
buvęs medžių kirtikas, dau
giau nesiboksuosiąs, jeigu jis 
pralaimės kovą su Tuffy Grif- 
fithsu Chicago], lapkričio 29 
d. Taip bent jis sako, 
cudunas nupuolė dvasioj 
to laiko, kada jį nugalėjo 
Schmelingas, vokietys.

Uz- 
nuo 

Max

ŠARKIUI SIŪLO $75,000
UŽ KOVĄ SU VON PORATU

Chicagos Stadiumo promote- 
riai pasiūlė J. Šarkiui $75,000 
ir tam tikrą nuošimtį įplaukų 
už tikietus, jeigu jis sutiks 
kumščiuotis su norvegų sunkia
svoriu kumštininku Otto von

OF LOW
(KAIP JINAI MYLĖJO)

SOVKINO VEIKALAS

iki

“šaunesnis nekaip 
‘Nuodėmių Sodžius’...”

--—------- -——' 
"CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin
kimas bus panedelį, 11 lapkričio, 
Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, turime svarbių reikalų. 
Sekr. M. Beal. 266-7

TELEPHONE, STAGG 9105

DR.: A. < PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Pi-iežais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: <
10-12 priefi pict; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir rubatomia iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS 10 moterų prie at- 

skirstymo skarmalų. Reikia turėt 
patyrimo. • Atsišaukite: Ruben Bros., 
113 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

266-8

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų litrų ir operacijų: 
Akių, 

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

PARDAVIMAI 127
(Tarpe

PARSIDUODA grosemė ir delicates
sen. Kreipkitės po num. 294 Pow

ers St., Brooklyn, N. Y. 266-7

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
GERAI IR PIGIAIDARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s ‘ paveikslus 

■ įvaŲ-iomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniSkais.

J rTEL.:
Triangle 1450

Kreipkitžs 
šiuo adresu:

n1 ’
’ jQNASiSTOKES

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir
< Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

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

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

papročio 
pagelbsti 
malimą.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

Nedėliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

' 475 Grand Street 
Brooklyn, ,N. Y.

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

A
Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, /N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeycr Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
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.

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

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

GRABORIUS
’ (Undertaker)

“Didis krūtamasis paveikslas, nuo paniūrios pradžios 
tragiškai užbaigai . . augščiausias re’aĮizmas . . . tik
ras vaidininjas . . . gražiausiai nufotografuotą . . . ga
lingai sudirigūdta.”

—The Berlin Press.Šoferis Rašytojas
New Yorko taxi-cab ų šoferis 

num. 5917 yrą, gabus apysa
kų rašytojas, Robert Hazard. 
Jo apysakų nupirko “Scrib
ner” žurnalas. ;,

Hazardas keturis metus mo
kinosi Illinois Universitete. 
Paskui “bomavo,” užsidirbda
mas gyvenimą visokiais pa
prastais darbais, rinkdamas į- 
spūdžius ir medžiagą savo raš
tams iš gyvenimo.

416
147

Tragedija Rusės karo meto pačios
Perstatymas stebėtinos Sovietų judžių artistės

ĖMMOS ZESSARSKOS

J. LeVANDA
(Levandauskas)

K'

£

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Dabar Rodoma

MOMART TEATRE
FULTON STREET IR ROCKWELL PLACE 

BROOKLYN, N. Y.

. ■ » • ' ' Valgykla yra užvardinta

Leęnard t Restaurant 
r**-* * • ’ • * * t » . J l •■ > ¥ t • ' k

Leonard Street . Brooklyn, N

GRABORIUS
(Undertaker)

Telephone: 0783 Stagg

/Trys jauni plėšikai sučiupo 
$3,000 iŠ American Felt1 Slip
per Kompanijos raštinės, 622 
Broadway, New Yorke, 
buvo pinigai, skiriami 
fceti darbininkas algas
sudėti į konvertėlius.

Kompanijos viršininkų pa
šauktas policmanas leidosi vy
tis vieną bėgantį plėšiką; o 
tas bėgdamas mėtė laukan iš 

'kišenių konvertėlius su pini
gais, ir paspruko. Antras plė
šias, T.iboria D’Angelo, 20 me
tų amžiaus, brooklynietis, už 
trijų minučių liko areštuotas 
tixi-cabe ties Spring St. ir 
^roadway, New Yorke. Pas 
j| rado du konvertėlius; su! pi
nigais ir- natujausioX: rūšies re-; 
vblverį. Trečio plėšiko dar 
jieŽkoi

Plėšikas Martin Baylos, 27 
metui taip nugąsdino - Shirley 
Bergmanaitę, kad jinai šėko 
į eleveiterioiškylę ir užsimušė, 
nukrisdama sklepan ofisų na
me po nUm. 67 Spring St./

Rodoma Kasdięn nuo Vidurdienio iki Vidurnakčio 
Subatoj ir Nedėlioj 12 iki 2 vai.—50 centų

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

107 Union Avenue 
(arti Grand Stfeet) 
į Brooklyn, N. Y.
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