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Literatūros Draugijos 
Kuopom ir Apskričiam

Šiuomi pranešama, kad 
vieton rezignavusio seno 
ALDLD Centro sekreto
riaus d. J. Aleksio tas pa
reigas eiti laikinai paskirtas 
d. I. Beeis, kuris seniau,
per kelis metus, buvo Drau-, 
gijos sekretorius.

Taigi, visais reikalais, ku
rie paliečia Draugiją, malo
nėkite kreiptis prie naujo 
sekretoriaus: I. Beeis, 909! 
Pennsylvania Ave., Union 
Co., Union, N. J.

Kuopų valdybos ir apskri
čių komitetai prašomi kuo 
greičiausia raportuoti narių 
ir reikalų stovi jųjų viene- 
tose.

Kadangi ligi šiol d. Beeis 
ėjo Draugijos iždininko pa
reigas, tai pranešama, kad 
iždininko klausimas • išsiris 
šiomis dienomis.

Centro Komitetas.

Turtingas Fa r me rys 
Šaudė Darbininkų 

Vaikus
y -

Vieną Nušovė, Du Sužeidė

SOMERVILLE, N. J. — 
Craig Hoffman, turtingas 
farmerys, penktadienį tapo 
suareštuotas ir kaltinamas 
užmušime Joseph Kolesar, 
12 metu amžiaus vaiko.

Pereitą savaitę, antradie
nį, jis savo kornų laukuose 
pamatė vaikus, ir be jokio 
persergėjimo šaudė į juos. 
Kolesar nušovė, o pavojin
gai sužeidė Joseph Klemen- 
tovich, 10 metų amžiaus, ir 
jo seserį Helen, 14 metų.

Anna Kolesar, nužudyto 
vaiko sesuo, pasakojo, kad 
jie visi keturi nuėjo pasi
rinkti kornų, nes jų šeimy
nos labai biednos. Kolesaro 
tėvas žuvo gelžkelio nelai
mėj keli metai atgal, ir mo
tina, pasilikus su mažais 
vaikučiais, labai skurdžiai 
gyvena.

Sakoma, šaudymas į tuos 
vaikučius yra pasekmė šios, 
apielinkės turčių abelnos 
kampanijos prieš svetimša
lius darbininkus, kad išvyti 
juos iš šios apielinkės, nes 
kapitalistai patriotai jų ne
apkenčia.

Nemanoma, kad Hoffman 
bus aštriai nubaustas už 
žmogžudystę. Jis dabar su
areštuotas už nužudymą 
žmogaus, bet nėra tiesiogi
niai kaltinamas žmogžudys
tėj. Sulig įstatymų jis tu
rėtų gauti elektros kėdę, 
bet manoma, kad jis, jeigu 
bus nuteistas, gaus mažą 
kalėjimo bausmę, nes jis 
priklauso prie kapitalistų 
klasės, kuri valdo policiją ir 
teismus.

Manoma, kad Zeppelinas 
šiandie Pasieksiąs Ameriką

San Francisco, Calif. — 
Čia gauta pranešimas, kad 
Graf Zeppelinas per Pacifi- 
ką lekia vidutiniai apie 57 
mylias į valandą. Manoma, 
kad šiandie pasieks Los An
geles, Cal.

Rado Ledo Pievoj
Šiaulėnai, Šiaulių apskr.— 

Ardaičių k. vyrai šienauda
mi 10 d. liepos pelkėse po 
samanomis rado dar neištir
pusio ledo; kurį iš po sama
nų išėmę parnešė namo ir 
rode visiems. Tai pas mus 
negirdėta dar retenybė.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 202

MASKVA UŽGINČINA PRANEŠIMUS
APIE SOVIETŲ KARIUOMENES
VERŽIMAI CHINIJOS TERITORIJON

Diplomatai Charbine Planuoja Ištraukti Savo Piliečius;
Numatoma, kad Greitai Gali Kilti Karas

Telephone, Stagg 3878

Raudonoji Armija turi būt ant sargybos, kad imperializmo bangos neužlietų Sovietų Sąjungos.

žuvo Fašistų Lakūnas Besi
rengiant prie Lenktynių

Roma.— Ketvirtadienį žu-' 
vo fašistų lakūnas Giuseppe 
Motta. Jis rengėsi prie 
tarptautinių orlaivių lenkty
nių. Buvo išlėkęs išbandy
ti orvandeninį orlaivį virš 
Garda ežero. Orlaivis, nu
krito ir jis žuvo. Tai jau 
trečias fašistų orlaivis tapo 
sukultas besirengiant prie 
lentynių.

Nuo Žemės Drebėjimo 
Suplyšo Žemė Netoli 
Amsterdam, N. Y.

AMSTERDAM, N. Y. — 
Už kelių mylių į rytus nuo 
čia, arti Mohawk Valley 
State kelio ir New York 
Central Gelžkelio relių, 
penktadienį atsivėrė žemėj 
plyšys 30 pėdų ilgumo ir 6 
pėdų platumo. Manoma, 
kad tai yra pasekmė žemės 
drebėjimo, kuris palietė 
New Yorko valstiją rugpjū
čio 12 d. Manoma, kad su
judinta žemė dabar sukrito 
ir pasidarė plyšis. Plyšys 
buvo pilnas vandens.

Plyšį surado gelžkelio dar
bininkai 7 valandą penkta
dienio rytą. Už penkių va
landų vanduo nuslūgo.

Nuo to laiko, kaip įvyko 
žemes drebėjimas rugpjūčio 
12 d., iš įvairių New Yorko 
valstijos dalių gauta prane
šimai, kad požeminiai šalti
niai prasiveržė į viršų.

Anglija Siunčia Kariuome
nę į Jeruzolimą

Aleksandrija, Aigiptas.— 
šeštadienį iš čia Anglijos 
kariuomenės batalionas ta
po pasiųstas į Jeruzolimą 
sąryšy su ten įvykusiomis 
riaušėmis tarp žydų ir ara
bų.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimčsit 

Pasaulį!

KAPITALISTŲ AGENTAI SAUKIA NU
ŽUDYTI GASTONIJOS STREIKO VADUS

CHARLOTTE, N. C.— 
Šiandien čia ' prasideda 16 
Gastonijos streiko vadų tei
smas. Pastaromis dienomis 
vietos laikraščiai, įvairūs 
kapitalistų agentai, šaukia, 
kad tie darbininkai turi būt 
nužudyti, neatsižvelgiant į 
įstatymus ir į tai, ar jie kal
ti ar nekalti nužudyme po
licijos viršininko Aderholt, 
kuris birželio 7 d. su poli- 
cistais ir gengsteriais buvo 
užpuolęs streikierių koloni
ja nakties metu ir tapo per
šautas.

“Jeigu aš būčiau toj džiu- 
rėj, aš nekreipčiau domės į 
darodymus arba įstatymus, i 
bet pirmam balsavime . bal
suočiau pasiųsti elektros 
kėdėn kiekvieną iš tų pra
keiktųjų.”

Tokį pareiškimą padarė 
medvilnės pardavėjas (sa
lesman) advokatui Neal 
penktadienį vietos viešbuty.1 
Tas parodo, kaip vidurinė 
klasė yra bjauriai nusista
čius North Carolina valsti
joj prieš tuos darbininkus.

Tie smulkiaburžuaziniai 
elementai priklauso nuo 
tekstilės pramonės del pa
razitiško gyvenimo, yra kla
siniai sąmoningi ir taip pat 
reakciniai, kaip ir patys 
stambieji kapitalistai, teks
tilės dirbtuvių savininkai.

Advokatas Neal gina 
streikierius. Viešbuty penk
tadienį kapitalistų agentai 
apspito jį ir klausinėjo: 
“Kam tu susidėjai su tais 
prakeiktais bolševikais? 
Kam tu gini tokius niekšus, 
kaip tie agitatoriai?”

Tas parodo, kokis bjaurus

Sovietų Prekyba Siekia 
$675,000,000 per 10 Menesių

valdančiosios klasės nusista
tymas prieš teisiamus dar
bininkių

Laikraštis “Charlotte Ob
server,” kurį valdo stambie
ji kapitalistai, šaukia, kad 
unijos organizatoriai ir 
streikieriai yra komunistiš
ki nenaudėliai ir kad juos 
reiktų išnaikinti, bet, esą, 
jiems vis tiek bus suteikta 
“teisingas” teismas del vals
tijos labo.

Biznieriai Čia kalba, kad 
jie norėtų matyti, kad 13 
streiko vadu būtų pasiųsta į 
elektros kėdę, o visi kiti nu
teisti ilgiems metams kalė
jimo.

Iš tokių elementų bus su
daryta džiurė. Tai kaip 
streikieriai gali turėti tei
singą teismą?

Bet darbininkai didžiumoj 
atsineša simpatiškai linkui 
teisiamųjų darbininkų.

100 Pačiu Suareštuota Ven
grijoj del Nuodijimo Vyry
BUDAPEST, Vengrija.— 

Vengrijos miestelių Nagy- 
ren ir Tizakurt kalėjimai 
pilni moterų. Pastaruoju 
laiku suareštuota suvirš 100 
pačių del nunuodijimo vy
rų.

Ne tik minėto j apielinkėj, 
bet ir kitur nemažai vyrų 
nunuodinta. Moterys, nesu- 
tikdamos su savo vyrais, 
kitaip nesugalvojo jų atsi
kratyti, kaip tik nunuodin- 
ti.

Kadangi visos nužiūrimas 
našlės areštuojamos, tai, sa
koma, daugelis ir nekaltų 
patenka į kalėjimą.

Maskva.— Sovietų Sąjun
gos užsienio prekyba per 
pereitus 10 mėnesių viso sie
kė 1,350,000,000 rublių (apie 
$675,000,000). Eksportas 
siekė 692,000,000 rublių, im
portas 658,000,000. Ekspor
tas viršino importą 34,000,- 
000 rublių.

Sacco-Vanzetti Paminėjimo 
Mitingas Pietuose

CHARLOTTE, N. C.—Pir- 
miltinis Sacco-Vanzetti pa
minėjimo mitingas įvyko šioj 
valstijoj pereitą ketvirta
dienį, Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos svetai
nėj. Unijos organizatorius 
Hugo Oehler, Walter Trum- 

I bull ir Simon Gerson papa
sakojo vietos darbininkams, 
kaip kapitalistų klasė nužu
dė tuos du italus darbinin
kus ir kaip dabar Carolinoj 
valdančioji klasė deda pa
stangas tą patį padaryti su 
13 Gastonijos streiko vadų. 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas.

Parito Drūtuolį Londosą

Philadelphia, Pa.— Penk
tadienio vakarą čia ristynė- 
se Click Shikat nugalėjo pa
garsėjusį drūtuolį ristiką 
Jim Londos, graiką. Shikat 
paeina iš Vokietijos. Sako
ma, esąs Prūsijos lietuvis. 
Londos svėrė 198 svarus, 
Shikat—218 svarų. Shikat 
jį nugalėjo į 1 valandą ir 15 

I minutų.

MASKVA.— Penktadienį 
Sovietų valdžia išleido pa 
reiškimą, užginčydama pra 
nešimus, būk Sovietu armi 
ja veržiasi į Mandžuriją.

Iš Pekino pranešimai sa
ko, kad diplomatinis korpu
sas Charbine planuoja iš
traukti savo piliečius iš 
Charbino, nes numatoma 
kad greitu laiku gali kilti 
didelis susikirtimas tarp So
vietų ir Chinijos spėkų. Ma
noma, kad jeigu prasidėtų 
karas, tai Sovietų spėkos 
trauktu ant Charbino.

Sakoma, kad nuvykus 
Sovietų generolui Blucher i 
Čitą tapo išleistas įsakymas 
raudonarmiečiams naikinti 
visus baltagvardiečius visur, 
kur tik galima. Jeigu bal
tagvardiečiai Įsiveržia So
vietų teritorijon, visu, smar
kumu juos naikinti, net jei
gu reiktų vytis per rubežių

12 Žuvo, 110 Sužeista^ Mokslininkas Suradęs 
Riaušėse Jeruzolime Atjauninimo Būdą
JERUZOLIMAS.— Benk-i BOSTON. — Harvardo

tadienio vakarą riaušėse'Universitete, tarptautiniam 
tarj) žydų ir arabų žuvo de- fiziologų kongrese, penkta- 
vyni žydai ir trys arabai ir-dieni Dr. Casimir Funk iš 
sužeista 110 asmenų. Riau-1 Paryžiaus pranešė, kad jis 
šės kilo susirinkus tūkstan-: suradęs naują būdą atjau- 
čiams arabų iš apielinkės įminti nusenusius vyrus. Tą
Jeruolimą melstis savo baž
nyčioj.

Riaušes sukursto Anglijos 
imperialistai, kad palaikyti 
neapykantą tarp Palestinas 
gyventojų, idant jie negalė
tų atsikratyti Anglijos jun
go. Palestinos Komunistų 
Partija išleido atsišaukimą 
į darbininkus ir valstiečius; 
ragina nuversti Anglijos im
perialistų viešpatavimą.

Bedarbė Didėja
Jungtinėse Valstijose

WASHINGTON. — Dar- 
bai sumažėjo ant 2 nuošim
čių šių metų liepos mėnesį 
palyginus su birželio mėne
siu, ir abelnas algų išmokė
jimas sumažėjo ant 3.8 nuo
šimčių. Tokį pranešimą iš
leido Jungtinių Valstijų 
darbo departmento Darbo 
Statistikų Biuras.

Baltasis Teroras Chinijoj

Shanghajus, Chinijoj. — 
Visoj Chinijoj padidėjo bal
tasis teroras. Nankingo 
valdžia terorizuoja visus ra- 
dikališkesnius darbininkus 
ir valstiečius, kad užslopinti 
kylančią revoliucinę bangą 
prieš Chinijos militaristus 
ir svetimšalius imperialis-

į Mandžuriją.
Baltagvardiečių rusų Man- 

džurijoj yra suvirš 12,000. 
Sakoma, kad suvirš 5,000 jų 
yra Chinijos armijoj prie 
Sibiro rubežiaus.

Sugrįžo Maskvon Melni
kovas, buvęs Sovietų gene- 
ralis konsulas Charbine. Jis 
pareiškė, kad dabar dai/oma 
paskutinis bandymas J per
tikrinti Chinijos nųkiaris- 
tus, kad reikalinga prieiti 
prie susitaikymo, o jeigu 
tas paskutinis bandymas 
nepavyks, tai Raudonoji 
Armija bus instruktuota 
tarti žodį. Jis sako, kad vi
sa Sovietų Sąjunga bus už 
pečių Raudonosios Armijos.

Nankingo valdžia pranešė 
maršalui Chang Hsueb- 
liang, Mandžurijos valdo
nui, kad bėgy kelių dienų 
jam bus pasiųsta $1,000^000. 
karo reikalams.

įjo išradimą galima panau- 
i Joti tik vyrams. Greitu lai- 
jku juomi bus daromi bandy- 
I m ai N. Y., pareiškė Funk.

Jis yra išskyręs tam tik
ras gyvybę priduodancias 
sultis, vadinamas hormone. 
D r. Funk sako, kad tai esą 
vienas vyriausių šaltinių 
vyriškio spėkos.

