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Įvertina Budelių Darbštu
mą

Teresė Daulinskienė
E. Thelman apie Loves to- 

niečius
“Laisvės” Vajus
Didysis Piknikas Lindene

Nedeldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

S. Gegužis buvo Lietuvoj. 
Jam nepatiko sodiečiai, ku
rių darbingumas esąs men-' 
kas. Užtat jam patiko bu- i 
deliškas darbštumas Smeto-! 
nos klikos. Matote, apie' 
smetoninių darbingumą ži- i 
n o visas pasaulis. Da-' 
bar mes žinosime, kokios J gjnčino paskalus, būk Sovie-j (Palestinoj,Syrijoj ir Trans-, .. 
rūšies darbingumą Įvertina tai tiarą žingsnį pradėti de-į jordanijoj) gresia arabu su- tai 

---- ------ ą-ybas su Chinija del išrisi- kilimas y- - _ ■ ■ 
u'J’šy su užgrieb- Musulmanai Syrijoj, Indijoj j nant

s“™'« Užginė™ GRES]A ARABy SUKILIMAS ART1MU0-
Landnc amp Fnma nrioGandus apie Ėjimą prie 

Derybų su Chinija SE RYTUOSE PRIEŠ IMPERIALISTUS

I

!W0N.ri r^sji i SKUNDE PRIES GASTONIJOS STRE1- 
raleshną Kariauti mes

iKIERIUS PARODOMA, KAIP VALDŽIA
GINA DARBDAVIU REIKALUS

Arabus
(f

NEW YORK.—Amerikos-j 
; Palestinos Žydų Legionas į 
I (reakcinė militaristu žydu i .
i organizacija) trečiadienį1 Susitarimas Streikuoti Skait omą Nelegališku; Prokuroras
i pasiuntė telegramą Anglijos: Reikalaus Mirčia B austi 13 Kaltinamųjų
i ambasadoriui Washingtone,;
I Sir Esme Howard, prašantį
I jo informuoti Anglijos soči-' kul.oro sudalyto skundo su.
alistų valdžią, kad žydų le- raše Qastonįjos streiko va-'kad bus reikalaujama 
gionas pasirengęs pasiųsti (}ai pa]tinanii net ir už tai, siųsti juos elektros kėdėn, o

kad jie

BERLYNAS.—Irečiadienįj LONDONAS.—Praneša-i pasiuntė telegramą į Bom-
jCia Sovietų ambasada už-j ma> pac] Artimuose Rytuose!i bay Indijos' musulmanams.

is-i Telegramoj sako, kad šim- 
i “musulmanų tapo žydų 

prieš imperialistus.?ir policijos užmušta” begi- 
n” * “šventą” “dejavimo” 

ir kitose šalyse simpatizuo-1 sieną Jeruzblime. Komite- 
ja arabams Palestinoj, ku-ltas atsišaukia į savo drau- 
riuos Anglijos imperialistai' gus Indijoj del paramos.
išprovokavo muštis su žy-| Transiordanimą arahnnsp Yn nnn 1 • Č !I . iiansjoiaamjos ai anuose, 10,000 žydų 1 Palestiną ka- 

. didelis sujudimas del įvykių riauti prieš arabus ir pagel- 
’Palestinoj. Daugelis apsi-spėti Anglijos imperialistams 
'ginklavusių arabų —’ ..............
! per rubežių į Palestiną pa- 
i dėti ten arabams kovoti.

Pranešimai sako, kad 
.... ..............Syrijoj,! riaušės tarp arabų ir žydų 

I trečiadienį įvyko didelė de-!c\ar tęsiasi Palestinoj įvai- 
! riose vietose. ■

patijos Palestinos arabams, j Virš 2,000 apsiginklavusių 
• Syrijos-Palestinos komite-1 arabų maršuoja ant Jeruzo- 

tas mieste Cairo (Aigipte) I limo.

Susivienijimo pirmininkas.
Lietuvos konstitucijos ža- mo ginčo są 

gintojai yra mandagumOjtu Chinijos Rytinio Gelžke- 
kupini džentlemenai! I liu.

Draugės Teresės Daulins- icija pareiAk5> k.ld' nebuv0 
kienės tragiška mirtis vra voikx4-o 11 . 17 1didelis nuostolis Philvlel-: , kęheta apie ])iadeji-idais de[ religinių prietarų,1(iiųeiis . uosioiis t nuauti a c]erv})U su Sovietais,
phijos judėjimui. Ji buvo; *■ "_________
nuoširdi ir draugiška, ji bu-! 
vo uoli darbininkiškų orga-i 
nizacijų veikėja. Ji mokėjo 
taip save pasistatyti, kad ją 
gerbė ir mylėjo. Ji niekuo
met nesivadavo asmenišku 1 
piktumu.

Jos tragiška mintis lai bus.kio susitaikymo del Vokieti- 
signalas gyviems, kad dar :-'- ——«.....

Taip pat ii* Chinijos lega-

ro- namųjų, bet jis užginčino 
; tuos gandus, pareikšdamas, 

' 1 » zl I X « J ) •" i

pavergus. I 
Francijos imperialistai I 

Anglijos Imperialistai Laimė- j k 1- 1 11 d 1 \ c b ei
jo Hagos Konferencijoj te Pig,quUį SyČj? 'J 5 J J I mus, kad išvengti ten suki-i
HAGA Hobandija-Im-! Hm°eirut miest 

perialistai Hagos konteren-
_ icijoj piiėjo piie šiokio to- • monsįracija išreiškimui sim 

įjos reparacijų. Young’o pla-
labiau darbuotis, susibūrus' nas pasilieka. ■* 1
po komunistine vėliava.

Draugę Teresę Daulins- 
kienę ilgai minės tie, kurie 
ją pažinojo.

1:30 vai. an
tradienį rytą, po aštuonių 
valandų sesijos, Francijos, 
Belgijos, Italijos ir Japoni
jos atstovai pranešė, kad 
prieita prie sutarties su An
glija. Reikalinga tik pa
baigti tartis su Vokietija 
nekuriais mažais klausi
mais. Vokietijos atstovai 

pašaukti į

Vokietijos kompartijos 
vadas d. E. Thelmanas, kal
bėdamas apie Komunistinio 
Internacionalo užduotis ir 
apie kovą su oportunizmu,: buvo tuojaus 
tarp kitko pareiškė, kad: konferenciją. 
Lovestono klika gali dar pu-Į 1..L1__
sėtinai košės privirti. r. 
čiau, jo nuomone, “partija Vokietijos atstovai pranešė,! 
pasveiks ir pradės tuo spar-į kad Vokietija priims dar di-< 
čiau augti, juo greičiau ji iresnę naštą, uždėtą ant jos 
apgalės lovestoniečius, juo. jeigu Franciia < 
labiau ji pradės traukti va-! užtikrinimą, kad kariuome- 
dovybėn ir partijon naujus i ne bus ištraukta iš Reino 
darbininkiškus kadrus”. • srities.

Išėmus vieną kitą asme
nį, lovestoniečių tarpe • lie-’ lų ministeris 
tuviu nėra. Visi fe

v! . /Anglijus unptu IHllbiailib ( • nkns 
veržiasi padaryti ten “tvarką”. ‘sakoma*

“ Y “Tie kaliniai su kitais as-1 
n •• o ,• n • Omenimis, kurių prokuroras Reparacijų Sutarti Hagoj 'nežino, įvairiuose mitinguo-, 

------------------------|se, kurįuos jįe laikė unijos 
HAGA, Holandija.—Vo- Į svetainėj Gastonijos mieste 

kietijos užsienio reikalų mi--ar kur netoli, įvairiam laike 
misteris Stresseman •
dienį pareiškė Anglijos, i vorui 

; Francijos, Belgijos, Italijos 
i ir Japonijos atstovams, kad

j Vokietija Nesutinka Priimti;

tarėsi paskelbti i tris moteris nuteisti ilgiems 
organizavo darbi-i metams kalėjimo.
Skunde tarp kitko -------------------

1,400 Hartfordo Darbi
ninku Išmetama iš 

Darbo

i'*

HARTFORD, Conn.— 
trečia- ir įvairiose vietose, proku-, United States Rubber (gu- 

___ i nežinoma, nelegališ- nio) Kompanija antradienį 
kai susijungė, konspiravo, pranešė, kad ji uždaro vie- 
ir susitarė nedaleisti, kenk- tos savo dirbtuvę ir perkelia 

SnvipHi* NiiHrp 'Panai-I Panaikino San Franrk- i Vokietija daugiau nebegali įti ir trukdyti spėka ir gra- savo pramonę sovietai INUiare ranai IranaiKlIW oail ridnilb i pasiaukoti ir negali priimti 'sinimais ‘m..... ’n~ T—1— -
' C0 Komunistu Bausme jdnesnės reparacijų naštos, korporacijai,** ** 1 za zv»-w t z-i i km t/a ii r/d n Dn Y _ 1.. _. * _ J. — 2________

kint Nedėldienius
i pasiaukoti ir negali priimti

i į Detroitą, 
išmetama 1,400

MASKVA.—Sovietų Liau- 
dies Komisarų Taryba nu- Čia buvo suareštuota 10 ko 
tarė panaikinti nedėldienius munistų už demonstraciją į 
ir įvesti nuolatinę septynių I prie Chinijos konsulato. Su-į 
dienų darbo savaitę dirbtu- areštuotų tarpe- buvo-žymi 

. vėse ir kitose Sovietų įstai- komunistų veikėja AnitaSusirinkimas užsidarė 2* į v i ii niivoc kjvvicLu įobcn-
L^. a !/y??’ 0 Pusvabindzio igOse su pradžia.sekamų fi- 

’Inansiniu metu.
j valdžios komisija tapo suda- 

’ ryta studijavimui, kaip tą 
duos pilną nauią sistemą pravesti.

“Pravda” rašo, kad įvedi- 
pnas naujos sistemos suma-1 O’Brien

.. . . ižins bedarbę, paskatins in- ---- --- r, o-------------- 7 ---- ,
Vokietijos užsienio reika- j dustrializacijos tempą ir už- jeigu jie kada nors vėl de-| 
. Stresseman ;]uos smūgį religiniams prie-

draugai,! reikalauja,, kad sąjunginin- tarams. Dar yra daug žrno-i aštriau ir tos bausmes pa-

smimais Manville-Jenckes Tuo būdu
, gyvuojančiai, darbininkų iš darbo. Kom- 

sulyg įstatymų, kuri ten ir, panija tik dabar pranešė, 
išdir-itaJa užsiėmė operavimu i kad uždaro dirbtuvę. Darbi- 

Del to tekstilės dirbtuvės, kad ne-minkai labai nusiminę.
Komunistų Partija sušau

kė keletą masinių mitingų, 
kur atsilankė nemažai tos 
kompanijos darbininkų. 
Darbininkai remia Partijos 
iškeltus reikalavimus, kad 
kompanija užmokėtų praša- 

ilintiems darbininkams algas 
., • už tris mėnesius, kad darbi-

io-j .. . , jnimyn n|nj<aį ka pragv-
Bet jungimus, konspiracijas yenti ko] ki.

' 'negu jai buvo uždėta Pary 
■o a n FRANGTRCO Cal 1 žiaus konferencijoj toAN FRANCISCO, Cal.—YoungO pIaną_

ji negali priimti čia padary-, daleisti jai laikyti prie dar-i 
!tą penkių valstybių repara-' bo Clarence Jolly ir kitus 

asmenims, kurie dirbo ir už
siėmė kaip tekstilės darbi
ninkai minėto j dirbtuvėj; 
padarė didelius nuostolius 
Manville-Jenckes Kompani-; 
jai.

Kad pastūmėti

cijų sutartį.
---- Anita patenkinti Angliją, 

., • . . ,--------- / ■kuri reikalauja didesnes da-Whitney, kuri keletą metu- *- lies karo kontribucijų, negu
(jai skiriama sulyg Youngo 
i plano, Francija, Belgija, 
'Italija ir Japonija nuspren-i 
dė daugiau reparacijų iš- | 
lupti nuo Vokietijos.

: Vokietija sako, kad jai jau

Speciale buvo uždaryta kalėjime už 
komunistini veikimą. Visi Į 
jie buvo nuteisti po 30 die- i 
nu į kalėjimą. Bet paga-; 
lios policijos teisėjas 

panaikino jiems | 
bausmę, grasindamas, kadi

ir sutartis, ten ir tada pada- , 
rytus, ir numatant, kad bu-; ____________
tų reikalinga pilnai atsikra-įp . . . n . . .

! tyti nuo policijos įsikišimo, j ksd Palestinoj ŽUVUSIU
_ ....    —o........  x .. 1 . iidant įvykdinti ir užbaigti' Skaičius Siekia 119

stovinti vadovybėje ir mūsų i kų paskutinės, kariuomenės į ]airįe nedėldieniais eina naikinimas bus atšauktas ir Lenkijos žydai Protestuoja i savo nelegališką tikslą—už-’ JERUZOLIMAS._ Pirma-
I daryti minėtą dirbtuvę, mi-ldienio vakara Palestinos 
nimi. kaltininkai (streiko valdžia išleido oficiali pra- 
yadai), sugrįžę į streikierių nešimą apie žuvusių ir su- 
įstaigą, kuomet policijos į žeistų skaičių žydų-arabų

> zu" riaušėse. Sulyg pranešimo,

organizacijų priešakyje, aiš-, dalys būtų ištrauktos 
kiai pasisakė prieš Lovesto-■ Reino už trijų mėnesių po|įO 
ną. Jei pas vieną kitą drau- to, kaip įeis galion Young’o 
gą pirmykštėje kovos fazėje; planas. Tuo klausimu bus 
dar ir buvo kokių tokių abe-1 tartasi visų atstovų posėdy. ■ 
jonių, tai dabar jų nėra.

