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BROOKLYN IEČIAI!
Važiuokite

PHILADELPHIJON 
l “L-V E S” PIKNIKĄ 
Bušai Nuveš ir Parveš 

Už $3.00
Du busai išeina nuo “Lais- , r
vės” svetainės 7 vai. ryte.
’ Tuojau užsiregistruokite 

“Laisvės” Ofise.
Jei pasivėlinsit ir negausit 
vietos, tai kaltinkit patys 
save. Iki Penktadienio va
karo mes norime žinot vi
sus, kurie važiuos į Phila- 
delphiją sveikinti savo dien

raštį dešimties metų 
sukaktuvėmis.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugpjūčio (August) 31, 1929

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878

Šiandien Prasideda Didžioji Darbo Uni jų 
Vienybės Konvencija CIevelande

CLEVELAND, O.—Šian-i Aprobuojama, kad iš an-
dien, rugpjūčio 31 d., prasi- glies kasyklų bus apie 250 
deda čia istorinė Darbo U-! delegatų. Dvidešimts keturi 

(nijų Vienybės Konvencija,; atstovai iš Californijos. 
Slovanian Hali, 6409 St. i Iš Pittsburgh© ir apielin- 

IClair Avė. Vakare toj pa-'kės bus 135 delegatai.
Viso delegatų bus apieVokietija Sutiko Priimti čioj svetainėj bus masinis . ir VE e* mitingas; kalbės žymūs kai- 700. Hagos Konferencijos nojo darbininkų judėjimo

Sutartį
Konvencija išdirbs planus 

įsteigimui kairiojo darbį- 
i Apie 100 delegatų pribus ninku judėjimo centro. Bus 
’ iš New York©. Jie atsto- svarstomi planai, kaip orga- 

HAGA, Holandija._ Vo- vaus tūkstančius darbiniu- nizuot neorganizuotus įvai
ki] iš įvairių pramonių. ' rių pramonių darbininkus.kietijos delegacija reparaci

jų konferencijoj ketvirta

M fSVKomŽ ! 73 Žmonės Žuvo Susikū- j Anglijos Kareiviai
. . • -t -J . ... . f lūs Laivams Pacifike Suareštavo 70 Arabųsutarti, kad Angina turi; 1sutartį, kad Anglija ----

gauti didesnę reparacijų da- i 
lį, negu jai skiria Youngo 
planas, ir kad Vokietija tu
ri sumokėti didesnę sumą. 
Vokietija sutiko priimti Su
tartį su ta sąlyga, kad są
jungininkai greitu laiku iš
trauks savo armiją iš Reino 
srities. Ketvirtadienio se
sijoj nutarta paskutinę ka
riuomenę ištraukti iš Reino 
okupuotos srities birželio 
30 d., 1930 metais. 60,000 
Franci jos kareivių randasi 
Reino srity, Taipgi yra 
tūkstančiai kareiviu kitų 
šalių, Anglijos ir Belgijos.

Vokietijos atstovas Stres- 
semann pranešė kitų valsty
bių atstovams, kad Vokieti
ja pilnai priima pereitą an
tradienį padarytą sutartį su 
Anglijos atstovu Philip 
Snowden. Sulig tos sutar
ties, Vokietija atsisako nuo 
300,000,000 markių sumos 
(apie $72,000,000), kuri Vo
kietijai liktų pakeičiant 
Dawes planą Youngo repa
racijų planu. Ta suma eis 
Anglijai, kad patenkinti jos 
reikalavimus del didesnės 
reparacijų dalies.

SAN FRANCISCO, Cal.—
Netoli Pegion Point, už 50 tadienį Palestinos 
mylių nuo čia, penktadienį, pranešė, kad Anglijos mili- 
pasažierinis White Flyer tarinės spėkos išsklaidė 1,- 
kompanijos laivas San Juani500 arabų, kurie buvo susi- 
susikūlė su Standard Oil | organizavę kovoti prieš žy- 
Kompanijos tavoriniu laivu 
S. C. T. Dodd. Laivas San 
Juan ūmai nuskendo. Ant 
jo buvo 110 žmonių.

Laivas Dodd išgelbėjo 27 
žmones,
Munami išgelbėjo 
žmonės žuvo.

Laivas San Juan
65 pasažierius; įgulos narių 
buvo 45. Plaukė iš San 
Francisco i Los Angeles. 
Laivas S. C. T. Dodd plau
kė iš Baltimore į Richmond, 
aliejaus sandėlio portą San 
Francisco jūrų įlankoj.

JERUZOLIMAS.—Penk- 
valdžia

tavorinis laivas
10.; 73

gabeno

dus Solith mieste.
Anglijos kariuomenė suė

mė 70 arabų Qualonia mies
te, pradėjus arabams ata
kuoti žydų koloniją Motza.

Riaušes dar tęsiasi įvai
riuose mažesniuose mieste
liuose. Penktadienį keletas 
arabų ir žydų užmušta Je- 
ruzolimo apielinkėj.

Didelė Perkūnija Zarasuose
Rugpjūčio 11 d. Zarasuo

se ir apylinkėje siautė di
delė audra su ledais pupos 
dydžio. Perkūnas trenkė į 

Žydy Palestinoj tik 150,000; notaro Oželio radio. Už- 
Iš Amerikos Nuvykusiy 2,000

_ WASHINGTONAS.-Sta-|^ino vaiką ir baldus bei 

tistikos paiodo, kad žydų Į Trenkė į klebonija. Iš- 
Palestinoj yra tik apie 150,- pamatus, toli išnešio- 
000. Is Amerikos, nuvykti-!i0 akmenis. • __________
siu žydų yra ame 2,000. • ’

t
I

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XJ

Dviejų imperialistinių šalių atstovai, prezidentas Hooveris 
ir premjeras MacDonaldas, kurie pastaruoju 

laiku daug kalba apie “taiką”.

Chinijos Militaristai Bombarduoja Sovie
tų Parubežį; Šaudė į Sovietų Laivą

Mieste išdau- Snowden Sako, be Pačios 
iž§ daug langų, daržų, nu- Nebūtų Gerai Pasitarnavęs

Fašistai Nubaudė už
Susirinkimo Laikymą

traukė ir sugadino daug 
elektros ir telefono laidų.

Smalvų ir Imbrado vals-i 
jčiuose esą sudeginta vienas!

dalvvavi- 
susirinki- 
Nemuno 

“Adatos”

KAUNAS.—Už 
mą “nelegaliam” 
me liepos 30 d. 
gatvėj, 26a Nr., 
bendrovės bute, Kauno ka
ro komendantas 19 žmonių 
nubaudė 2,000 litų pinigine 
pabauda arba 2 mėnesiais 
kalėjimo ir 7—po 500 litų 
arba 2 savaitėmis kalėjimo.

Newarke Ši Vakarą Masinis 
Mitingas Gelbėjimui Gasto- 

nijos Streikierių

iš Europos.
Sulig 1922 metų gyvento

jų apskaitliavimo, musulma-i 
nu (arabų). Palestinoj yra gyvenamas namas,. 1 tvar- 
591,000.. Krikščionių 73,000. įas, 2 klojimai. Kelių kai-

Žydai kapitalistai su pa- niy sunaikinti javai.
gelba Anglijos imperialistų | Imbrado valsčiuj, Kuklių 
nusprendė padaryti Palesti-, kaįmej buvę pritrenkti vy
ną ”žydų karalyste’. žydai ras jr moteris, bet atsiga- 
kapitalistai ir Anglijos im
perialistai be viešpataudami, I 
beišnaudodami ir persėki©-! 
darni arabus išvedė juos iši 
kantrybės, kad pastarieji 
net sukilo prieš žydus.

Nuo Užgriebto Mūnšaino 
Pastipo žiurkes

Reakciniai Londono žydai 
Sukėlė $250,000 Kovai 

Prieš Arabus

RINKIMAS DŽ1ŪRES GASTONIJOS 
STREIKIERIŲ TEISMUI EINA 

LABAI PALENGVA
u
i j

Iš 126 Asmenų Išrinkta tik Šeši j Džiūrę; Paimta Kitas 
300 Asmenų Suraša s; Didžiuma Biznierių

' CHARLOTTE, N. C.—Rin- kad kaipo bedieviai jie tu-.’ 
kimas džiurčs teisimai Gas- retu būt pasiusti elektros ■
tonijos 16 streiko vadų, dar kėdėn, 
tęsiasi. Iš 126 asmenų, .įei
nančiu i suraša tarnauti 
džiurėj, išrinkta tik šeši.

Iš 126 asmenų didžiuma 
'yra biznieriai, ir jie prisi- 
| pažino, kad nusistatę prieš 
streikierius. Vienas agentas 
pareiškė, kad jis negalėtų 
bešališką sprendimą pada
ryti toj byloj, nes jis yra 
tikintis žmogus, o kaltina
mieji yra bedieviai. “Žmo- 

Į gus be religijos greičiau už- 
I muš, negu tikintis į dievą”, 
pareiškė jis. Jis rokuoja,

224 Darbininkai ■
Suareštuota Indijoj; j 

Streikas Tęsiasi!
CALCUTTA, Ind.—čia vi

sose audinyčioše darbas su-

kad panašiomis * 
elementų įeis į; 

atvirai nepasakyda-;
mintimis 
d žiūrę 
m i savo nuomonę.

Penktadieni pradėta klau-J 
sinėti asmenys iš kito sura- ‘ 
šo, Į kuri viso Įeina 300 pwi 
šauktų tarnauti džiurėj.

Į džiurę išrinkti dailydė, 
audinvčios darbininkas ir 
laikraščių pardavėjas. Kiti 
trys džiurės nariai yra: du 
farmeriai ir vienas plieno 
darbininkas. Dar reikia iš
rinkti šešis asmenius.

Hillmano Mašina Par-
[ riniadeipnijos 
Kriaučius

PHILADELPHIA.—Tre
suse čiuumyciuse varnas su- ----- . 1 * i . •
stabdytas, išskyrus tris. Ge- ^?r^s. ^arP Amalgamated
neralis tekstilės darbininkų 
streikas tęsiasi. Čia 
dabar streikuoja ! 
darbininkų.

Po komunistų vadovybei 
darbininkai kovoja už di
desnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas. Darbiniu-| 

i kai buvo verčiami dirbti j 
j virš 60 valandų i savaitę

COLUMBUS, Ind.—Kelio
lika negyvų žiurkių tapo at
rasta Bartholomew apskri
čio teismo name tarp mūn- 
šaino bonkų, kurios buvo 
užgriebtos laike blaivybės 
agentų užpuolimo ant būtle- 
gerių. Kelių bonkų korkai

LONDONAS.— Zionistu, c z 
žydų kapitalistų reakcinės 
organizacijos, viršininkai iš
leido atsišaukimą del sukė
limo pinigų kovai prieš ara
bus Palestinoj. ‘ Tuojaus 
stambūs kapitalistai, kurie 
eina išvien su Anglijos im
perialistais Palestinos pa
vergimo klausime, sudėjo 
suvirš $250,000. 
Melchett, James

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas bendrai su ki
tomis darbininkų organiza
cijomis rengia šį vakarą 
Newarko Military Parke 
rengia masinį mitingą gyni
mui Gastonijos streikierių, buvo pragriaužti ir degtinė Rotschild, Simon Marks ir 

Mūnšainas, mato- kiti stambūs kapitalistai su- 
Visi dar- mai, buvo toks tvirtas, kad dėjo po $25,000.

Tą patį daro ir Amerikos 
žydai kapitalistai.

kurių teismas dabar tęsiasi nugerta.
Charlotte, N. C.
hininkai dalyvaukite šiame; jo paragavusios žiurkės nu- 
m i tinge. Pradžia 8 vai. | stipo.

Lordas
V. de

MASKVA.—Praėjus ke-!nius už 11 mylių nuo Man
ijoms dienoms be jokių su-|chuli. 
sikirtimų, Chinijos milita-Į Trečiadienį taipgi chinai 
ristai vėl pradeda atnaujin-1 šaudė į Sovietų laivą “Kari 
ti savo atakas prieš Sovietų!Liebknecht”, kuris plaukė: 
Sąjungą. | Ussuri upe. Šaudymas įvy-!

Pranešama iš Blagoveš- ko už 20 mylių nuo Blago-! ... 
čensko, kad trečiadienį Chi- veščensko. Sužeista laivo I rGlviais’ 
nijos artilerija bombardavo kapitonas ir keletas paša-1 Macpona 1c1° valdžia pastatė 
Sovietu rubežiaus sargybi-1 žieriu. ipnes ' , . . ... .'kai persekioja streikierius. 

i Daug kariuomenės ir polici
jos pastatyta darbininkų 
apgyventoj daly. Anglijos' 

i imperialistų orlaiviai žemai j 
BERLYNAS.—Viena fa- skraido virš darbininkais I 

natiška valstiečių šeimyna!apgyventos miesto dalies,! 
netoli Waser upės pamatė, Į kad informuoti policiją apie j 
kad jų vištos nepaprastai ei-i bent kokį darbininkų suju- 
giasi; šokinėja. ! dimą.