Dr. Funk yra visam pa
sauly pagarsėjęs mokslinin
kas. Jis vra vitaminu atra
dėjas.

Dr. Funk naujas atjauni
nimo būdas nereikalauja 
operacijos ant liaukų. Jis 
kongresui pasakojo, kad tu
ri prirengęs ištrauką iš tos 
medžiagos (hormone). Įlei
dus ją po oda ji priduoda 
gaivumo visai sistemai, abel- 
nai kūnas sutvirtėja, visi 
organai atsigauna ir prade
da geriau veikti. Jis sako, 
kad jo tikslas yra pagamin
ti tuos vaistus pilių formoj, 
kad būtų juos galima nau
doti kaip ir kitus vaistus, 
daktarui užrašius.

Dr. Funk tolinus pasako
jo, kad darydamas bandy
mus jis surado, kad nuo tų 
sulčių, kurias jis atrado, 
priklauso vyro jaunystė ir 
gaivumas. Sencjant jų dau
gis mažėja, o jo tikslas bu
vo, kad surasti būdą, kaip 
tas sultis atpildyti. Mano, 
kad jam pavykę surasti, ir 
gal jo išradimu pavyksią 
sukontroliuoti senėjimą.



Puslapis Antras ; LAI S. V.E Pįrmad., Rugpjūč. 26, 1929

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Ine.
. Every day except Sunday at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. P, A. L. D. L. D. ŽINIOS

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
1G. BACHES, Ižd., 909 Pennsylvania Av., Union Co., Union, N.J. 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J.

SUBSCRIPTION RATES:
Per year........... v........................ $6.00 Į Per year, Brooklyn, N. Y.......... $8.00
Foreign countries....................... 8.001 Half year, Brooklyn, N. Y........ $4.00

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

P. Gegužio Nuomonė 
Apie Lietuvą

SLA. prezidentas S. Gegu
žis, kuris, kadaise kalbėda
mas Lietuvos viešbuty j, 
Kaune, , išgyręs Smetoną 
(“Tai puikus žmogus!” sa
kė jis), jau sugrįžo iš Lietu
vos. “Tėvynė” paduoda dvi 
špalti, ką p. Gegužis mano 
apie Lietuvą. Ką gi jis ma
no? Jam visur buvę gerai. 
“Visur sutiko nuoširdų pri
ėmimą ir patarnavimą vi
sais reikalais,” sako “Tėvy
nė.” “Savo atsilankymu 
Lietuvon pp. Gegužiai yra 
patenkinti ir įspūdis geras.” 
Tik...
i

* “Tiesa, sako p. Gegužis, 
šiandien Lietuvoje vargo ma
tosi nemažiau, negu anais lai
kais kuomet ir jis pats dar gy
veno'Lietuvoje, bet už tai ne
mažai kalti ir patys žmonės, 
kurie nesistengia savo būklę 
gerint, daugiau nuoširdesnio 
darbo ir pastangų kad ir į to 
paties ūkio vedimą įdėt neno
ri.” ’

* » I

Kaipgi, kaipgi! Ką kitą 
apkaltinsi, jei ne tuos varg
dienius žmonelius, kuriuos 
seniau,slėgė caro kruvinoji 
valdžia, o dabar dar aršiau 
Čiulpia iš jų kūno paskutinį 
kraujo lašą Smetonos-Vol- 
demaro šaika! Tai papras
ta tokių ponų, kai Gegužis, 
nuomonė. Bet už tai apie 
savo vizitą pas kraugerius 
Smetoną ir Voldemarą, p. 
Gegužis pareiškęs, kad tai

.. ' ■

“...buvo vien oficialės vizi- 
tos kaipo amerikiečio svečio ir 
p. Gegužis yra tuomi patenkin
tas, kad jis turėjo progos su-* 
sipažint ir pasikalbėt su šiais 
dviem Lietuvos valstybės vy
rais, apie kuriuos šiandien 
kalbą ne tik visi lietuviai, bet 

/ir viso pasaulio spauda apie 
juos daugiau kalba, negu apie 
by kuriuos Lietuvos valstybės 
prieky stovėjusius žmones kal
bėjo.”

Toks puikumas tų “Lietu
vos valstybės vyrų”! Tai 
kas, kad jie yra uzurpato
riai, ^Lietuvos darbininkų 
galvažudžiai, visokios bied- 
nuonfėnės laisvės trėmėjai. 
?Bet už tai apie juos “šian
dien daugiausiai kalba” “vi
so pasaulio spauda.”

Ponas Gegužis kalbėjęs 
su jais apie demokratija.

. i .'.U !W
. .nežiūrint musų politinių 

įsitikinimų skirtumo pasikal- 
. bėjome atvirai ir nuoširdžiai 

kaipo lietuviai, kuriems arti 
prie širdies yra svarbieji tau
tos ir valstybės reikalai.”

Matot, ‘Smetonai ir Volde
marui yra “arti prie šir
dies” “svarbieji tautos rei- 
kalai.” Kaipgi! Jei tauta 
nerūpėtų, tai negalabintų 
Lietuvos darbininkų, ne
bruktų į kalėjimus šimtais 
politinių prasikaltėlių, nebū
tų daromi kasdien areštai, 
ne'oūtų tremiama’ užsienin 

tūkstančiai geriausių Lietu
vos laisvės kovotojų. Jie 
tai darą vis del “tautos mei
lės,” kaip pats p. Gegužis ir 
jo kompanija: kovoja prieš 
kairesnius SLA. narius dar
bininkus kiek drūtas, perse
kioja juos ir skelbia, kad jis 
tai daro “del SLA. labo.”

Pakanka! Iki šiol kiek
vienam buvo aišku, kas per 
paukščiai Kruvinasis Sme
tona su Voldemaru. Dabar 
nusimovė savo kaukę ir p. 
Gegužis, garbintojas Lietu
vos biednuomenės nepriete
lių fašistų klikos. Dabar vi
siem bus ir jo plunksnos aiš
kios.

“Patys Rusai Bolševikų 
Kratosi”

Po šitokia antrašte Brook- 
lyno fašistų lapas parašė 
straipsnį, kuriame cituoja
ma tūlo ruso prakalba, pa
sakyta kokios tai New Yor- 
ko organizacijos susirinki
me. Savo kalboj tasai ru
sas išniekinęs bolševikus, 
panašiai, kai ir mūs fašistai 
kad daro, del ko Širvydu- 
kas sušunka:

“Tad, matote, rusai Ameri
koje kratosi bolševikų, ir ''pa
reiškia jiems nepasitikėjimą 
taip politikoje, taip finansų 
klausimais. Ar ne laikas jau 
butų ir tiems musų suklaidin
tiems lietuviams, kurie vis bol
ševikų uodegos įsikibę laikosi, 
pamesti Maskvos tarnus ir 
grįžti savo tautai tarnauti ir 
jos gerovę statyti?”

Širvydukas šitokia filoso
fija parodo tik savo nesu
brendimą ir nemokėjimą su
prasti tikro dalykų stovio. 
Jei jis galėtų protauti, tai 
suprastų, kad tarpe rusų 
bolševikų neapkentėjų ypa
čiai New Yorke, yra mažes
nis nuošimtis, negu - tarpe 
kitų tautų. Bet kas tie ele
mentai? Ar jie proletarai? 
Ne! Tai po Lapkričio Re
voliucijai sugužėję kontrre
voliucininkai. Tai tie gaiva
lai, kurie palikę savo dva
rus, fabrikus, augštas valdi
ninkų vietas ir altorius tu
rėjo nešdintis nuo raudono
sios revoliucijos. Jie pir
miausiai bandė su ginklu 
kovoti prieš bolševikus, bet 
negalėdami to padaryti, be- 
go į visas keturias pasaulio 
puses. Be abejo, į New 
Yorką jų pateko didžiausias 
nuošimtis.

Štai koki “rusai bolševikų 
kratosi.”

Koks Turi Būti 
Fašistų Konsulas

Brooklyn© fašistų lapelis 
rašo:

“Mūsų konsulas žadeikis, 
tai, rodosi, tik konsulu jam ir 
tinka būti; malonus pasikalbė
ti, ir gražus pažiūrėti, — 
'graceful’ anot kaikurių 'lei
džiu.’ ”

Matot, kokias kvalifikaci-' 
jas privalo turėti fašistų 
konsulas! Jis turi būti 
“graceful,” gražus!...

Svetimšaliams Gydytojams 
Kursai S. S. S. R.

Kauno liaudininkų laikra
štis “Liet. Žinios” (už rugp. 
7 d.) praneša:

“RSFSR Liaudies sveikatos 
apsaugos komisariatas atidaro 
rugsėjo mėn. 15, d. Maskvoje 
ir Leningrade gydytojams sve
timšaliams sveikatos apsaugos 
ir kai kuriais specialiai medi
cinos klausimais kursus. Kur
sų tikslas — duoti galimumo 
sveikatos apsaugos darbinin
kams susipąžiįnti sU šio dalyko 
pastatymu SSSR-e., .Kursai tu
ri ciklus: 1!) moksliniai teore
tinį, 2) socialinės higijenos ir 
sveikatos apsaugos organizaci
jos, 3) sanitariniai epidemio
loginį, 4) kurortologijos ciklą, 
ir 5) venerologijos ciklą. Kiek
vieno trijų pirmųjų ciklų kur
sas išeinamas per 25 dienas, 
ketvirto ir penkto ciklų kursai 
— per 40 dienų. Materialiniai 
nepasiturintiems gydytojams 
nustatyta eile palengvinimų 
kelionėje, mokesnyje už moks
lą ir kt.”

1 i
Sąžiningesni kapitalistinių 

kraštų gydytojai, trokštą to, 
be abejo, galės pasisemti 
daug naujo.

Visiems Mūsų '
Bendradarbiams

Rugsėjo mėnesio 16 d. 
įvyksta lygiai dešimts me
tų, kai “Laisve” eina dien
raščiu. Tai nepaprastos 
sukaktuvės, tai svarbus 
reiškinys Amerikos lietu
vių darbininkų judėjime. 
To įvykio atžymėjimui 
“Laisvės” laida už rugsė
jo mėn. 16 d. išeis padi
dinta ir\paįvairinta.

Viena redakcija, tačiaus, 
laikraščio įdomiu nepada
rys. Prie to darbo kvie
čiame visus mūs bendra
darbius, visus darbininkų 
judėjimo veikėjus. Rašy
kite straipsnių, siųskite 
dienraščiui sveikinimus.

" Mūsų organizacijos, ku
rios taip uoliai visuomet 
stovėjo su mūs dienraščiu, 
kurios jį rėmė moraliai ir 
finansiniai, prašomos da
bar — švenčiant šitą svar
bų jubilėjų — dar labiau 
suglausti savo eiles už 
mūs dienraštį, už visą ko
munistinį judėjimą.

“L.” Redakcija.

Socidl-šovinistai, tai yra so
cialistai tik žodžiais—tai žmo
nes, kurie pripažįsta tėvynės 
gynimą imperialistiniuose ka
ruose.

Tie žmonės tai mūsų klasiniai 
priešai. Jie perėjo buržuazijos 
'pusėn.

LENINAS.

Rochester, N. Y.—George 
Eastman, fotografinių apa
ratų fabrikantas, išnaudoto-) 
jas tūkstančių darbininkų, 
penktadienį pranešė, kad jis 
apdovanos fašistinę Italiją 
deritisterijos klinika (ligoni
ne), kuri kainuos $1,000,- 
000.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Rugpjūčio 26 d.
—Gimė Hėgelis, 1770.
—Bostone areštuota Mary 

Donovan už atgabenimą iškabų 
prie Sacco ir Vanzetti lavonu, 
1927.
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Pirksim Mašiną Argentiniečiams!
A. K. P. Centro Biuras (lietuvių) pasisakė už 

tai, kad greičiausiu galimu laiku būtų suteikta pa- 
gelba mūsų draugams Argentinoje. Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros Draugijos C. K., savo 
pastarame posėdyje, pilniausia pritarė tam nusista
tymui.

Šiuomi laiku padėtis lietuvių išeivijoje Argenti
noje yra itin sunki ir komplikuota. Fašistiniai, tau
tiški, “socialistiški” ir klerikališki gaivalai sudarė 
bendrą frontą ir visu įtūžimu puola mūsų draugus ir 
jųjų laikraštį “Rytojų.” Šiuomi laiku mūsų drau
gams ypatingai reikia moralės ir finansinės para
mos. Kadangi amerikiečiai 1927 ir 1928 metais daug 
kuo prisidėjo prie Argentinos lietuvių komunistų 
darbuotes pakėlimo, kadangi mes prisidėjome prie 
įsteigimo “Rytojaus,” tai iš to darbo pradžios logiš
kai teka tolimesnio darbo varymas, tolimesnė para
ma.

“Rytojaus” spaustuvė, esamomis žiniomis, yra 
labai menka ir primityviška. Joje nėra moderniškos 
mašinerijos. Gi mašinerija reikalinga, jeigu mes no
rime, kad laikraštis eitų, jeigu mes norime, kad mū
sų darbas nesusilpnėtų. Mūsų'draugams trūksta fi
nansų, kad tinkamai sutvarkius savo spaustuvę. !

Štai kodėl mes iškeliame obalsį: pirksime argen- I 
tiniečiams mašiną raidėms statyti (linotype). Įvy- 
kinimas to obalsio parodys, kad mes suprantame sa
vo priedermę remti savo silpnesnius brolius. Jeigu - 
ne mes, tai kas jiems padės?

Mainieriai Padarė Pradžią
15 d. rugpjūčio mainierių, mūsų Draugijos na

rių, piknike, įvykusiame'-šale Mahanoy City, Pa., tam 
tikslui aukavo šie draugai:

S. Pečiulis $2.00.
Po $1.00 aukavo: Semkuvienė, S. Vilkas, Algon, 

Irakonis (užrašyta neaiškiai), Z. Senkus, Kučinskas, 
V. Rugienius, Jurkonis, J. Motwis, P. Ramanauskas, 

! Mickevičiene, Aidukevičius, Komarauskas, V. Kubi- 
! liūs, Sąmuolis, A. Kemzūra, V. Trejakauskas, J. Tre- 

jakauąkaš, Ch. Mickevičius, Valinčius, Žemaitis, J. 
Senkus. ’ •

75c aukavo: J. Mikolaitis.
Po 50c aukavo: V. Gliaubičius, Macijauskas, P. 

Grabauskas, Naravas, Arminas, Gliaubičius, J. Pau- 
: levičius, J. Valentą, K. Šilkai’tis, M. Abraitienė, O. 
I Murauskienė, P. Murauskienė, M. Povilavičienė, M. 

Skundis, Lakickas, žindžius, G. Spūdis, Navašinskas.
Smulkių aukų (po kvoterį ir mažiau) surinkta 

$8.30. 'Išviso surinkta $42.05. • •
Prie tų aukų ALDLD Centro Komitetas pridėjo 

$21 iš pelno, likusio nuo Centro vakarienės. Taigi, 
mes jau turime pradžią, mes jau turime $63.

Kreipiamės į visas ALDLD kuopas, kad kuo 
energiškiausia prisidėtų prie įvykinimo obalsio: 
pirksime mašiną argentiniečiams.

ALDLD Centro Komitetas.