Su spalių pirma diena į 
prasidės “Laisvės” vajus už 
gavimą naujų skaitytojų. ( 
Reikia tikėties, kad tame į duoti Anglijai 80 nuošimčių 
vajuje dalyvaus ne tiktai' reikalaujamos sumos 
rytinių valstijų draugai ir 
draugės, bet ir Chicagos ra
jonas ir vietos į vakarus 
nuo Chicagos.

Šią vasarą Rytai labai 
daug prisidėjo prie “Vil
nies” sustiprinimo. Vaka
rai turėtų tuo pačiu atsimo
kėti.

ii

m eis monstruos, tai bus nubausti!

ls Į melstis, kurie tą dieną skai- turės atsėdėti kalėjime.
i “šventa diena”. Panaiki

nus nedėldienius religiniai 
prietarai greičiau išnyks.

Bet tai nereiškia, kad dar- 
: Gavo 80 Nuošimčių j bininkai turės dirbti dau-

Reikalaujamos Sumos |£iau valandų į savaitę. Dar- 
. ... , , . !bo savaitė pasiliks ta pati.Anglijos atstovai pranese, Atidirbęs sa\,o laiką> dįrb;.

i kad kitos valstybės sutiko Į nj k '
j i . • * i • • • r\ y* v • i ■* 1111 ix čl o Lilllo (llUIlct et 1 IJLloclJl
niinri Ano’hini X11 nnncimnin ?

ar b a 
40,000,000 markių iš 48,000,- 
000 markių, kaip Anglija 
reikalavo reparacijų dau
giau, negu Youngo planas 
jai skiria.

Besąlyginių ^metinių kon
tribucijų klausime susitar
ta, kad Anglija turi gauti 
92,000,000 markių (apie 22 
milionus dolerių) į metus

tros pasilsėti, bet tai galės 
būti bile kuria diena savai
tėj, ne ypatingoj dienoj — 
nedėldienį. Dirbant ištisai, 
ir nedėldieniais, bus galima 
daugiau darbininkų pasta
tyti prie darbo.. Ne tik be
darbė sumažės, bet ir šalies 
pramoninis budavojimas eis 
smarkiau.

Didysis ALDLD II Ap- ,,nwilL‘bvuuie11^ i • IPacipLž ričio piknikas, dabar jau ku?met, 'Youn?° . l)lano “ dOVICtU faSlCkeskričio piknikas, dabar jau 
tradicinis piknikas, įvyks 
ant Willick farmos, Linden,' .. . ,.
N. J. Jisai yra rengiamasi gahma padaryt, per- 
mūsų spaudos naudai tvarkant Vokiet.jos kontri-

Piknikas įvyks 8 d. rugsė
jo. Prie jo labai uoliai ren
giamasi. šiuo kartu pikni
ke labai gausiai dalyvaus ir 
brooklyniečiai. O apie New 
Jersey draugus tai negali 
būti jokios abęjonės.

“Vilny” einanti M. Gorkio 
“Motina”, kaip teko girdėti, 
daug kam patinka. Tai yra 
vienas iš geriausių M. Gor
kio veikalų.

veik nebuvo skiriama jokių 
besąlyginių mokesčių. Tas

bucijų išmokėjimą.

1,270,000 Tonų
Bulvių Lietuvoj

Šiemet bulvėmis visoj Lie
tuvoj yra užsodinta 117,- 
000 hektarų, tai beveik tiek 
pat, kaip pernai, bet der
liaus laukiama skirtingo, 
būtent apie 1,270,000 tonų, o 
pernai gauta apie 980,000 
tonu, v

Irkutską; Padare 2,460 
Myh’y į 29 Valandas
IRKUTSKAS, Sibiras.— 

Sovietų iš Maskvns į New 
Yorką skrendantis orlaivis 
“Šalis Sovietų” antradienį 
čia sėkmingai nusileido. Vi
so skrido, jau 29 valandas ir 
padarė 2,460 mylių. Į čia 
atskrido iš Novo-Sibirsko.

2,000 Čeverykii Darbi 
ninku Paskelbė 

Streiką

VARŠAVA.—Antradienį i 
. : po pietų čia žydai uždarė vi- 
I- i sas savo krautuves kaipo

i protestui prieš riaušes Pa
įstaigą, kuomet 
viršininkas (Aderholt,■ ' , v vi x --------7   a įauovoę, pi cmvoiniuj

pes^°J; Varsavos žydų giu- Vęs) ir keli kiti policistai | įpį pirmadienio ryto valdžia 
' -icilrurlrv noimiclzima KIVA- ___ 2_ Y____ __ 1 f 1

• « • • V A I U 14 j. M V4 v% U?A v cv V 4 V 1 kžVj

, . - - . Apulijos!to, kur buvo unijos svetai-:rusiu ir sužeistu
valdininkus Palestinoj. Ra-jnė, kaltinamieji būdami ta-1 sekamas- 

—Šiame binai davė įsakymą melstis i (]a jr ten, padrąsinti Fred;

|pė išleido pareiškimą, pro
testuojanti prieš /

SALEM, Mass.
mieste, Lynn’e ir Beverly visose sinagogose.
antradieni sustreikavo su-'-------------------
virš 2,000 čeverkų darbiniu-1 7AA A fcfnvi! R1K f 
kų, reikalaudami pakelti ai- HISIOVĮĮ DUS LlCVc
T * * *11 ’ ■ lando Konvencijoj lygas. Taipgi reikalauja: J J
pripažinti uniją — United|__ _____ • _ . __ .
Shoe Workers Union of A- 
merica.

ramiai užėjo ant žemės plo-j suradus, kad visoj šaly žu- 
skaičius

I Užmušta 83 žydai ir 35 
Beal, Vera Bush, Amyiara})aie
Schechter ir Sophie Melvin j Labai sužeista 168 žydai 

(šauti ir žudyti policijos vir-'jr 45 arabai.
Įšininką ir kitus jo pagelbi- 
Ininkus, paleido šūvius iš 
Išautuvų su tikslu nužudyti; 
pasekmės buvo tokios, kad 
mirtinai tapo sužeistas po
licijos viršininkas ir tapo 
sužeisti du jo pagelbinin- 
kai.”

Tai tokis pamatinis yra

Lengviau sužeista 86 žy
dai ir 60 arabų. • *

■

j

1

NEW YORK.—Darbo Uni
jos vienybės konvencija pra
sidės rugpjūčio 31 d., Slove
nian Hall, Clevelande. Ja 
šaukia Darbo Unijų švieti-1 
mo Lyga. Į

Septyni šimtai ar daugiau sudarytas kaltinimas prieš 
nantas Apollo Soucek, laivy- dalyvaus. Iš jų apie 250 at-

Galės Iškilti 50,000 Pėdų 
Orlaiviu

WASHINGTON. — Leite- Gastonijos streiko vadus. 
Sakoma net, kad jie neturė
jo teisės organizuoti strei
ko, ir kadangi jie organiza
vo streiką ir policijos su 
mušeikomis užpulti gynėsi, 
tai už tai jie dabar kaltina
mi žmogžudystėj.

keltuvą Miesto Salėj ir už-į Antradienį teismas buvo 
važiavo ant septinto augšto,iužsigTūjdęs darbininkais;

; dviem augštais virš detek- buvo nemažai negrų darbi- 
TIENTSIN, Chinija.—Pa- tyvų ir policijos biuro. Jie- ninku. Negrai darbininkai

no aviatorius, pagerinęs1 
oxygeno įtaisą del lakūnų 
kvėpavimo iškilus augštai 
ore. Sakoma, kad su pagel- 
ba to įtaiso lakūnai galėsią 
iškilti orlaiviu 50,000 pėdų V • * ■ • « « . A ’

stovaus mainierius.

Apiplėšė Algų Mokėtoją 
Miesto Salėj Philadelphijoj

PHILADELPHIA.—An-
be jokio pavojaus sveikatai- - . x . L-nlf-nxm IVIincjt^ Sueini iv nrz.'
del stokos oxygeno ir skys
tos atmosferos.

ANTANAVO dvare ties staruoju laiku čia suaręs- du nuėjo į Viešųjų Darbų suvaryti ant balkono. 
Pilviškiais pagautas pašto 
karvelis su lenkišku žiedu 
ant kojos.

tuota 60 darbininkų už ko- Departmento algų mokėto- j 
munistinį veikimą. Pekine jo raštinę ir pasigriebę prokuroras 
suareštuota 25. j i $15,000 pabėgo. I

Buvo paleista gandas, kad 
4---'--------- ; nereikalaus

(elektros kėdės del 13 kalti-

BROOKLYNIEČIAI!
Važiuokite 

PHILADELPHIJON
Į “L-VĖS” PIKNIKĄ
Bušai Nuveš ir Parveš

Už $3.00
Du busai išeina nuo “Lais
vės” svetaines 7 vai. ryte.

Tuojau užsiregistruokite 
“Laisves” Ofise.

Jei pasivėlinsit ir negausit 
vietos, tai kaltinkit patys 
save. Iki Penktadienio va
karo mes norime žinot vi
sus, kurie važiuos j Phila- 
ddphiją sveikinti savo dien

raštį dešimties metų 
sukaktuvėmis.

I w

'! .......- - •
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Ką Sandariečiai Statys į 
S. L. A. Valdybą?

AŠTRĖJANČIU KOVU BANGA PRIEŠ 
PASAULINE KAPITALO REAKCIJĄ
Pro užtvarus, pastatytus social-fašistų ir nepaisant 

kruvinų persekiojimų, prasilaužia sau kelią vis augštyn 
^Kylančioji tarptautinio darbininkų judėjimo banga.

Fašistinėj Rumunijoj mainierių streikas tęsiasi, nepai
sant, kad karininkai, remiami social-fašistų, nukloja 
streikierių lavonais ištisus klonius. Telegrafo praneši
mais, “miškuose, laukuose ir net tolimuose užkampiuose 
iki šiol vis-randama žvėriškai sužaloti darbininkų lavo
nai.” O darbininkai vis tebetęsia kovą.

“Demokratinėj” Amerikoj trylika Gastonijos audėjų 
streiko dalyvių pastatyta mirties teisman, o dar kelioli
kai gręsia katorginis kalėjimas neapribotam laikui. Ta- 
čiaus audėjų kova eina pirmyn, apimdama vis naujus 
centrus, vadovaujama revoliucinės Nacionalės Audėjų 
Unijos.

Apie Anglijos 500,000 audėjų kovą, apie jų pardavimą 
iš pusės “socialistinės” valdžios ir to pat plauko unijų 
vadų jau pirmiau buvo gana rašyta. Tik dabar išplau
kia aikštėn dar vienas šlykštus faktas, apie kurį mažai 
kas iš amerikiečių tebus girdėję. Kada audėjų delegatai 
konferencijoje nutarė nei kiek nenusileisti uždarbio, tuo- 
jaus socialistinės MacDonaldo valdžios sveikatos apsau
gos ministeris Greenwood išleido įsakymą, kuriuo už
draudė duot pašalpą pavargėliams darbininkams. Soci
alistiniai valdonai, vadinasi, pasikvietė talkon badą, kad 
numarint audėjų kovos dvasią ir priverst juos prie nu
sileidimo fabrikantams. Tuo gi tarpu Indijos audėjų 
kova eina .smarkyn ir platyn, nežiūrint žiaurių socialis
tinės valdžios priemonių.

Pasaulio buržuazijos ugnis taikoma visų pirma prieš 
bet kokius pasireiškimus ekonominės proletariato kovos. 
Tuo p'ačiu laiku pasaulinė reakcija visomis jėgomis puo
la revoliucines darbininkų klasės organizacijas, pirmu
čiausiai gi komunistų partijas ir revoliucines darbo uni-' 
jas.

Vokietijoj socialdemokratija nuodugniai rengiasi prie 
ištaškymo Vokiečių Komunistų Partijos. Iškilmingas 
sukaktuves vadinamosios Weimaro konstitucijos social
demokratai pavertė social-fašistinėmis demonstracijomis 
prieš darbininkų klasę ir prieš Sovietų Respubliką.

Dar atviriau žygiuojama prieš komunistus Francijoj 
ir Čechoslovakijoj.

Visos buržuazinės laisvės,—kaip kad susirinkimų, 
spaudos ir sąjungų laisvė—Čechoslovakijoj faktinai jau 
išplėšta iš revoliucinių darbininkų. Sunkios priespaudos 
smūgiai tarsi lietum lyja ant komunistinės spaudos or
ganų; jie sistemačiai stumiami į pogrindinį gyvenimą. 
Ginkluotomis spėkomis blaškoma darbininkų susirinki
mai, nebekalbant apie demonstracijas gatvėse. Komu
nistų Partija jau pasmerkta pusiau-teisėtam gyvavimui; 
smurtui prieš revoliucines darbo unijas nesimato nei 
galo. . •

Francijoj dar po senovei valdžios įstaigos puošiasi 
obalsiu: “Laisvė, lygybė ir brolybė.” Bet Francūzų 
teismai kasdien išneša nuosprendžius, kuriais nusmerkia 
komunistus ilgiems metams katorgon. Kovojančių dar
bininkų prikimšti ne tik Paryžiaus kalėjimai, bet ir visų 
kitų revoliucinių centrų kalėjimai. Areštuotieji revo
liucionieriai turi su pagelba badavimo kovoti už tas mi- 

. žemas laisves, kuriomis nuo senų laikų be klausimo nau
dojosi politiniai kaliniai Francijos kalėjimuose.

Nėra reikalo čia pridurti, jog fašistinėse ir pusiau- 
fašistinėse šalyse baltasis teroras prieš komunistines ir 
šiaip revoliucines darbininkų organizacijas siaučia dar 
atviriau ir nachališkiau, nekaip vadinamose demokrati- 
naj»e ir republikoniškose šalyse.