' .n , , . I Bėgy pastarųjų kelių dienų
Jos yra piktos^ dvasios (suaregtuofa 224 darbinin- 

apsėstos , vienas šeimynos;-į • 
narys pareiškė. Visi sutiko.:
Buvo nuspręsta jas nužu- i Išleido Streiklaužišką Bilių 
dyti, bet nei vienas neišdrį-l Bombay mieste Indijos 
so užmušti, nes bijojo, kad; seimas, po komanda Angli- 
“pikta dvasia” neapsėstų. i jos imperialistu, priėmė 56 
Nuspręsta visas prigirdyti• balsais prieš” 22 balsus 
upėj. .streiklaužišką bilių, sulig

Sumetus vištas į upę, šei-' kurio bus žiauriai baudžia- 
mininkė atsiminė, kad jos|mi darbininkai už bile pa
veikiausia bus pasigėrusios, grūmojimą streiklaužiams. 
Ji, mat, sunkė vyną iš juo
dųjų serbentų ir nuosėdas 
išmetė. Vištos jas lesė ir 
apsvaigo.

Manė, Kad Vištas Apsėdo 
“Piktos Dvasios”.

Imperialistams

| LONDONAS.—P. Snow
den, Anglijos iždo ministe- 
ris, sako, kad jeigu ne jo 
pati, tai jis nebūtų taip ge
rai pasitarnavęs Anglijos 
imperialistams Hagos Kon
ferencijoj. Jis prisiuntė se
kamą pranešimą laikraščiui 
“London Star”:

“Jeigu Anglija yra paten
kinta, tai ir aš esu paten
kintas. Aš užsibrėžiau sau 
užduotį ir tai buvo neleng
va. Be pagelbos savo pa
čios aš nebūčiau jos atsie-

Anglijos socialistai iš vi
sų savo spėkų, su pačiomis 
ir šeimynomis, tarnauja im
perialistams. Pati, mato
mai, “tvirtai” tą poną pa
laikė Hagoj. Kiek Lietuva Išveža Kiaulių

WASHINGTON.—Statis
tikos parodo, kad pereitais 
metais Amerikoj suvalgyta 
“aiskrymo” (šaldytos Sme
tonos) 348,048,000 galionų.

KAUNAS.—Šiemet kiau
lių išvežimas palyginant su 
pereitais metais kiek padi
dėjo. Per pirmą šių metų 
pusmetį išvežta iš viso 26,- 
796 kiaulės.

- - - 1 Clothing Workers of Ame- j 
i viso! r^ea UnB0S H. Daroff- 
200 000 iSons kompanijos. Tapo už- 

! baigtas “streikas”, kuris 
- -čia tesėsi per kelias savai- . 

tęs.
Hihmano mašina su darb- | 

sudaro tokias sutar- fdaviais 
kad jomis daugiau ■; 
giasi darbdaviai, ne- 

jgu darbininkai. Darbdaviai 
socialisto i^iaugiasi, kad sulig sutar-, 

cių su Amalgameitų unija,
darbininkus, brutali i’e «ales smarkiau

Paskelbė Bado Streiką
BERLYNAS, Vokietija.— 

Rugpjūčio 8 d. Vokietijos 
komunistas darbininkas Jo
sef Klais paskelbė bado 
streikų, kad išreikalauti pa- 
liuosavimo iš Elberfeld ka
lėjimo, kur jis laikomas už
darytas laukiant teismo nuo 
sausio mėn. Jis kaltinamas 
nušovime monarchist© ofi- 
cieriaus laike Kappo pučo 
1920 metais.

darbą varyti, daugiau pada- 
rvti. Tas reiškia, kad dar- 
hininkai bus verčiami smar
kiau dirbti, kad bus įveda
ma dar smarkesnė “speed- 

1 tų)” sistema.
Hillmanas pareiškė: “Fir

mai tapo užtikrinta, kad ji 
turės pilną kooperatyvumą 
mūsų organizacijos darbš
čiam vedime savo gamy
bos.”

Kompanijos galva Daroff 
pareiškė: “Mes šiandien 
pasirašėme sutartį su Amal
gamated Clothing Workers 
of America Unija, kuri, mes 
tikimės, pagelbės mūsų 
kompanijai kas liečia darbo 
pagreitinimą ir abelną pa
gerinimą produktų. Mes ti
kimės, kad su pagelba A- 
malgamated (Unijos) mes 
galėsimo varyti darbą prie 
moderniškesnių sąlygų.”

Hillmano mašina dabar 
stengiasi įtikinti kitus Phi- 
ladelphijos vyriškų drabu
žių fabrikantus, kad ji gali 
jiems pagelbėti pasmarkin- // 
ti darbą, padėti priversti m 
•darbininkus skubiau dirbti. 1

y

i

1
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LONDONAS.—Pranešama, 
kad Anglija ir Amerika į 
dvi savaites laiko susitar- y 
siančios del laivynų “suma- 
žinimo”. .
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APŽVALGA
Darbininkių Susivieni

jimo Kuopoms
Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo

PAMISLYK, BROLI, APIE TAI!

Tūlo Rygoje einančio laikraščio pranešimu, 16 d. rug
pjūčio Lietuvoje paskelbta “amnestija”. Ta amnestija 
yra ne kas kita, kaip bjaurus pasityčiojimas iš Lietuvos 
žmonių. Sakoma, kad iš Varnių stovyklos paleista kokia 
.40 asmenų, kurie buvo administratyviai nubausti. Be 
abejones, tai yra žmones, kurie kinkų drebėjimo momen
tu pfrašė susimylėjimo ar kaip kitaip parodė savo ištiki
mybę fašistinėms bestijoms. Tasai pat laikraštis sako, 
kad smetoninė valdžia greitu laiku paleisianti iš kalėji
mo liaudininkų vada Pajaujį, kurį anuomet pasmerkę 
sušaudymui, o vėliau sušaudymą pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Tikrų kovotojų smetoninė valdžia iš kalėjimo nepaleis. 
Liaudininkai Pajaujai, žinoma, bus paleisti. Kalėjime 
būdami, jie mokėjo įrodyti savo lojališkumą tiems, kurie 
su Grinių ir Šleževičių pageiba įsisėdo į valdžios karietą.

Tikrieji revoliucionieriai arba kalėjime, arba kandida
tai į kalėjimą.

Kuomet mes, beveik diena iš dienos, “Laisvės” ir “Vil
nies” pirmuose puslapiuose skaitom žinias apie katorgi
nes bausmes, tai mes lyg ir pripratom prie tų žinių, mes 
lyg ir nesuprantam to keršto, to tragingumo, kuris 
trykšta iš kiekvienos jų eilutės. Bet pamėginkime sudė
ti tas žinias į daiktą, suriškim jas krūvon—ir prieš mus 
stos baisios inkvizicijos paveikslas, titaniška milžiniška 
kova, kurią veda Lietuvos darbo žmonės. Diena iš die
nos, savaitė iš savaitės—naujos ir naujos aukos baltojo 
galvažudiškojo teroro.
''Štai tik dviejų paskutinių mėnesių kruvinoji statistika, 

kuri, be abejonės, toli gražu nepilna.
Už darbą slaptoje, komunistų spaustuvėje du draugai 

nuteista sušaudymui. Jie drąsiai pareiškia savo ištiki
mybę Komunistų Partijai. Viena draugė pasmerkta ka
lėj iman iki gyvos galvos.

Šiauliuose kariuomenės teismas pasmerkia penkius 
draugus už komunistinį veikimą. Du iš pasmerktųjų 
gauna po 12 metų sunkiųjų darbų kalėjiman.

Mariampolej karo teismas nubaudžia Furmanaitę ir 
Mickevičių (6-7 metai).

Kaune karo teismas nuteisia keturius studentus už 
priklausymą -slaptai organizacijai, nekuriuos iš jų įkalina 
ligi gyvos galvos.

Ukmergėje karo teismas nubaudžia du komunistus po 
12 metų., o du nepilnamečius keliems metams. Už pri
klausymą komunistinio jaunimo organizacijai dvi mergi
nos gauna po aštuonius metus.

Panevėžy karo teismas pasmerkia penkius komjaunuo
lius ilgiems kalėjimo metams.

Plungėje už komunistinės literatūros platinimą nuteis
ta du broliai Šerai.

Šiauliuose už komunistinės literatūros gabenimą nu
teista Šapiraitė astuoniems metams.

Kaune, liepos paskutinėmis dienomis, mirtin nuteista 
15 socialdemokratų. Bet kadangi, kaip praneša “Lietu
vos ’Žinios”, jie visi padavė malonės prašymus Smetonai, 
tai mirtis jiems pakeista ilgų metų kalėjimu. (Komunis
tai pasigailėjimo neprašo, socialistai—tai kas kita!)

Kaune nuteisia dešimtį studentų, kurie, fašistinės pro
kuratūros žiniomis, veikė po priedanga aušrininkų ir 
žiežirbininkų organizacijos. Tūli iš jų nuteista nuo 10•
iki 15 metų kalėjiman.

Kaune, apie šio mėnesio vidurį, ilgiems metams kalė
jimo pasmerkta 34 komunistai.

Mes į šį surašą neįdėjom menkesnių bylų, kur baudžia
ma metais ar keliais.

Kraujas turi užvirti pas kiekvieną darbininkiškai nu
sistačiusį Amerikos lietuvį, skaitant šios kruvinos statis
tikos žinias. Bet sykiu mes turime ir didžiuoties, kad 
mūsų draugai veda žūt-būtinę kovą, kad jie drąsiai žiūri 
mirčiai į akis. Teismo rūmus jie paverčia komunistinės 
propagandos demonstracijomis. Jeigu fašistiniai besti
jos manė, kad nužudę Požėlą, Greifenbergerį, Giedrį ir 
Čiorny, jie parovė revoliucijai šaknis, tai visi šie metai 
yra didžiu demonstratyviu įrodymu, kad karžygių dar
bas randa šimtus ir tūkstančius sekėjų.

' Pajaujai eina iš kalėjimo “amnestuoti”. Plečkaičiai 
eina bernautų Pilsudskiams. Vileišiai apdovanojami Ge- 
demino ordenu, Kairiai tupi pakampėse, kaip tos bažny
tinės pelės. Tiktai mūsų draugai, be baimės ir papei- 
kos, eina savo revoliucines priedermes.

Jei norime būti verti Lietuvos draugų, jei ne žodžiu, 
bet tikra savo siela jiem pritariam, tai užsigrūdinkim 
labiau, dirbkim labiau. Priviso mūsų tarpe dejuotoji! ir 
cyplių, dar kartojančių iš papratimo senus gerus žo
džius, dar lūpomis tarnaujančių proletariato idėjai, bet 
širdies gilumoj nusivylusių, netekusių ūpo ir pasiryžimo. 
Šalin bambėjimai del tariamų asmeniškų nuoskaudų. Bū
kime verti tų draugų, kurie ir toj mažoj šalelėj dirba už 
paliuosavimą tarptautinio proletariato. .

L. Prūseika.

Susirūpino 
“S. L. A. Reikalaisn

Rašo DR. J.
341 Walnut Street,Tūlas laikas atgal Graikijos j dėjo skųstis, kad vienuolės ke- 

policija Afinuose užklupo ne-: lia. dideles orgijas, nepadoriai 
teisingų pinigų dirbėjus. Dir- elgiasi ir t. t. Bet į jų skun- 
bėjai turėjo net dvi dirbtuvps dus išsyk vietos valdžia no
ir dirbo Graikijos, - Turkijos, i kreipė jokios domės. Kadan- 
Egypto ir kitų šalių metalinius gi vienuolių orgijos vis didėjo 
ir popierinius pinigus.

Kad buvo organizacija 
dirbo 
baus.
randa

Veikiausia jau visos mūsų 
nares skaitė apie Sovietų 
Sąjungos lakūnų išlėkimą iš 
Maskvos ir jų pasiryžimą 
atitekti į New Yorką. Tai 
didelė ir pavojingaęSHRD 
ilga ir pavojinga kelione, 
taeiaus tie draugai tikisi ją sUbu ve kas. to 
laimingai atlikti, 
įvairių šalių lakūnų su įvai
riais tikslais buvo atlėkę į 
šią šalį. Bet iš Sovietų Są-i 
jungos tai bus pirmutinis; 
toks bandymas.