PASTABOS
Socialistai ir Jų Organas

Socialistai dar vis tiki, kad 
“Keleivis,” tai tik jų organas. 
Bet ištikrųjų jis jau virto ne- 
zaležninkų organu. Pavyz
džiui, jeigu rymokų kunigas 
ką padaro, tai, žiūrėk, “Kel.” 
kelios špaltos priepleškintos. 
Bet kada dabar nezaležninkų 
kunigams S. Šleiniui iš Law- 
renciaus ir Jonui Zitui iš 
Pennsylvanijos atsitiko nelai
mė, tai socialistų organas 
“Keleivis” užsiganėdino iš 24 
eilučių žinute. Juk angliš
kuose laikraščiuose gana pla
čiai buvo parašyta, o “Kel.” 
padarė visai mažą ištraukėlę. 
Keleiviečių štabas geriau kun. 
Šleinį pažįsta, negu patys sa
ve, bet nepažymėjo, iš kur jis 
paeina, kokios parapijos ir t. 
t. Dabar “Kel.” taip padarė: 
vilkas sotus ir ožka čiela. Tai 
tas ir parodo, kad “Kel.” yra 
pirmiausia organas nezalež
ninkų, o paskiaus socialistų.
Kas Išranda Naujus Keiksmo 

Žodžius
Visi tautininkai ir fašistų 

pasekėjai sako, kad juos ko
munistai “šmeižia” įvairiais 

j negražiais žodžiais. Klausi- 
imas, kas išranda tuos negra
žius žodžius šmeižimui, jei ne 
jūs patys, štai vėl jau naujas 
keiksmo žodis, kurį nukalėt. 
Vitaičio organe randame se
kančiai : “Ne mūsų reikalas 
gydyti ir fašizmofobijos liga 
susirgusius komunistų vadus.” 
P. Vitaiti, pasilaikykite savo 
siunčiamą receptą del savęs.

Aukos Lietuvos Baduoliams

Tautininkai ir socialistai ne- 
triVbja piktumu,’Vkad komuni-* 
štai surinko Lietuvos baduo

Senatorius Borah Reikalau
ja Atmesti Muito Bilių

Washington. — Ketvirta
dienį po pietų, kuomet Re- 
publikonų Senato Finansų 
Komitetas užbaigė svarsty
ti muitu biliu, senatorius 
Borah iš Idaho valstijos pa
siėmęs balsą pasmerkė tą bi
lių ir reikalavo jį amesti. 
Jis sakė, kad tas bilius su
laužo republikonų prižadus 
farmeriams laike preziden
tiniu rinkimu.

A. L. D. L. D. 12-to Apskričio 
Veikimas ir Trūkumai

A. L. D. L. D. 12-to Apskri
čio komitetas paskelbė speci
ali vajų naujų narių gavimui 
ir diena skirta iki rugp. 31. 
Jau prabėgo du mėnesiai nuo 
laiko paskelbimo, bet pasiro
do, kad ne visos kuopos ir jų 
nariai kreipia atydos į organi
zaciją, kurioj jie priklauso, 
neįvertina jos svarbumą, būti
ną jos auginimą. Tad čia pri
sieina pakalbėti apie mūsų 
veikimą ir trūkumus atskirose 
kolonijose. Reikia daugiaus 
vesti savitarpinę kritiką mūsų 
spaudoj.

Kad neina vajus pasekmin
gai, yra tam ir priežastys, ku
rios trukdo. (1) Ekonominės 
sąlygos, bedarbė pakenkia ga
vimui narių. (2) Perdidelis 
draugų įpuolimas i pesimizmą, 
“kad nieko negalim veikti.” 
Tai viena iš žalingiausių prie
žasčių, kuri pančiuoja mūsų 
veikimą ne tik minėto} orga
nizacijoj, bet ir kitose. Ją bū
tinai reikia šalinti iš visų ko
lonijų.

Kuomet daugelis draugii į- 
puolę į pesimizmą, tai ir men
kas bedarbės apsireiškimas 
jiems būna pirma priežasti- 

imi: “bedarbė, negalima na- 
I riti gauti.” Ir tuomi bando 
| pateisinti savo neveiklumą, 
paskendę pesimizmam Na, 
pažvelgiame ar bedarbė su
daro tą pasiteisinimo priežas
tį, kad jau visai negalima 
gauti narių ? Ne. Bedarbė pa
kenkia mūsų organizacijų au
gimui, bet ji nesudaro tų sąly
gų, kad visai jau negalima 
gauti narių! Pasiteirauk pas 
tuos draugus, kurie tiek daug 
verkia del bedarbės, ar jie 
bandė bent vieną draugą pa
kalbinti prisirašyti prie orga
nizacijos, ar nors vieną vaka- 

jrą pašventė del organizacijos, 
kad gauti jai narių? Atrasi, 
kad dauguma nei nebandė, o 
vienok verkia, kad bedarbė. 
Tokių draugų argumentas yra 
senas, nudėvėtas buržuazinių 
socialistų, kurie save stato 
daug žinančiais, o nieko neno
ri dirbti praktikoj, išskyrus 
verkti susirinkimuose. kad 
“nieko negalim.” Tiesa, nie
ko nebandant, negalima ir nu
veikti. Pesimizmas yra vie
nas iš pavojingiausių mūsų ju
dėjimui, jis didina apsileidi
mą, ištižimą. Jei pesimizmas 
pasireikštų pas mažiaus susi
pratusius draugus, tai būtų ki
tas klausimas. Bet kuomet 
jis viešpatauja pas daugiau 
pirmaeilius ir giliai įlindęs, tai 
reikia kovoti ir rauti iš pat 
šaknų tą nelemtą piktžolę.

Na, pažvelgiame nors trum
pai į atskiras kolonijas ir tas 
pačias sąlygas, argi nėra gali
ma gauti naujų narių į A. L. 
D. L. D. kuopas.

liams $3,000 ir nepasiuntė 
Smetonienės fondan, kaip kad 
jie padarė. Komunistų aukos 
liks nepasiųstos Smetonienei, 
tai bus čia suvartotos, kam au
kotojai jas paskirs. O kaip 
su jūsų aukomis, ponai tauti
ninkai ir socialistai ? Pasiun
tėt Smetonienei, kad dabar 
daugiaus kalėjimų ir kartuvių 
pastatytų del darbininkų ir tų 
pačių baduolių.

Patys Save Drąsina

“Tėvynės” red. Vitaitis savo 
pasekėjus drąsina delei ko
munistų. Girdi, komunistai 
nieko nereiškia prieš mus, Lie
tuvos “šulus-didvyrius.” Iš? 
tikrųjų, jeigu jau taip yra, 
kad tautininkai “galiūnai,” o 
komunistai nieko nereiškia, tai 
kam taip daug atydos kreipti 
į komunistus ir “Tėv.” visas 
špaltas užpildyti vien tik apie 
komunistus? Paėmus tik pas
kutinį “Tėv.” 32 n., visas ap
žvalgos puslapis užpildytas 
komunistų šmeižimu ir kolio- 
jimu. Tai komunistai nieko 
nereiškia! Pasirodo, kad Vi
taičio ir Gegužio pastogėj ko
munistų šėrai pabrango.

M. Biržietis.

Wilkes-Barre, Pa., A. L. D. 
L. D. 43-čia kuopa pereitais 
metais turėjo apie 40 narių. 
Šiais metais dar neužsimokėjo 

' 14 narių del vienos kitos prie
žasties. Bet ar buvo padary
tas rimtas žygis gauti naujų 
narių ? Drąsiai sakau, kad 
ne. Tiesa, draugai nusitarė, 
kad kiekvienas turi gauti nors 
vieną nąrį. Bet, kol kas, per 
visą pusmetį nei vienas nebu
vo pirmutinis išpildyti savo ta
rimą. Argi negalima gauti 
naujų narių? Galima. Tai 
kam atidėlioti? Gerai pasi
spaudus, wilkesbarrieciai gali 
dasivaryti iki šimto narių. 
Kolonija yra didelė, tūkstan
čiai lietuvių gyvena; jie mūsų 
dar nėra matyti, nėra kalbin
ti. Bet, kaip sakau, yra ta 
bloga yda pas veiklesnius 
draugus, neveiklumą teisinti 
bedarbe. Tie draugai nei ne
pajunta, ° kaip jie skiepina 
buržuazinę idėją darbinin
kams ir stumte stumia juos 
nuo klasinės sąmonės į buržu
azinį logerį.

Pažvelgiame ir į kitas kolo
nijas, kur bedarbė taip pat 
plaka visus darbininkus. Mū
sų kaimynėj kolonijoj, Ply- 
mouthe, A. L. D. L. D. kuopa 

išpildė savo kvotą, gavo 10 
naujų narių ir 3 jaunuolius. 
Pas juos nei kiek negeresnės 
sąlygos, kaip kad Wilkes-Bar
re. Dar daugiau, Plymouth- 
as daug mažesnė kolonija, ne
gu Wilkes-Barre.

Reikia pasakyti, kad Ply- 
mouthe pasidarbavo vienas ki
tas draugas ir gavo 13 naujų 
narių. Pas plymouthiečius ir 
yra pesimizmo liga, ypatingai 
pas senesius veikėjus, kurie 
yra desėtkus metų išgyvenę 
aijt vietos, bet prie veikimo 
nenori pasijudinti, serga “ne
galima liga,” negalima nieko 
veikti. O tai žala mūsų ju
dėjimui, skerspainė ant revo
liucinio kelio. Neužtenka vien 
tik ateiti Į susirinkimus ir už
simokėti duokles. Reikia nu
eit ir matyt ypatiškai savo pa
žįstamus ir kalbinti prie mū-, 
sų organizacijų; užrašyt “LaisA 
vę” ar bent vieną mūsų laily- 
raštį. Darbas didelis, bet jis 
putinas ir reikia jį dirbti kieky 
vienam revoliuciniam darbiA 
ninkui. Bet pakritikuok už 
neveikimą, tai tau eibes nega
limybių pripasakos.

Nanticoke, Pa., A. L. D. L. 
D. 35-ta kuopa gavo 3 naujus 
narius, viso turi 19 užsimokė
jusių. Jie šiek tiek,veikia del 
vajaus. Apsileidimo ir 
na daug. Kuopą gaKišauklė- 
ti daug skaitlingeZię, jei tik 
draugai daugiads rūpintųsi 
veikimu. Čia yra keli prie
miesčiai, kur lietuvių yra ne
mažai ir juos reikia kalbinti j- 
sirašyti prie A. L. D. L. D. 35 
kuopos.

Lee Park 229-tą kuopą dar 
galima skaityti jauna, bet ji 
žengia pirmyn, nors lėtai. Ir 
kur kas galėtų sparčiau žengti. 
Savo kvotą išpildys, jau gavo 
2 jaunuoliu. Nesenai turėjo 
pikniką ir pasekmės buvo ne
blogos.

Edwardsvilles 128-ta kuo
pa, kiek prisimenu, gavo 3 
naujus narius. Vadinasi, ji iš
pildys savo kvotą. Turėjo 
pikniką liepos 28 ir pasekmės 
neblogos, šioj kolonijoj yra 
daug trūkumų. (1) Kuopa 
dar nedidelė, o kolonija gana 
didelė. (2) Labai giliai turi 
įleidęs šaknis darbininkuose 
fanatizmas. Romos agentai 
turi tvirtai prispaudę po savo 
padu tūkstančius sunkaus dar
bo darbininkų ir juos skandi
na tamsybėj. Prieš A. L. D. 
L. D. kuopą stovi didelis dar
bas. šioj kolnijoj turi būti 
kuodaugiausia paskleista kla
sinės apšvietos, reikia daugiau 
rengti prakalbų, paskaitų, 
prelekcijų, užrašinėti daugiau 
“Laisvės” bei šiaip paskleisti 
daugiau mūsų laikraščių. Ren
giant prakalbas, skleidžiant 
mūsų apšvietą, pavyks išju
dinti darbininkus į veikimą. 
Darbas klasinio supratimo tu
ri būti vedamas be sustojimo.

Parsons, Pa. — Kiek man 
draugai pranešė, tai jie gavo 
3 naujus narius ir mano gauti 

i daugiau. Kvotą išpildysią, 
j Šioji kolonija yra skaudžiai 
paliesta bedarbės, vienok šiek 
tiek darbuojantis, gauna ir 
naujų narių. Trūkumų ir čia 
yra. Prie draugų apsileidimo 

'reikia pridėti tą ypatybę, kad 
Į dar yra draugų, kurie serga 
'kairumo liga. Ta kairumo li- 
iga yra dešinumo ligC kuri 
j draugus stumia nuo veikimo.
Draugai turėtų persitikrinti, 
nes pats gyvenimas rodo, ku
riuo keliu mes turime eiti. 
Tas klaidas būtinai turiimNm- 
syti.

Inkerman, Pa. — Tai viena 
iš tų kolonijų, kur streiko ir 
bedarbės bangos užvis dau- 

j giausia kankino. Kolonija 
i nedidelė, gavo vieną narį. Sa
vo kvotą išlaiko, kaip ir praei
tais metais.

M. Žaldokas.

(Tąsa bus)

Vladivostokas, Sovietų Są
junga.— Pan-Pacifiko Dar- 

Konferencija užsi-bo Unijų 
baigė ketvirtadienį.
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>. SAPNAI
(Feljetonas)

Iš visų sapnų pirmiausia rei-į 
kia priminti fašisto Gegužio1 
sapną. Tokis sapnas ne visuo-: 
met atsikartoja gyvenime. Ge
gužio sapnas net realybe stojo-j 
si. Ir jis pats nesitikėjo, kad, j 
kadaise būdamas mužiku, susi-: 
tiks su tokiomis pašlovintomis, 
asabomis, kaip prezidentu, mi- 
nisteriu, ar kokiu kitokiu augš- 
tu valdininku.

O visgi ta fantastiška šalis 
jo laukė. Kaipgi ne lauks. . . 
Juk jis dabar jau ne vyžočius, 
o ponas. Tokis pat “ponas,” 
kaip ir kiti, taip pat turintis 
fašistinę moralybę, minti, norą, 
būdą ir net organizmą.

Po Kauną jis dabar vaikščio
ja, kaip kokis amputacijai ne
pasidavęs Guliveras. Ar tai ne 
smagu turėti tokią ypatą Sus. 
prezidentu? Nekurie iš “Te

kį, skalija gana maloniu’ ir au
sį glamonėjančiu balsu. Storu 
ir aštriu balsu,—tai jau muži
kas.

Nekurie žmonės visai nesap-į 
nuoja, nei sapne zuikius, bei vii- Į 
kus gainiojasi. Todėl gi Bajo-I 
ras, kaipo gabus ekspertas hite- į 
ligentų pažinime, prisiklauso tų, į 
kurie maloniais ir ausį glamo
nėjančiais balsais dasigauna 
prie kokio sandariečio, keleivio- j 
čio, bei naujienieūio ir, vardan : 
kokios tai bendrovės, dienos lai
ke iškrausto kišenius,—tas jau I 
inteligentas.

Tokie “inteligentai" ne sykį j 
norėjo prisitaikyti ir prie barz
daskučio, Fordo dirbtuvės šlavė
jo, spikyzės patarnautojo, ap- 
tiekininko ir apkraustyti jų ki
šenius, bet nepasisekė. lode] 
gi dabar jie mano užfundyti 
jiems po koki galioną geros na-

minėlės ir, nugirdžius, pasipel
nyti iš jų. Ne bloga mintis,— 
pamėginkite. . .