Ekonominės kovos, išsiveržiančios visose pasaulio da
lyje ir sukeliančios milžiniškas minias, į dulkes sumuša 
Hilferdingų, Zombartų ir kitų socialdemokratų pasakas 
apie tai, būk įvyksta nusistovėjimas (stabilizacija) kapi
talistinės pramonės pasaulyje. Tos kovos parodo visą 
gilumą ir aštrumą klasinių prieštaravimų ir braškėjimą 
kapitalistines stabilizacijos lankų ir šulų.

Pastarajam 
numery j jau

tina marksistų teorija, jog 
kaip fašizmas, taip ir par
lamentarizmas yra buržua
zijos diktatūros įrankis slo
pinti prislėgtąja išnaudoja
mųjų klasę. Tik fašizmas 
yra daug žiauresnė diktatū
ra, kaipo paskutinė priemo
nė buržuazijos kovoje su iš
naudojamaisiais.

mingasis” kardinolas pasiūlė Dentale paliko šešių milionų 
naudotis dideliu namu, kurio ( lirų palikimą tenykštei ligoni- 
savininku jis pats buvo. Nuo-1 nei išlaikyti su sąlyga, kad li
mos jis neėmė, pareikalavo tik , goninė būtų nuolatinėje kardi- 
iš prieglaudos apmokėti re-' nolo priežiūroje, šitoj mažoj 
montą apie 100,000 lirų. Ka-1 apielinkėje būna vidutiniai 3 
da tai buvo apmokėta ir atre-, ligoninei pacientai, tačiau po 
montuota, kardinolas pardavė kurio laiko “padengti minėtos 
tuos namus Rymo vienuolių ligoninės išlaidas” buvo visa 
ordenui paimdamas virš milio- ligoninė išparduota, o milioni- 
no lirų. Taip jis “pasigaile- his palikimas kardinolo priė
jo” senų moterėlių. Bet to žiūroje kaž kur išgaravo, 
dar mažai, moterėlių prieglau
da turėjo šešių tūkstančių 
kvadratiniu metui plečiu, ku- , .. , .... 1 ■; . . 1 ~ kardinolo komercijairis buvo įkainuojamas 50,000 , • v _ ..,. v. . . . kuri žmonėms tieklirų, tačiau kardinolui pasise-1 
kė nupirkti minėta piečių už 
37,000 lirų.^

Neapolio provincijoj 
Giorgio, viena šeimyna vardu Jr juodų fašistiškų marškinių.

PHILADELPHIA, PA.

šitoj mažoj

Jokia kontrolės įstaiga ne
pakelia balso užkirsti tokiai

skriaudos pridaro, nes “kardi- 
inoliška komercija” randasi po 

San'apsauga kardinoliško purpuro

Mes jau ne sykį esame 
nurodę, kad tarpe sandarie- 
čių ir menševikų eina riety
nės del sekamų rinkimų į 
SLA Pild. Tarybą. Vieni 
nori pravesti savus žmones, 
o kiti savus. 
“Sandaros” 
pranešama:

“Mūsų laikraštis nesenai j 
užbaigė savotišką . plesbicitą i 
SLA narių tarpe Chicagoj ir į 
kitose kolonijose. Buvo at
siklausta įvairiais budais, kas 1 
butų tinkamiausiaJiominuot į | 
Susivienijimo Lietuvių Ame-

Dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas, kuris rengiamas I 
d. rugsėjo, Laurel Springs, bus 
gana žingeidus, nes jame da
lyvaus daug svieto iš visų 
apielinkės miestų ir miestukų. 
Jau yra pranešimų, kad iš 
Baltimorės, Chesterio, Kašto
no, Readingo, Brooklyno ir ki
tų miestų pribus po kelis bu- 
sus ir ekskursiniais trauki
niais. Galima bus susieiti la
bai daug pažįstamų draugų ir 
pasikalbėti apie įvairius da
lykėlius. Bus labai žingeidu 
tiems, kurie susieis su savo se
nais frentais, nesimačiusiais 
per daugelį metų. Bus labai 
smagu, kuomet vieni su kitais 
suėję kalbėsis, juokaus, link* 
minsis, dalinsis mintimis.

Prasidėjus programai, kuri 
bus turtinga, susidės iš dailės 
ir sportų. .Visi* žingeidaus, 
veršis artyn, kad tik arčiau 
pamatyti ir sugrįžus atgal na
miškiams papasakoti. Aš bū
siu piknike ir matysiu viską. 
Būkite ir jūs visi.

- Aš Būsiu.

Apie Vieną Katalikų 
Fašistišką Kardinolą

“Lietuvos žinios” rašo:
Ne vien viduramžiai duoda 

; įdomios medžiagos iš augštųjų 
Štai italų 

i” paduoda 
TI žinių, kaip krikščioniškai iri 

V1'j žmoniškai elgiasi augštieji ku-] 
uigai dabar:

“Visas Neapolis žino, kaip 
i kardinolas Ascalesi būdamas 
j Piazza Dante salione kardino- 
j lo rūbuose pakeitė kardinolo’ 
mitrą fašistiška kepure, o pa-1 
skui katedroj per pamokslą j 
nes.igėdino tikintiems pasako
ti, kad jeigu dar grįžtų bizū
no ir ricinos laikai, tai jis bū-j 
tų jų didelis šalininkas.

Tas vyras labai landus, ge-i 
rai apsipratęs su 
visaip išnaudoja 
žemesniuosius kunigus, 
dieną jis išlipino 
kuriame išniekino jam nepa
lankius kunigus. Generalinis

rikoje Pildomąją Tarybą. Pa-| “^0.
sirodo, kad į prezidentus ^Aaikra^is ‘ “Liberia 
veik vienbalsiai skiriamas da-lžjni kįlip k,.ikši

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
1G. BACHES, Sekr., 909 l’enn’a Avė., Union Co., I nion, N. J. 
.1. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

bartinis p. St. Gegužis. Į 
ce-prezidentus daugiausia 
liniukų turi p. A. Mikalauskas į 
ir Dr. Vinikas—abudu iš ry-į 
tų. Sekretorium paliekama—' 
p-lė P. Jurgeliutė. Iždininkui 
adv. K. Gugis, chicagietis; 
Daktaru kvotėju Dr. Klimas 
iš Philadelphijos; iždo globė
jais—J. Stungis iš Chicagos ir 
J. Virbickas iš Pittsburgho.”

Į tai mūs draugų dienraš
tis “Vilnis” pastebi:

“Bereikalingai Mikas Vai- 
dyla jieško už save žioplesnių. 
Šitas sąrašas yra sandariečių- 
socialistų kandidatų, o ne ko
kiu ten plebiscitu žmonių pa
rinkti kandidatai.
“Sandara” galėtų 
žmonių atsiklausti ? 
jų juk ji turi vos šimtelį ki
tą. Organizacijos irgi veik 
neturi.

“Tas ‘ plebiscites’ atliktas 
menševikų ' ir sąndariečių ly
derių.

“Pažymėtina, kad. trys senų 
kandidatų jau išmesta. Ra- 
ginskas, kuris taip laižėsi prie 
jų, kuris melavo prieš dd. An
drulį, Mizarą ir kitus, gavo 
spirti į nugarą—jis nereika
lingas jiems.”

Iš šito sandariečių-menše- 
vikų paskelbimo paaiški tas, 
ką mes sakėme: susirietę iki 
šiol jie rėkė prieš komunis
tus, šaukdami, kad pastarie
ji nori užgriebti Susivieni
jimą; kad jie, esą, jau ruo
šiasi. Mes sakėme, kad šitaip 
berėkaudami, tiei žmonės 
patys slaptai ir atvirai gal
vatrūkčiais rengiasi prie se
kamu rinkimu ir net seimo. 
Jie šaukia prieš komunistų 
partyviškunją, o čia patys

Kaip gi 
daugelio 

Skaityto-

NAUJA IŽDININKĖ
Centro Komiteto susirin

kime Draugijos iždininke 
nuskirta draugė J. Bondzi. 
Taigi, dabar Centro sekre
toriaus pareigas eis drau
gas L Bėčis, o iždininko 
draugė J. Bondzi.

Kuopų ir apskričių sekre
toriai, kurie turite 
reikalų su Centru, 

fašistais Ir ' siųskite adresu d. Bėčio, 909 
bei Žemina' Pennsylvania Ave 

Vieną Co., Union, N. J.
pareiškimą,

kokiu

Union

Gi visus čekius ir money 
orderius išrašykite vardu J. 

vikaras Galimberti mėgino įti- Bondzi. Jos adresas: 46 
elgesiai Ten Eyck St., Brooklyn, N.kinti, kad panašūs 

kenksmingi bažnyčiai, nes ti
kinčiųjų akyse tokiu būdu: 
griaunama kunigų autoritetas, | 
bet paprasti įrodymai kardino-’ 
lo neįtikino. Tada Galimber-į 
ti parašė, pareiškimą kunigiš-i 
kai vyriausybei. Sužinojęs! 
apie tai Ascalesi nakčia 
laužė pas' Galimberti ir 
naikino tą pareiškimą.

Negeriau už kardinolą 
giasi kardinolo pagelbininkai. 
Ascalesio dešinioji ranka pra
lotas Alessi. Ta ranka sugrie
bia savo reikalams daugybę 
turtų, nes turi plačią, nepriso
tinamą giminę: seserį su vyru 
vaistininku G u a r n e r i,
d e Santą Severiną jr kt. 
licija turi daug įdomios me
džiagos apie kardinolo Asca
lesi ir jo pagelbininko praloto 
Alessi darbuotę, kuri atsiduo
da kriminalu, tačiau tyli.

Apie tokius mažmožius, 
kaip augštas pakėlimas kainos 
už mišias, krikštą ir t. t. bei 
ėmimas nuošimčių iš kunigų, 
kurie priklauso jo žiniai
verta ir kalbėti. Pats kardino
las laikydamas

Draugė J. Bondzi yra an
tra moteris ALDLD Centro 
Komitete. Pirmoji buvo 
draugė J. Benes-Šukienė.

jsi- 
su-

gercogą
Po-

ne-

mišias visada
sudarė tokį šlaitą, kuriame, atsineša mišioms savo vyno bi

jodamas, kad už gerus jo dar
bus kas nors nenunuodytų. Ta
čiau iv tos vyno “apieros” ne- 
aūkoja kardinolas bažnyčiai, 
kiekvieną kartą už tai užra
šo gerą sąskaitą. Be to, pa
didinti savo iždui padaugino 

UŽ komunistų, ari Neapoly kunigų skaičių ir iš 
v I kiekvieno naujai įšventinto ku- 

uz|nigo pareikalavo sumokėti po

nė vieno asmens nerasi be- 
partyvio: jei ne sandarietis, 
tai menševikas. Jeigu ši
taip, tai kiekvienas SLA na
rys bus priverstas balsuo
jant pamislyt, už ką geriau 
balsuot:
už surūdijusį sandarieti;
i . , ’ v N V ' *“6w 1komunistą, ar uz nusismu- 7 000 nrn.

Tversime Naujas Kuopas
Šiomis dienomis nurašė

me laiškų į Troy, N. Y., ir į 
'Utica, N. Y., kad vietos 
draugai bandytų suorgani
zuoti ALDLD kuopas. Nė
ra jokios abejonės, kad tuo
se miestuose mūsų kuopos 
galėtų gyvuoti. Taigi, pasi
darbuokite.

COURTNEY, PA
Iš s.

Pikniko
i Rugpjūčio 18 d. įvyko S. L.
• A. naujo apskričio piknikas, 
' kuris pavyko labai gerai, nes# > 
į publikos buvo nemažai, taipgi 
'ir pelno apskričiui gerai liks.
Publikos buvo iš labai tolimų 

! vietų, kaip tai: seni S. L. A. 
j veikėjai—A. Kubilskis, su di- 

d rau
gių iš Coal Center ir J. Kuz
minskas iš Aliquippa, su drau
gėmis ir draugais. Taipgi bu-

i vo iš Treveskyn, Carnegie, 
pernai McKees RocJ$Sy. Pittsburgh, 

šie- Braddock, Finleyville, Court- 
skaitlinės dam11^’ Donora, Elizabeth, Char- 

dncivnr-tn Dahfli* i ]ei’°y 1F klt^ Vietl^ 1Š Čia SU’ 
? . J c.' c ’'minėtų vietų buvo atvykę visi

' t •
Mokesčių mokėjimo ter

minas nutęstas iki 15 rugsė- \ 
jo. Ta lengvata turi pasi- žadėjo 
naudoti visos kuopos. Žmo- iki 50 narių, 
gus, kuris vadina save pii 
meiviu ir nepasimoka 
ALDLD, nėra vertas vardo 
pirmeiviško žmogaus. Sar
mata 
Jiems 
nėra, 
vargęs darbininkas, tiktai 
bedarbis turi teises užvilkti 
mokesčius.

Jeigu toj ar kitoj. kuopoj 
yra tokių suvargusių žmo
nių, tai jiems galima pada
ryti lengvatų ir net visiškai, 
paliuosuoti nuo mokesčių.

Kuopų Stovis šenadorio 
Apielinkėj

Būnant Šenadoryj, teko ’dele grupe draugų 
išsikalbėti su draugais apie 
kuopų stovį IX Apskričio 
rubežiuose.

Šenadorio kuopa 
turėjo virš 100 narių, 
met ligi tos tk-1 , ,2
nėra dasivaryta. Dabar,!, .....
kada darbai mainosi1 page-i įžymesni S.L.A. veikėjai ir ne- 
rėjo šiek tiek, būtinai rei- nuilstanti darbuotojai del S. 
kia aplankyti nepasimokėju- L. A. labo. Piknikas buvo la- 

Miners- bai linksmas ir smagus, nes 
draugas D. P. Lekavičius su- 

’ darė labai įvairią ir juokingą 
" Į programą. Buvo užrištomis 

pakelti kuopą akimis mušimas puodo, pajų1 
Minersville tą ■ valgymo lenktynės, krekių

» lenktynės, bėgimo
Abelnai Mi- 'lenktynės ir sodinimas bulvių.