Mes, Darbininkių Susivie
nijimo narės, sykiu su visa 
darbininkų klase, su nekan
trumu lauksime pribūnant 
tų lakūnų ir, be abejo, ku
rios tik galėsime, dalyvausi-; 
me jų pasitikime. Bet to' 
neužtenka. Reikia jau da-| 
bar prisidėti prie ruošimosi• 
juos pasitikti ir išgarsinti 
jų'kelionę. Mes žinome, jog;

priešai. Ar jie neatsimena, 
kiek daug džiaugsmo ašarų 
išliejo del pabėgimo Anupro 

Ll. Karaliaus? O ką tuo atsie-nu-Pastarajam “Tėvynės” 
meryj pranešama, kad:

“Rugpjūčio 24 d., ‘Vieny
bės’ svetainėje, įvyko Brook
lyno ir apylinkės SLA veikė
jų susirinkimas, į kurį atsi
lankė pusėtinai skaitlingas bū
rys Susivienijimo reikalais 
susidomėjusių veikėjų. Svar
biausiu susirinkimo tikslu bu
vo, tai apkalbėjimas komunis
tų partijos paskelbto Susivie
nijimo užkariavimo. Visi SLA 
veikėjai yra tos minties, kad 
reikia stovėti budrioje sargy-

kė? Patys saye ant juoko 
pasilaikė. Karalius pliurp- 
telėjo keliais atvejais per 
klerikalų laikraščius ir vis
kas.

Panašiai bus ir su renega
tu Marionu. Jis nuėjo pas 
buržuaziją, o proletariatas 
su draugais francūzų komu
nistais žygiuos pirmyn prie 
galios užkariavimo.

I boję prieš šį komunistų P^ Stebisi LietUVOS 
tijos pasikėsinimą ir visais

i galimais budais ginti SusfVie-1 Budeliu įstatymais 
niiimn nnn Ine ryi'iimninnninc 1nijimą nuo tos grūmojančios; 
jam nelaimės.”
Matot, kaip susirūpino 

“SLA reikalais”! Reikalin
gos net slaptos konferenci
jos. Užtikrinam, kad šičia 

: buvo susirinkę ne SLA vei- 
i kejai, bet sandariečių ir so- 
I cial-patriotų gaujalė, kuriai 
Irūpi sekančiais rinkimais! 
išrinkti savus kandidatus— 

, naują sandariečių-socialistų 
! sleitą, kurį esame paskelbę ! 
porą dienų atgal “Laisvėj”. 
Ir tokius dalykus “Tėvynė” 
garsina, kaipo svarbius žy
gius SLA labui. SLA dar
bininkai privalo taipgi ne
miegoti, bet ruoštis į kovą 
prieš sandariečių-menševikų 
politikierius.

Lai Jie Džiaugiasi
‘ Visa buržuazine ir sdcial- 

buržuazinė spauda neturi 
ribų džiaugsmui del pasi
traukimo iš Francūzijos Ko
munistų Partijos tūlo as
mens, Paul Marion. Jiems 
išrodo, kad del to komunis
tinis judėjimas dabar su- ir jiems panašūs “demokra- 
grius. Tai paikybė, kurią tai” puotauja ir sako, kad 
jau ne kartą parodė mūsų i tai labai puikūs vyrai!

Tūlas draugas , (J. Duba- 
klonis) rašo argentiniečių 
“Rytojuj”:

“Man esant pas vieną ar- 
gentiną, kuris turi gerą radio 
priimtuvą, išklausęs praneši
mus apie naujus Lietuvos bu
deliškus įstatymus, kuriais 
mirtim baus visus gyvenan
čius Lietuvoje ir užsieniuose, 
by tik prigulėję priešfašistinei 
bet kokiai organizacijai,—jis 
nustebo ir tarė: ‘Jūsų vals
tybe maža, bet diktatūrai taip- 
pat liliputų veisles. Išžudys 
visus lietuvius ir patys atva
žiuos į Argentiną. Ką jūs 
jiems darysite?’ baigęs pa
klausė. Aš jam atsakiau, kad 
Lietuvoj, kaip ir visose šaly
se, yra komunistų partija, ku
ri kovos laikę vadovaus taip, 
kad neištruktų joks smetoni- 
ninkas nė voldemarininkas, 
,bet sugaudę atiduos reyoliiici- 
niam darbinink.tr teismui?’ ’

■ >‘Taip, Lietuva maža, bet 
Smetonos Kruvinojo klika 
darbininkų nugalabina į vie
ną mėnesį daugiau, negu 
kitos didelės valstybės į me
tus. Ir su tais darbininkų 
kraujalakiais toki Gegužiai

IŠ LAIKRAŠČIU
Industrializacijos Diena

“Raudonasis Artojas” 
šo:

Sovietų kalendoriuj, lyg 
kokį tai nesusipratimą 6 rug-

ra-

per

ir sykiu apielinkės gyventojų 
ir ; skundai augo, tai ir vietos val- 

pinigus, nieko nuosta- džia priversta buvo įsikišti. 
Juk tokių dirbėjų atsi- 

visose šalyse.
Vienuolyno kambariuose pa- 

Bet nuo- daryta krata. Vienuolių kam- 
____  . _ ___  „s organįzaci- bariuose rasta daugybė vi.so- 

Jatl daug jos vyriausia galva buvo dva- kių vaistų ir įrankių apsisau- 
tėvclis-vienuolis, kuris 1 gojimui nuo užsiveisimo. 
apielinkėje turėjo įsi-; Perdėtinės Lichačevos kam- 
savo gūžtą. Padarius bariai buvo dar turtingesni, 
toje gūžtoje rasta net negu vienuolių. Ten rasta

38 aparatai įvairių šalių .pini-! daugybė dėžių, prilioduotų vi
gų dirbimui. Apyvarta buvo 
labai didelė. Pinigai padirb- 38 dėžių, buvo dar 20 kamo- 
ti taip gerai, kad labai sunku 
juos atskirti nuo teisingų. Iš
leista svietan, su dievo page!- gybė brangių divonų, 
ba, už 52 milionus drachmų, j degtinės, cukraus ir 

dalykų.
Mengelinske, Totorių respu-1 Vienas didelis divonas bu- 

blikoj, buvo moterų vienuoly- vo patiestas ant grindų ir jis 
nas. Pirma revoliucijos ten i perdėtinei daug nesmagumo 
gyveno 400 vien,uolių. padarė. Pakėlus jį, pasirodė

Po revoliucijos, laike pilie- po juomi slaptos grindyse du- 
tinio karo, tas vienuolynas lo- rys, i slaptus požeminius skle- 
šė svarbią rolę del kontrevo- 

kapitalistinė spauda nedaugi liucionierių, nes ten jie turėjo 
rašys ir negarsins Sovieti-;savo' 8’cneralį štabą, ten vie- 
jos. Užtat mes tiuame pK,1Cs jl'7 pninl<1;,v(!. * . .. . . tomis rankomis. Ir tais lai-
darbuotis ir garsinti ją n ]ęaįs vienuolynas jau virto rie
jos lakūnus. I Šu paleistuvystės lizdu.

Sovietų Sąjungos Drau-i Iki 1926 metų ( viešpatavo 
gai, kurie rūpinasi tuo visu tas ištvirkimo! lizdas. Ir tik 
pasitikimo darbu, yra nadir-i 1926 metais tapo oficialiai vie- 
bę specialiu muzikėliu su pa-i l,uolyna= ‘T’T

Y.,11 -.°. . ./v,“,. L I čia perduota tikinčiųjų drau-veikslu orlaivio ‘Šalis So-įgijai bei parapijonams. Bet 
vietų”. Jų yra Centre, ir > nežinia kodėl vietos valdžia, 
kuopos gali jų gauti kiek! uždarydama tą vienuolyną, 
tik nori. Užsisakykite jų ir I paliko jame 28 vienuoles, su 
platinkite. Už juos reikia JU vadove Nina Lichačeva.
1 d Q|ininiin n'/dorvmn
mokėti po 7į centus, o par- nuo]yno>

; siškas 
Afinų 
taisęs

su lar

šokiomis gerybėmis. Apart

džių, prikrautų visokių daiktų 
ir 75 siuvamos mašinos. Dau- 

vyno, 
kitokių

Po oficialio uždarymo vie- 
_________ Lichačeva tuojaus 

duoti galima po 10 centų, pradėjo šeimininkauti, atgai- 
prisiųs-į vinti vienuolyną. Ten vėl pa

sidarė paleistuvystės lizdas.
Apielinkės. gyventojai pra-

Siunčiant užsakymą 
kite ir pinigus. Tai yra 
vienas'1 garsinimo būdas ir 
jį haudokiipe.' ;

Galima ir aukomis prisi
dėti, nes yra planuojama 
pirkti Sovietų Sąjungos 
darbininkams dovanu, trak-U- f 
toriu.

Draugės, savo kuopų su
sirinkimuose pakalbėkite 
šiuo klausimu ir pasidar
buokite'.

E. N. Jeskcvičiūtė,* 
Centro Sekr.

pus. Įėjus į tuos skiepus, ra
sta 500 pūdų duonos, kurios 
jau 100 pūdų sugedusios. Ra
sta daug nuodų, parako, ang
lų rankinių bombų, vartojamų 
kariuomenės, patronų, šautu
vų ir jų dalių ir labai daug 
medikamentų.

Vienuolės geruoju dar ne
norėjo pasiduoti, puolėsi gin
ti tą “savo” turtą ir kvietė tal
kon apielinkės gyventojus. 
Bet pastarieji ne tik neatėjo 
talkon, o dar padėjo valdžiai 
likviduoti tą bjaurų lizdą.

Vienuolynas tapo likviduo
tas ir dabar šios apielinkės 
gyventojai labai džiaugiasi. 
Bet dvasiški tėveliai keikia 
darbininkišką valdžią, kad ji 
likvidavo tą lizdą.

Švenčioniškis.

LIMPAMA ODOS LIGA
Brangus drauge (laktai 

Širdingai ačiū už patari nu 
mūsų laikraščiuose.- i.s k 
rių daug pasinaudojau sa^ 
viduriams gydyti. Dar m 
žas būdamas (9 ar 10 m 
tų), sirgau vandenį liga, 
15 metų būdamas’ 
tifu. Tai . labai 
man nervus ir \
Naktimis negalėjau mieg 
ti, nes dujos išpūsdavo > 
dūrins. Paskiau, pildyd 
mas Jūsų patarimus aj: 
maistą ir kitką ir vartoc 
mas naminio limonado, i 
dūrins sau gerokai sutva 
kiau. Ir, rodos, jau vi 
kas gerai.

Bot va jau bus pora n 
nešiu, kaip ant mano kū 
pasirodė kokie tai keis 
spuogai, vienas pasJui Lit 
Pat pirma atsiranda rami 
nu dėmė ir labai skauda,I 
pūlių nėra. Už kokios si
vaitos pasidaro viršūnė. K 
da ją išduria, tai apači 
matosi geltona skylutė, k 
rios negalima nu"a’yti, n 
skauda. Kada trys u/gij 
tai atsirado ant dešinės 
kūnes mažiukas spuogas,

PHILADELPHIA, PA;
Ka

mainys kaimo ūkį, valstiečių 
gyvenimą. Ir kaime socializ
mas pradės sparčiai žengt pir- 
myių persimainys kaimo gyve
nimas. Iš tamsaus, skurdaus, 
paniurusio, atsilikusio taps švie
siu, linksmu, pirmyn žiūrinčiu 
ir žengiančiu. Taip, susipratę 
organizuoti miestų darbininkai,! ( dirbtllv5; kllri dllOi 
mesdami šalin senas pasakas ir. meU;s 1() mi|io,n| , tu 
šventą’ tinginiavimą, maino!

i visos šalies gyvenimą, padeda iri

SOVIETU

Serpuchove pastatyta nauja 
per

r x v \ » loUo ocll JUo Uy V LI 111 liet, iJclUCUcl 111 • - v • i i "i i
pjūčio lig šiol buvo pažymėta, kaimui -persimainyti: i Ru8T-lueio 1 d. pradeda veikt(
kaipo poilsio diena. Seniau 6l / t Į naujai peitvai Ryta n patobu-
rugpjūčio buvo “persimainymo” ! Reikia, kad ir valstiečiai sek- Jinta Minsko radio stotis.

• šventė (“preobrąženije”). Vie-'ūi miesto darbininkų pavyzdį:! Dabar Minsko stotis veiks 
nas Leningrado darbininkas pa-!nieko nebelauktų iš. dangaus, o! ant 700 metrų vilnies ilgumo, 
siūlė tą iš senovės tikybinės iuitų mainyt savo gyve- _____
šventės užsilikusią poilsio die-;unhą, taisyt ir kelt ūkį; kurtų 
na paversti darbo diena ir ati- į kolektyvus ir pradėtų dirbt že-; 
dirbti ją šalies industrializaci-1 mašinomis, 
jos naudai. Visos Sovietų Są-! Mūsų Sofeiske 
jungos darbininkai \gyvai alsi- jodavo švenčiami 
liepė į šį pasiūlymą ir’nutarė

l šią dieną be atlyginimo 
šalies industrializacijai, 
“persimainymo” naudai.