New Yorke ir Chicagoj daug 
tokių inteligentu randasi. Ir 
Bajoras jais labai susirūpinęs. 
Jis bijo, kad bolševikai neišva
rytų ju laukan iš Sus. Be jų, 
girdi, Sus. tai jau tikrai pražū
tų. O jau tas milionukas, tai į 
valandą laiko sutirptu, lyginai 
tie revoliucijai sudėti pinigai 
kadaise tirpte tirpdavo garsių 
re vol i ue i o n i e r i ų ran koše.

Bajoras su Vitaičiu ne syki 
nusiskundė, kad tie inteligentai 
jų nenori pripažinti inteligen
tais. Girdi, mainieriai, muži-

galvos, užsirūko kvepiantį ciga
rą, išeina ant gatves, susikiša 
rankas į kišenius, ten jie pasi
gauna sau po tikrą “inteligen
tą” ir špaciėruoja, kaip drūti, 
žinoma, jie, kaip ir kiti, už tai 
negauna atlyginimo, kaipo “ke
lionės” lėšų, bet visgi jie yra 
užganėdinti, nes jaučiasi, j^ad 
jie yra tikrais “inteligentais.”

Tos rūšies “inteligentų” ran
dasi daug, ypač Chicagoje. Ten 
jie irgi susikiša rankas į kiše
nius ir sekioja paskui mergų 
nuogas blauzdas Grigo šeimynos 
piknikuose.

Idiotai irgi sapnuoja. Jiems 
rodosi, kad ant stalo prikrauta

visa bėda randasi tame, kad 
dantų neturi; o vienok jis labai 
didžiuojasi savimi, kad jį kas 
ten tokiu pagimdė, kur ten Lie
tuvoje fašistiniame sąšlavyne.

Jis turi maniją rašyti, o ne
žino, nuo kurio galo pradėti. 
Pradeda pykti, nervuotis. Krau
jo cirkuliacija pasidvigubina ir 
tuoj persimeta Į smegenis. At-

sme, bet philadelphiečiams ne
pasiduosime.

Todėl riversidiečiai nesnau
skime, bet sulaukę 1 d. rugsė
jo užimkime tinkamas pozici
jas, kad paskui iš phihidel- 
phiečių pasijuokus.

Bemokslė.

kai ir tiek. Dar ir dabai1 api- daug valgio. Valgo ir galo ne
varu ženklai ant kojų užsilikę.; simato. Arba, kad kas po prie- 
Kad no tie ženklai, gal ir gale-1 varta juos nori nuprausti, o jie 
tų tapti inteligentais. Sarmata. nesiduoda, manydami geriau 
su tokiais ir šaunioj draugijoj I pasilikti murzinais.
pasirodyti. Gal bent tik paro- Vienas tarpe tų murzinų idio- 
do.i pasitikime Balučio tiktu. tų randasi nekoksai Tikras Pro- 

O visgi jiems labai norėtųsi ■ letaras, labai panašus j tikrą 
būt inteligentais. Karts nuo į “inteligentą,” ir jis visuomet
karto jie užsimauna kepurę ant pasirengęs kam nors įkąsti, tik

siveria koksai tai baimės koš
maras. čia jis pradeda jausti 
kokį tai skausmą, lyg kad jį 
kas botagu vanotų per jo su- 
rambėjusį fašistinį kailį. Pra
deda žviegti, ne savo balsu, lyg 
tas meitėlis per šerengą varo
mas. Vienok' kiek atsipeikėja, 
pasigriebia plunksną ir jau ra-1 
šo, kopijuodamas kito mintį, sa-į 
kinius, sarkazmą. Nepavydėti-j 
na.

A. žagaras.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ”

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininku 
gyvenimą; telpa daug gražių Llia- 
rasčių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.

Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

vynės” abazo net seilę ryja, , 
skaitydami žinias, kaip jį vai-: 
stybinis benas pasitinka, gėlių 
vainikais apkarsto, skaniai pa
šeria, prigirdo. O jis Smeto
nienės padalkas tik ir laižo ir 
visus kitus tik ir garbina, kad 
tai puikūs žmonės, nes jie pui
kiai moka darbininkus, valstie
čius smaugti, šaudyti ir kalėji
muose kankinti.

Ir kaipgi jį dabar ten negar- 
tbins? O juk per Sus. narius 
surinkti"'doleriai ir per Gegužį 
agituojami tiesiai subirėjo į 
Smetonienės skylėtą padurką.

O vienok ta realybė visuomet 
sujungta su jausmais nekantru
mo ir baimės. Jis gerai žino, 
jog sugrįžus prisieis išduoti 
“rokundą sumnianės.” Ir jis j 
nemikčiodamas praneš, kad Lie-1 
tuvoj viskas gerai ir gražu, kad | 
jis ten nematė ir net nenorėjo i 
matyti alkanų ir varguolių. Už
tenka, kad jis sotus ir pririjęs; 
iki pat gurklio.

Susigiminiavo su fašistiniais 
šarlatanais, su žmonių engėjais! 
Nenaudėliai visuomet susiuosto 
su panašiais.

Vitaičiui per sapną nesykį i 
prisieina augštybėse skrajoti.! 
Ir ne dyvai. Tyrinėjimai paro-į 
Čo, jog jo nuvargintas protas,1 
^erviški komutatoriai, ar dirks-1 
niai ir fašistinė tulžis iš piktu-: 
mo persidirba į chronišką ir; 
monotoniška norą atkartoti vis!* 1 
tą patį. Iš to susimeta koago-į 
liacija smegenyse ir jam atrodo, 
kad jis skrajoja po dausas. Po 
teisybei gi tasai fašistinis šmo
tas sėdi prie stalelio ii1 kas sa-

* vai'ę kartoja ir stena, kad bol
ševikai jau pradeda jam gy
vam skūrą lupti, o nulupę “iš- 
vendzinti” ir Kauno muzejun 
pasiųsti, kad visi Lietuvos fa
šistai žinotų, kokie tie Ameri-į 
kos bolševikai barbarai yra.

O jis vis manė, kad Sus. su
tvėrė ramybę ir “parėdką,” jei 
Re ant amžių, tai nors iki kitų 
rinkimų.

* Ir tie jo nuolatiniai stenėji
mai ir nusiskundimai nemažai! 
baimės įvarė nekuriems Chica- Į 
gos šiaudadvasiams renegatams. 
Jau nėra kas kalbėti apie Vitai- 
tį. Jam vis sapnuojasi, kad bol- 

) ševikai jau nutempė Maskvon 
ne tik Sus. turtą, bet ir patį

• Sus.
Netekus Sus., Vitaičiui pri-j 

sieis išgauti vilko bilietą, kuris 
jau yra gatavai per Valionį iš
rašytas ir Vitaičio vardu užpa
tentuotas. O jau artinasi ta va
landa, kad ir nenoromis, o vis
gi reikės pavartoti tą bilietą, 
Su kuriuo galima bus tik ant 
Marso pragyvenimą pelnyti. 
Girdėtis, kad VitAitis jau dabar 
j ieško tokios stiprios, su ilgom 1 
kojom ypatos, kuri galėtų smar
kiai spirti į pasturgalį, kad vie
nu šuoliu nuzvimbus į minimą 
planetą. Mokslinčiai jieško to
kios rakietos, kuri galėtų dalėk- 
ti iki Marso, o mūsų Vitaitis 
tokios ypatos, kuri moka gerai 
spirti. Ar ne geriau pasigar
sinti per “Tėvynę,” pajieškoji- 
mo skyriuje? žagaro pranaša
vimas 18 metų atgal jau eina 

t prie tikrenybės.
Sako, kad ir gyvuliai sapnuo

ja. Kada gončas sapnuoja, tai 
j mūsų gabusis “strielčius” Ba

joras gali pažinti, ar jis yra 
inteligentiškos kilmės, ar muži- 

HJkiškos. Jei gončas yra inteli- 
4 gėntas, tad jis, kada vejasi zui-

Dienraščio Laisves Naudai!

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Įvyks Nedėlioję

1 d. Rugsėjo-September, 1929
PRASIDĖS ANKSTI RYTE IR TĘSIS IKI VĖLAI VAKARE

VIETA LAURĘL SPRINGS, N. J.
PROGRAMA SUSIDĖS Iš DAINŲ, PRAKALBŲ IR ĮVAIRAUS SPORTO

Atvyksta iš Brooklyne Aido Choras, vadovaujamas L. B. šalinaites, ir iš Maspetho 
Lyros Choras, vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vietinis Lyros Choras, vado
vaujamas J. Jurčikonio ir bus gerų kalbėtojų iš “Laisves” štabo.

Kuom “Laisvė” skiriasi nuo buržuazinės lietu

vių spaudos; ką ji davė lietuvių darbininkijai 

eidama dienraščiu per dešimtį metų; kodėl 

“Laisvės” cirkuliacija kyla, kuomet visų bur

žuazinių lietuviškų laikraščių cirkuliacijos 

puola; kodėl “Laisvė” didėja, tobulėja techni

kiniai ir gerėja turiningumu, kada kitų sriovių 

gazietos bankrutuoja—šiuos dalykus aiškins 

šiame piknike draugas Mizara.

DRG. R. MIZARA

ŠAUNI SPORTO PROGRAMA SEKANTI:
Risis J. BAGOČIUS su VITKAUSKU. Abudu gana drūti vyrai ir atsižymėję risti- 

kai, daugiau žinomi svetimtaučiams. Sverianti po 170 svarų ir siekianti prie visapa- 
saulinio lengvasvorio čampionato. Bus boksininkai: J. WOODMAN sunkiasvoris, 
190 svarų, su lenku sunkiasvoriu, sveriančiu 200 sv. (Lenkas atsisako duot savo pa
vardę). Antras boksininkas pagarsėjęs tarpe svetimtaučių A. STROPIS, sveriantis 
175 svarus (pastarojo oponentas irgi nėra kol kas žinomas).

Bus skanių užkandžių ir gėrimų

“LAISVES” PIKNIKAS 
PH1LADELPH1J0J

Pikniko Programa Praplėsta
Gauta žymus kumštininkas 

K. O. Reds Wilos, 176 svarų, 
kuris mano, kad neužilgo jis 

! nukaus Šarkį. Jis kumščiuo- 
sis su A. Stropis. K. O. Reds 
Wilos nukovė daug kumštinin
kų iš pirmo raundo. J. Wood
man, sunkosvoris kumštinin
kas, mušis su Tam Kapeak; 
abudu sveria po 190 svarų. 
Philadė'lph iečiai kumštininkai 
k ausis ne žaislais, bet už 
“knakoutą.” J. Bagočius, ne
senai atvažiavęs iš Lietuvos,

WORCESTER, MASS. ;
Norėdami tinkamai apsirengti, j 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti- I 
nių ir apatinių, įvairaus pasi-Į 
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei.:-----$1.50

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

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

Argentina

‘GERAI PATA1K0T’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 

i myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
I tinka kad jie malonus ir dūmai 
| AROMATIŠKAI kvepia.”

kuris buvo Vinčos kliubo na
riu, ir Amerikoj, Brooklyne, 
S. L. A. piknike atsisakė eiti 
su juo ristis žymus ristikas 
Vincą. Jis imsis su Vitkaus
ku. Tur būt tik pirmas pikni
kas visose Jung. Valstijose 
duos negirdėtą programą. J. 
Bagočius kviečia išbandyti 
prieš jį spėkas Gansoną ir 
Komarą. Požėla, Chicagos 
čampionas, o Philadelphijoj 
čampionu yra Bagočius. Vit
kauskas buvo kolegijos čam
pionu. Jiedu išspręs savo spė
kas ar lietuvis laimės, ar ame
rikonas Vitkauskas. Kumšty
nės ir ristynės bus sutvarkyta 
taip, kad visi galėtų pamatyti.

Ateityje vargiai bus galima 
pasinaudot šia proga tiems,

LltlUVid uluwuiuUd

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž c m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

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

į JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ Į

1 162 BROADWAY J
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. •
SOUTH BOSTON, MASS. i

| Tel., So. Boston 0304-W. •
•j..—■—■—■-- ■—n-- n-- m-- u-- ------------  4,

kuriems patinka kumštynės ir 
rištinės. Laurel Springs ran
dasi netoli kelio, kuris eina į 
Atlantic City— į didžiausius 
“byčius” (maudynes) pasau
lyj. Kurie nori važiuoti su 
mašinomis subatdj ir pamatyti i 
buržuazijos lizdą ir gamtos l 

Į sveikatą, galit pasinaudot pro- 
i ga, o ant rytojaus vykti į pik-!
nika.

Kom.

RIVERSIDE, N. J. .
Visi gerai žino, kad mažo-, 

i sios šalys arba tautos neša di- < 
dėsnį jungą ir jas labiau pa-Į 
juokia. Bet kaip kada ir ma-! 
žosios šalelės duoda karžygių.1 
čia dalykas štai kame. i

Pereitais metais riversidie
čiai rengė “Laisvės” naudai 
pikniką, o philadelphiečiai tą 
garbę pasisavino. Kuomet už
protestavome prieš jų tokį pa-1 
sielgimą, tai jie pasakė, kad j

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

Čia yra puiki vieta del pasimaudymo. Norintieji maudytis, atsivežkite bathing 
siūtus.
' PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Dalyvaudami šiame piknike paremsite dienraštį “Laisvę,” kuris atsidavusiai gina 
darbininkų klasės reikalus visose jos kovose.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatve- 
karį ir važiuokite apie 45 minutas iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutas; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ton ir pikniką rasite.

BERLIN BUS nuo N. W. cor. Filbert ir Broad Sts., Philadelphia, eina kas pusė valandos ir 
daveža visai arti vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipt ir eit tiesiai 
vieną bloką iki tilto. **

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike iki Union Avė.; 
paskui sukite po dešinei Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po 
dešinei, ten ir pikniko vieta. ' \ .»

sekančiais metais mes visai ne- 
siklausime jūsų ir rengsime 
pikniką ne pas jus.

Pasakyta, padaryta. šie
met piknikas rengiamas 1 d. 
rugsėjo, Laurel Springs, N. J. 
Nors ir šiemet jie negalėjo ap
sieiti be mūsų valstijos, vienok 
rengia jau ne pas mus.

Labai gerai, kad jie taip 
padarė. Dabartinė vieta gam
tos žvilgsniu labai puiki: aug- 
štas kalnas gražiais medžiais 
apaugęs, pakalnėje teka upe
lis, reginys neapsakomai gra
žus. Ir mes, kaipo farmeriai, 
ve ką turime padaryti: visvie- 
na įpratę anksti kelti, tai pir
mą dieną rugsėjo atsikelsime 
anksti, visi nuvažiuosime į tą 
parką ir užimsime geriausias 
ir gražiausias vietas ant kal
no. O kuomet philadelphie
čiai atvažiuos vėlai, tai lai jie 
su savo gerais ir dideliais au
tomobiliais raičiojasi pakalnė
je, o mes būsime ant kalno.