Ši programa labai publiką pri
juokino. Taipgi ir labai gra
žiai pagrajino Dočiukas ant 
koncertinkos. Da tik 9 metų 
vaikas, o rėžia, kaip senas mu
zikantas ir dar ne bile kokis, 
'o geras muzikantas. Tai gar
be tėvams, kad tokį mažą vai
ką taip puikiai 

WR jyti.

sius senus narius.
ville turėjo 40 narių. Drg 
Žalioms, su kuriuo kalbė

Minersville tą'valgymo 
_ galima padaryti, nes ten yra valgymo 
į veiklių narių.

tokiems žmonėms.
i r pasiteisinimo

Paremkime Argentiniečius
“Laisvėj” ir “Vilnyj” til

po Centro Komiteto atsišau
kimas, 1 
nariai, kuopos ir s

n

nersville labai šauni koloni
ja. Su Mahanoy City pras
ta. Apskričio komitetas tu
ri siųstu ten žmogų; o gal 
galėtų nuvažiuoti d. Saldo
kas? Apie Tamaqua kuopą 
d. Sangaila sakė, kt 
met ji bus didesnė, 
pernai. MacAdoo kuopa tu-į Kaip matyti, 
rėjo 15 narių. Išlaikykite 
kuopą bent tame stovyje 
draugai. Apie kitas kuopas 
neteko sužinoti.

išlavino gra

rį pritarėjų iš S. L. A. progre
syvių narių bei kuopų. Tik 
nežinia, ar centras duos nu^ 

t merį, nes draugai iš North 
i Side Pittsburgh pasakojo, kad 

Drg'. Senas Vincas liš S. L. A. 3-čio Apskričio vir-
Darbuosis ALDLD šy|os Jeidžia paskalas, kad 

centras neduosiąs numerio del 
maršrutas mūsų naujo apskričio. Kiek 
., apskrity I tai gali būti liesos, mes neži- 

Po to ' nome. Bet parodys ateitis ar 
Vincas važiuos i 1 <:cnlras <luos nutnerj. ar ne?

Seno Vinco i 
Wilkes Barre, Pa.

kuriame Draugijos prasidės 6 d. spalių.
apskričiai Senas

raginama aukauti, kad mes i Pittsburgho apiehnkę. Daa- 
I galėtume nupirkti Argenti- Ogiausia prie tu maršrutu 
I nos “Rytojui" 

geliavusį socialistą. Kaip Bet šituo dar nesibaigia kar-j tyti mašiną.
tik šitaip SLA nariai darbi- dinolo “komercija.” Perda-
ninkai pradės mąstyti, taikęs,.vis^.a?,?.i?is!^cijo.s S 
mes esame daugiau negu ti
kri, kad komunistai laimės.

Panašiai, kaip ekonominių streikų banga šluoja šalin SeifflŲ Laiku Mažiau 
■ social-fašistų, šaudymu• visus užtvarus, statomus kapitalistų ir : 

taip ir komunistų partijos stiprėja ir užsigrūdina po kū
ju reakcijos .smūgių. Imkime kad ir Franciją. Nežiū
rint fašistinio siautimo, Franci jos Komunistų Partija 
įtraukia į savo eiles vis daugiau geresniųjų darbininkų 
klasės elementų ir telkia aplink save plačias proletariato 
mases išvystytoje kovoje prieš imperializmą. Čechoslo- 
vakijos Komunistų Partija, dar nesenai apsivalius nuo 
atvirų socialdemokratinių pakalikų, drūčiai įstoja į re
voliucinę vagą, O Vokiečių Komunistų . Partija suge
bėjo vadinamomis rugpjūčio dienomis—nuo rugp. 1 iki 11 
—parodyt, kad jinai jau stačiai prieina prie kovos už 
didžiumos darbininkų klasės laimėjimą savo pusei.

Visame pasaulyje kova aštrėja; mūšiai darosi vis 
griežtesni ir labiau įtempti, ir juose užsigrūdina pulkai 
Visa-P«t~rudines Komunistų Partijos.

x Bostono špitolninkų laik
raštis rašo:

“Dabartinė tvarka Lietuvo
je erzina ištikimus piliečius ir 
duoda progą visokiems pleč- 
kaitininkams veikti jos nenau
dai. Seimų laikais tiek šau
dymų ir .areštų nebuvo, nes 
svetimos valstybės šnipus su
drausdavo patys piliečiai.”

Vadinasi,. “Darbininkas” 
pripažįsta, kad ir seimų lai
kais buvo šaudymų ir areš
tų, tik mažiau. Tas patvir-

kalus dešiniąja! savo rankai 
Į pralotu i Alessi u i ir tas po ke
lių mėnesių “administravimo” 
nusipirko prie Via Nilo ir Via 
Forcella du dideliu namu, o 
patsai kardinolas padarė rink-j 
liavą kunigiškiems reikalams | 
ir surinkęs apie 100,000 lirų 
juos pasisavino.

Bet ne tik su kunigais seka
si kardinolui, ir bankai nusi
lenkia prieš jo galybę. Su
bankrutavus bankui “Banca 
di Credito Meridionale,” kui 
tūkstančiams neturtingų žmo
nių žuvo grašiai sudėti juodai 
dienai, kardinolas šavo tūks- senų 
tančius ten sudėtus atsiėmė' Apiė tai man 
nežiūrint to, kad pankas bu-1 KilikeviČlUS. 
vo jau uždarytas.

Neblogiau kardinolui einasi 
ir su pavargėliais, , pav. “San 
Gennaro dei Poveri senų mo-

surengimo prisideda A. L. | DARBININKU 
I D. L. Draugija.
I Teko šiomis dienomis kal-
Ibėtįs su Senu Vincu. Jisai, 

dirbti žadėjo nuoširdžiai rūpintiesi 
susivienijusį Draugijos reikalais.

raidėms st

Padėkime argentiniečiam,I 
nes jų padėtis yra labai sun-1 
ki ir jiems tenka i 
prieš drūtai 
atžagareivių frontą.

Montreal y
Mes jau rašėme apie 

jaus pasekmes Toronte, 
paties vajaus 
trealib kuopą įsirašė 

1 naujų narių. Tačiaus 
met su Montrealio kuopa! 
bėda yra tame, kad daug 

narių nepasimokėjo. 
praneša d.

Kuo greičiau- 
. i šia pasirūpinkite, kad iš se- 
1 nų narių vienokių ar kito

kiu būdu būtų išrinkti mo
kesčiai.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 29 d.

—Lietuvos krikštas, 1387. *
—Pavogė Sacco ir Vanzet

ti širdis ir smegenis, 1927.
—Didelis streikas Madras 

mieste, Indijoj, 1921.
Prasti Popieriai su Tėvynės1

Mylėtojų Draugija
ALDLD naciams bus ne

va-’pro šalį patirti, kaip dalykai• sriovės kultūrini darbą. Jie 
To stovi su vadinama Tėvynės yra visiškai apmirę.

metu į Mon- Mylėtojų Draugija. Tai yra
12 tautininkų “apšvie.tos” or

ganizacija.
Tos draugijos organas 

“Dirva” sako, kad TMD be
veik negyvuoja. Kuopos 
pakrikusios, mokesčių nie
kas nemoka. Tiktai Wis- 
consino valstijoj yra kelios

Pasirodo, kad • tautininkai 
nesugeba dirbti net savo

1915 metais, kada įsikūrė 
ALDLD, p. Balutis, tuome
tinis “Lietuvos” redakto
rius, sušuko, kad mūsų or
ganizacija įkurta tam, kad 
užkenkti TMf). Mes 
met jam atsakėme, 
mums nereikia TMD 
atakuoti, nes ji ii1 taip

tuo- 
kad 
net 
nu-

Taip ir išeina.
L. Prūseika.
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Krokodilius
lankyti mano sergantį vyrą.

Daktaras.—Tai niekis. Aš
čia šalimais lankiau kitą ligonį, 

jus 
abu

PITTSBURGH, PA i ji senai būtu buvus palaidota pilnu nariu. 
! ir iki šiol jos jau kauleliai bū- dešimti

Satyros ir Humoro Meistras

i todėl saukau užeisiu ir pas 
ir vienu • šūviu nušausiu 
zuikiu.

I

Įprašo patarimo

Vyrai, Mergos ir Berneliai pamn 
alsiu

m

(Rug-ėjo mėn. 1 <1. philadelphiečiai ruošia 
naudai pikniką.—Žinios antgalvis.)

Vyrai, moters ir mergaitės,
Darbininkės lietuvaitės,

' duolę.

Į —Ką norit ?
—Noriu žinoti, ar aš turiu ją •

1 įleisti į mano akis prieš

“Laisves” No. 197 tilpo 
nešimas a]) i e A. P. L. A.

i žiūrėjus tą pranešimą
f kuopą stovi, matosi, kad 
į sa draugija auga, bujoja.
1 Pittsburgho tautininkai-sa 
i riečiai ir socialistai senai 
į kalbėjo po 
j Marijus” už 
i šia ir laukia,

/A .

■ tu sutrūniję
P?i ji bolševikai išvijo I'P I , .

. | bos tautininkus ir
! ir dabar ta draiwiia

Na, o kaip yra

Bet tie nelabie- 
iš v aid,v- 

socialistus 
auga.
su pirma

ri atsiskyrė nuo cen-

du-' dainas

Bet tos dieno

Juk Mažiukiu;, agituo- 
skirtis nuo centro, pa- 
nariams, kad atsisk.v-

Tautininkai per 
metu pirmą kuopą 

taip nugyveno, kaip Grigaitis 
savo socialistu sąjungą.

Per tą laiką prie kuopos ne- 
i prisirašė nei \ ienas narys, 
j Taipgi kuopoj mažai randasi 
{jaunu nariu, todėl jai gręsia 
{pavojus. Ir jeigu toliau taip 
bus, tai ne ilgas jos amžius.

Tai ve kokia padėtis mūsų 
I organizacijoj.

N ve K rosnos Cilto.

Jau Trys Mtcai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

susmukimo. 1.i kuopa 
po; Jeigu taut minkai ir socialis-Į kuomet

1919 metais, pirma ■ 
jjo 31$) nariu. Bet, ( 
-dskyrū nuo centro, į

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

Ir. “RYTOJAI S” KAINA:
Metams tik Pusei------ $1.50

jau

(Jei dar ne—tai nusidėjot).
Kad Rugsėjo Pirmą dieną— 
Philadelphijoj, kai viena, 
Įvyks kas tai tokio naujo, 
Kas at jauniu’ senu kraują.
Bus tai didis suėjimas,
Bus dainų, bus ir šokimas, 
Senų, jaunų ir kuprotų, 
Sunykusių ir pilvotų.
Ši pramoga—gegužinė, 
Šis piknikas—tai eilinė 
Pramoga mūs “Laisvės” naudai 
Vesti kovą, šviesti liaudį.
9

Tai bus puota, bus šventelė, 
Bus graži žmonių minialė, 
Bus visi, apart fašistų, 
Kurie nekenč’ komunistu.v

Dainuos Choras vardu “Lyra,” 
Choras, kurio vardas kyla, 
Tarsi ant mielių pyragas, 
Nes Jurčiukonis yr’ vadas.
Atvažiuos net ir aidiečiai, 
Brooklyno seni piliečiai, 
Su savo vade mergaite, 
L. Bronise Šalinaite.
Bus ristikų, boksininkų;
Bus kitokių sportininkų;
Senas Vincas pašoks šokį, 
Ar vienokį, ar kitokį.
Šoks ir Baltimorės kliaučiai, 
Nes ii* jie myli ir jaučia, 
Jie įvertina progelę 
Pasišokti su mergele.K-

Kastonicčiu bus vežimai— 
Jiejie atjaučia, jie žino— 
Kad mūs dienraštis, mūs “Laisvė,” 

t Šviečia vargšams kai .pašvaiste.
4 Čia visų nesu rašysiu,

Tik labai gražiai prašysiu,
A įvažiuoti pasišokti, 
Pasilinksmint, p a u 1 i o t i.

Kroko dilia u , Aša ra.

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

W. LYNNO SOCIALISTŲ Per “Laisvę,” “Vilnį” ir “Baisa’ 
IR FAŠISTU HIMNAS Rėkia ant mūs, bliauja. <. -\

Socialistai ir fašistai, 
Mes Lynne gyvuojam, 
Bolševikus ir ją draugus 
Smarkiai bomba rd 11 o j am.

Mes padarom gero snapso, 
Tai jie mus nemyli.
Baliuos, šokino^, koncertuose, 

Mie prieš mus nutyli.

. Prieš tuos priešus, mūs, fašistą, 
Rėkėme ir rėksim.

,O jei dar jie pasipriešins— 
švinu papenėsimi.

Tada jie supras, kad reikia
N'csti komunizmas,
,Tr tuojaus.griebtis prie darbo— 
Remt kapitalizmas.

H’. L'/nno Fašistas.

Dienraščio Laisves Naudai!

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

■- įvyks Nedėlioję

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

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

Atvyksta iš Brooklyno 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 “Laisvės” štabo.

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

Argentina

į ‘GERAI PATAIKOT’
I
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 

! užlaikytojas Restorano po No. 961 
(hand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį 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- 

I ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
į myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
1 tinka kad jie malonus ir dūmai 
! AROMATIŠKAI kvepia.”

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

Vis rėkia, kad socialistu 
Kelnės jau nusmuko, 
Ir nuo mūsą gero snapso 
Net veidai išputo.

Mūsą pačią išdirbystės 
šnapsas net raudonas, 
Kaip priseina teisme būti, 
Stebis kapitonas.

Kai mes išgeriam po stiklą, 
Net ant lūpų limpa, 
O jie sako, kad del jojo 
Net šunys pastimpa.

Tegul bliauna išsižioję, 
Mes savo varysim, 
Bolševikam, komunistam 
Burnas uždarysim.

Mes nepaisom, kad kojutėm 
“Lietuvis” pakratė,
Už tai Maikė Paltanavičius 
Gerų laikų matė.