Sena tikybinė pasaka 
kad kada tai būk Jėzus 
mainęs ant Taboro kalno savo | būrys, 
mokinių akyse. Sov. Sąjungos! Sofeiske (ir t . ,v, .
darbininkai nebetiki seneliu pa-, kaimuose) gyvenimas pradėsi^11 8eiai supia o, \a is us is 
sakoms. Darbininkai savo ran-‘ sparčiau mainytis ir šių mctų;skurdo galnna tik organizuojant 
kom, savo darbu viso pasaulio . “persimainymo” atlaidai bus ; '° ° 't-v'us 11 wnuinas. 
akyse permaino Sovietų šalies paskutiniai . 
išvaizdą, visą šalies gyvenimą. 
Steigia naujus fabrikus, dirba 
naujas mašinas, kelia 
pramonę, ūkį, kultūrą, 
mainymo” dieną visos 
darbininkai uždirbs milionus, 
bet atlyginimo jheims, o atiduos 
jį šalies industįrializacijos nau
dai. Už tuos darbininkų už
dirbtus ir šaliai paaukotus mi
lionus galima bus daug kas pa
daryti. Pavyzdžiui, per kelius 

' metus už tuos milionus galima

irgi kasmet;
‘pers i m ainy

. mo” atlaidai, į kuriuos suplauk-1 _ p
dn’bti davo daugybė žmonių iš visų Mes‘ " ° 
's‘°”r,s‘; lietuvių kaimų. Bet ir Sofeis- 

jke jau mainosi gyvenimas. Įsi- 
sako,'kūrė žemės ūkio kolektyvas, 
persi-į komjaunimo kuopelė, pionierių 

Galima tikėtis, kad ir 
visuose lietuvių 

gyvenimas

šalies 
“Persi- 

šalies

V—na

Paskutinis Pranešimas, 
Mes Turėsime Programoj

Rugsėjo, Laurel Springs.
Dailės žvilgsniu programai 

bus išpildyta Brooklyno Aido 
Choro, Maspetho Lyros Cho
ro ir Philadelphijos Lyros 
Choro.

Sporto žvilgsniu ristynės J. 
Bagočiaus su Vitkausku iki 
pergalės; kumštynės J. Wood
man su lenku Tom Kopek 5 
raundus; A. Stropis su juodu
ku Lemley 5 raundus.

Agitacijos žvilgsniu kalbės
’’ a d m i n i stratorius 
ir Mizara iš Brookly-

“Laisves 
Buknys 
no.

Virvę trauks Rennsylvanijos , 
su New Jersey valsti- 
•eigalūs. Bus ir dau- 

1 giau kavalkų, kurių čia negali
ma suminėti.

žodžiu, programa bus tur
tinga ir žingeidi, tO'del verta

i ilia Coal Co. kaleryje No. 9, 
šaftoj 8, ištiko didelė nelai
mė. Taip vadinamas rakas 

. labai plačiai užgriuvo. Pa- 
sekniės tos nelaimės, du dar- 

jbininkus ant vietos užgulė ir 
112 sužeidė, kurių tarpe yra ir 
• sunkiai sužeistų. Nuo griuvi
mo rako pasidarė tokis didelis 
vėjas, kad vieną darbininką 
Įmetė Į šaftą, kuris turėjo kri
sti 250 pėdų žemyn 
mušė.

Vienas 
pariūnas, 
dirbo po 
4 m d i nėjo 
Toj vietoj labai plačiai buvo 
išimta anglis. Kaip kasdien, 
taip ir tą dieną suėję pradėjo 
dirbti. Jau ryte, pradėjus 
dirbti; girdėjosi traškėjimas. 
Apie vienuoliktą valandą at
ėjo užvęizda* ir liepė darbi
ninkams eiti namo, nes pavo
jus gręsia. Bet kontraktorius 
sulaikė ir liepė dirbti ant me
džių, kad • sulaikyti “rufą”

ir užsi-

M. Kas- 
kad jie

sužeistųjų, 
pasakojo, 

kontraktoridm ir iš- 
sparus (piliorius).

sutino ranka iki riešui.
Nuėjau pas gydyto. 

Liepė niirkyt druskos 
valdomos sodos sltiedirn 
bet tai nieko negelbėjo. T 
paskui liepė d ė t i kai 
tus kompresus su borin 
rūgšties skiediniu kas po 
valandų ir protarpiais lie; 
vilgyti su cblorozine skiec 
niu. Už savaitės ranką j 
plojau vartoti.

Paskui už kelių savai? 
pasidarė vėl vienas spuog 
ant šlaunies, bot ne toks d 
delis. Vartojau cblovozi 
skiedini, tai jau beveik bj 
gia gyti. Bot va štai 
tras auga, ant blauzdos, 
nežinia, kada jie nustos nj 
ne kankine.

Gydytojo klausiau, 
nėr priežastie tiems 
earns. Tai iN sako: 
krėtimas — infekcija, 
lonėkite paaiškinti

Atsakymas.

Komisijantas.

snr 
a n

prpicipi]

Mscislaulio rajone (Oršos i 
Apygarda) susiorganizavo i ko-' 

imuną kaimais Paradzjna, susi-! 
’idedantis iš 230 kiemų. Nauja; 

komuna turi I860 hektarų že- 
to perėjo j komuną’ 

kaimas Gimbatovka, turintis 600 j 
hektaru žemės. Po Gimbatovkos, 4- 
susiorganizavo į komuną kaimas; 
Radzionovka, susidedantis iš 35: 
kiemų.

Oršos apygardos valstiečiai

Du Rogačovo rajono kaimai

organizavo į vieną kolektyvą 
že

HAGA, Holandija.—Ket-; 
virtadienį Anglijos delegaci
ja reparacijų konferencijoj 
išleido pareiškimą, kad ji 
susitarė su Franci jos, Bel
gijos, Italijos ir Japonijos 

i bus Įsteigti ne viena traktorių \ atstovais del reparacijų SU- 
kolona ir paleist dirbt kaimams.; . . . . . , _

1 O tos traktorių kolonos, indus- j lyi()S, kokia turi būt sumokė- 
i trializuodamos žemės ūkį, per-Į ta Anglijai.

kuris turės 2000 dešimtinių 
mes.

Raudonas Artojas”

nuPlačiausios proleta rialo 
nios, kurios dalyvavo pereitame 
kare, žino vertę ir bedugni 
niekšiškumą tos nelaimes, kurią 
imperial ištinę buržuaziją ant- 
meta žmonijai. Mūsą kasdieni
niam darbe mes turime murodi- 
neti i karo pavoju sąryšy su 
kiekvienu opesniu klausimu.

N. BUCH ARINAS.

gydytojas sake, tai]) ir vi 
Tai yra apsikrėtimas, ta 
tikra limpama odos lijj 
Kaip nors jums Į odos ą 

s dinius, gal per koki jply 
ma ar kokia menkutę ža 
dėlę, dasigavo pūliavii 
bakterijos. Radę sau J 
lankias apystova<, jos pi 
dėjo perėtis, daugintis, 
fo kilo įdegimas. Oda ] 
raudo ir ėmė ten susnlariJ 
ti pučkelių. Tą vietą, bed 
dant, pirštais ar kitaip į 
^krapštinėdami, jūs peri

dirbti prie anglių. Apie ant
rą valandą jau įvyko nelaime, 
ir jis neatsimena, kaip ten 
buvo, pasijuto, kad jis be ke
purės, patamsėję ir sužeistas.

i Kiti irgi buvo sužeisti. Pas 
tūlus dar užsiliko lempos ir 

i jie užsižiebę pamatė, kad 
i randasi pavojuje. Penki dar- 
i bininkai buvo po griuvėsiais, 
'girdėjosi šauksmas pagelbos; 
i du jau buvo negyvi, o tris 
i mums pavyko gyvus išimti. 
; Negyvuosius paliko, nes gy- 
I viems gręsė pavojus ir jie pil- 
! vais turėjo šliaužti dvi valan- 
i das, kol dasigavo saugesnėn 
! vieton, šliaužiant jiems, ra
kas vis spaudė ir spaudė že
miau. Vienoj vietoj vienas 

; dar pralindo, o kitiems jau 
negalima buvo, nes rakas už- 

| gulė žemai ir turėjo jieškoti 
. Taip jie šliau

žė visi, kurių tarpe buvo 
ir pavojingai sužeistų, vienas 
nulaužta koja.

Toje vietoje ant viršaus apie 
akras žemės kelias pėdas į- 

drebėjimas Ja-;sūnko žemyn, kai kurie kami- 
I nai sugriuvo, vandenines dū
dos sutruko. Vietomis žemėj 

i trijų pėdų pločio plyšiai pasi
barė. Išrodo, kad būtų įvy-

DURYEA, PA.
Nelaime Anglių Kasykloj
Rugpjūčio 27 d., Pennsylva-1

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 31 d.
—Genevoj mirė due Ii nė j ko

voj Ferdinandas Lassale, 
1864.

—Finlandijos reakcininkai 
nužudė keletą narių tos šalies j 
Komunistų Partijos Centro 1 
Komiteto, 1920.

—D)'. Sun Yat Seno našlė.1 
važiuoja i Maskva, 1927.

Rugsėjo 1 d.:
—Lozannoj prasidėjo Pir- Mtur išėjimo, 

mojo Internacionalo Antra
sis Kongresas, 1867.

—Mirė James Watt, išra-i 
dejas garinės mašinos, 1819.'

—Žemės i 
ponijoj,. 1923.

•—New Yorko policija-šni- 
pai užpuolė “Daily Worke- 
rį” ir suareštavo jo' redak- kęs didelis žemės drebėjimas, 
torius, 1927. į • J. Kaspariūnas.

Paskui iš čia vėl kitur p 
sikėlė.

veikiausia bus ikiri odos

gc
Karšti kompresai, jei tir 
ta, chlorozino skiediniu v 
gymas pakerta kelią toj 

, bakterijoms veistis, nes i

Man rodos, kad da sps

darbinink.tr
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Šie manevrai labai svarbūs.

3240 THOMAS ST.
Chicago, UI.
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Todel Amerikos imperia-

Komedija Viename .Akte
Surankiojo Benamis.

tyrų Meno Są.
(Lošime dalyvauja pc 

dvi motei

iko, ang- 
a riejamų 
ti, šautu-

P. S. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus.

Visi A. L. P. M. S. išleisti vei
kalai, operetės ir dainos, galima 
gauti pas A. L. P. M. S. rašti
ninką, adresuojant:
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

341 Walnut Street, Newark, N. J

LIMPAMA ODOS LIGA čiau jus tuos spuogus galė-
Brangus drauge daktare.

Širdingai ačiū už patarimus 
mūsų laikraščiuosj?. iš ku
rių daug pasinaudojau savo 
viduriams gydyti. Dar ma
žas būdamas (9 ar 10 me
tu), sirgau vandenį liga, o 
15 metu bū darnas^; iduriu 

į t i fu. Tai labai sudarkė 
A man nervus ir vidurius.

Naktimis negalėjau miego-

.tumėt nugydyti ir visai juos 
išnaikinti, jei imtumėt var- j 
toti da smarkesnių antisep
tikų. Darykite šitaip. Kuri 
tik ima rodytis spuogelis ar-i 
ba kiek parausta, tai tuoj 
ten nutepkite iodinos tink
tūra arba ir karbolio esen
cija (jei neapima plačiai tas 
apsirožymas). Už valandosI 
nutepkite vėl, o paskui jau'

čia — “ammoniated mcrcu-; 
ry ointment”. Galima ir 
aptvarstyti. Kur mostis 
susigeria arba nusitrina, 
aptepkite vėl. Kartą dieno
je galite nuvalyti borinės' 
rūgšties skiediniu arba ir' 
chlorozinu, o paskui ir vėl j 
ta mosčia aptepę laikykite, 
kol visai išgys.

Visą tą laiką, po kiekvie
no dasilytėjimo arba pęr- 
raišiojimo tų žaizdelių, nu
sivalykite gerai rankas, kad 
jom ligos perų neišnešiojus 
kitur. Namiškiai irgi tegul 
be^ reikalo nelenda, kad ne- 
apsikrėstų sau odos.

Kai liga nėra perdaug įsi-1 
galėjusi, tai paprastai už- į 

. v. , j tenka kas diena spuogeliuskunes mažiukas spuogas, o • b 
aplinkui pasidarė raudona; į 
sutino ranka iki riešui.

Nuėjau pas gydytoją. 
Liepė nairkyt druskos ir 
valgomos i 
bet tai nieko negelbėjo. Tai žovjų), vaisių. Bet 
paskui liepė dėti kais-. gVkite tuo pačiu 
tus kompresus su borinės u ’ ...
rūgšties skiediniu kas pora (krakmoliniais) 
valandų ir protarpiais liepė i kad išvengus viduriuose rū- 
vilgyti su chlorozine skiedi-, ajmo. Kai valgote rūgščius 

4nnŲ. L z savaitės ranką jau vaisius bei uogas, tai tuo 
galėjau vartoti. tarpu duonos, pyragu, bul-

Paskui už kelių savaičių viii ar kitko iš skrobvlų ne
pasidarė vėl vienas spuogas valgykite*. Abelnai, skroby- 
ant šlaunies, bet ne toks di- Rj vartokite mažiau.
delis. Vartojau chlorozine! Jeifru visos.šitos priemo- 
skiedini. tai jau beveik bai- n^s nenorėtų iums duoti žy

miu pasėkų, tai duokite sa
vo šlapumą ir kraują ištirti, 
kad kartais nebūtų cukrinė 
lira (diabetas).