Apart to. mes visi—vyrai ir 
moterys, kjbsime ir prie vir
vės galo. O jeigu matysime, 
kad vieni negalime įveikti, 
tuomet jau pionierus pastaty-

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
8 STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St- 

Philadelphia, Pa.

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

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

i yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge

idausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyviškas lietuvis, 

užlaikytojas general krautuvės ir lai- 
' vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 

I senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

I visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl,, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuviu išdirbystės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus na'iunčinme 
ant nareikalavimo visur i kitus mies
tus bizpieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbeiai
267 Division Ave.. Brooklyn. N. Y. 

MBKnQRSEMBEXnWSHKBOSESElBMranMH

$1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ka tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kaina parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, tain vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUlil- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
■aia nuo 9:80 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 82, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.
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Vargo Vaikas.

(Vaizdelis iš tikrų gyvenimo atsitikimų.)

MATIJOŠIUS
r> t V j

f savo “faktais

Ar gi ne tiesa, 
organizatoriui 

mo-

(Pabaiga)
Nors Matijošius laike keliolikos mėnesių 

buvimo be darbo ir pusbadžiai gyveno, vie
nok jis žymiai pradėjo tukt, riebėt taip 
sparčiai, kad kiekvienos dienos jo nutuki
mas galima buvo pastebėt ir tas tukimas 
atrodė keistas, nes ne tik kad riebėjo jo 
burna, kaklas, pilvas, bet ir rankos ir ko
jos, o tas geriausiu buvo ženklu, kad jo die-Į 
nos jau buvo suskaitytos, by dieną ar va
landą jo gyvybės gysla truks, bet nei kar- 
čiamninkas, nei pats Matijošius to nesu
prato, neigi jis pasvajojo apie tai, kad jis 
jau visas suėstas alkoholio, o pusbadis gy
venimas jį visai baigia; jis manė, kad jis 
riebėja nuo “dyko” gyvenimo, bet ne nuo 
ko kito, tai \iskas._ . \ smiltis, lyg ir tyčiomis nenorėdamas, kad

Po keliolikos menesių išbuvus uždaryta' nt jo 2(g už. tu h. jis bQtu’ vi 
kasykla, davė pranešima, kad rytoj atsida-L * v "y . . c . . . . J.. J.. .j pamirštas.I TZ~ų —........ j.' ' " ...

g

nieko nežinodamas apie Mati j ošiu, neparo
dydamas nei mažiausio sujudimo bei nusi
minimo per visą dieną. Vakare, kada jau 
gerai sutemo ir gatvės pasidarė apytuščios, 
juodas graboriaus vežimas įslinko į tamsią 
siaurą gatvę, prie užpakalinių karčiamos 
durų ir du vyrai nei durų nebeldę įėjo į 
karčiamos gyvenamus kambarius, o po va
landėlės laiko kaž ką susisukę į maršką, 
kaip kokį medžio šmotą, išsinešė; įsidėjo į 
vežimą ir nudardėjo savais keliais. Gi ant 
rytojaus, šalimais už miesto, ant lietuviškų 
bažnytinių kapinių išdygo naujas niekam 
nežinomas kapas, kurio nieks nelankė, nieks 
nesodino ant jo kvietkų, neigi jį laistė, tik 
švelnus pavasario vėjas savo minkštais 
pirštais žarstė baltas ant kapo supiltas

tai 
su- 
jie 
tai

Vie- 
tiesa,

1’0 ir visi seni darbininkai bus priimti atgal 
į darbą ir dirbs jau pilnai. Tokia žinia ne 
tiek nudžiugino Matijošių, kiek ji nudžiu
gino patį karčiamninką ir iš to džiaugsmo 
karčiamninkas nesigailėjo Matijošiui ir ge
rai užfundyt, kad ukvatniau eitų rytmetį į 
darbą, taipgi gerai žinodamas, kad Matijo
šius visados buvo nedavalgęs ir tas jį gali 
apsilpninti darbe, todėl karčiamninkas pa
rūpino ir vakarienę,geresnę del Matijošio, 
negu bent kada nors pirmiau. Tai buvo 
pirma tokia gera vakarienė, bet užtat ir 
paskutinė, nors to nežinojo kaip Matijošius, ■ 
taip ir karčiamninkas. Matijošius gerai i 
pasivalgęs ir išsigėręs nuėjo miegot, nes 
anksti ryte reiks keltis į darbą. Bet.. .bet, 
kada laikas keltis į darbą, Matijošius nesi
kelia. Karčiamninkas manė, kad Matijo
šius jau perdaug paprato tinginiaut, tai ir 
į darbą nenori keltis ir supykęs nubėgo į 
Matijošiaus miegamąjį kambarį pažadint jį 
iš miego, bet žadina, žadina, o Matijošius 
nesikelia ir gana, o kada karčiamninkas pa
spaudžia elektros šviesos guzikėlį, pamato, i 
kad Matijošius jau pastyręs, negyvas. Kar
čiamninkas pamatęs, kad Matijošius negy
vas, pats sau tarė: “Ot, kad norėjai, dabar 
tai gražiausia. Tik uždyką šitą bjaurybę 
laikiau per keliolika mėnesių be darbo. Jei 
būčiau žinojęs, kad taip atsitiks, tai senai 
būčiau išvijęs laukan! Ir ką dabar daryt?”

Mat. karčiampinkas jautėsi keblioj padė
tyj. Pasakyt, Qcad Matijošius jau nebegy
vas, kuris dar vakar buvo sveikas ir rengė
si kaip šiandien į darbą, atkreipsi policijos 
akis ir dar pradės tyrinėti, dar ir daktaras 
gali paimti ant skriodimo, o kas gali užtik
rinti, kad nesuras, kad jis mirė nuo nuodin
go alkoholio ir labiausia gali pakenkti kar- 
čiamninko bizniui. Gali atkreipt atydą ir 
sausieji ir atlankyti neprašyti “svečiai,” ko 
jie iki šiol nedarė, žodžiu sakant, karčiam
ninkui gali prisieiti ne tik užsidaryti duris! 
savo smuklės, bet dar šaltojon atsisėsti.' 
Čia karčiamninką nejuokais apėmė baimė 
ir šaltas prakaitas tik vertėsi ant kaktos: 
“Čia reikia daryti koks nors išėjimas iš šios 
padėties,” manė sau Karčiamninkas. 
kaip? Reikia pasikalbėti su graborium, 
gal jis duos kokį patarimą. Karčiamninkas 
uždraudė savo šeimynos nariams, kad apie i Ko tarpais užsiutęs, nervuotas ašai? 
Matijošiaus mirtį nei gugu, o jis pats nuėjo I Ko klausiant tik tyliu, ir tyliu.. .matai!...

Ncklauski, drauguži, ko piktas šiandieną?
St. JJutku.s.

korporacijos didelė duona dabar 
yra pigesnė 2 centais, o maža 
—1 centu, bet ne puse kainos, 
kaip socialistai 
svietui skelbia.

Apie algas, 
kad socialistų
užbaigus kunigo Šleinio 

Tykią ir užėmus korporacijos 
prezidento vietą buvo nuka
potos korporacijos darbinin
kams algos? Tiesa. Seniau 
visi korporacijos darbininkai 
kasdien gaudavo po vieną ke
palą duonos, o kaip socialistas 
pradėjo prezidentauti, 
duonos darbininkams tapo 
laikyta. Jis išaiškino, būk 
perdaug algos gauna. Ar 
nėra algų nukapojimas? 
nam darbininkui algą,
pakėlė, bet už tai dviem ki
tiem apkapojo. Ar vienam 
išvežiotojui nebuvo nukirsta 
alga net penkiais doleriais? 
Seniau išvežiotojams buvo mo
kama po $30 savaitinės algos, 
o dabar, patvarkius mokėt 
jiems nuo skaičiaus parduotų 
duonų, jie negali pasidaryt 
daugiau kaip $27-28. Dirba 
gi jie nuo 5 vai. ryto iki 8-9 
vakaro. Socialistai prisipa
žįsta, kad vienam kepėjui al
gą sumažino, nes jis gaudavęs 
net $37. Tačiaus jie socialis
tiniai užtyli, kad tas žmogus 
dirba net iki 
vaite j.

i Komunistai

Kaip mažai kas žinojo, kad Matijošius 
gyveno, taip dar mažiau kas žino, kad jis 
jau miręs. Nieks jo neraudojo, nieks jo 
neliūdėjo, nieks jo' nei į kapus nelydėjo; 
tik duobkasys ir graboriaus du vyrai. O 
karčiamninkui, nei šalta, nei karšta del 
Matijošiaus mirties, kuris daugelio savo 
metų sunkiai uždirbtus centus paliko jam, džiaugtis tuo, 
iš ko jis susikrovė sau turtus ir juokus da- cialistai parduoda duoną cen-

70 valandų sa

nemato reikalo 
jei kartais so-

ro iš daugelio tokiu Matijosiu.

NEKLAUSK!, DRAUGUŽI!
Neklauski, drauguži, ko piktas šiandieną? 

i Ko tarpais užsiutęs, nervuotas ašai?
i Ko klausiant tik tyliu, ir tyliu... matai!

Neklauski, drauguži, ko piktas šiandieną?

Nutilki, drauguti, aš tau pasakysiu!
Jei jautiesi esąs darbdavio vergas,
Jei sunku nešiot užkrautąsias terbas—

Nutilki, drauguti, aš tau pasakysiu!

Aš vakar mačiau prie Fordo dirbtuvės— 
lit debesys juodas žmonės ten stypso.
i Apdriskę, nevalgę. Kitas dar šypso...

Aš vakar mačiau prie Fordo dirbtuvės!

tu pigiau už kitus kepėjus, 
nes tai daroma ne del keno 

[nors labo, bet del konkuren- 
į ei jos. \

Socialistai išdidžiai tvirtina, 
j kad “Laisvės” “peckeliai” tu- 
jrėtų dirbti dvi savaites už to
kią algą, kokią jie mokėjo sa
vo kepėjui—$37. Tokis kal
bos tonas geriau tiktų papraš

ytiems nemokšoms, besiginči- 
j jautiems prie baro, o ne so
cialistams, dar gi besiskaitan- 
tiems klasiniai kovojančiais 
darbininkais. Išrodo, lyg kad 
prie tų pačių darbų (kaip ii' 
“L.-vės” “peckeliai”) dirbanti 
socialistai turėtų specialių ma
lonių pas fabrikantus, už ką 
jiems mokėtų dvigubai.

Koresp. Biuras.

Jie 
Nors 
Nors

Jie

ilgai prie vartų stovejo-maldavo 
paprasto darbo, nors ir sunkiausio— 
žino, kad ten vergija didžiausia b 
ilgai prie vartų stovejo-maldavo!

Sykiu mačiau, kaip “bosas” pavarė, 
Darbo nedavęs didžiausią j į būrį.
Ant gatvės mačiau, kaip jie atsidūrė!

Sykiu mačiau, kaip “bosas” pavarė!

Tuo sykiu manyje tik užvirė kerštas! 
Prieš akis vaizdenos—miršta jų žmonos; 

| Kūdikiai, šeima ir patsai be duonos...
Tuo sykiu manyje tik užvirė kerštas!

STRUTHERS, OHIO s

šale
yra

pitalo santikius; tverkime mi- 
įitantines unijas. Tada mesi 
būsime galingi ir bosai turės

Holyoke, Mass.—Pentet- 
dienį čia prigėrė ketu/i ’cai- 

.... ,:su mumis skaitytis, kaipo su kai, nuo 13 iki 15 me|ių am- 
ne11 dubininkas °djiSbs ^našhm žmonėmis* Tada mes galėsi-i žiaus, apvirtus upėj Ui vai- ne dalbnnnl!as mas.naj visį vieną, Q vie

! re.

gesniais darbininkais.
Visas darbas nuo šmotų. 

Dabar kompanija visą drato 
mašinerijos sistemą pamaino

nuo darbininko drasko, 
kiekvienos progos varo 
iš dirbtuvės. žmogus

tokio sunkaus darbo iš-

bet mašina darbininku. Ir jei
gu žmogus norės uždirbti pra
gyvenimą, tai turės du kart 
tiek padaryti, kaip pirmiau. 
Bosai darbininkus visaip kei
kia ir išjuokia. Jeigu reikia 
kokio įrankio, tai siuntinėja 
vienas nuo kito, o paskutinis 
pasiunčia po velniais.

Darbo sistema labai bloga. 
Jeigu kiek nesiseka, tai bosas 
atbėgęs keikia ir net drapa
nas 
Prie 
lauk 
prie
dirbęs 15 ar 20 metų, tai jau 
jėgos lieka išsemtos ir jau tu
rint apie 45 metus amžiaus, 
darbas beveik negalima gauti. 
Tokiu būdu darbininkai lieka 
tikri darbdavių vergai, ir jie 
daro su jais, ką tik nori.

Pirma 15 metų šios kom
panijos fabrikai buvo per pu
sę mažesni, negu šiandien, bet 
žmonių tada dirbo daugiau, 
negu dvigubai, kaip šiandien.

Darbininkai neorganizuoti 
ir tamsūs. Per savaitę dirbda
mi visaip keikia kompaniją, 
bosus ir darbą, o sulaukę ne- 
dėldienio tą visą savo prakeik
smą nuneša į bažnyčią ir afie- 
ravoja dievui, užmokėdami 
kunigui doleriais, o kiti viską 
p as k a n dina m ū nša i n e.

Laikas 
apie savo 
kimo apie 
klausimus

būtų pagalvoti ir 
reikalus. Pagalvo- 
uniją; svarstykime 
apie darbo ir ka-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

VALANDOS:
2-4 po pietų ir ( 
7-9 vai. vakare.

OFISO
Nuo
Nuo
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Plikis.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street
Brockton, Mass.

Tel. 228

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N..
A. M. Balchunas, Savininkaggęg SSuig ųoj,

namus labai pigiai ir tas neilg-:

$6,600 į metus. Galima pirkf. 
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 gatvės 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 žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuve ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų i pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 

i $9,500. Matykite A. Ivas.

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

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.

MATTAP A N
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, barnė, garadžius, gražus so- 
’ das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas 
to. 
kite

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- , 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy- ■ 

Ieškokite "Gold Medai’*'

Baisus Darbininkų 
Išnaudojimas

Šis miestukas stovi 
Youngstown, Ohio, ir
Sheet' and Tube Co. kontrolė
je. Čia randasi tos kompani
jos drataunė, paipaunė ir rol- 
milė. Drataunėje yra daug 
darbininkų, kurie jau dirba 
daug metų, tai jau visi sulau
kę apie 40 metų. Darbas mu- 
liškai sunkus, ne bile kas gali 
dirbti, o reikia ir mokėjimo. 
Taigi kompaniją vartoja viso
kius būdus, kad tuos senus 
darbininkus kaip nors išva
rius iš dirbtuvės, o jų vietas 
užpildžius jaunesniais ir pi-

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šcimynų.

HAARLKM

Greitai ir Pigiai PersiunčiaLAWRENCE, MASS PINIGUS I LIETUVA
tokius

Litųuž 5.5050 500 už 51.75
10.75100 600 62.00uz uz

70021.00 72.25uz u z
800 82.50uz uz
900 92.75uz

materialiai pagelbėti savo giminėms arreikėtų pakelti, i Kaudavo.