Mes dar turim So. Bostone 
Garbingą “Keleivį”
Ir fašistų “Darbininką”— 
Tą atžagareivį.

O dar “Draugas” ir “Durnybė,” 
Tai čia dvi anuotos
Prieš bolševikus darbŠtuosius 
Viskas pašarvota.’

Mos senai jiems kumštį rodėm, 
4 Bet jie nesiliauja.

JEI TOKS, TAI ŠAUK

—Aš nušausiu tave.
• —Už ką?

—Todėl, kad aš pažadėjau i 
{šaudyt visus, kurie tik panašūs 

i mane. *■ —Ar aš panašus į tave?
—Taip.
—Tai šauk. “ .

PAAIŠKINO

P ra n eš ėjas—Jonas šiandien 
neateis į darbą todėl, kad šei-

i moję yra liūdesis. , 
Bosas.—Kas mirė? į

Pranešėjas.—Jonas. į

Į
' GERA PRIEŽASTIS

i —Nuo to laiko, kai aš nusi
pirkau automobilių, man nerei- 
! kia vaikščioti į banką padėti 
j pinigus.

—Reiškia, automobilium va
žiuoji.

—Ne, neturiu jų.

DU ZUIKIAI ANT SYK

Žmona.—Daktare, kaip aš
džiaųgiuųsi, kad jūs teikčtčs at-

Aido Choras iš Brooklyn, N.Y.

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
Čia yra puiki vieta del pasimaudymo. Norintieji maudytis, atsivežkite bathing 

siūtus.
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Dalyvaudami šiame piknike pa remsite dienrašti “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 miliutas iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 miliutas; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten 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 Laure! Avė. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite *po 
dešinei, ten ir pikniko vieta.

I John Naujokas Taip pat drg. S. 
, Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
I Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ‘ir kiti 
Brooklyno ir kituose miestuose, kur 
yra gėri lietuviai ir išmintingi dar- 

Ibininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
■ riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresvviškas lietuvis, 
užlaikvtojas general krautuvės ir lai- 

! vakarčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford. Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti’

Todėl, draugai darbininkai ir nro- 
i gresvviai biznieriai, no tik Brookly- 
. ne. bet ir lėtuose miestuose.—visur 
i reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
i K lininio-e. ant Balių ir štoruose bei 
, kituose bizniuose lietuviu išdirbystės 
I draugu cigarų vir.šminėtais vardais, 
; tik nukeliant piršta, o gausite ciga
rą. kuris visiems patinka, ir rūky

damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
i rantuojami. Cigarus nosiunČinme 
| ant naroiknlavimo visur i kitus mies- 
Itns l'iznirtr:am« ir nrivatišViem® žmo- 
j nėms. daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšos apmokamo.

i Adresas:
I

I Nauioku Cigaru Dirbėjai
?G7 Division A’-o.. Brnoklvn. N. V.

$1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiusk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
, dolerių. Ka tas tūkstantis dolerių 
'žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
! kokios r>nrc ligos hei vidurių suge- 
Idimo? Tok« Žmogus yra susiraukęs, 
nelinksma® ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 

į sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

j apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
Į greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
‘ bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatų.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligųi 
viduriu užkietėiimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

i 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 
i skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
j širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, tain vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

■ ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
; su Nervų Preparatas užbėga tai li- 
1 gai kelia ir suteikia žmogui ramumą. 
I Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
; žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
{25 Gillet Road, Spencerport, N. T.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedillo- 
mI« nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARH 
WILKES-BARRE, PA.
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VIDURVASARĮ CLEVELAND!) ŽINIOS

Sodan atskrido raiba gegute, 
Tokia ji žvaini, tokia linksmutė— 

kukavo, juokavo linksmai...

Vyšnios, avietės, krūmai serbentų 
Prašė gegutės, kad dainą baigtų, 

nes sodas verkšleno liūdnai.

Kodėl? Gi žemė išdžiūvo sausa, 
O lietaus nei lašo. Saulė karšta— 

liepsnomis naikino medžius.

Ir ąžuolas senis, jau kaip neb’levas... 
Ir vidury sodo žilasis klevas— 

patampė nuliūdęs pečius...

O gegė nutilus rengės toliau.
Dar sykį paleido balsą smarkiau— 

ku-ku! nebėra juokų...
St. Butkus.

1929.

NEVERK!
Ašaros.. .ašaros, ir kam gi jos vertos?
Ant burtų svajonių jos yra suvertos!
Tas gali tik verkti, kurs dvasioj jau skęst— 
O tik ne tas, kurs kovoj jau bręst!
Tik turčiui, dykūnui, tos ašaros varo—
Pelną didžiausj—tuom auksą jis daro.
O tave vargdienį—jei verki kai kuomet—
Tai tieji šėtonai naudoja visuomet!
Jei tau jau, vargdieni, trūksta net duonos?— 
Neverk!! Stok kovon, prieš budelius ponus!

St. Butkus.
15. VI. 29.

31 d. rugp., Slovėnų Audi
torijoje, 6417 St. Clair Ave., 
atsidaro 3-jų dienų Amatų U- 
nijos Apšvietos Lygos Konven
cija. Toji konvencija yra di
delės svarbos Amerikos dar
bininkų revoliuciniam judėji-i 
mui. Čion slivažiuos J. V. 
kairiojo sparno unijų-organi- 
zacijų atstovai, vadai, organi
zatoriai. Amerikos darbinin
kų. klasei ji daug žada. Toji 
konferencija yra istorinės 
svarbos. Prieš ją organizua- 
jasi visas juodasis elementas; 
visos tamsios spėkos. A. Dar
bo Federacija, Legionas ir 
See. Partijos šuneliai visame 
Įtūžime rengiasi ją pulti. Dar
bininkų klasės išdavikų šaika 
nujaučia rimtą sau pavojų iš 
A. U. A. L. konvencijos. Dar
bininkams turi būti kuopla- 
čiausiai aiškinama apie šį is
torinį įvykį. Am. Darbininkų ! 
masės turi patirti savo tikrą 
vadą — organizatorių, čion 
kaip tik vieta darbininkams 
susipažinti, kaip yra ir turi 
būt veikiama, kad darbininkų j 
klasė galėtų pasekmingai ko-j 

Įvoti prieš savo išnaudotojus, į
K-stas. i

SCRANTON, PA. mui tamsiems darbininkams 
akių, tai viskas. Ir ne tik A-

Keli mėnesiai atgal čionai 
pasimirė jaunas vaikas, tik de
vynių metų amžiaus, J. Ac- 
ker’iukas. Kad numirė, nieko 
tokio stebėtino, visi miršta, 
kas tik gema, nežiūrint am-

merikos, bet ir viso pasaulio 
darbininkai, apart Sovietų Ru
sijos, neturi ir neturės lygy
bės iki patys sau neiškovoš; 
tik proletarinė revoliucija vi
sam pasaulyj suteiks darbi-

31 d. rugpjūčio, Viešoje 
i Aikštėje (Public Square), į- 
! vyks milžiniškas protesto mi- 
I tingas prieš karą. Kalbės 
daug žymių Amerikos darbuo- [ 
tojų, atvykusių į Amatų Uni-i 
jos Apšvietos Lygos Konven- Į 
ei ja.

* . iLietuviai, būkime masėmis! i

2 d. rugsėjo, Rybeck Grove, I 
6347 Turney Rd., (Garfield 
Heights) J. V. Komunistų 
Partija rengia didelį pikniką

I ir kartu paminėjimą 10 metų 
j nuo įsikūrimo šioje šalyje 
Kom. Partijos.

S.

žiaus. bet svarbumas tame, 
kad tas mažas vaikas paliko 
savo tėvui $12,000 pinigų, nes 
buvo vienturtis. Gal dauge
liui atsistos klausimas prieš 
akis, iš kur gi tas vaikas gavo 
tiek turto? Juk jis dar ma
žas ir nedirbo, o prie to, kad 
darbininkas žmogus, net ir vi
są savo amžį dirbęs, o mirda
mas nepalieka tiek turto savo 
šeimynai, tai kaip tas vaikas 
galėjo palikti, kurio tėvas dar 
gyvas ir suvaldo vaikų turtą. 
Atsakymo toli nereikia jieško- 
ti. To vaiko tėvas, Warren 
T. Acker, stambus buvo ang
lių kasyklų savininkas; jis tu
rėjo net dvi dideles kasyklas, 
tai Legitts Creek ir Von Stbrch 
.kasyklas, nors, tiesa, ne vie
nas, bet vis gi kada pardavė 
tas kasyklas, tai jis vienas ga
vo $2,500,000 iš penkių milio- 
nų vertės tų kasyklų. Reiš
kia, lygiai pusę. Todėl nesun
ku suprasti, iš kur ir jo sūnus, 
dar vaiku būdamas, turėjo 
turtą. Dar nežinojo, kas yra 
kasyklos, o jau turėjo “Šerus” 
(pajus) anglių industrijoj. 
Dar tas vaikėzas nežinojo, nei 
kam jis ant svieto gyvena, o 
jau darbininkų-mainierių pra
kaitas su krauju, pavidale do
lerių, byrėjo j jo kišenių, kad 
nei jis pats to nežinojo, vei
kiausia, tai tėvo .pinigais buvo 
nupirkti Šerai.

Tai tau ir amerikoniška ly
gybė ir demokratija! Turčių 
ir vaikai, dar kūdikiais būda
mi, palieka turtus savo tėvams 
mirdami, gi darbininkų ne tik 
kad vaikai nežino, kas yra do
leris ir turtas, bet ir tėvai, ku
rie pradirba savo visą amžį 
dirbtuvėj ar kasykloj, padeda 
sveikatą, o mirdami nepalieka 
turtų savo šeimynoms, bet di
delėj didžiumoj, net ir duonos 
ryt dienai. Tėvą į kapus, o 
šeimyna į bado nasrus, tai A- 
merikos darbininko dalis. O 
bet gi visokie prigavikai, auk
saburniai melagiai, kapitalisti
niai laikraštininkai, profeso
riai ir visa kunigija nei ma
žiausios gėdos neturėdami, 
drįsta kalbėti, kad Amerikoj 
visi lygūs. Juk toks pavyz-

ninkams lygybę ir išnaikins 
tokius pasityčiojimus, tokias 
ironijas iš pasaulio tvėrėjų. O 
kad tą atsiekti, reikia organi
zuotis į unijas, į darbininkiš
kas organizacijas, po komunis
tinių partijų vadovybe, nes tik 
komunistai kovoja už darbi
ninkų lygybę, tik komunistai 
sako darbininkams tiesą—jie 
neveidmainiauja.

Todėl, jei mes, mainieriai, 
nenorime turėti tokius pasity
čiojimus, kokius mes gaunam 
dabar kiekvieną dieną; jei 
mes trokštame geresnio ryto
jaus ir užtikrintos ateities, 
kad kūdikiai nebadautų ir ne
būtų apskurę; kad mūsų pra
kaitas su krauju, pavidale do
lerių, nebyrėtų netik patiems 
kapitalistams, bet ir jų vai
kams dar esant vystykluose; 
kad mes patys būtume savi
ninkais mūs slinkaus darbo 
triūso ir patys būtume gaspa- 
doriais tos industrijos, kurio
je mes kiekvieną dieną lieja- 
me prakaitą su krauju, deda
me sveikatą ir net aukojame 
ir mūs gyvastis, organizuoki- 
mės! Organizuokimės į Nau
ją Nacionalę Mainierių Uni
ją, nes tik ši unija mums pa
gelbės tą atsiekti! Nes seno
ji mainierių unija yra parda- 
vikiška, supuvus nuo apačios 
iki viršaus ir vieton mums ką 
nors pagelbėti, tai apsunkina; 
paveda pilnai bosų valiai ir su 
visukuom tavo, darbininke, už
baigta. Tu tik vieną teisę tu
ri, tai dirbti ir tylėti, nors tau 
bosas ir kuolą ant galvos ta
šytų. Ir jei mes tokiais neby
liais pasiliksim ir ant toliaus, 
tai ne tik, kad turčių vaikai 
dar vystykluose tuks mūsų 
proce, bet ir jų šunys pradės 
palikdinėt turtus savo savinin
kams, kada pastips, o mums 
kas? Mums tik sunkūs darbai, 
susižeidimai, ligos, pirm laiko 
palikimas sveikatos, tankiai ir 
gyvasties, badas, merdėt kur 
patvoryj arba galą gauti kur 
nors kapitalistinėj “prieglau
doj,” jeigu pats neturėsi drą
sos paskubint išsiskirt save iš 
gyvųjų tarpo.

BALTIMORE, MD.
Vietos Amalgameitų unijos 

lyderiai jau sujudo ir griebė
si prie darbo. Mat, čia prasi- į 
dėjo judėjimas už naują uni
ją—tarptautinę visos rūbų 
pramonės uniją, ir tas judėji
mas, tvėrimas, naujos unijos, 
Amalgameitų unijos viršinin- 

' kams įvarė kinkų drebėjimą. 
įJuk bėgiu poros metų unijos 
vadovai daugiau niekuo nesi-

sr

Ta kritika toliau jau nepateisinoma.

Spraginimas, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsni 
iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randės 
darytose senoviniu budu.

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modor 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigarct

“ta spraginimas

Praėjęs yra tas senovinis ne
pamatuotas kaltinimas ciga
retų — Progresas padaryta. 
Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalin
dami erzinančius nuodus iš 
tabaku, i.

ST’S TOASTtO

A v A uC
5i 1 3

1

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS" 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmir 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovk’.j .n 
tuotą smerkimą prieš cigaretų rukimą vyrams ir mot:.ims.

& irIt’š toaste
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio iCosulio.