Kai saulėta diena, tai. 
rerai nuvalė, nušluostė už- 
rožvtas vietas, leiskite sau
lei ant iu šviesti. Abelnai. 
būkite dažniau ant saules.

dulius. Paskiau, pildyda
mas Jūsų patarimus apie 
maista ir kitką ir vartoda
mas naminio limonado, vi
durius sau gerokai sutvar
kiau. Ir, rodos, jau visa 
kas gerai.

Bet va jau bus pora mė
nesių, kaip ant mano kūno 
pasirodė kokie tai keisti 
spuogai, vienas paskui kitą.! 
Pat pirma atsiranda raudo
na dėmė ir labai skauda, o 
pūlių nėra. Už kokios sa
vaitos pasidaro viršūnė. Ka- 
da ją išduria, tai apačioj 
matosi geltona skylutė, ku
rios negalima nuvalyti, nes 
skauda. Kada trys užgijo, 
tai atsirado ant dešinės ai

Tuo patim tarpu valgyki- 
; te sočiai gero, lengvo mais
to, kad pakėlus kraujo at- 

isparuma: kiaušinių,. .. .... -........... (L 6,
socles skiedinyj.. pieniškų, žalienos (dar

gia gyti. Bet va štai an
tras auga ant blauzdos, ir 
nežinia, kada jie nustos ma
ne kankinę.

Gydyto] o klausiau, 
nėr priežastis tiems 
crams. Tai lis sako: 
krėtimas — infekcija, 
lonėkite paaiškinti
^Laisve”, kain greičiau ta- 
tai prašalinti ir kas daryti.

kas 
spun- 
ansi- 
Ma-
ner

Atsakymas.
Taip, kaip jums vietinis 

gydytojas sake, taip ir yra. 
Tai yra apsikrėtimas, tam 
tikra limpama odos liga. 
Kaip nors jums į odos au
dinius, gal per kokį įplyši
mą ar kokią menkutę žaiz-i

Dienraščio Laisvės Naudai!

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Įvyks Nedėlioję :

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

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

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Vadovaujamas L. B. šalinaitės.
Lyros Chloras iš Philadelphijos, Vadovaujamas J. Jurčikonio.
Draugas R. Mizara, Vienas iš “Laisvės” Redaktorių, Sakys Prakalbą.

£

neval- 
kartu 

rūgščių vaisiu su miltiniais

Lyros Choras, Philadelphia, P a.

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

kai, daugiau žinomi svetimtaučiams. Sverianti po 170 svarų insiekianti 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. STROITS, sveriantis 
175 svarus (pastarojo oponentas irgi nėra kol kas žinomas).

Bus skanių užkandžių ir gėrimų
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Manevrai—“Exposition of 
Aviation”

Su pereita subata (24 d. 
rugpjūčio) čia atsidarė “Ex
position of Aviation,” geriau 
sakant, paskiausios technikos 
karo manevrai. Patriotizmo 
mašina dirba visais garais,

dasigavo puliavimo Pradedant Chamber of Com
merce, baigiant nusususiais 
boseliais, išdirbystėše 
juodos spėkos paleistos dar
ban, kad išjudinus darbo kla-į 
sę į žioplių eiles, kur yra ro- 
doma įvairūs sugabumai orlai-

bakterijos. Radę sau pa
lankias apystovas, jos pra
dėjo perėtis, daugintis. Iš 
Vo kilo įdegimas. Oda pa
raudo ir ėmė ten susidarinė- 
ti pučkelių. Tą vietą bėgy-,vininkų ir kitų karo mašinos 
dant, pirštais ar kitaip be-'dalių. Be oro “paukščių,”i, - , ,----- • _ sausžemi0;

karo vienetos—dalys pilname | 
... ; prisirengime; kitais žodžiais,:

irgi įsigalėjo. ■ vėliausio būd o manevrai pil- 
vėl kitur per-'noje šio žodžio prasmėje.

Amerika šuoliais rengiasi į
v . karą. Kas iki šiol buvo nai-

apiasymą, tai|vus, neturėjo ganėtinai įrody-

^krapštinėdami, jūs perkė- kartu dalyvauja ir s
* 1 | Imvn xTinnnrAC*____ rl n lire?

lėt tų pačių bakterijų kitur.

Paskui iš čia 
si kėlė.

Pagal jūsų 
veikiausia bus įkiri odos Ii- mu’ šiuom kartu jų užtektinai 
ga “Impetigo Contagiosa”, gavo.
Išgydyt ją galėsite. Jūsų sie manevrai Iabai svarbūs 
gydytojo būdai gana geri. juk 1930 m„ veikiausiai, įvyks 
Karšti kompresai, jei tins- taip vadinama 
ta, chlorozine skiediniu vil- 
gymas pakerta kelią toms J?- .

J bakterijoms veistis, nes tai !st®‘ k'?.’.p tik ir “‘•■.P^irody- 
į J ti Anglijos imperialistams —

, -4^ :’a geras antiseptikas. didžiausiam savo oponentui,
Man rodos, kad da spar-1 kad' Amerika turi būti viso

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 cit 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.

svieto “apekūnu,” o ne kas ki-i Valstijų džiugų norą būti viso ! stryčio finansierių yra noru f 
tas. I pasaulio tvarkdariais ir poli- dar daugiau aukso susikuop-

Viso pasaulio didesne da-j cistais. Jų manymu, patvar-| ti, dar daugiau rinkų užgricb- 
lis aukso yra Jungtinių Valsti-j kius taip, kad yra Amerikoje, | ti,” sako atsišaukimas į dar-

• darbininkas, į bininkus.
O auksas, pavirtęs j be galo ir krašto, išnaudoja- 

yra vi- mas, kelis syk daugiau pro- 
Europos' dūktų sutveria, negu kurioje 

kitoje pasaulio šalyje ir proti
niai yra sukoneveiktas savo 
klasės reikalų pažinime. Bet, 
nežiūrint visų blogųjų pusių, 
yra viena šviesi, išeitis darbi
ninkų klasei. Kodėl? Atsa
kymas: ji sudaro milžinišką 
didžiumą; ji sudaro šioje ša
lyje virš 40 milionų, su kietais 
raumenimis vyrų-moterų. Ar
mija didesne už visą džingų 
imperialistų armiją.

Kada džingos plojo, rėkė, 
šaukė ura, J. V. Komunistų 
Partija nemiegojo, šimtai jos 
narių skleidė anti-karinius la
pelius ir “Gynimo Sovietų Ru
sijos.” Aiškino šių manevrų 
tikslą ir kad už jų gludi dar
bininkų klasei skerdynė, nau
jas vargas ir skurdas. “Mor
ganų,-Youngų ir kitų Wall

visos jų—Wall stryčio bankierių sa-į (?—Red.) kur 
; vastimi. C
“dievo veršį”—dolerį, 
sogalis ant visko.
valstybių rytdiena vis daugiau 
ir daugiau prigulės nuo Youn- 
go-M organo “malonės,” kad 
atsilaikius prieš bolševizmo 
p a vo j ų—d a r b i n i n k ų k 1 asę.

Taigi, šioje parodoje Dėdė 
Samas nebuvo žioplys. Jis pa
rodė visų šalių, o ypač Euro
pos valstybių atstovams, jog 
su juomi sunku sulygti. O 
technika vystosi tokiu greitu
mu, kad nustebino visus susi
telkusius atstovus, — giriasi 
“Dealerių — Pressu” (? — 
Red.) korespondentai. Be to, 
iš antros pusės darbininkų 
klasė, palyginus su Europos, 
atsilikus labai toli.
Šamo antras didelis 
prieš kitus 
listus, ypač 

Taip ir

Komunistu Pai 
j darbininkų klasę, 
' rui, mokėti ginklą vartoti. 
I Vieton keliauti kiton šalin 
i jieškoti “priešų,” kurių neži- 
i no, nepažįsta, atsukti ginklą 
j prieš žinomus darbininkų 
I priešus. Iš karo išvystyti ci- 
' vili karą nušlavimui išnaudo
tojų klasės. Taip padaryti, 
kaip padare Sovietų Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai, pra
šalindami išnaudotojus, įsteig- 

I darni proletariato diktatūrą.
M-ka.

SAN DIEGO, Cak—čia 
kasdien virš 1,000 bedarbių 
susirenka į valstijos darbo 
suradimo biurą, bet darbo 
negali gauti.

Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvoj imą; telpa daug gražių eilia- 
raščių 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 klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams (ik__ $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 PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GE&AI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j 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
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

John Naujokas 
Reikauskas,

iu. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesi s po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

214 .Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi 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 
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 pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Ralių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn, N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Centu
Atsiųsk 60 centij, tai gausi visokiu 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
vidurių užkietčiimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no 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 Hera, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų 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 mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografiste
fotografuoju, didinu ir NUIU- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedelio- 
■tii nuo 9:30 iki 6 vai. po piety

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARB
WILKES-BARRE, PA.
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the working class.

won

Union

must

to-

children
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the 
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The 
center

HARRY E1SMAN TAKEN
TO REFORMATORY

active 
to a 

All this 
Pioneer,

WILL TAKE UP FIGHT
AGAINST CHILD LABOR

are 
the

c on ve ti
the coal mines, 

seaports, steel

war pre- 
and how

will form a new trade 
center in the United

Mat, jeigu jaunuoliai 
į armiją, neis kariauti 
reikalus, nei malšinti’

1 him. Workers Children, 
against this frame-up.

Comradely yours, 
L. T., N. Y. Pi

Hold Childrens’
for Gastonia Defense

In answer to the attempts gathered here from

central bureau of.the Pioneers
fight, reviewed the marchers, and

I addressed the huge meeting
thei j at the first session of 

Conferences Congress.
Thousands of Pioneers 

ail

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba

8701

—*

ri

B

CJ

mem

Padirbti iš Suderintu Hav. *
Tabakų. Vidurys vien ti 
importuotų tabakų.

nuliūdimo Iva 
Ai

Puslapis Ketvirtas 'F LAISVE šeštadienis, Rugp. 31, 1929

LETTER BOX

CLEVELAND CONVENTION WIL FORM MILITANT 
UNION CENTER

All over the country, the 
workers are waking up to the 
need of organizing themselves 
into new, militant, industrial 
unions, that will fight in their 
interests, against the bosses.

These workers, who know 
the need of organization, have 
all sent delegates tp the big 
Trade Union Unity Conven
tion, which opened in Cleve
land on’August 31st.

Thousands of workers from 
all the main industries will be 
represented at this 
tion. From 
textile mills,
mills, needle trades workers, 
food workers, auto workers, 
all" these will come as deleg
ates to this great meeting, 
which 
union 
States.

country who are the most bit-i 
terly exploited by the bosses. |

A special point - that this; 
convention will take up is the 
fight against the exploitation 
of over three million child 
workers in this country. These i 
child workers work under the 
worst conditions, and the bos- 

, ses are able to rob them easi- 
i ly because they are not organ
ized, and so cannot put up a 
fight against the bosses.

The workers children must 
realize that if they are to put

■ up a fight against the bosses, j 
and. end the misery of 
child workers, they 
ganize themselves.

Child workers! 
gether with other 
who work with you

1 delegates to the
• ... There 

will join

workers need this new 
because the American

Federation of Labor is not an 
organization fighting for the 
workers, but it sides with the 
bosses all the time. The A.
F. of L. has always refused to ; against the bosses, 
organize the millions of un
organized workers in this

Ad. No. E-49
Pašalina gaivos skaudėjimą 

ir vidurių paįrimą
•

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pašalina galvos skaudėjimų ir vidurių pa- 
jrimų, konst i pači jų. inkstų ar pūslės suer
zinimų ir panašias ligas, kurios paeina nuo 
prasto virškinimo ir pakrikusio išsivalimo. 
Nuga-Tone taipjau sustiprina nusilpusius 
nervus, muskulus ir organus, suteikia ramų, 
poilsingų miegų ir padidina svarumų liesiu, 
sumenkėjusių žmonių.

P-as William Gailės sako: "Pirm pradė- 
siant imti Nuga-Tone aš kas vakarų turė
davau galvos skaudėjimų, pilvo skaudėjimų 
ir mano o<la buvo neaiškios spalvos. Da
bar aš nebeturiu daugiau galvos skaudėji
mų. negi vidurių skaudėjimo, o mano oda 
yra skaisti ir ružava.” Nuga-Tone sutei
kia tokias pastebėtinas pasekmes, kad kiek
vienas, kuris nėra sveikas, ar kuris jaučiasi 
silpnas ir nervuotas, turi būtinai 'juos pa
bandyti. Jūs galite gauti Nuga-Tone visur, 
kur tik vaistai yra pardavinėjami, arba jū
sų vertelga gaus del jūs iš urmo vaistynės.