46 TEN EYCK STREET,i ir

SUZ1- 
korpo-

yra dabar, 
dubeltava 

14 uncijų) 
už 34 cen-

tu-
kas

darbi- 
pakelt,

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS, 
šeimynų namas, 17 kambarių,

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes, negu kitų, ir 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su

džių. Ieškokite ’Cjold Mc 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

^01

žiemos 
angliai

mumis, 
ir gausi gerinusį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

i

“LAISVE”
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LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

tas”.
“Iš 

nojo, 
racija 
Tu r
dalykus sapnavo.

j . . .“Korporacija nenumušė 
i ninkams nei vieno cento, o 
tai pakėlė...

“Antra, ‘Laisvės’ peckelis 
kad darbininkui paprašius 
algos, socialistas atsisakęs

j rektoriai “Keleivio” Ne 
i sušuko, kad tai yra “š

Jie rašo:
kur ‘Laisves’ peckeliai 
kad lietuvių tautiška 
nukapojo darbininkams 

būt šmeižiku ‘biuras’

Norėjau sušukti, sugrįžkit, vargdieniai— 
Tuos rnūrus-turtus mūs rankos padare!

. i Bet “bosas” ir mane greitai pavarė.
Norėjau sušukti, sugrįžkit, vargdieniai!
Ncklauski, drauguži, ko piktas šiandieną?

Matijošiaus mirtį nei gugu, o jis pats nuėjo 
pas gr^borių pasitarti del rodos.

Sugrįžus nuo graboriaus, storas kar
čiamninkas triūsesi apie savo biznį, kaip ir j

Del Socialistų Atsakymo 
Korespondentų Biurui

3
su visais moderniškais 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. Bandos įeina

>. 31|biati pasistatė ant pašaipos. 
meiž-|visi korporacijos kostūmeriai 

v. |juokiasi, kad socialistiniai KUZI- <
korporacijos direktoriai neži
no nei po kiek jų duona bu
vo pardavinėjama seniau. Šti
ly# jų pažymėto “fakto” iš
eina, kad pustrečio svaro 
duona dabar parduodama už 
16 centų, o seniau tokia pat 
duona buvo parduodama už 
35 centus. Reiškia, socialistai 
duoną nupigino net puse kai
nos. Juokitės visi žvirbliai iš 
socialistinių “faktų”.

Korespondentų Biurui ne
noromis prisieina paaiškint 
socialistams apie jų vadovau
jamos korporacijos biznį. Duo
nos svoris buvo tas pats šeši 
metai atgal, kokis 
Taip vadinama 
duona (4 svarų ir 
buvo parduodama 
tus, o dabar parduodama už 
32 centus. Maža duona (2 
svarų ir 7 uncijų) seniau bu- 

jvo parduodama už 17 centų, 
lo dabar—už 16 centų. Taigi

Nesenai tūlas mūsų socialis
tas per “Keleivį” gyrėsi jų 
vadovaujamos kepyklos kor
poracijos biznio augimu. Ko
respondentų Biuras “Laisvės” 
No. 155 pašiepė tą socialistą, 
kad jis biznio augimu didžiuo
jasi, o darbininkams algas 
karpo; gi darbininkui papra
šius algą pakėlt, jis “socialia- j sąvaiti, kad uždirbus 
tiniai” jam atsakė: “Valuk k*‘P tas korporacijos 
mano idėjos, reikėti! nakelt.i. 1 Kaudavo. Jis gaudavo $37.00 į 
.bet biznis neleidžia.”

Korespondentų Biuras pa
brėžia, kad jis prieš pačią 
korporaciją nieko neturi. Jo 
tikslu buvo ne korporaciją 
įkąst, bet to socialisto logiką 
pašiept.

i Ši pašaipa socialistams bu
vo, matyt, labai skaudi, ir jų’centų”... ivu piuuuuumim j. •
vadovaujami korporacijos di- Čia mūsų socialistai dar la- i ° dabai1 už 16 centų.

sako, 
daugiau 
pakelti. 

Bet kodėl ‘Laisvės’ peckelis nepara
šė, kiek tas darbininkas turėjo al
gos? Kiek mums yra žinoma, 
‘Laisvės’ peckeliai turėtų dirbti dvi 

, kad uždirbus tokią algą, 
darbininkas 

są-
vaitę... I

“Ketvirta, ‘Laisvės’ peckeliai 
retų užsidaryt savo kakarines 
link korporacijos, nes korporacija ir 
jiems patiems padarė daug gero, 
nes žymiai nupigino duoną. šeši 
metai atgal už duoną reikėjo mokėt 
35 centus, o šiandien dviejų svarų 

pusės duona parsiduoda už 16

200
300
400

Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų

31.25
41.50

1000 Litų

Litų
Litų 
Litų

už 103.00

v uz

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN 

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

BROOKLYN, N. Y.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti f 
automobilius į trumpiausi laiką.' 
Mes garantuojam laisnius ir dip- , 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25.1; 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei-1; 
jas už $10. Pamokos dienomis iri* 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka- 
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki j 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas J 
L. Tiknus. ! Į
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y. V
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* IŠ DVASIŠKU TEVELIU GYVENIMO
(Meclega imta iš teismų 

chronikos)

LDSA kp., Great Neck, N. Y., 
duoklės už 1929 metus, $5.00.

LDSA 66 kp., Los Angeles, Cal., 
aukos Lietuvos kaliniams, $15.00.

62 kp., Rochester, N. Y., duoklės,

i LDSA 11 kp., Philadelphia, Pa., 
i, $5.00.

duok-
Rusijoj, Kostromos guberni

joj, bėgiu keturių šimtų metų 
gyvavo taip vadinamas Borov- 
sko vienuolynas. Verį tą laiką, 
kas metai vietos ir apielinkių ko ir klebonas, 
gubernijų lengvatikiai keliau
davo į vienuolyną atiduot pa-'j^ui kojas bučiuoti, 
garbų “švento” Jokūbo “ne-/ 
gendančiam” kūnui. Kada tas[ 
Jokūbas buvo paskelbtas 
“šventu,” tai dvasiškija tvirti
no, kad jo kūnas užsilaiko to
kiu, kokiu buvo palaidotas— 
negenda. Kad geriau mulkin-

* ti tikinčius, septynioliktame 
šimtmetyje kunigai dar patvir
tino, kad jie buvo atidarę gra
bą ir surado Jokūbo kūną 
“šviežią,” kaip šiandien numi
rusį.

Užėjus revoliucijai ir darbo 
liaudžiai paėmus galią į savo 
rankas, iš to vienuloyno išbė
giojo vienuoliai, kaip žiurkės 
iš degančios trobos. Todėl 
1918 metais tas vienuolynas 
jau virto tik paprasta parapi
jine bažnyčia, 
sta įšventinti naujus 
liūs, 
turi, 
iki šiam laikui jų jau 
siveisė net šešiolika.

Nors vienuolynas virto ir 
paprasta parapijine bažnyčia, 
bet likusieji dvasiškiai savo 
darbą varė pirmyn, “švento” 
Jokūbo kūnas vis buvo “švie
žias” ir maldininkai jį garbi
no. Klebonas, kuris skaitėsi 
vyriausia galva, pradėjo mal
dininkams dalinti aliejų, kai
lio didžiausią gyduolę nuo vi
sokių ligų ir už tai gaudavo 
gerą atlyginimą. Apart to, 
maldininkai, atsilankydami į 
tą vietą, nešdavo visokias do
vanas dievui ant garbės.

Bet dvasiškijai to neužteko. 
Jie nuo maldininkiu, ypatingai 
jaunų, užsimanė ir kitokių do
vanų. Senieji dvasiškiai—lo- 
safas, Sergijus ir Serafinas 
pradėjo žaginti jaunas maldi- 
Hinkes ir sakydavo, kad tą; 
daro del dievo garbės. Klebo- 
nas tūlą laiką gyveno su ku- 
mete Odincova. Bet kuomet 
Odincova jam įkirėjo, tai laip-

o senųjų pasiliko
Bet kokiais tai

Buvo uždrau- 
vienuo- 
tik ke- 
būdais 

vėl pri-

CASTON ROPSEVICH

tais ją žemyn paleido, o pas- $6;7^SA n k T.............
kui užsiundino davatkas, sa-iauka pOiitiniams\kaiiniams, 
kydamas, kad Odincova nore-j ,87 kp., Wilkes Barre, Pa. 
jo kleboną įvesti į piktą pa-1! Va 4.1 rs J- 1 LDSA 63 kp,, Shenandoah, Pa.,gundą. Davatkos Odincovą Į duok|5s> $5.00.
gerokai apkūlė. Nuo žagini-i j. Milinskas, Rairiiond, Wash., už 
mo jaunu maldininkiu neatsili-1 Eabor Defender, $1.00.j M. Yszara, Jefen, Wis., pavienioAtlikęs savo (|u(>k|5s
darbą, priversdavo jas dar; 1 kp., Chicago, ilk, duoklės, $4.00. 
.............................. . Viską da-l r , ... ,. n . ,. . _ | ALDLD 218 kp., Custer, Mich.,rydavo del dievo garbes. 'auka Lietuvos politiniams kaliniams,

Apie tai, kad kas kontro- $6.75. 
liuotų jų įplaukas, negalėjo ... 
būti nei kalbos. Klebonas ir.
senesnieji vienuoliai buvo to'auka kaliniui A. Wisnausky, $5.00. 
turto savininkais. Bet kiti 
vienuoliai dirbo, kaip mulai, ir 
klebonas juos maitino taip, 
kad kartais jų neapsėstų pik
ta dvasia ir nepasiduotų pik
tai pagundai.

Greta to visko, dvasiškiai 
varė ir kontrevoliucinį darbą. 
Jie varė agitaciją prieš dabar
tinę Rusijos valdžią, išardinė- 
jo darbininkiškus mitingus.

Pagaliaus, prilipo liepto ga
lą ir atsidūrė teisme.- Vidu
ryje birželio mėnesio buvo tei
siami. Teismas buvo vieštre.

I Sušaukta daugybė žmonių. 
| Sudaryta komisija iš 20 žmo
nių, kurioje buvo 15 valstiečių. 
Komisijai ir klebonui buvo į- 
sakyta atidaryti užmūrytą 
“švento” Jokūbo kūną ir ap
žiūrėti, kaip jis išrodo. Be- 
ardant aštuntą plytų eilę, su
rastas skatikas 1776 metų ir 
ardant dešimtą plytų eilę, ras
ta kapeika 1,800 metų lieji
mo, 
rasta 
kojos 
mūrą 
tos, kur turėjo būti 
Jokūbo 
ko nesurasta.

Kuomet komisija darbavosi 
ardydama tą mūrą, tai vie
nuoliai nervingai maršavo po 
bažnyčią. Užklausus kleboną 
ir vyresniuosius dvasiškius, 
kur Jokūbo “šviežias” kūnas, 
klebonas atsakė:

“Mus apgaudinėjo mūsų tė
vai, tai ir mes tą patį darė
me—apgaudinėjome kitus.”

Valstiečiai, pamatę tuščią 
vietą, prabilo :

“Kitose šventose vietose 
nors balvonų prikraudavo, o 
čia nei velnio nėra.”

Teismas kleboną ir vyres
niuosius vienuolius nubaudė 
nuo pusantrų iki dvejų metų 
kalėjiman ir paskui ištremti iš 
Kostromos gubernijos penke- 
riems metams.

Švenčioniškis.

) 9 kp., Philadelphia, Pa., duoklės,
$15.00.

| 9 kp., Philadelphia, Pa., mėnesine

i ALDLD 45 kp., Chicago, 111., auka 
! Lietuvos politiniams kaliniams,

Įplaukos Gegužes Mėnesyj.
ALDLD 79 kp., Roseland, III., au- 

| ka Lietuvos politiniams kaliniams, 
$5.00.

10 kp., Milwaukee, Wis., duoklės, 
$10.00.

A. Nentauta, Roseland, Ill., auka 
Apsigynimui, $5.50.

S kp., Elizabeth, N. .1., duoklės, 
$8.00.

57 kp., Gary, Ind., duokles, $9.00.
48 kp., Great Neck, N. Y., duok

lės, $3.35.
LDSA III Rajono, Chicago, 111., 

auka ’Amerikos politiniams kali
niams, $14.00.

55 kp., Rockford, Ill., duoklės,

18 kp., Waukegan, UI., duoklės, 
$8.25.

LDSA 120 kp., Sheboygan, Wis., 
Gastonijos streikieriams, $3.00.

LDSA 38 kp., Paterson, N.
Gastonijos streikieriams, $5.00.

A. Tamkevičius, Harvey, 
Gastonijos streikieriams, $2.00.

A. Budrimas, Harvey, III., Gasto
nijos streikieriams

30 kp.,

J.,
streikieriam

Tamkevičius,
.streikieriams, 

Harvev, I 
$2.00.

Waterbury, Conn., <luok-

III.,

Dvyliktoj plytų eilėj su- 
viena plyta su šunelio 
antspauda. Išardžius 

ir priėjus prie tos vie- 
švento”

šviežias” kūnas—nie-

Sovietu Sąjungoje
deRugpjūčio 1 d. Minske 

monstravo 25 tūkstančiai darbo 
žmonių prieš naujo imperialis
tinio karo kurstytojus. »

Hartford, Conn., duokle

auka Gastonijos streikieriams, Į North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
jgojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo- 

': A. Amšiejus, 129 Ames St., 
Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 

____ _„j, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
$65.45. j Saulenas, 20 Faxon St. Visi iš 

auka Gasto-J Montello, Mass.

Ilk, 
$59.61. I _

30 kp., Waterbury, Conn., duok- bojai:
lės, $3.00. M. Y„

Per “Vilnį”, Chicago, Ill., auka [Krušas
Gastonijos streikieriams

G. G., Chicago, III., 
nijos streikieriams, $2.00. j

1 kp., Chicago, Ilk, duoklės, $8.00. '
41 kp., Chicago Heights, III., duok-'TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR

/1G _______J_____  ------------------------lės, $3.45.
ALDLD 88 kp., Chicago Heights, 

Ill., duoklės Apsigynimui, $5.00.
Per Janušiaučių vestuves, Chica

go, 111., auka Lietuvos politiniams 
kaliniams, $13.75.

Viso $240.96.
Viso per
Balansas

4 men. įplaukė $679.98 
pirmo bcrtainio 233.70

Viso $913.68

per Keturis MeIšniokota
Už štampas narinių duoki iii 
Aukos Liet, polit. kaliniams 
pilkos Amer. polit. kaliniams 
(I a sto n i jo s s t re i k i e r i a m s 
Aukos vedimui Apsig. bylų 

goj
S tampos.
Auka
Labor

$234.60
46.50

102.00

popiera ir rašalas 
“Daily Workeriui”
Defender prenumerata

217.00
24.91

2.00

Lieka
Viso išmokėta $852.62
ižde su .1 <1. rugp., 1929 $61.06

V. V. Vasys,
Centro Sekr.

PASTABA: Visi 
mojai Apsigynimo, 
ra paskelbta 
ta, atsišaukite 
taisyta.

aukotojai ir re
tu riti aukos nė- 
negerai paskelb- 

į Centrą, o ims pa-

V. V. V.

12 kp., 
$5.25.