UŽSUK—Lucky Strike Šokiu Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific tinklą N. B.
© 1929, The American Tobacco Co., Mfrs. »
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dis, kaip jiešmu, duria į gal
vą, kad tu, darbininke, tik at
verk savo akis, o pamatysi, 
kad tos “garbingos” lygybės ir 
su žiburiu dienos šviesoj neį
žiūrėsi. Lygybė tik apdūmi-

Taigi, draugai mainieriai, 
organizuokimės į naują uniją 
po komunistine vėliava ir ko
vokime už savo teises, savo ly
gybę ir ateitį.

Rumboniškis.

rūpino, kaip tik savo algomis. 
Kurias jie kontroliavo dirbtu
ves, tai dėjo pastangų, kad 
darbdaviai iš darbininkų algų 
išskaitytų duokles, priklausan
čias unijai, o apie tai, kiek 
darbininkams bus mokama ir 
kokios darbininkų darbo są
lygos, jiems visai nerūpėjo. Iš 
tos priežasties darbininkai, y- 

I patingai lietuviai daug nuken- 
j tėjo. Darbo mažai, o kuomet 
ir daugiau atsiranda, tai nieko 
uždirbti negalima. Todėl lie
tuviai pradėjo šalintis iš A- 

i malgameitų unijos. Pirmiau 
' buvo apie 1,800 lietuvių 
I kriaučių unijos lokale, o da
bar jau tik apie 120 narių yra 
ir tie patys priklauso tik iš 
bėdos, be jokio noro, be prita
rimo tai unijai. Jau daugelis 

1 pradeda kalbėti, kad iš šios 
unijos nieko nebus ir reikia 
j ieškoti kito išėjimo.

Pradėjus čia organizuoti 
naują uniją, kaip sakiau, su
bruzdo ir Amalgameitų unijos 
viršininkai. Jie pirmiausiai 
puolėsi prie lietuvių, kad juos 
suorganizavus. Todėl pradė
jo šaukti susirinkimus ir kvie
sti kalbėtojus net iš Brookly- 
no ir New Yorko. Nesenai bu
vo atsiųstas iš Brooklyno lie
tuvių kriaučių unijos lokalo 
biznio agentas Vaitukaitis. Jis 
nieko naujo nepasakė, apart 
to, kad Brooklyne kriaučiai 
daugiau uždirba, negu Balti- 
morėj. Bet mes tą patys ge
rai žinome ir be reikalo geno- 
ralė Amalgameitų raštine 
siuntė jį tik tą mums pasaky
ti. Dabar vėl buvo atvykęs iš 
Brooklyno J. Buivydas. Jis 
jau daugiau papasakojo, ne
gu * Vaitukaitis. Jis nušvietė 
visa tai, ką New Yorko kriau
čiai pergyveno, kaip jie ko
vojo ir t. t. Nurodė, kaip da
bar veikia ir t. t. Bet kadan
gi baltimoriečiai jau suvilti 
Amalgameitų unijos viršinin-

kų, tai kad ir geriausiai jiems logramą. Rūpinamasi e! 
būtu dabar pasakojama, jie ' , . • , A , .
jau netiki. Pavyzdžiui, Amai'-i i;ortuot’’ g«la« esi4 ‘ 
gameitai buvo surengę lietu- 'deli. muitai.
vių svetainėj masinį mitingą '■ —-— ------——---- ------
ir kuomet užklausė ar lietuviai • 
nori streiko už pakėlimą algų,' 
tai labai šaltai atsinešė ir ka-' 
da buvo balsuojama už strei-i 
ką, tai tik apie 30-40 pakėlė 
rankas ir k on t rak toriai kėlė, .
o visi kiti susilaikė. Vadinasi, 
kurie susilaiko, tie jau nepasi
tiki Amalgameitų 
vybei.

Buvo 
kuriuos 
k i nėjo,
siau manadžerį Rudich ar tei
sybė, kad jie nori dabar lie
tuvius išvesti i streiką, kad 
paskui iš darbdavių iškovojus 
teisę, kad iš darbininkų būtų 
išskaitoma unijai priklausomi 
mokesčiai, ir kodėl unijos ly
deriai neorganizuoja tose 
dirbtuvėse darbininkų, kurios 
dar visai neorganizuotos, tai 
vieton atsakinėti, pradėjo vi
sokiais žodžiais mane pi 
Tas parodo, kad 
pradeda kinkos 
naujos unijos.

Naujajai unijai
ra. Reikia tikėtis, kad greitu 
laiku ji jau pradės plačiai 
veikti, nes darbininkai vis ra
šosi ir rašosi. Net iš tokiu 
dirbtuvių, prie kurių per visą 
laiką Amalgameitų unijos vir
šininkai n*e priėjo, rašosi darbi
ninkai prie naujos unijos.

F. S. Klishis.

unijos vado-

i’opiar 7546

duodami
Buivydas

klausimai,, į 
rimtai atsa-

Graborius-Undertaker

jiems 
drebėti

u st i. 
jau 
del

pradžia

Daug Medaus 
t

Šiemet Lietuvoj daug 
daus. Centralinė Pienocen
tro krautuve šiemet nupir
ko jau virš 4,000 kilogramui, 
mokėdama 3.60—3.80 už ki-

me-

; WORCESTER, MASS.
i Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

CASTON rop:

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 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
y Norintieji ge- 
į\ riausio patar
si pavimo ir už 
| ž e m ą kainą, 
į nuliūdimo va- 
>/ landoje šauki

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ į
162 BROADWAY Į 
Residencija: ’

W. 3rd St., So. Boston, Mass. • 
SOUTH BOSTON, MASS. 1 
Tel., So. Boston 0304-W. į
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90 Millbury Street 
Worcester, Mass, 

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi-

■ rinkimo; puikiausių šilkinių, 
i vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga- i 
na žemą kainą; kaklaraiščių, Į 

ipančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 

i nei vieno cento. Ypatingai 
' gražaus stako turime del 
I vaikų. Mergaitėm jupelių ir į

, servatoriją, duoda loke 
kos. Norintieji kad ji 
tų gerais smuikininkai;

; mane, o gausite tikra 
1 pagelbą. Kreipkitės 
į 4715 N. 5th

PHILADELPH1 
i Seredomis ir ket

1218 So. 10th St., Ci

įvairių smulkesnių drabužiukų. j Baigęs Philadelphi.:o>

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIi
čia
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pii 
daug prięinlamesne kaina, negu kur kitur dabartin
A. M. KISHON, Aptiekorius Savinink

JOS. CAM PA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., D

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisj 
automobilius į trumj 
Mes garantuojam lai: 
lomus. Pilnas mokslo 
Taipgi duodame važii 
jas už $10. Pamokos 
vakarais. Informaci 
Atdara nuo 9 ryto iki 

Nedčldieniais nuc 
Lietuvi

ro.
2 vai. dieną.
L. Tiknus.
NEW YORK
228—2nd Avė.,

AUT( 
cor. 14
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MONTREAL, CANADA
Bendrai Peržvelgus

Tartum pabudęs iš •. miego, 
mūsų kuopos korespondentas 
“Laisvės” No. 191 rašė 
L. D. L. D. Veikimo” 
ne visos draugijos, 
kuopos). '
minėdamas Įstojusių naujų na- • kas. 
rių pavardes, per vajaus lai-ltuvą 
kotarpį, matyti turėjo nepa
geidaujamų apsirikimų. Nes 
kai kurių narių vardai pami
nėta atskirais asmenimis. Be 
to, nepaminėta įstojusieji, 
draugai Keršulis P. ir Gricių- • 
pas. j

Šią, nors mažos vertės k lai- • 
dą, tenka pataisyti man, ka
dangi “K. K.” (koresponden
cijos rašė ją) asmeniniai ligi 
sekančio susirinkimo netikiu 
matyti iš priežasties neturėji- 
fho jo antrašo. Mat, mūsų 
korespondentas n e b e d uodą 
savo antrašo net kuopos val
dybai, kuri turėtų gauti iš vi
sų narių antrašus.

Toje pačioje korespondenci
joje drg. “K. K.” užsipuola 
ant kuopos valdybos, kad jam 
nepranešė Įvykusio liepos 28 
d., 10 vai. ryte, susirinkimo, 
ir tarp kita ko rašo : “. . . likau 
diktatoriškai atmestas valdy
bos. Tas požymis reiškėsi se
nai, tai kad radikalų neprilei- 
dus prie organizavimo neor
ganizuotų darbininkų, kad iš
provokavus juose nepasitikė- 

sjimą jais ir tuom nuvedus 
draugiją social-pardavikiškaiš 
keliais bei sudemoralizavus jos 
žygį link tikslo atsiekime.”

Čia valdybai jau skaudus 
primetimas ir aš, kaipo valdy
bos narys, o Į mane daugiau 
nukreipta ta “kaltė” (mat, ra
šiau 
esu 
nes

tas, aš skaitau, nužeminimas. I galvojus, kad neatnešus drau- ’ lygas susirinkimo Įvykimui ir
Kad draugas nežinojai Įvy- įgijai daugiau blėdies. Taigi, pakvietus kartu atsivesti savas 

kusio susirinkimo valandos, aš!nemanyk, drauge, kad valdy- merginas Į susirinkimą, išrau
tame kaltės neprisiimu, nes * ba nenori prileisti radikalų da dar nesąmoningesnių prie- 
antrašo neturėjau. O kaip ži-1 prie organizacinio darbo. Tik I žasčių.
nai, paskutiniu laiku buvai! kviečiu valdybos vardu vie-1 - -=i-- -----=

neda-į ningiau veikti draugijoje, o
kad kas iš mūsų valdybos tau 
kokias, tavo svajojamas, pink
les taiso, tai nesvajok, nes tas 
manymas klaidingas.

“Iš A. prašytas antrašo, bet 
(rodos, vei atsakydamas, kad nenori 

o tik 137 duoti savo antrašo, nenori, kad 
Korespondencijoj j antrašas papultų į šnipų ran- 

Ir bijąs, kad kas i Lie- 
neparašytų, jog jis to- 
darbininkiškoje organi- 
priklauso, veikia. Tai, 

rodos, kad tuomi bijai 
rūstybę” nuo ko-

susirinkimo pranešimus), 
skaudžiai tuom užsigavęs, 
per spaudą toks, paties 
K.” ; prasimanytas, daly- 

minėti, tai yra nepapras-

kioje 
cijoje 
man 
užsitraukti 
kio nors lietuviško ilgaskver
nio ar šiaip fašistuko. Ir jei
gu mūsų kuopos valdyba ve
da-mūsų kuopą social-parda- 
vikiškais keliais, tai prašau 
duoti faktų sekančiame 'susi
rinkime. Jeigu partiniai kur 
nukripęs, nors nesijaučiu, 
duok pastabas, aš priimsiu ir 
žiūrėsiu1 Į darbininkišką veiki
mą visapusiai, kritiškai.

Vienas dalykas, ką draugui 
“K. K.” galiu patarti, tai ne
būti tokiu bailiu, kaip kad da-1 • 
bar esij. Jeigu mes A. L. 
Darb. L. D. nariais esame ir 
bijomės to vardo išsireikšti, 
kad išgirstų priešingi mūsų 
veikimui elementai, tai nega
lėtumėme būti šios draugijos 
nariais. Mums, kaip darbi
ninkiškos Dr-jos nariams, ne
turi būti baisu ir su kritiškiau
siomis, pavojingiausiomis srio- 
vėmis susitikti. Mes turime 
kovą skelbti drąsiai, ištvermin
gai visiems darbo žmonių 
priešams. O kaip draugas 
“K. K.” pastebi, kad mūsų 
137 kuopoje yra narių, kurie 
demoralizuoja veikimą, ar ve
da ‘ pardavikiškais keliais, tai 
numatę tą dalyką tikrumoje, 
mes turime iškelti aikštėn da
romas draugijai šunybes ir de
moralizuojantį veikimą 
skubiausiai likviduoti, 
atsimink, drauge, kad šitą dar
bą reikalinga dirbti rimtai pa-

Vajaus laikotarpis 
gė. Naujų narių 
draugijos 137 kuopą 

laikotarpį tik 12

į mūsų 
gavome 

per vajaus1 laikotarpį tik
, ir prieš vajaus prasidėjimą 6; 
-viso šiais metais įstojo 18 nau
dų narių. Kad per vajaus kvi- 
• kotarpį gauta tik tiek narių, 
i tai vertas papeikimas dangų-i 
linui narių, nes kada dirbome 
j planus gavimui naujų narių, 

’ ! tai iš savo puses buvo prisiža
dėta gauti po vieną naują na
rį. Tiesa, kai kurie labai gc-

Į rai darbavosi, paw, dr-gas Gu
idas Maika, kuris dabar kuo- 
j pos finansų seku., gavo \ ienas
3 naujus narius. Už tai vertas 
garbės toks draugo pasidarba
vimas. šiam vajui daug gali
ma priežasčių rasti, būtent: 
trūkumas organizatorių, kurie 
galėtų gyvu agitatyvi.šku žo
džiu paorganizuoti darbininki
ją. Kitas dalykas, tai pas 
mus lietuviai darbininkai, 
daugumoje prisirišę prie reli
ginių nesąmonių, 
nesąmones išvyti 
tai reikia daug

I Bet kur ? .

padėti darbo 
paskaitomis.

vieną sutikus. . Po
•• laiko reikia pašvę

pakvietus kartu atsivesti savas

Taip pat labai vėlai pradė
ta darbuotis gavimui naujų na
rių. Veik be išimties visi 
jaus laikotarpiu įstojusieji 
riai, įstojo liepos mėnesį.

Kitas, mano manymu, švar- 
; bus dalykas, tai mūsų kores- 
I pondentas irgi prasnaudė va- 
ijaus laikotarpį, 
i m as ‘vieną kitą 
j korespondenciją, 
i m as M ontreal i o

va- 
na-

gyvenimą, mes turime nesnau
sti, o visą savo protinę ener
giją padėti darbo klasės švie
timui. Ir kada turėsime ap
šviestus protus, matysime, 
koks milžiniškas klasių skirtu
mas. Tada drąsiai, vieningai 
per kovą pareikalausime dar
bo liaudžiai priklausančių tei
sių. (

Taigi, kviečiame Montrea- 
lo lietuvius darbininkus, o y- 
patingai A. L. D. L. Dr-jos

neparašyda- Į narius lankytis į mūsų kuopos 
agitatyvišką susirinkimus. Mes turime iš

sidirbti planus ateinančiam 
žiemos laikotarpiui, kad turė
tumėme ka veikti.