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

CASTON ROPSEVICH

Dear Young Comrade Corner;
A few days ago I was at 

Third National Convention of 
Labor Sports Union. There were 
workers-sportsmen coming from all 
over the country. The convention 

j discussed many important problems.■ * ** 1 * nr'' “ »
. This will be a 

group of workers to protect meet- 
> Į ings and demonstrations from the

--- -.r...... c ------- They are The formation of a workers’ Defense 
giving money for trucks and Corps was taken up.

_ . • nr xir/A vlrrtVcj L
machines lor the Red Army, i [ 
and they are holding big de- j police and gangsters, 
monstrations 
tacks on the USSR 
ers’ children all over the this Iconvention passed 
country must rally to the sup
port of the first workers gov-

i ernment, which is our father-

against the at-1' The most interesting thing to me 
r... was the report on the Junior oec-

Ihe Work-j tion of the Labor Sports Union. The 
I a>.resolution .fav

oring more attention to be given to 
the Junior Section. it points out 

1 the role of .sports in the 
parations of the bosses, 

' the workers children cat
over to the workers through sports. 

After the convention there was a 
i big’ national championship meet, in 
I which many events were set aside 
i for the Juniors: all workers’ chil- 
! dren shout'd Join the Junior Section 
į of the Labor Sports Union.

Comradely yours,
H. i)., N. Y. Pioneer.

Show the bosses that if they 
will attack the Soviet

i they will find millions of the 
workers and their children 
who will defend the Soviet 
Union, and who will fight for 

establishment of a work
rule in the U. S.

I

Childrens’ Delegation in
Moscow at Opening

Of Pioneers Congress

išeiname dalinti prieškarinius- 
lapelius—daliname juos žmo-į 
nėms ir lipiname juos prie sie
nų bei stulpų, policistas seka 
mudujir plėšo juos. Eina, na
bagas] savo pareigas, nes jam 
jo bosas—kapitalistas įsakė tai 
daryt, 
liestos į 
už jų 
streikų, kapitalistų klasė pa- i

plaukė čia trečiadienį, per
plaukdamas Atlantiką į ke
turias dienas, 15 valandų ir 
42 minutas, prie normališkų 
oro aplinkybių. Tuo būdu 
padarė naują rekordą grei
to perplaukime per Atlanti
ką į Cherbourg. 1924 me
tais rugpjūčio mėnesį An
glijos laivas Mauretania bu
vo padaręs rekordą, per
plaukdamas į 5 dienas, 1 va
landa ir 49 minutas

Telefonai: So. Boston 1662—137

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
832 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

BALTIMORE, MD
Amalgameitų kriaučių 

jos lyderiai, norėdami

ką, prižada visokių n 
mų. Kelios savaites ;■! 
vo sušauktas masinis m 
į lietuvių svetainę. A 
vietos amalgameitų uni.i 
riaus viršininkai, kurie 
jo pasakoti, kad jie i> 1 
daugiau nieko nenori, k 
išeiti į streiką, kuom 
skelbiamas. Jie nem 
nosinių duoklių. G 
dabar ir duotumėte, 
neimtumėm.

■ Olivinu, JYCvpil/cUlOLU KJclbU |

; liks bejėgė ir, kad kokios, pri-j
■ sieis pildytį bolševikų obalsis 
;—kas nedirba naudingą žmo
nijai darbą, tas nevalgo.

Surengiame del Gastonijos! 
istreikierių prakalbas ant gat- 
ivių. čia vėl policija iš kailio 
I neriasi ir ardo mūsų, prakal
bas, bet savo tikslo neatsiekia. 

; Jeigu mus nuveja nuo vienos 
'gatvės kampo, mes susitelkia-į 
] me ant kitos ir vėl varome sa-į 
I vo darbą. Tiesa, areštavo ke-! 
lis jaunuolius ir vieną j aunu o- ■ 
lę, bet į jų vietas stojo kiti į 
draugai, kurie tęsė, prakalbas i 
tolyn. ■

Pasidėkavojant tokiam poli- ’ 
cijos persekiojimui, mes nuta
rėme surengti net tris dienas 

j savo raudonojo jaunuolių vei- 
I kimo, kurios yra nuskirtos 
I. rugsėjo G, 7 ir 8 dienos. To- 
j mis dienomis dalinsime prieš
karinius ir Gastonijos streikie- 
rių atsišaukimo lapelius. Gi 
G d. rugsėjo, vakare, turėsi- ; 
me masinį mitingą Grand Fra- j 
ternity Hall, 1G2G Arch St.,!

■ Philadelphia, Pa. Rugsėjo 7Į .... 1; d. mes išvažiuosime į pionie- 
1 rių kempes, Lumberville, Pa., j 
; kur turėsime vakarienę, bus! 
' perstatytas sceniškas veikalas j 
i ir muzikalė programa. Ant ry-: 
• tojaus, tose pačiose kempėse, l 
: bus prakalbos, šokiai ir šiaip 
pasilinksminimas.

Aš pageidaučiąu; kad Jau-; 
nųjų Komunistų Lygos! masi-' 
niuose mitinguose ir išvažiavi- i 
muose į kempes, dalyvautų j 
dar neprigulinticji prie mūsų ' 
Lygos jaunuoliai ir jų tėvai, Į 
jeigu jau ne veluk ko kito, tai ■ 
bent veluk to, kad persitikrin- ; 
ti, jog komunistai nėra tokie j 
baisūs, kaip kapitalistų tarnai 
juos piešia.

Kas iš' jaunuolių norėtų su
sipažinti su Jaunaisiais Ko
munistais ar i dalyvauti jų iš
važiavime į kempes, atšilau- , 
kykite į mūsų mitingus, kurie ; 
įvyksta kas seredos .vakaras, j 
1124 Spring Garden St., Phi-

kriaučių 
jau daug

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pa geidavo tDear Young Comrade Coiner 

i About two weeks ago, the 
i sent Marry Eisman, a very 
: Pioneer of New York, away 
reformatory for 6 months, 
because he was a militant 
and fought for the working 

Afraid that the workers’
of New York would protest, they 
took him away in secret. But they 

away with Such a thing.
They can’t railroad our comrades 

j away like that without getting 
something in return!

1 And the Pioneers will give them 
We will organize the

I children to protest against Harry’s 
' imprisonment! And the bosses will 

release 
protest

Get
children

and elect 
Cleveland

iconvention. There all the 
workers will join with you 
in a fight for better condi
tions, and against the system 
of exploitation.

Workers children,
the Trade Union Unity Con- j Communist Party, the Young
vention, which will be an ef- Communist League, and of the ! scaiw an(! wi!i. W.0.?0 
fective weapon for the work
ers to use in their

Moscow.—The A 1 1 - Union 
i Congress of the Russian Pio- J won’t bet a 1 rni 
neers opened here a few days ■ 

i ago. A huge parade marked ' 
'the opening day. Represent-] 

support atives of the Government, the i

I of the bosses to railroad 13 different part of the Soviet 
i Gastonia workers to the elec-jUMon. There are also many 
| trie chair, and 10 other strik-1 
ers to long terms in prison, I 
the workers and their chil
dren all over the country are 
mobilizing to defend them.

The international
Defense and the Workers In
ternational Relief have formed 
the Joint Gastonia Defense 
and Relief Committee, which 
has a special children’s com
mittee. They have started a 
campaign to organize huge 
protests of the workers against 
the frame-up.

The worker’s children are 
also playing a big role in 
helping to free these workers. 
The Young Pioneers have 
taken the lead in this work, i fjg]]į Against BoSSCS Wats! 
and have called a number of w? f o • , iy • i
conferences, in 
New York, and 
these meetings, 
will discuss how 
ney for the defense, and howfof the World War, the revo- 
to get all other workers’ chil
dren to help in the drive.

It is your duty, as a work
er’s child, to join in these con
ferences, and to organize 
“Workers Relief Scouts” to do 
their share to free the Gasto
nia strikers.

Remember Sacco and Van
zetti. Show the bosses that 
they dare not murder the 
leaders of the working class!

There are also many 
delegations from other count
ries, among them the one from 
the United States, which re
ceived a great welcome.

Comrades, write to' us. Tell about i 
■your conditions in school. Tell 
what you are doing to help the ] 
workers in their struggles. As soon i 
as anything of interest happens, ! 
write to us about it, and we will try I 
to print it.

BIG QUESTION CONTEST!
WIN BIG PRIZES!

PO 10 CENTŲ IR c

Labor I
Comrades, our delegation is 

over there! Now lets see 
what we can do for it when 
it comes back. It will tour 
the country, and the Pioneers 
will issue a booklet as the re
port of the delegation. Ar
range meetings for it, and 
send in money for the book
let.

Hail ^International Youth Day!

Chicago, ini Defend the Ssviet Union! 
others. At 

the children 
to raise mo- 14 years ago, in the midst

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
EJĮUĮUĮAECJ *\?S. Tel. Stagg 6533

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

lutionary young workers gath- 
| cred in Berne, Switzerland. ■ 
: The Socialist leaders of the į 
I Second International had be-1 
trayed the working class. They 
had urged the workers to

I fight for the bosses. Only ] 
Lenin, Liebknecht, and a few > 
others in each country re- 

imained loyal to the workers. I 
The Young workers also re

fused to be traitors to the' 
workers, so they began to plan ; 
how to fight the war. They I 
prepared the way for the or
ganization of the YOUNG 
C O M M U N 1 S T INTERNA-, 
T1ONAL, the leader of the j 
young workers and workers’ I 
children all over the world.

September 8th is Interna
tional Youth Day. On this 
day, the young workers and 

will demonstrate 
attacks on the Soviet į against the preparations for 

the new imperialist war and 
pledge to defend the Soviet 
Union. At this time when the 
bosses are preparing an at
tack on Workers’ Russia, our 
answer must ring out clearly! 
We will defend the workers’ 
fatherland ! 
the side of 
against the 

Workers’
strate oh International Youth 
Day. Show your solidarity 
with the masses of young 
workers.

Fight against the bosses pre
parations for war!

STAND 
the Soviet 

Join the 
America.

Bosses Continue Attacks on 
Soviet Union. Workers 

Will Defend U.S.S.R.

Chinese war-lords, 
backed by the foreign imper
ialist bosses, are keeping up children 
their 
Union. They are trying to 
provoke the only workers and 
peasants government in the 
world into a war, in which 
all the bosses’ governments 
will join, and try to crush the 
Soviet Union.

The Imperialists are mass
ing about 150,000 troops on 
the border, along with many 
White Guards. They are 
constantly raiding towns ,on 
the Soviet side of the border. 
The Red Army has repulsed 
these bandits, who are really 
the advance guards of the 
armies of America, Great Bri-

The workers and. peasants 
of the Soviet Union are ready 
to defend the fatherland of

We will fight on 
the workers, and 
bosses!
children, demon-

READY to defend 
Union!
Young Pioneers of

Many letters hąve come into the 
office of the Young Comrade Cor
ner, answering the questions in the 
contest that we are conducting. If 
you answer 15 out op 20 questions 
for 4 weeks in succession, you can 
win the prize of the international 
Pioneer emblem* The answers to 
these questions arc to be found 
among the articles in this corner# so 
read them carefully 
the answers to Editor 
rado Corner, 43 E.

and then send 
, Young’ Com- 
125th St., N.

the questions

Che 
the

working’
E. J. Jackson.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia
tus

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptickorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ci 
rus taipgi ir per paštą išsiui 
nėjame, kaipo užsakyn 
/Orderius).

IIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIII

The following 
for the week:

1. Why should 
children support 
Unity Convention?

2. What can the workers children 
do to help save the Gastonia strik
ers?

3. Who is in back of the Chinese 
attacks on Soviet Russia ?

4. Why does .the Russian govern
ment greet the Pioneer congress, 
while the American government per
secutes the Pioneers?

5. Who was the founder 
international young worker: 
ment?

Bremen Perplaukė Atlanti- 
ką į Keturias Dienas ir 

Penkiolika Valandų
CHERBOURG, Francija.- 

Vo kieti j o

PHILADELPHIA, PA.
Įspūdžiai iš Jaunųjų Komuni

stų Lygos Veikimo

Gyvendama keliolika mylių 
į nuo Philadelphijos ir lanky
dama mokyklą,, neturėjau pro
gos susipažinti su komunistais, 
apie kuriuos mokytojos prikal
davo mums į galvas visokių 

! baisybių.
Vienok, išėjus iš mokyklos 

Hr gavus darbą didmiestyj, 
Philadelphijoj, gavau, progą 

; įstoti į Jaunųjų Korini n istų 
i Lygą ir norėdama pasidalinti 
■ su kitais jaunuoliais savo įspū- ‘

•Fdžiais, išreiškiu juos viešai per 
dienrašti “Laisvę.”