ALDLD
III., Apsigynimui 
$10.00.

Per V. S. Ambrozą, Montello, 
Mass., auka Gastonijos streikieriams, 
$6.00.

Lietuvių Piliečių -Kliubo, Hudson, 
Mass., duoklės už 1929 metus, $5.00.

81 kp., Providence, R. L, duoklės,

144 kp., So. Englewood, 
ir streikieriams,

81 kp., Providence, R. L, auka 
Gastonijos streikieriams, $9.50.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš
kos Draugystės, Worcester, Mass., 
$10.21.

ALDLD 189 kp., Portland, Me., 
auka politiniams kaliniams, $4.00.

74 kp., Nashua, N. H., Gastoni- 
jos streikieriams, $5.00.

J. Urbonas, Donorą, Pa., 
politiniams i kaliniams, $1.00.

ALDLD 205 kp., Westville, 
auka Apsigynimui, $5.00.

A. Lemch, Harvey, Ilk, auka 
tonijos streikieriams, $1.00.

J. A. Stočkus, Minersville, 
auka politiniams kaliniams, $1.00.

89 kp., Binghamton, N.
Gastonijos streikieriams,

89 kp., Binghamton, N.
lės, $8.30. .

48 kp., Great Neck, N.
lės, $3.25.

Viso $201.87.
Įplaukos Birželio Mėnesyj.

9 ]<p., Philadelphia,' Pa., auka 
'kalinio A. Wisnausky, $5.00.

auka

Pa
Y., auka 

$5.00.
Y., duok-

Y., duok-

28 kp., Kenosha, Wis., duoklės, 
$15.00.

G. Masiulis, Chicago, 111., Apsi
gynimo įvairiems reikalams, $3.00.

70 kp., Benld, III., auka Gastonijos 
streikieriams, $5.15.

55 kp., Rockford, Ill., auka Gasto
nijos streikieriams, $5.10.

55 kp., Rockford, Ill., duokles,

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 į 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

MRrtMA* RMKAfUlfUIIUIMfUIIUVNAUDOKITĖS PROGA
Reikalinga, augštoc klasės 

vyrai ir moterys dirbti 
del didelės kompanijos

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

MES JUS IŠMOKYSIMI
Labai atsakanti proga, jeigu 

jūs pasirenkate padaryti 
daugiau pinigų negu 

iki šįol padarėte.
Atsišaukite lygiai 10 vai. ryte.
TRACY PEARL & CO., Inc.

145 West 41st Street 
New York

Klauskite del
Mr. Kaugesier, Room 709

IA4IOIca

Ukrainos sovehozas “Koršu- 
nok” pasiekė didžiausių rezul
tatų derlingumo pakėlime, žie
miniai kviečiai davė apie tris 
tonus iš hektaro—rekordinis 
skaičius visai Ukrainai.

Sovehozas plačiai veda tarp 
valstiečių agrikultūrinę propa
gandą ir naudojasi dideliu auto
ritetu.

Conn., duok-

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
Moline, III.

VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 

Moline, III.
i Vice-pirm. L. Samulevičia, 

Avė., Moline, III.
Prot. Sekr. A. Trepkus,

I St., Moline,- III.
j Fin. Sekr.—K. Shimkus, 

St., Moline, III.
.Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 
I Moline, III.
j Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

lOth Avc., E. Moline, 111.
I Maršalka J. Kairioj 2435—33r St.
I Moline, III.

325—-4th

349—lOth

135—36th

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
į Naujos Valdybos Vardai ir Adresai:
i Pirmininkas K. Maziliauskas,
i 593 Avė.
Vice Pirmininkas A. Bočis,

68 W. 10
! Protokolo Sek. P. Janiūnas;

128 W. 49th
I Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
j Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
II Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
i 2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, 

348 Avė. C.

St.

St.

Draugijų Adresai^ Kurios
Turi “Laisvę” už Organą i Maršalka L. Rimša, 

“ 167 W. 20 St.

'APLA CENTRO KOMITETO!
ANTRAŠAI

Pirmininką!’.- I1'. RODGERS.
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. i 
lis Sta.)

Vice-Pi rm in in kas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655. New Kensington, Pa.

Sek ret orius;—.!. MILIAU SK AS.
626 Woodward Avc., McKees Rocks,

Iždininkas—K. URMONAS,
Norwich Ave., West View,
Kontr.:
URBONAS,
434 Library SI., Braddock,
ŽVIRBLIS,
2321 —5th Ave., Pittsburgh, 

URBONAS.
J911 Edgebrook Avc., Pittsburgh, Pa.

.37 
Turtu

Pa.

A.

J.

(Cor

Pa.

Pa.

Pa

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI‘

2- 1’. FrancKcviėius,

926 Wheelock Rd.,

Elroy Avc., Brcnt- 
Pa.

2310 Sarah St., S. S.

New Kensing-

Wentworth Ave.,

Box 441, Courtney,

Maplewood

1). No.

W. Ca i sen St ,

3— J. Siurniaičiutč, 315 Carothers Avc.,
Carnegie, Pa. <

4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

6— M. E. Custcricnč, 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 31 
wood, Pittsburgh,

8— W. Stačinskas,
Pittsburgh, Pa

9— K. Stasinckas, Box 655, 
ton, Pa.

10—.1. Albauskis, 1503
Chicago Heights, III. 

\1—J. Barškietis, 1’. O.
Pa. ■»

1’2—J. Kinderis, 439
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orbnn, R. 
Landing, Pa.

14— -G. Urbonas, 434
Pa.

15— 1’. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

17—-K. Levine,
Turtle Creek,

19— J. Preikšą,
20- A. Botyrius, 
22—P. Cibulskis, 7012

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 

Girardville, Pa.
27— —M. Balutis, Box 24. Wilsonville, 
30—J. Leonaitis, 107 N. Duųuoin St.

ton, III.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner Avc., 

Grand Rapids,
34— J. Audicjaitis,

Ave., 

42, Rices 

Braddock, 

St., Ali- 

212 Penn Avc., Bxlen. 
Pa.

Box 201, Minden, W. Va.
Box 237, Burgettstown, Pa. 

Mas-

!■'.

Library St.,

300 Todd

Penn

1 .in k

6.30

So.

E.

Court,

Samuel

Division

Mahanoy .

III.

St.,

Ave.,

Bcn-

Ash-

_ -t--------------

i D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

i Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
į land, Ave.
į Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
i 1946 Sharon Ave.
Į Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
; done Avc.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai: Jicva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. i>o pietų.

236 Purk

98 Cedar,

481 Hud-;

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, ’

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

. son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V. 

• 481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno menesio, .____
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą
Labor

Ivanovsko selsoviete, Gorodo- 
ko rajono, Vitebsko apygardos, 
susior 
ūkio 
1900 1 

šį i 
, zavo 
ir partizanai, 
lektyvą pritraukt visi selsovieto 
gyventojai.

Į kolektyvą komandiruota 
nuolatiniam darbui 'agronomas, 
trys žemės matuotojai, kad grei
čiau sutvarkius žemę.

Kolektyvui davė vieną trakto
rių. “Raud. Artojas.”

i-ganizavo didelis žemės 
kolektyvas, kuris apims 
hektarų žemės.
didelį kolektyvą suorgani- 
buvusieji raudonarmiečiai

Manoma į tą ko-

T. D. A. REIKALAI
TA RPTAUTINIO DARBININKŲ 
APSIGYNIMO LIETUVIŲ SEK

CIJOS APYSKAITA Už 
KETURIS MĖNESIUS

Įplaukos Balandžio Mėnesyj
79 kp.y Central. Brooklyn, N. Y., 

duoklės, $6.75.
49 kp., Bridgeport, Conn., duok

lės, $4.95.
12 kp., Hartford, Conn., duoklės, 

$5.00.
48 kp., Great Neck. N. Y., duok

lės, $2.40.

2 kp., Roseland, UI., duoklės, $8.00.
Per V. Vasį už literatūrų Nak- 

• ties Paslaptys, $2.50.
I 30 kp., Waterbury, Conn., duok-
I lės, $3.55.
Į 12 kp., Hartford, Conn., duoklės, 

$5.00.
2 kp., Roseland, Ill., duokles, 

$14.00.
49 kp., Bridgeport, 

lės, $4.50.
G. George, Chicago, Ill., auka Ap

sigynimui, $5.00.
1 kp., Chicago, UI., 

įjos streikieriams, $10.00. 
I' 8 kp., Elizabeth, N. J., duokle
$10.50. , "

A. Ambrozaitis, Des Moines, 
wa, auka del Apsigynimo, $3.00.

Chas. Asimitauskas, Chicago, 
auka Apsigynimui, $1.50.

Viso $113.90.

auka Gastoni-

lo

III.,

Ilk, auka 
$2.00.
Y., duok-

Mich., au- 
$16.30.

Įplaukos Liepos Mėnesyj.
LPMSA Centro Biuro, Chicago, 

111., auka Gastonijos streikieriams, 
$5.00.

12 kp., Hartford, Conn., duokles, 
$5.25.

Stanley Buches, Delavan, Wis., au
ka Apsigynimui, $1.00.

K. Skaistis, Chicago, 
Gastonijos streikieriams,

48 kp., Great Neck, N.
lės, $5.90.

ALDLD 207 kp., Hart,
ka Gastonijos streikieriams,

50 kp., Springfield, Ill., duoklės, 
$5.85.

J. Julius, Moline, III., auka Gasto
nijos streikieriams, $1.00.

50 kp., Springfield, Ill., auka Ap
sigynimui, $2.60.

ALDLD 131 kp., Saginaw, Mich., 
auka Apsigynimui, $5.00.

ALDLD 131 kp., Saginaw, Mich., 
auka “Daily Workeriui”, $2.00.

ALDLD 131 kp., Saginaw, Mich., 
auka priešfašistiniam komitetui; 
$3.00.

31 kp., Chicago, Ill., auka Gas
tonijos streikieriams, $5.00.

78 kp., Central Brooklyn, N. Y., 
'duoklės, $6.00.

5 kp., Reading, Pa., duokles, $9.80.
8 kp., Elizabeth, N. J., auka Gas

tonijos streikieriams, $5.00.
! ALDLD ir LDSĄ kuopų, De Kalb,

1 256
Mich.
Box 113. Royalton, Ill.

35—K. Biurdonaa, 114 N. Vine St., 
kin, I’a.

Shamo-

36—K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris-
burg. 111.

37—L. Aimanas, P. O. Box 563, Castle
Shanon, Pa.

38—B. Yušlcauskas, Box ‘253, West Frank-
fort, 111.

39—J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins-
villo. III.

40—M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St.,

P1TTSBURGHAS IR APIEL1NKE
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. Š.
Pirm. .L Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Erank Rodgers, 812 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. Šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jonės

Akron, Ohio.
Guzevičicnė 
Miller. Box 
Šatas, 215 
Lasky, 1’. O. 
V. Savukaitis, I’.

Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtč, 37 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 

cago, III.
53— J. Gudišauskas.

Pa.

41— J
42— E
43—K
44 -L

46— D.
47— J.

. Box 400. Benld, III.
'264, Buckner, III.

liesk Avc., Saginaw, Mich.
Box 413. Zeigler, III.

O. 262, Cuddy, Ta.

5768

r.

46

Addison Ave.

o.

Ten

Box

Eyck

Avė.,

246,

St.,

WestNorwich

307 Plymouth

3116 So. Halstcd St.,

437 Elm St., Tamaqua,

Avė.,

Chi-

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS,
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way. '

“VIENYBeS” DRAUGYSTES VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas •'J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas*,. B. KaVaičius, 715

MOTERŲ P Aš ELPIN Ė D R A UG YS- 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininke E. Beniulicnė, 16 Bun

ker Avc.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizcn, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. Čereškiene, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, ,1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūniene, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno menesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Keystone_________ 2__ Main
Bell

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

s

IR BALZAMUOTOJA8
Uitikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

Tel. i Greenpoint S6J3!

9669
Oregon 5136

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
| Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau- 
| ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizn|.

Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

fe atliekame greit ir tinkamai.
fe Tarkitės su xnumis de*
g Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
0 . K. M. S.
K 644 Drigg* Avenue, 

‘ Ridgewoodo Skyrius: 258
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kainos.
sekančiu adresu:

E
Brooklyn, N. Y. |

Grove 8t. . i

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas Įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusias
Ilrhan’c PnwJnve (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiodflb lūki 4 owners bij0 Už 75c už baksą apSiginkiMOk 

nuo savo amžino priešo!

Urfen I(25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI uU UuA kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS-—F. URBONAS

151 Metx^opolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER $>7»«

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brodklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ____________________  

Siųsdami pinigus su savo adresu, nžrafiykites

A#, žemiau pasiraBęs, ciunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ malonėkit man 
priaiųsti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, au visais nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardas --------------------------------------------------------------------------------------------- -

N«. „ St. or

Mieste* SLfctO„.

ineui oiaiiioiiieineįuąiiiBni

AMERICAN-LITHUANIANAUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ii* vakarais.

PERS1TIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus jmokėdamas--$ 10.00, xs-Jikusius po $5.00 
į mėnesį. Lotif kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant meneri-

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ii^xpastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane yriškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS. \

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratoniįos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U/DYKĄ

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

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

2 
B 
Š
1 
CJ

o

IJ

6 
o 
y
5
l<a|

o 
r>
o

a 
IX lę>



v

Pagelbekit Mums, Draugai!

svar- | žiavimą j

tu

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Pradžia 8-tą vai. vakare.L.

kit

Važiuokim

&

Mirtys—Laidotuves ±5’<F
<♦>

metų, REIKALAUKITE TUOJAU! <♦>
« >

<t>
o

<♦>
>

FOR RENT
<l>

< t> <b

Aido Choro Nariams ŽODYNAS <♦)

EKSTRA!Mi- <:> <♦>

<1 > <♦>
835 Puslapių

< <♦> (201-203)
pri-

SALES—PARDAVIMAI< <♦>

> <f>

o <♦>

sako drg. Mizara, skirtu ]aį
>c <♦>

Pirm. V. Dvariškis.
<!>

Reikalaukit
<♦>

o

<♦>
o

46 Ten Eyck St
<♦>

pulk. <!>dar-

MALONAUS PASIMATYMO
REAL ESTATE: Namai, ŽemeJieškc Pletkininko KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

Brooklyno prokuroras

KAS TAI YRA
J. IR O. VAIGINISTROCKIZMAS Maspeth, N. Y214 Perry Avenue

Paraše A. BIMBA
MATTHEW P. BALLASkad šis bankas einąs velniop., RegistrUOKl—Kam?

Žmonės dabar taip įgąsdinti 5 J 
su tuo bankrūtu, kad bijosi ir

LABAI
rodoma

ciniame NAUJA BUČERNE NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg
toleruoti.

5043

GRABORIUS

Workers 
nariams,

kis taip pasipūtė po Lenino įpir- 
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo

niko. 
naujų

Brookly- 
nubank- 
daugelio

AUTHORIZfO 
OhTRIBUTORS

NATIONAL 
CASKfTS

ma- 
ant- 
8-tą

"LAISVĖ”

kurią imperialistiniai kra- 
ruošia.