Jaunas Proletaras.

paraginda- 
lietuvius dar

bininkus stoti į draugiją. Kaip 
aš suprantu, tai koresponden
cija gali duoti irgi gana te i-i 
giamas pasekmes. O kaip ži-1 
noma, tai korespondentas po į 

| vajaus laikotarpio pradėjo g 
|tis per “Laisvę,” kad “vedęs” | 
i narių prirašyti, bet radęs sve-' 
tainės duris užrakintas, 

čia korespondentui 
“garbė” už tokį kuopos

Aukos Agitacijos 
gh° i Fondui

Drg. I). G. Juslus iš Wor
cester, Mass., prisiuntė $10.65 
į Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Agitacijos Fon
dą. Aukos tapo surinktos per 
Lietuvių Piliečių Kliubo pikni
ką Gardner, Mass.

Pirmiaus už Agitacijos Fon
do ženklelius drg. Jusius pri

ll valdybomis, o ncjsiunU $15.25. ženklelius 
pardavė sekami draugai: Kar
šo n as 
$5.00; 
c ester, 
kienė,

irgi ! 
veiki-' 
žino- i 

(kuopų)I
mo sekimą. Man 
ma, kitų draugijų

i korespondentai pirmiausiai su-j 
j siinteresavę susirinkimų įvyki-; 
i.mo laiku. Visuomet vieniu-’ 
Į gai veikia s

K. K.” net ne- j 
savo antrašo. '

m aDraugai! Visiems 
loma, kad baigiasi 
kaitros; gamta savo grožybes 
slepia; mus, darbo liaudį, ne
trauks prie savęs puošnumu. 
Mes turimo pagalvoti, ką 
veiksime atsiskyrę nuo gamtos 

, v i i i o j i m ų •• g r o ž y b i ų.
Iti, o taip pat ir nę visi gali i atgaivinti gamtiškų 
I pavieniai agituoti. Į susirinki-1 čių kvapsnių, bet 
1 mą vasaros laikotarpiu

gaivinan-
kartu nu-

nėr,

kuo-
Bet,

tus, gauni atsakymus, 
gai nuo jaunimo, kad 
reikią savo merginą 
kitam į pikniką važiuoti 
daug kitų priežasčių. Pasiū-j 
liūs patogias, kaip galima,

vienam 
matyti, 

ir

' varginti beširdžio
■ mo, paliuosuoti iš

į veiksime

daugelio

i per tą “liupsą” lai
kotarpį? Mes turime daryti 
planus veikti savo naudai dar
bi n i n k iš k os e o r ga n i z ac i j o se. 
Kad suvienodinus žmonijos

JUOZAS KAVALIAUSKAS

V

Tei.t Grerr.pomt 9632

į

d?

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bu? atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdim i valandoje prašau 
kreipti? prie manę*'.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_______ ______ Main
Bell- __ Oregon 5136

9669

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, modermški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame bud inkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame

g

■ e bud inkus 
ir tinkamai.
:r‘ ».u munrn* del
f 1Miškais kreipkitės 

K. M. S.

kainon.
sekančiu adresu: .

Worcester, 
K.

Mass.,

Centro

iš Lowell, Mass., už 
M. Stalių lion is, Wor- 

$3; M. Kudaraus- 
Mass., už

Balsevičius, Gard- 
už $2.

J. Siurba,
Biuro Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

. Sušaudo Plečkaitininką
K AU N AS.—Rugpjūčio 12 

d. fašistai sušaudė Paškevi
čių už nužudymą, policijos 
valdininko Uscilos. Sako, 
Paškevičius buvęs plečkaiti- 
ninkas.

Brooklyn,, N. Y.
b. Skyrius:

644 Drigg# Artūre

R vige v-.

o.

’o

skrynutę) yra tai kanuolč prieš 
priešų—vidurių užkieti-

s 
oil

Ihiia Lax Tabs. _ _ _ -
jlmą—kinis žmogui pagamina daug rūpesčių ir suokiu ligų.

LIETUVIŠKU, BULGARIŠKU. BO.VlFOBATfŠKŲ IR 
KLIOKIU VAISTU TEGALIMA GAUTI FASU-

17 TTOmAAT A C

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
(Miltcboa nuo Šalčio) jokių šalčių ne- UIUHJLb L'JL! bij0 Už 75c ,)y bak;;ą M)Siginkluok

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

Kampus Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER 9791

MQiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiBiiiQiuaiiiaiiiQiiiaiiiBiiiBiiiBiiiBiiiqiiiBiiiBiiiawBiiiBiHaiiiBHtal

nrpriprulrn

Lutų

WORKERS UNION

u

nių išmokėjimų. Didutis paikas, 9ft8 likerių tuojaua prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

73Q. Lexington A
Įsteigta 25 metai, i 
Kelią į pasisukimą, 
syti visokių išdirbiui! 
dalės klases nmt^rin 
sės dienomis ir vakar., ■.

PERSITIKRINK ITJ

s jus važiuoti ir tai- 
irvs per trumpą laiką ir u? mažą kainą. Spe- 
Leidimas ir užgaciūdir imas užtikrintas. Kla-

MOKYKLA SU ^REPUTACIJA 
rpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Išmok karų ainutą ir pradėk 
išmoki

laniamai

GLOBE CE VER YKU DIRB f DVĖS 01 DYKA!

2|
.3'

o
o
3

2
3
2
3
2
3

ICHICIII

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, I-L Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
. ...........  ORDER BLANK __________ ________________ 

Stqiwlawi pinigu* su savo adresu, užraSyklto:

žewlan p?,iiražęi* siunčiu juir* VIENĄ OOJ.KL’Į. už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S (Oi.I) POWDERS ir URBOLA, cu visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

N«.

AMERKAfi
'■ ’r ė PL

, e^1' Et? p, o
VV

PHONE VOLUNTEER 2177-0174

P

HE Ti'JSLNGĄ ADRESU?
tarpe 58th ir 59th Streets

LOTAI $10.00
j j gauti šiame mėnesyj 2 lo- 

. v 19.00, o likusius po $5.00 
kaina $150 ir augžčiau. Varl
elei: tra suvesta. Nėra jokių 

esmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
-5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 

budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

00

PIRKĘ PORĄ CEVERYKŲ, GAUSITE DIRBTUVES PAVEIKSLĄ 
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO

•5h o>

UNION/MsTAMP

Bridgewater Darbininko Kooperatyve Draugovė
IIIOIIImnEIHGIIIOIIIPIIIBIIIDIMBIIIŪIIIEHIŪIIIPH aIHūllieįilBHIOIII IDIIIBIIIPIIIO iiiBiiiūiiiBHiniomšm

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I DR. ZIN S- SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abeino 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 Mėšlažarnės, 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 ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta.’ PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spindiiliai, Kraujo Ištyrimai. Labor 
PATARIMAI fR IŠTYRIMAI

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 0 A. M. iki 4 P. M.

Bandymai



Puslapis šeštas LAISVB Ketvirtad., Rugp. 29, 1929

VIETOS ŽINIOS
Žydai Ex-kareiviai Siūlosi 
Kariaut Prieš Arabus

vakare. Kiekvienas šios sek- per administracinę liniją
cijos narys būtinai turi daly- persikraustę Vilniaus liras- 
VflUtl. fnn Iz-ii-i' ril/nn'ininži Innlrn

ex-kareiviai,

Dalyvaukit Konferencijose 
Pasitikt Sovietų Lakūnams

100 Darbininkų Delegatų 
Išvažiuoja į Cleveland?/

Jau suvirs 600 darbininkiš
kų bei Sovietams simpatingų 
organizacijų New Yorke pri
sidėjo prie surengimo Sovietų į Yorko ir artimosios New Jer- 
lakūnams iškilmingo pasitiki- sey valstijos dalies susirinks 
mo. šiandien vakare įvyks ties Workers Centru, Union 
tuo tikslu konferencija dele- į Square, New Yorke, penkta- 
gatų nuo darbo unijų, 
Plaza svetainėje, 15th St. 
Irving Place, New 
Penktadienį, rugp. 30 
kare turi susiųsti savo 
tus ateivių darbininkų 
zacijos į Friends of the Sov
iet Union buveinę, 175 Fifth 
Ave., New Yorke.

Virš 100 delegatu nuo įvai- 
i rių darbininkų organizacijų ir 
dirbtuvių iš Didžiojo New

Irving dienį, l-mą vai. naktį, kad iš 
ir i čia sykiu važiuot į Darbo Uni- 
e. jų Vienybės Suvažiavimą, ku- 

d., va- ris atsidarys Clevelande, O., 
delega- < rugpjūčio 31 d. ir tęsis 
organi-1 rugsėjo 2 d.

kurie, 
laike pastarojo pasaulinio ka
ro, po komanda Anglijos ge
nerolo Allenby, padėjo ang
lams išvyt turkus iš Jeruza
lės, dabar savo susirinkime už
vakar New Yorke nutarė pa
siųst telegramą Anglijos am
basadoriui Washingtone Sir 
Esme Howardui, siūlydamiesi i, , ,
važiuot į Palestiną delei gink-! <in 1 G‘ 
luotos kovos prieš arabus, ku-■ 

įdūko ! 
ir vi 
mies

RIDGEWOODO ALDLD 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

tan, kur okupacinė lenkų 
valdžia leidusi jiems apsigy- 

i venti.

LIETUVIŲ VALGYKLA Į
Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku į 

ir Amerikonišku Stilium s

iki

Surado Pavogtą Mergaitę
50 Metų Mokytojavus, Senė 
Liko be Duonos

rie šiomis dienomis 
skerst žydus Jeruzalėje 
suose kituose Palestinos 
tuose ir miesteliuose.

Tarp New Yorko žydų abel- 
nai, tačiaus, 
nuomonė, kad 
galėjus apgint 
būtų norėjus, 
mų su žydais

Surado į blanketą įvyniotą
ir priemenėje vieno apartmen- j gromus prieš

i tinio namo paliktą 4 mėnesių
Annie Teller, 90 metų am- mergaitę, Agnes Ryanaitę, ku- 

žiaus, buvusi per 50 metų mo- rią užvakar buvo kažin kas 
kytoja viešose mokyklose, iš
siėmus dabar paskutinius su
taupytus centus iš banko, at
sidūrė ant bado slenksčio. 
Pensijos iš valdžios jinai ne
gali gauti, todėl kad jinai pa-j 
sitraukė iš mokytojavimo pir
ma, negu išleistas pensijos į- 
statymas apėmė tos rūšies mo
kyklas, kuriose jinai mokino.

Dabar senė ex-mokytoja gy
vena lindynėje po num. 1 15 E. 
29th St., New Yorke, ir krei
piasi į New Yorko Valstijos 
Mokytojų Sąjungą, prašyda
ma pagelbos.

: pavogęs, kuomet motina, jei- 
įdama i dešimtukinę krautuvę 
B»-onxe, buvo palikus ją 

išimčiai minučių vežimėlyj 
; šaligatvio.

Keršydami, Vieną Nušovė, 
0 Du Pavojingai Sužeidė

de- 
ant

duUž kažin ką keršydami, 
žmogžudžiai nušovė e.x-kalinį 
M. Petronę ir pavojingai, gal 
mirtinai, sužeidė du jo drau
gus, Rossi ir Bassi, tie;

■ gykla prie 65th St. ir
! Utrecht Ave., i
! padienio naktį.
! Rossi ir Bassi buvo atvažia
vę autūmobiliu. Bassi įėjo vi
dun, o Rossi pasiliko prie ra-

Negrai Užgiria Komunistų 
Partijos Kandidatus

30 negrų darbininkų, atsto
vaudami 12 savo organizacijų, A . ... .
parėmė Komunistų Partijos'10 automobdyj. 
kandidatus į miesto valdvie- ■ 
tęs šiuose rinkimuose, laike j 
minėtų organizacijų delegatų ' 
konferencijos, antradienio va
kare, Workers Centre, Union !
Square, New Yorke.

New
Brooklyne, ant-

jo sėbras

Amalgameitų Vyriausybe 
Prisipažįsta Tarnaujanti 
Drabužių Fabrikantams

valgyklą 
Petrone.

Tuo tarpu kitame automo
bilyj privažiavo’ du galvažu
džiai ir atidarė revolverio ilg

inį į Rossi. Rossi’o bendrai, 
! Bassi ir Petronė, šoko iš val- 
I gyklos apgint Rossį. žmogžu- 
! džiai ant vietos nukovė Petro- 
įnę, labai pavojingai pašauda- 
! mi Rossį ir Bassi. Paskui su- 
I sėdo automobiliu ir nuvažia-
i VO.u-1--------
Argi Kriminaliai Darbai 
Sumažėjo 70 Nuošimčiu?

at

«■<

*.
i

Amalgameitų Kriaučių 
nijos centralinis organas “Ad
vance,” rugp. 23 d., kalbėda
mas apie Philadelphijos strei
ką ir apie pasirašytą su vie-! 
nu fabrikantu sutartį, pasako 
vieną dalyką, kuris savaime 
yra liudijimas prieš Hillmaną,1 
Salutsky ir kitus “socialist!-i 
nius” tos' unijos vadus. Ten 
skaitome ve ką:

“Fabrikantas pareiškė, kad 
jis negalės apsieiti be unijos 
pagelbos, reikalingos tam, kad 
jis galėtų pastatyt savoy biznį 
pasekmingumo ( e f f iciėncy) 
pamatais.” i

Tas fabrikantas, vadinasi,!
tikisi, kad unijos vadovybė'
padės jam primygt kiečiau1
darbininkus prie darbo, ir tuo I 
būdu iškelt jo biznį į augštes- 
nį pelningumo laipsnį.