Mūsų Jaunųjų Komunistų 
Lygoj priguli įvairių tautų 
jaunuoliai ir jaunuoles. Susi
rinkimai būna gan skaitlingi 
ir draugiški. Mes jaučiamės, 
kaip vienos motinos vaikai— 
broliai ir seserys, 
dabar suprantu 
vienos 
klasės, 
seserys

Ir, kaip aš 
mes ir esame 

motinos, darbininkų 
jaunuoliai, broliai ir 
ir turime viena savo

priešą, tai kapitalistų klasę, 
prieš ką meš privalome ir ko- j 
voti. . ,

Išėjus iš mokyklos, jaučiau-; 
si, kad 
gaitė, 
lenktis 
save.
darbuotis komunistiniame vei
kime, persitikrinau, kad* ma
nęs, tokios menkos mergaitės, i 
dviejų Šįintų svarų policistas 
bijosi. /

■Štai, mudu su kitu draugu 1

JONĄ

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už e

G

l
13I

PETRUŠKEVIČIŲ

162 BROADWAY
Resideijcija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tek, So. Boston 0304-W.

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
aš esu tik silpna mer- 
prieš visus privalau 
ir bijoti tvirtesnio už 
Bet dabar, pradėjus

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 
kainą.

1023 Mt. Vern,on
PHILADELPHIA,

už žemą

Street
PA.

Mes išmokiname taisyti ir valdy 
automobilius į trumpiausi laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 
Taipgi duodame važinėjimo low- 
jas už $10. Pamokos dicnomi.Jjr 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki D* vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

DARBININKAI STOKITE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašeJpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.09
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 melų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300/ 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbiu 
kite lietuvius rašytis j jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽeMŪ SAVO 
VIETĄ 1-iną DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikalais 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks
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Puslapis Penatas

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKASKIŠENINIS ŽODYNAS
yra Susidedantis iš 18000 žodžių

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

Ten Eyck Št.46
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KUPSTIS

metais Senabono 
darbininkai norėjo

TULSA, Okla.—Čia mies-

vą 
jai

“LAISVĖ

Šioje dirbtuvėje dirbo 
lietuviai ir jie nu-

.Norėdami tinkamai apsirengti,1 
žinokite kad

H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

oilil°l111°

i WORCESTER, MASS.
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s. A pd ra ūdos 
‘ių 
JAM

RIU
VALGYK

Rugį). 31,

(>\|)W.\\

'■.VAfaan.

Tel. Stagg 6533

liina pirkti vai.s- 
cabartiniu laiku.

vininkas
>T„ DETROIT

me
Iį trumpiausį laikąi 
jam laisnius ir dip- 
; mokslo kursas ^5. 
ne važinėjimo L 
Pamokos dienom 
^formacijos /J y' 
ryto iki vai. vaka
rais m0 11 vai. iki

Lietuvis mokytojas

All’O
, cor. 1 ith St., N. Y.

'.00
'.00

bisėmis vyrai 
imžiaii:

me - $30(1?
- $1,000

A. ir kalbin
siąs kuop'as. 
i 50c dovanų.

A. reikalais 
etorių:

■
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prisi
Amalgameitų kriaučių 

jos lyderiai, norėdami 
gerinti prie lietuvių darbinin
kų, prižada visokių malonu
mų. Kelios savaites atgal bu
vo sušauktas masinis mitingas 
į lietuvių svetainę. Atėjo ir 
vietos amalgameitų unijos sky
riaus viršininkai, kurie pradė
jo pasakoti, kad jie iš lietuvių 
daugiau nieko nenori, kaip tik 
išeiti į streiką, kuomet jis bus 
skelbiamas, 
nosinių duoklių. Gi 
dabar ir duotumėte, 
neimtumėm.

Vienok, sunku prie 
kriaučių prisigerinti, 
jau daug pergyveno

Jie nenori ir me
di, kad 
tai mes

lietuviu 
nes jie 
ir žino,

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

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

-kaip amalgameitų viršininkai 
gaspadoriauja.

Kliaučiai pasakoja, 
pradžioje šių metų Hambur 

■ l gio dirbtuvė jau būtų suban-! 
krutinus, bet jai pribuvo pa-; 
gelbon amalgameitų viršinin-l 

’kai. Jie paskolino 17,000 do-i 
lerių ta išlyga, kad darbdavės. 
leistų suorganizuoti uniją ir į- 
vestų sistemą išrinkti iš dar
bininkų mokesčius, priklausan
čius unijai. Kada viskas bu
vo padaryta, tai darbdavis, 
mokėdamas darbininkams al
gas, pradėjo pasilaikyti po po
rą dolerių sakydamas, kad tas 

i priklauso unijai. Pagalinus, 
vieną savaitę išmokėjo tik pu
sę algų, kitą savaitę tas pats 
pasikartoja. Dar tolinus dnrb- 

' davis pareiškia, kad jau ir vi- 
I sai nemokės. Tas buvo 11 d. 
j birželio. Darbdavis nunešė 
darbininkams algas, o unijos 
viršininkai visai į tai nesiki
šo. Jiems nesvarbu, kad dar
bininkai algų negauna, o tik 

' svarbu, kad iš darbininkų iš- 
' kolektavus mokesčius ir pa- 
' tiems pasidarius geras algas, 
i nes jie gauna nuo 50 iki 60 
i dolerių į savaitę, nieko neveik
dami.
didžiumoje 
kentėjo.

Pereitais 
dirbtuvėje 
išeiti i streiką, nes darbo są
lygos labai prastos. Bet uni
jos viršininkai dėjo visas pa
stangas, kad darbininkų Į 
streiką neišleidus. Mat, jeigu 
iš čia išeis darbininkai į strei
ką, tai tuomet viršininkai ne
galės iš darbininkų išrinkti 
duokles ir; patys gali pasilikti 
be algų. Tuomet atvažiavo 
ponas Hillmanas ir pareiškė, 
kad darbininkai neprivalo eit i 
į streiką, turi dirbti, o jis vis- j 
ką sutvarkys. Nes jeigu dar
bininkai išeis į streiką’, tai fir
ma galinti subankrūtyti. žmo-

nės pasakoja, kad pats Ilil- 
manas esąs į šią firmą įdėjęs 

kad ! nemažą pinigų sumą, todėl ir 
| neleidžia darbininkų streikuo- i 
; ti. Kelios savaitės atgal vėl ' 
i tarpe šios firmos darbininkų ' 
j buvo bruzdėjimas ir norėjo iš- 
' eiti į streiką, bet unijos vir-;
šininkai neprileido.

Visa tai matant, niekas iš' 
lietuvių nenori prigulėti prie : 
amalgameitų unijos ir geriau 
linkę prigulėti prie naujai tve
riamos unijos. Ir kaip čia : 
bus noras prie amalgameitų 
unijos prigulėti, kuomet dar- . 
bininkai moka duokles, o iš 
unijos jokio užtarimo neturi,

taip elgiasi, Kaip lik nori, m.i- 
mušinėja jiems algas, kada tik 
nori ir t. t. Lietuviai darbi
ninkai stačiai sako, kad nėra 
išrokavimo priklausyti prie le
kios unijos, kuri daugiau nic-

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 

j vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokėdami 

, nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako ... turime del 

i vaikų. Mergaitėm jupelių ir, 
įvairių smulkesnių drabužiukų. ■

Gerai jsitčmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.
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kuo nesirūpina, kaip tik savo 
reikalais. Naujoji kriaučių 
unija, organizuojama kairiųjų 
darbininkų, čia turi gerą dir- 

lietuvių tarpe, nes lietuviai 
pritaria.

F. S. Klishis.

MILŽINIŠKAS PELNAS 
WESTINGHOUSE 

KOMPANIJOS

algas. Vidutiniai darbinin
kų algos nuo 20 iki 27 do
lerių į savaitę. Jaunieji dar
bininkai, vaikinai ir mergi
nos, kurių labai daug dirba 
toj kompanijoj, negauna nei 
$20 i savaitę.

žuvo Du Poiicistai
Kovoje su Banditu

ITTTSBURGH, Pa.-West-1 
inghouse Electric Kompani-; t0 

kad pereitais krito susišaudyme du poli- 
ji padarė gry- cistai ir banditas Gregg, 

kuomet policija bandė jį su-no pelno $20,814,940.
Taip, kompanija padare 

milžiniška pelnų, bet darbi
ninkai turi dirbti už mažas

State Banko Wichita mies
te, liepos 26 d.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO  JA S
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkainiaurias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone------------------- Main
Bell

fe’.5 Greenpoint C6SI

9669
Oregon 5136

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Kiekvienas žmogus, norintis iš- 
vengti klaidų ir nemalonumų 
lietuvių arba anglų kalbose turi 
įsigyti šį žodynėlį ir visada turėti 

savo kišeniųje.

OVER GLOBE CEfflYKI) DIRBTUVES UZ DYKA!

wMblii

g
j'e

o-l į

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

WORKERS UNION

Bridgewater Darbininku Kooperatyve Draugove
IBIlIBIHSIHBilIBIIIBHlBIlIiPlIlOlIlBlIlBIlIBII.lCUlBHIBIIoIISIIIBIIIBIH iiiBiiiBHiBiiiBiiiBiiiBiiieiiieiiieiiiBiiiBiiiaiiiBiiitiiirBinėmalHBiiitjihiė'ii

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darką 
atliekame greit 5r tinkamai.

Verkite* su inumii dei

K. M. 5.
644 Drigga Avcnr*,

R teigė woo tie Skyrius: 253
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kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
' ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

I Irka J 3 Y Toll's centai skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UV UftA luuo 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 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GKEENPO1NT MII

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

Kampa* Clermont Areno* 
TELEPHONE* JUNIPER »7»«

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
181 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ____________________  

SlųiKiauii pinigui m lavo adresu, užrašykite)

A6, Žemiau paiirašęt, liunčiu jutui VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prliiųiti URBAN’8 COLD POWDERS ir URBOLA, iu viiait nurodymai*, 
kaip vartoti. 
Vardai —-----------_-------„-------_----------- - ------------------------ --------——-----------

N*. —

Mlettaa

St. or Ar*.

StatM-.

itciiioiiiciii

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE. VOLUN1 LLR 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

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

PERSITIKRINKI!'! AR TURITE TEiSiNGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iŠ 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street* 

New York Cit v

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augSčiau. Van
duo, gesas ir 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 mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 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 I DR. Z1NS—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- 

■ šių 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-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 41 h Avė. ir Irving PL, New York 

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
A

80 Luby Ofisy ^Narnas

D.

L.

su-

PAJIEŠKOJIMAIeis

atsiei

SPORTAS
PRIEŠ

SALES—PARDAVIMAI
REPUBLIC LUNCH

A. VELIČKOS IR P SIAURIO

MALONAUS PASIMATYMO
Valgyklos Vardas Tas Pats

REAL ESTATE: Namai, ŽemėREPUBLIC LUNCH
475 Grand Street Brooklyn, N. Y.

J. IR O. VAIGINIS
'^IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIinill^

Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue

Apreiškimas Kuršy Rudens Sezono

NAUJA BUČERNE

416

Rašykit del Katalogo: 26-28 Union Sq., New York

Yorke 
buvęs

I Visi 
kit.

NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
sit.—Paban dykit 1

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

Telephone Stagg 0783

rugsėjo, 
M ichigan 

Vi-

neigė 
kurių 
tiek,

ANGLŲ 
KALBOS 
Pradiniai ir 
Aukštesni 

Kursai

• AUTHORIZED
. DISTRIBUTORS 

t 
NATIONAL
CASKLTS

LOUGHRAN GIRIASI 
ŠARKĮ

Kitą mėnesį New 
kumščiuosis su Šarkiu

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y

$800,000,000 “Subvei”

L. 
' kimas 
i Draugijų 
I Ave.

Viskas naujai pertaisyta, išdekoruota ir tinkamai išfor- 
nišiuota vieta. Užėję jausitės smagiai ir pavalgysite 

skaniai pagaminto šviežio maisto.

Telephone, Stagg 4409

RABIEVIČIUS

Komitetas.
i

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

PASIRANDAVOJA krautuve, tinka
ma del bučernės. Toj vietoj buvo 

bučerne per 40 metų ir dare gražų 
biznį. Kreipkitės po No. 120 N. 
4th St., Brooklyn, N. Y.

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet
UŽEIGA

jau senai matžmGsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Tai bus 
ofisų namas vi- 

pasaulyje; beveik 
pėdų augščio; jis lėšuos

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.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

yra svarbių

Sckr. N. Astrauskiene.
(207-208)

| Darbą atlieku
į Kreipkitėsį JONAS
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijo
krikštynoms ir pasivažinčjimanfS!
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 23^8

J. GARŠVA

Atidėta 9 Komunistu Byla >'

10

ti u o-

Iš Kriaučių Susirinkimo

būreliais, ' kolas ir priimtas vienbalsiai

jubileji

■ I

apvaikš- 
rugsėjo, 
Lyceum

ku- 
bei 
pa- 

taip

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

symai, šiluma ir šiltas vanduo, arti 
subway. Mrs. Warnakis, 4»37-48th 
St., 2nd floor, Brooklyn, N. Y.