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

Valdyba.
(202-203)

CLEVELAND, OHIO
L. D. L. D. 22-ros kuopos su-

rugpjūčio. 
Woodward 
po pietų 
tas i abi 
mažiems 
Kviečiame

JOSEPH LE VANDA 
107 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 0783

GRABORIUS 
(Undertaker)

Po tūlas čeverykų siuvimo 
dirbtuves vaikšto darbo de
partment© agentai, saugojami 
policmanų ir registruoja dar-

Sekretorius.
(201-202)

Biznis daromas iš
du tymai arklių, du i KARPENTERIS?

Kreipkitės po 
apart. 26, 4th

Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
i su naujausiais įtaisymais. 
Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949-959 Willoughby Avenue

Tel., Stagg 3842

Išleido Dienraštis “Laisvė”

svarbi brošiūra. Joje nu- 
Trockio paklaidos revoliu-
judėjime ir Lenino kritika 

jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc-

PLYMOUTH, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

PASIRANDAVO.1A 4 gražūs kamba
riai, yra visi parankamai. Ran

da $25.00 i mėnesį. Kreipkitės po 
No. 473 Grand St., tarpe Union Avė. 
ir Reap St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

PASIRANDAVOJA forniši uotas 
kambarys del vieno vyro,' su visais 
parankumais. Paranku privažiuoti į 
visas dalis miesto. 
No. 333 E. 150th St. 
floor, Bronx, N. Y.

PARSIDUODA 
namas. Yra 

i dyne, elektra 
| Lotas 50x170. 
i Nostrand Avė.,

A. 
sirinkimas bus seredoj, 28 rugpjūčio 
Grdino svetainėj, 0021 St. Clair Ave.,

Nepamirškit patys 
narių atsiveskit.

Pinu. F.-J

•ipsvarstyti. 
_ ___ ______ ____ . . i susirinki-
turės pasiteisinti be jokių atlai- 
Tat kiekvienas būkite.

Sckr. J. Stas.
(201-202)

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
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Darbą atlieku
Kreipkitės

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

ELIZABETH, N. Y.
Tarp. Darb. Apsig. 8-tos Kuopos] 

ir A. L. D. L. I). 54-tos kuopos na- j 
riai malonėkite nepamiršti, kad ant- 1 
radienį, 27 <L rugpjūčio-August, i- } 
vyks abiejų kuopų ekstra susii'inki- l 
mas. Visi nariai ateikit, yra ! 
bių reikalų. 69 So. Park St. papras- 

laiku. ,

<t>

< >

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
[ tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo- 
' da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 

i $20.00? Savininką galima matyti 
i rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visa diena. J. Grice, 40 Johnston 
Avė., Kearney, N. J. (199-227)

Puslapis šeštas LAISVE PIrmad., Rugpiūč. 26, 1929VIETOS ŽINIOS bininkus. Klausia, kur jie gi
mė, kada atvyko į šią šalį, etc.

Kuriam tikslui šita 
ei j a daroma?

Independent Shoe
Unija praneša savo
kad jie atsisakytų registruotis. 
Tą patį pareiškė ir Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, 
ginąs suareštuotus darbinin
kus.

registrą-

7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkit atsilankyti, yra svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi turėsime no
minuoti centro valdybą. Atsiveskit 

i ir naujų nari’ų prirašyti prie kuopos.

Aidiečiai Bušu Trauks 
Philadelphiją
Mūsų Aido Choras važiuos 

sekantį sekmadienį (rugs. 1 
d.) į Philadelphiją busti. Cho
ras dabar, vadovaujamas nau
jos mokytojos, B. šalinaitės, 
dainuoja geriau, negu kada 
nors dainavo. Tiesa, aidiečiai 
stropiai ruošiasi prie savo me
tinio parengimo operos “Kor- 
nevilio Varpų,” kurie bus su-i 
vaidinti spalių mėn. 6 d. Bet j 
šalę to, choriečiai surandamai-! 
ko ir galimybės padainuoti 
philadelphiečiams “Laisvės” 
piknike.

Su aidiečiais važiuos gražus 
būrys pašalinės publikos, ku
ri nori pamatyti, ką gali pa
rodyti Philadelphijos draugai, 
“Laisvės” patriotai-

Ruoškitės, kurie galite! Va-j 
žiuokit visi į Philadelphiją se- į 
kantį sekmadienį, 
sykiu su aidiečiais!

Helen TrailOowski,
1 Prospect Terrace, mirė 21 d. 
rugpjūčio, buvo palaidota 25 
d. rugpjūčio Kalvarijos ka
puose.

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius J. Garšva.

Jau $500 Perduota 
Gynimui Gastoniečiu

Jau, berods, visiems yra ži
noma, kad Amerikos Komuni- 
st,. Partija šiemetę kai ir per- BROOKLYN [ AB0R LYCEUM 
eitais metais, dalyvauja valsti-, 

jjiniuose ir miestavuose rinki-1 
muose. Reikalinga iki spaliui 
mėn. surinkti tam tikras skai-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
1 Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 

čius piliečiu parašų, kad gale- steičius 
jus savo sąrašą padėti balsa
vimuose. I

Visi partijos nariai turi mes
tis tuojau, nieko nelaukdami.

’j darban, rinkti parašus. Lietu- 
Tjviams komunistams ir dviem 

1 Partijos branduoliam—viene- 
tom, kurios renkasi “Laisvės” 
svetainėje, nuskirta Assembly 
distriktas 13-tas, kuriame rei
kia sulinkti (500 piliečių pa
rašu minėtu laiku.

Kiekvienas Partijos narys ir 
• simpatikas, pavieniai ar dvie
juose, prašomi by kuriais va
karais arba sekmadienių ryt
mečiais, pereiti per stubas pa
renkant parašų. Tai nėra 

įsunkus darbas; priešingai, yra 
labai įdomus ir užimantis dar
bas. Tik reikia paaukoti bis- 
'kutis laiko.

Blankas rinkimui parašų ir 
visas informacijas galite gauti 
by vakarą ar dienomis “Lais
vės” raštinėj. Bus suteikta vi-j 
si nurodymai, kaip tą darbą 
vykinti.

Ateikit, draugai ir drauges! 
Pagelbekit’Partijai šitam dar
be.

Pereitą šeštadienį drg.
žara jau perdavė Tarptauti
niam Darbininkų Apsigyni
mui, kuris veda bylą G asteni
jos streikierių, $500 iš tų pini
gų, kurių nebuvo galima per
duoti Lietuvos biednuomenės 
sušelpimui. Penki šimtai do
lerių perduota tuo metu, kada 
prasidėjo gastoniečiu byla, ka
da labiausiai jie reikalingi.

“Labai nedidelis skaičius 
aukotojų.
“pareikalavo grąžinti jų pini- chorui taip pat pageidaujami, 
gus. Didesnei daliai iš jų bu
vo sugrąžinta, o kitiems dar |

• bus; atmokama kiekvienam,1I kuris tik pareikalauia, be jo
kių išmetinėjimu arba pasta
bų. Dar gera dalis bus grei-j 
tu laiku perduota gynimui ga-1 
stoniečių.”

Tai geras ir gražus 
bas!

Visi aidiečiai ir aidietės 
lonėkite įsidomėti, kad šj 
radienį, 27 d. rugpjūčio, 
vai. vakare, bus svarbus cho
ro susirinkimas, kuriame
valo visi nariai dalyvauti. Ap
art daugybės kitų reikalų, dar 
bus ir raportas iš praėjusio 
Amerikos Lietuvių Proletarų 
Meno Sąjungos suvažiavimo. 
Nepamirškite ir būkite visi pa- 
. ...............iku. Nauji nariai

Džiaugiasi, bet Atbulai 
Reikia Suprasti

Sugrįžęs iš Anglijos
Beard, kuris dalyvavo pasau
lio jaunųjų skautų (Boy 
Į Scouts) suvažiavime, pareiškė, 
Įkad esą, jei dar sykį tokis su
važiavimas įvyks, tai nereikės 
jokių Haagos konferencijų, nei 

Dodd nusiginklavimo suvažiavimu, 
pasirįžo sugauti tūlą asmenį, I Esą jaunieji skautai vedą prie 
kuris drįso pasakyti, kad Bay'taikos. Bet tai yra mulkini- 

~ mas akių. Kaip žinome, jau
nieji skautai organizuojami ne 
del taikos, bet karui; ruošia
mi prie tarptautinės skerdy
nės, 
štai

Ridge Savings Bankas bankru
tuojąs, kuomet, esą, nieko pa
našaus nebuvę. Kas buvo tas 
gudruolis—nežinia. Aišku,
tik tas, kad iš minėto banko 
išimta į kelias dienas virš 
$2,000,000, kuomet tarpe de- 
pozitorių pasklydo gandai, |

pamislyti. Jau keli 
no apielinkės bankai 
rūtavo nunešdami 
žmonių taupybas.

DARBININKU MOKYKLA 
“Lavinimasis prie Klasių Kovos”

EKONOMIJOS 
ISTORIJOS 
IMPERIALIZMO 
POLITIKOS 
SOCIOLOGIJOS 
MARKSIZMO- 
LENINIZMO

ANGLŲ 
KALBOS

Pradiniai ir
Aukštesni 1

Kursai

GRUPUOTI KURSAI 
DEL TRADE UNION
ISTS, NEGRŲ DAR
BININKŲ, MOTERIŲ 
DARBININKIŲ, JAU
NŲJŲ. DARBININKU 
PIONIERIŲ GRUPIŲ

YOUNGSTOWN. OHIO
A. P. L. A. 24-ta Kuopa ir A.

D. L. I). 90-ta kuopa rengia šaunų 
pikniką nedėlioj, 1 rugsėjo (Septem
ber), Robinson giraitėj. Bus žaislų 
ir įvairių pasilinksminimų ir bus 
duodamos dovanos. Kviečiame visus 
vietos ir apielinkės darbininkus atsi
lankyti ir sykiu smagiai laiką pra
leisti. Ypatingai lauksime akronie- 
čių, clevelandiečių, Pittsburgh iečių ir 
iš kitų miestų ir miestelių .svečių.

Kviečia Rengėjai.
(202-203)

YOUNGSTOWN, OHIO
A. P. Ii. A. 2.4-tos Kuopos Nariams

Iki šiol susirinkimai buvo laikoma 
pirmą nedėldienį, bet dabar bus per
kelti į antrą nedėldienį. Taigi, se
kantis susirinkimas bus nedėlioj, 8 
rugsėjo, po No. 628 Franklin Ave., 
11 vai. ryte. Visi nariai jsitemykit 
ir susirinkit 8 d. rugsėjo, nes , turi
me svarbių reikalu aptarti. Taipgi j 
išgirsite raportą iš atsibuvusio pik- mo susirinkimas bus seredoj, 28 d.

ateiti ir rugpjūčio, Stravinsko svetainėj, 40 
Ferry St. Pradžia 7:30 vai. vaka- 

Madison. j re. Draugai ir draugės, malonėkite 
(202-203) i atsilankyti j ši susirinkimą, yra la

bai daug svarbių reikalų 
Kurie draugai neateis Į 
mą, 1

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 47-tos kuopos su

sirinkimas bus seredoj, 28 rugpjūčio, 
Am. Liet. Ūkėsu Kliube, 3138 Rich
mond St.
Visi nariai malonėkit atsilankyti, yra 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi rei
kės išrinkti delegatai j 6-to Apskri
čio konferenciją. Kurie dar neužsi
mokėjote už šiuos metus, pasisteng- 

užsimokėti. Sckr. P. Zaleckas.
(201-202)

DETROIT. MICH. /
21-ma kuopa rengia išva- 
Bob-lo Parką sukatoj, 31

Laivas išplauks nuo 
Avė. 9 ir 10 vai. ryte, 

1:30 ir 3-čią vai. Tikie- 
puses suaugusiems 75c, 

nuo 6 iki 15 metų—40c 
visus dalyvauti.

Rengėjai.
(201-202)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikalinga
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

DABAR JO KAINA VISUR <$15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

Knygele iš 64 
pusi. Kaina 20c

Apreiškimas Kuršy Rudens Sezono j

Už Ką Jie 
Giria J j?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-
liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

REGISTRACIJA

Rugsėjo 2 iki Rugsėjo 30 j
Rašykit del Katalogo: 26-28 Union Sq., New York | * 46 Ten Eyck St

"LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y,

PRANEŠIMAS PITTSBURGHO IR 
A PI EI J N KĖS LI ETŲ VIA M S 

DA1 LĖS MYLĖTOJAM S
Gražioji vasara jau baigiasi ir ne

užilgo užstos nuobodžioj! žiema. Žie
mos ilgi vakarai visus žmones slogi
na, o ypatingai tuos, kurie mažai 
arba ir visai neužsiima organizaci
niais arba šiaip naudingais darbais. 
Privatiniuose pasikalbejimuo.se dau
gelis pasako: “A, bepigu būdavo 
anais laikais, dainuodavome, lošdavo- 
me teatrus ir t. t.” 
toliai, gana dūsauti 
kus, bandykime tuos 
ti atgal! Visi, seni, 
žiai ir maži, visi ir

Na, gerai, prie- 
apie anuos lai- 
laikus sugrąžin- 
jauni, viduram- 
visos, kurie tik 

turite kiek patraukimo šį tą veikti 
dailėj, o ypatingai jaunimas, susi
rinkite į draugų Šimkų namus, 1331 
Goebel St., N. S. Pittsburgh, Pa., su
katoj, 31 d. rugpjūčio (August), 7:30 
vai. vakare.

Draugiškai visus kviečia
J. I). Sliekas.

(201-3)

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiausioms gero 
sko n ip reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo irnonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.”

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

? Tel., Triangle 1450 ‘
[Lietuvis Fotografas;
1 IR MALIOR1US :

Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja į 
visokius p a -1 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir | 
krajavus iri 
sudaro s u į 
amerikoniškais I 

\ i 
gerai Ir pigiai I

šiuo adresu: |
STOKES I

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiudkite laike pietų, tai 

į pamatysite, kad daroma geras biz- 
i nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 
West St.,- near 11th St., New York, 

N. Y. 194-220

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

naujas 7 kambarių 
steam heat, mau- 
ir šiltas vanduo. 

P. ‘Tsaryk, 30 Van 
Great Neck, N. Y.

(200-202)

PUIKI PROGA 
Parsiduoda Namas

Parsiduoda angliškos mados na
mas, 9 kambarių, su dideliu kavai-; 
ku žemės ir general contractor and 
service biznis. Vieta randasi labai 
gražioj vietoj, netoli vandens ir lie
tuvių apgyventa. •
bagočių, yra ,
traktoriai, du trokeliai ir kitoki įtai- I 
sai reikalingi atlikimui darbų. Par
siduoda už $24,000.00, įnešt reikia 
$16,000,00. George Klimaitis, 117 
Steamboat Rd., Great Neck, L. I., 
N. Y. (199-204)

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išniokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS plet; 2-8 po plot. 
Ketvertais ir subatomis iki • vai. 
Penktadieniais ir selaaadleniais tik 
•ulyg sutarties.

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 3? 20

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet
UŽEIGA

jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsą, tai del pa 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi, 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika- 
S., 114 

“ Tel.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio • metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

I’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at- 

I aras dieną ir naktį. Darbą at- 
| ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
| nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y

pasikalbejimuo.se