“Advance,” toliau, tęsia:
“Pasisekimas (unijos) kam

panijos Philadelphijoj yra 
svarbus New Yorko miesto 
darbdaviams ir todėl jis turės 
parodyti naudos drabužio pra
monės darbininkams New 
Yorko mieste.”

Amalgameitų, Unijos lyde
riai reiškia, per savo organą 
prisipažįsta esą fabrikantų 
sandarbininkais. Jų philadel- 
phiškė “streikų ir organizaci
jos kampanija” buvo vedama, 
atsižiūrint Į darbdavių reika
lus. O dabar, tačiaus, tie va
dai nesidrovi reikalaut iš ___
Brooklyn©, New Yorko ir kitų | Quigley, 361—79th St 
vietų amagameitų kriaučių į Ridge, Brooklyne. 
atiduot dienos uždarbį į uni
jos iždą vardan Philadelphi
jos kampanijos. Ne dyvai, to- 
del, kad, amalgameitai, loka
lias po lokalo, atsisako mokėti 
dienos uždarbį į tokių lyderių 
delmoną. O Hillmano-Saluts- 
kio mašina liepia kontrakto- 
riams ir fabrikantams vyti 
laukan iš darbo visus atsisa
kančius nuo šių 
duoklių.

ALDLD 55 kuopos susi- BROOKLYN LABOR LYCEUM 
rinkimas bus penktadienio 
vakare, 8-tą vai., 30-tą rug
pjūčio.

Visi nariai būtinai
(204-6)

Organ i z.

čigonai iš Nepriklausomos 
Lietuvos Bėga Okupuotoji 

Lietuvon

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 

I Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus atsi- steičius su naujausiais įtaisymais. 
Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949-959 Willoughby Avenue

' Tel., Stagg 3842

Paskutinėmis dienomis
i esą daug čigonų iš Lietuvos.!

viešpatauja ta 
Anglija ’ būtų 
žydus, jeigu 

Iš pasikalbėji- j 
pasirodo, kadi

didžiuma jų supranta tikrąją i 
Anglų politiką,—kad būtent! 
patys Anglijos imperialistai ■ 
slapta kurstė arabus daryt po- 

žydus; o jeigu1 
s k i r t i n g ų t a u t ų b e i re 1 i g i jų 1 
žmonės tarp savęs kariauja, i 
tuomet Anglijos 
tams yra lengviau 
dugniau pavergti 
tiesioginiai suimti į 
ją, susiaurinant bei panaiki
nant savivaldybės teises.

imperial is- i
visus nuo- 
ir kiečiau
savo sau-

Ką Padaro Švelnios 
Moterų Rankos

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge,

% Tel. Porter
Mass.
3789

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

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

MONTELLO, MASS.

A. L. D. L. D. 6-tos kuopos susi
rinkimas tampa nukeltas iš 2-ros 
rugsėjo ant 9-tos rugsėjo. Priežas
tis—labai daug susirinkimų supuo
la, tat sekantis susirinkimas bus pa- 
nedėlj, 9-tą rugsėjo. Visi nariai įsi- 
temykit ir susirinkit i L. 3'. N. sve
tainę, 8-tą vai. vakare. Yra daug 
svarbiu reikalų.

Org. Geo. Shirnaitis.
(205-206)

SHENANDOAH, PA.
i Lyros Choras rengia puikų pikni
ką nedėlioj, l-mą rugsėjo, ant Šat
rijos kalno. Kviečiame vietos ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti ir 

i smagiai laiką praleisti. Šis piknikas 
: jau bus paskutinis šį sezoną, tat ne- 
j praleiskite' progos. Atsilankydami 
parengsite chorą, kuris nuolatos 

i linksmina savo dainomis. 'Kelrodis: 
į Atvažiavę iš kitu)’, važiuokite N. 
; Main gatve į kalną ir laikykitės po 
i tiesiai smaluotu keliu. Pasibaigus 
J smaluotam keliui ir pavažiavus ra- 
' šit pikniko vietą.

Kviečia Lyros Choras.
206)

i Prie.šfašistinčs Tai'ybo 
i mas bus ketverge, 29

(205

Padirbti iš Suderintu Havanos Tankaus svetainėj, 8-tą vai.
Vis: ■4-i...... : ’-----

Vidurys vien tik iš nesTabakų, 
importuotų tabakų.

atstovai malonėkit 
yra svarbių reikalų 

Pirm. F.

susirinki- 
rugpjūčio, 

vakare, 
susirinkti, 

aptarti. 
Klastom.

417 Lorimer Street

Ne visi žino, ką švelnios 
moteriškos rankos gali pada
ryti; bet tą gerai dabar žino 
Charlotte Burke, gražuolė, 
kuri tarnavo kaipo artistų mo
delis. Ją bjauriai sumušė, nu
laužė du šonkauliu ir beveik 
visai akis išmušė kitos dvi gra
žuolės, susipykusios su Char
lotte del vyrų. Viena iš tų 
muštukių tai Flo Hart, buvu-

|si. Ziegfeld Follies _ artistė, po 10 CENTŲ IR DAUGIAU! 
persiskyrus jau su trimis vy- ------------ - ------------ 1----
rais; kita užpuolike tai Alice 
Vail, 18 metų amžiaus, šoki
kė.

Abidvi muštųkės tapo ares- 
Ituotos ir magistrato 
> teisme, New Yorke, 
i kaucijos pastatytos, 
i te Burke gi gydosi 
i Arts ligoninėje; jai 
Įsiškas netekimas 
| kaipo pasekmė minėto ant jo- 
i sios užpuolimo.

Walsh | 
po $1,000

Chariot-i
Medical ; 

gręsia vi- 
regėjimo,

Kas Nori Gerai Pasitenkini, 
Lai Skaito Šiuos Nurodymus

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga-Į 
rus taipgi ir per paštą išsiimti-' i nėjame, kaipo užsakymus | Į 
(orderius). I

PITTSTON, I
L. D. L. D. 12-tos 

i rinkimas ir diskusijos 
1 1 d. rugsėjo (Sept.), ? 
i svetainėje, 51 Butler 
: džia 7-tą vai. vakare.............—
dalyvaus M. Žaldokas ir kiti A. L. D. 
L. D. XII Apskričio pildančio komi
teto nariai. Tat, draugės ir draugai, 
būtinai visi atsilankykite. Atsives- 
kia ir pašalinių; jie irgi turės balsą 
ir galės kalbčti-diskusuoti.

Seki’. J. Kuncevičius.
(205-206)

; kuopos susi
ims nedėlioj, 

A. Valinčiaus 
Alley. l’ra- 

Diskusijose

FOR RENT
kam- 

Visi mo- 
patogumai.

Kiekvienas žmogus, dirbda-i ___
mas dirbtuvėje, jaučia pavar- j DONORA IR APIELINKeS 

veikdamas i LIETUVIAI!
Republikonų kandidatas

; miesto majorus La Guardia, j girną; kiekvienas 
kalbėdamas Italų-Amerikiečių /visuomenės darbuose, aptings-i

i Republikonų Kliube antradie- i ta. Kodėl taip yra? Dauge-! 
• nio vakare, išjuokė demo-; lis mokslininkų suka galvas iš-1 
' kratiškojo policijos komisio-Į rišti šiuos klausimus, bet tei-■ 
nieriaus Whaleno pasigyrimą,! giamų rezultatų negauna. Ko- 
būk 70 nuošimčių suma- del ? 
žėję piktadarystės Didžia
jame New Yorke nuo to laiko, 
kaip Whalenas patapo polici-

I jos komisionierium.
i Skaitant laikraščius, kiek- 
; vienas gauna įspūdį, kad skai
čius apiplėšimų, vagysčių, 
žmogžudysčių ir didžiųjų suk
tybių ne tik ką nemažėja, bet 
vis dar auga, nežiūrint didina
mos poli cm anų ir šnipų 
jos.

arm i-

Nukovė Gengsterį
Trys, nežinia ;keno užsiun

dyti gengsteriai, atvažiavę au
tomobiliu, užpuolė blekdže- 
kiais mušti Fredą Redcay, su
perintendentą Keystone Mez
gimo dirbtuvės, kurios darbi
ninkai jau kelinta savaitė I 
streikuoja, norėdami 
vot pripažinimą unijos, 
tarpu ant savo namo 

į sėdėjo policmanas

išsiko- 
Tuo 

porčių” 
James 
, Bay

Pasigrie
bęs nuo stalo revolverį, jis šo
ko apgint užpultąjį. Vieną 
užpuoliką, ex-kalinį Giuseppe, 
nušovė. Kiti du gensteriai iš
tuštino savo revolverius, be- 
šaudydami į policmaną, bet 
nepataikė. Vienam iš jųdvie
jų taipgi teko kelios policma- 
no kulkos; bet jis dar buvo 
tiek drūtas, kad įsirist į auto-

nepaprastų! mobilį ir su savo sėbru pa-
I bėgt.

Todėl, kad jie jieško pagel- 
'bos medicinoj, būk tai pavar
gimas esąs savotiška liga. Bet 
kriaučiai jau nekurie linkę na
tūraliu būdu jieškoti tą visą 
prašalinti. Kiti atsidavėi tie
siog gamtai, atsisakę nuo “ci
vilizuoto” maisto, o maitinasi 

'natūraliu, gamtišku maistu. 
Bet ir tas nedavė visai gerų 
pasekmių.

Daktaras J. Kaškiaučitąs 
j vienas surado patarimą : “Rei
kia žmogui, kaipo tokiam, 
kartas nuo karto pasilsėti, pa
sismaginti; tas priduoda dau
giau energijos veikimui ir vi

suomenės darbe ir dirbtuvėje 
I prie mašinos rato.”

Pasismaginimo \bus kupinai 
! kriaučių piknike, kuris įvyks 
'šią subatą po pietų, Klaščiaus 
■ parke, Maspeth, L. L

Tad, visi vegeterijonai, mė
sos valgytojai ir šokikai, atsi
lankykite į kriaučių pikniką 
31 d. augusto, į Clinton parką 
pas Klaščių. Ten 
linksmą laiko praleidimą, ku
ris suteiks jūsų gyvenimui 
linksmumą! \

Komitetas.

PASIRANDAVOJA Frontini 
barys su atskiru Įėjimu, 

riai .įtaisymai ir 
Solo, 345 Grand St., Brooklyn, 
., g-alite matyti

. IM.
I N. tik kaip 6-tą

(205-207)

SALES—PARDAVIMAI

Gerai įsitėmykite šią žinią:’, 
į_ i Lietuvių Tautiškos Neprigul-l 

kurios įsteig-i 
Webster, Pa./ 
del Šeimynų i

už Labai

PARSIDUODA 3-jų šeimynų mūrinis 
namas, geram stovy, yra visi įtai

symai, šiluma ir šiltas vanduo, arti 
subway. Mrs. /Warnakis, 437-48th 
St.. 2nd floor, Brooklvn, N. Y.

(205-207)
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 panedūlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

mingos Kapinės, 
tos 1916 metais 
Parduoda Lotus

ir Pavienių
Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
Čia labai paranku lietu

viams iš Donora, Monessen ir 
Courtney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS,
Monessen, Pa.

turėsime nantiem

Sekcijos Nariu Mitingas
Visų Komunistų Partijos 

Williamsburgho Sekcijos na
rių susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, 56 Manhattan Avė., 
Brooklyne; prasidės 6:30 vai.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVŲ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 071)3

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

)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

SAVININKU

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
■ • M — M —— HO —— H * ——i« —— r« —— •»» ■

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVI7’

Nufotografuoja. 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - Į 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir Į 
kra j a v u s ir » 
sudaro s u J 
amerikoniškais Į 

i 
gerai Ir pigiai I

šiuo adresu:

STOKES !

JDR. A. L CEASAR 
įj DAKTARAS IR CHIRURGAS 
^Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
įlės. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
šmo būdai.

127 East 84th Street

!
"(Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 

k8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

s

• AUlHORtZfD 
OIHRIBUTORl 

?/ 

HATIONAL 
CAtfctll

Uoi.i s musų priziurejii 
kožno mažmožio pad 

tokias šermenis, kurios a 
tinka aukščiausioms g 
skonio reikalavimams.

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

Jumper 7646
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS

Darbą atlieku 
K reipkitės

JONAS

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

J 416 Metropolitan Avenue
*ti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

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 

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jtts pažįstate mus, mes pažjstaine jus, bet 
užeiga

jau senai matėmifsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažjstate mūsų, tai
Sinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa 
priimti

PARSIDUODA restoranas, geroj_____________ ______________
vietoj, prie vandens, daug laivu ...............-.......... /—

prieina. Pietus darome del 200 žino-__
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai! 
pamatysite, kad daroma geras biz- j 
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir —----------
fornišiuoti kambariai. Galima pirk-į NORIU PARDUOTI ; ' 
ti atskirai. Pardavimo priežastį su- kur už miesto išmainyt 3-ju 
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 Į mynu, 3 augštu medinį narna ' 
West St., near 11th St., New York, na labai žema ‘$8,000.00. 
N. Y. 194-220 kalinga tik $1,000.00.

I REAL ESTATE: Namai, Žemei*
arba ant lotų 

šei-
Kai- 

Inešti rei- 
A įsišaukite, 

63 Huron St., Brooklvn, N. Y.
(203-205)

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČ1Ų
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priei piet; 2-8 po plet. 
Kotvergaii lr ■ubatoml* iki « vai. 
Penktadieniai ir aekmadienlaii tik 
■ulyg autartlea.

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.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
I ’atarnauju visiems be skirtumo H 
■ sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at-? 
| aras dieną ir naktį. Darbą at-į 

ieku gerai. Reikale kreipkitės pas j 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. '

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. ,

ii

l

t