(205-207)

PAJIEŠKAU kukoriaus arba partne
rio į restorano biznį, kur galima 

daryti gerų pragyvenimą. Kreipki
tės po No. 150 N. 4th St., kampas 

’Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
206-208

Harleme atidėtas iki rugsė
jo 24 d. teismas drg. J. Louis 

(Engdahlio, Al. Weisbordo,

PASIRANDAVOUA Frontinis kam
barys su atskiru įėjimu. Visi mo

derniniai įtaisymai ir patogumai. 
Mrs. Solo, 345 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., galite matyti tik kaip 6-tą 
vai. vakarais.

(205-207)

J IEŠKAU darbo valgykloj arba bc- 
kernėj, esu virėjas ir pyragų ke

pėjas. 'Puriu ilgų metų patyrimą ir 
i paliudijimus. Cook and Baker, 407 
I Keap St., Apt. 23, Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 0676. (207-209)

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Važiuokite Busais į 
Philadelphiją

Bušai išvažiuos į “Laisvės” 
pikniką Laurel Springs, N. J., ir . . . v v. , . i

j i • •• • Harold Wilhamso ir sesių ki-kuri rengia Philadelphijos ir . . , . . .
. .. s - j • i • tu komunistu, kurie buvo are-apielmkes darbininku organi- ' .. „ . ŲD . .v stuoti uz dalyvavima vienamezaciios. Bušai įsvaziuos nuo TZ . , L x--

oi • - » t f v ^4- * Komunistų Partijos rinkimų
. \ . Z -r .. _ kampanijos mitinge, atviramekampas Lorimer St. Kelione ,. A
. i . • a • t- Los 138th St. ir 7th Avė.j abi pusi $3.00 ypatai. Tuo- 
jaus užsiregistruokite “Lais- j-----------------------
vės” ofise, kurie manote va-! n v. • • n 
žiuoti sykiu su Aido choru. Dešinsparniai Gengsteriai

“Laisvės” Dienraščio 
10 Mėty Sukaktuvės

Dešinsparniai Gengsteriai 
: Primušė Lapeliu Skleidėjus

už ką jis balsuoja? Pirminin
kas paleidžia balsavimui ar 
jam paveda nusverti, už kat
rą sumą iš dviejų susikirtusių 
sumų. Didžiuma balsų pave
da pirmininkui išspręsti. Ta
da šartvietis savo balsą pa
davė už šimtą dolerių, o ne 
už penkis šimtus.

Nors ratelninkų Ivderiukai 
kalbėjo, kad jie nepriešingi 
Gastonijos streikierių rėmi
mui, tačiaus labai nudžiugo, 
kad šartvietis balsavo už ma- 

i žesnę sumą gastoniečiams. 
(Juk, rodos,’ jeigu jau būtų 
nuoširdumo s t r e i kininkams, 

(tai ko buvo tokiam Michelso- 
į nui, lūpą pakreipus, kelgėti: 
I “Va, kaip jums Šartvietis pa- 
i sitarnavo!”

Vėl 20,000 Žydy Protesto 
Mitingas prieš Arabus

16 d. rugsėjo sukanka 
metų, nuo “Laisvės” virtimo 
dienraščiu. Seninus “Laisvė“ 
ėjo tik 2 kartus į savaitę.

“L.“ direktoriai nutarė iš-! 
kilmingai apvaikščiot minimas 
mūsų dienraščio sukaktuves. Į 
Nutarta surengt didelį susi
rinkimą, kur bus mūsų geriau
si kalbėtojai ir padarys nuo-i 
dugnią peržvalgą, ką dienraš-i 
tis “Laisvė“ per tuos 10 metų1 
nuveikę darbininkų labui ir 
kaip ji išlaikė komunistinę li
niją. Susirinkime taip pat bus 
ir muzikalės programos.

Bus išleista specialis “Lais-I 
vės” sukaktuvių numeris.

Todėl, draugai ir draugės, 
'‘Laisvės” skaitytojai ir darbi
ninkai , rengkitės apvaikščiot 
savo dienraščio 10 metų jubi- 
lėjų.

Rengkite ir kituose miestuo
se prakalbas ir nurodykit, ko
kią naudą darbininkams 
da “Laisvė.“

Draugijos ir kuopos, 
rioms “Laisvė” tarnavo 
tarnauja garsindama jų 
rengimus ir susirinkimus, 
pat savo špaltose aprašinėjo 
jų parengimus, turėtų paskirt 
iš iždų po keletą dolerių . ir 
parašyt pasveikinimą į “Lais
vės” jubilėjinj numerį.

Vietinės ir apielinkių orga
nizacijos turi išrinkt ir pasiųst 
po atstovą, kuris galėtų iš
reikšt savo nuomonę apie 
“Laisvę” tame susirinkime.

Pavieniai mūsų draugai ir 
draugės privalo išreikšt savo 
nuomones per “Laisvę”; taip
gi pavieniai ar 1 
draugai, neužmirškit ir finan- į Finansine apyskaita perskaity- 
siškai paremt “Laisvę.” Au
kos bus skelbiamos specialiam 
“L.” numeryj, o telegramos ir 
aukos bus skaitoma 
niame susirinkime.

Brooklyne didysis 
čiojimas bus 22 d. 
sekmadienį, Labor 
svetainėj 1-mą vai. po, pietų.

Draugai ir draugės, visi i 
prie darbo! Apvaikščiokime 
10 metų sukaktuves pirmo 
darbininkiško lietuvių dienraš
čio, kuris nesvyruodamas ve
dė komunistinę liniją ir sklei
dė klasių kovos supratimą! 
tarp darbininkų.

Rengimo Komisija.

Aš manau, kad nei vienas 
žmogus nebūtų ėmęs atsako
mybę nuspręsti lokalo keturis 
šimtus dolerių pavesti' kad ir 
puikiausiam reikalui, nes tai 
paskui bi koks papūga tau 
kaišo į panosę, kad va tu toks 
ir toks—lokalo keturis šimtus 
dolerių numetei ten ir ten. Aš

Buržuazinio ir socialistiškai- 
geltonojo nusistatymo žydai 
surengė antrą masinį savo pro
testo mitingą, Madison Square 
Gardene, New Yorke, prieš 
Palestinos arabus, kurie pra
dėjo kruviną kovą prieš žydų 
buržujus ir buožes Palestino
je. Mitinge dalyvavo apie 

120,000. Be. kitko, kalbėtojai 
(kaltino ir Anglijos valdžią, 
i kad ji neapsaugojus žydų nuo 
į arabų. Nei vienas jų, žinoma, 
neprisiminė, kaip “augštesnio- 
ji” žydų klasė su socialsionis- 
tais plėšė, smaugė ir 
arab ų darbo žmones, 
Palestinoje yra šešis syk 
kaip žydų.

vidutiniai sunkaus svorio čam- 
pionas Tommy Lo.ughran. 
Philadelphijoj Atletų Kliube 
Loughranas pareiškė, kad jis 
turės būt pripažintas Ameri
kos sunkiasvorio čampionu, 
jeigu nugalės Šarkį. O jis ti
kisi tatai padaryti.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOK LYS, N. Y.
A. P. L. A. 22-ros kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 2-rą rugsėjo, 
; “Laisves” svetainėj, 46 Ten Eyck 
j St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Kvie- 
čia visus draugus atsilankyti ir nau
ju atsivesti. Komitetas.

(206-207)

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku I 
ir Amerikonišku Stilium

KRIAUČIŲ 54 SKYRIAUS
2-RAS č METINIS

PIKNIKAS

St.

ir

Įvyks subatoj

31 d. Rugpjūčio-Aug., 1929
PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ

KLAŠČIAUS CLINTON 
PARK

Betts ir Maspeth Avs. ir Rust 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kviečiami visi Brooklyno
apielinkės miestelių lietuviai dar
bininkai atsilankyti į mūsų paren
gimą. Mes esame tikri, kad kiek
vienas bus pilnai patenkintas mū
sų parengimu.
Muzika po vadovyste Prof. Reti- 
kevičiaus gries puikiausius šokius.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

KELRODIS; Iš New Yorko va
žiuodami, imkitę 14th Street sub
way ir persimainykite ant Grand 
St. gatvekario. blushing ir 
Grand St. karai taipgi daveža.

300 gengsteriškų dešinspar- 
nių, išbėgę iš Stalų Patarnau-į 
tojų Unijos pirmo lokalo mi- Į 

(tingo, Stuyvesant Casino, 2nd 
Ave. ir 9th St., New Yorke, 
primušė kelis kairiosios Val
gyklų Darbininkų Unijos na-1 tame atsitikime, todėl, nieko; 
rius, kurie dalino savo lape-! 
liūs ties ta svetaine. Vienas;

i iš užpultųjų, Charles Mercer, j 
narsiai gynėsi, parmušdamas j 
ant šaligatvio kelis gengste-'

! rius ir jis buvo nugalėtas tik,; 
kuomet 50 užpuoliku ant jo į 
užgulė. Paskui gengsteriai jį i 
baisiai primušė ir suspardė 
jam veidą. Panašiai jie su
mušė G. Rubi ir dar vieną kitą I

| iš lapelių dalintojų.
Tuose lapeliuose buvo dės

toma apie valgyklų savinin
kams parsidavusi dešiniosios y- • i- Krianrinc
unijos prezidentą Flore ir apie ( ’MalKlIcIl p3S mlHUClUS 
tris lokalo viršininkus: Leh-j 
maną, Lasherį ir Turkelį, ku-. 
rie ėmė kyšius iš savininkų ir! 
už tai atsisakė nuo tolesnio j 
unijos organizavimo. Pirmes
nis narių mitingas buvo išme
tęs šiuos tris pardavikus iš or
ganizacijos. Dabar gi vyriau
si unijos vadai sušaukė mitin
gą, kad pateisint parsidavė
lius, kurių agentai su “gorilo
mis” ir iškėlė razbajų prieš 
kairiuosius lapelių skleidėjus.

Buvęs gubernatorius Al. E. 
Smith bus galva kompanijos, 
kuri statydins 80 lubų ofisų 

I namą toj vietoj, kur buvo 
. v . . i Waldorf-Astoria viešbutis, ties

nesakau pries ŠartvietĮ, kad jis |Fifth Ave ; larp 33|.(1 ir 31th 
' gatvių, New Yorke, 
augščiausias 
same 
1,000

savo balsą atidavė už šimtinę 
o ne už penkšimtinę.

Lokalas gi, aukodamas šim-Į 
tinę, atliko gerą darbą, o prie! 
progos, paaukos gastoniečiams ! apįe $60,000,000. 
ir daugiau. !

Išklausius pranešimus bord- 
irektorių atstovo, Trade Boar- 
do atstovo ir Joint Boardo at
stovų, susirinkimas užsidarė.

J. Skroblinis.

Kiekvienam brooklyniečiui 
yra jau žinoma, kad kriaučiai 
turi šiandien puiki) pikniko 
parengimą, Klaščiaus Parke, 
Maspethe, po pietų. Tai nei 
vienas nepraleiskite progos, o 
visi atsilankykite ir parodyki
te, kad dalyvaujate su kriau- 
čiais kartu!

New Yorko valdyba yra 
manius pravesti keturių porų 
relių požeminio gelžkelio lini
ją po 2nd Avė., nuo Houston 

I St. iki 125th St., New Yorke, 
i Tos “subvės” šakos 
; Brooklyną, Queens ir 
Bronx. Tatai miestui 

i šia $800,000,000.

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 21-mos kuopos susirinkimas bus 
antradienį, 3 rugsėjo, po No. 376 

į Broadway. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
(Visi nariai ateikit ir nauįu atsives-

Valdyba.
DETROIT, MICH.

S. A-. 17-tos kuopos susirin
kus so red o,į, 4-tą 

svetainėj, 24 ir 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

nares dalyvaukit, 
reikalų.

PHILADELPHIA, PA.
1). S. A. 11-tos kuopos susirin

kimas bus utarninke, 3 rugsėjo, po 
N. 1124 Spring Garden St., 8-tą 

i vai. vakare. Draugės, malonėkite 
j atsilankyti laiku, yra svarbių reika- 
i lų.

A. Merkienė.
(207-208)

GRABORIUS 
(Undertaker)

Nufotografuoja ■ 
ir nunialiavoja | 
visokius p a-J 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-i 
jina senus ir | 
kra javus ir Į 
sudaro s u į 
amerikoniškais | 

■ 
gerai Ir pigiai I 

šiuo adresu: 7
STOKES I

f — — —  ------- -----------------M- — -]
• Tel., Triangle 1450 j
Į Lietuvis Fotografas;
* IR MALIORIUS

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau si cm s gero 
skonio reikalavimams.

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

Juniper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

28 d. rugpjūčio, trečiadienį, 
buvo kriaučių susirinkimas, 
kurį atidarė, kaip ir papras
tai, J. šartvietis. Maršalko
mis paskirti J. Pauliukonis ir 
G. Kazlow. Skaitytas proto-

ta J. Kairio ir priimta vien- j 
balsiai.

Skaitytas laiškas nuo Gas- 
tonijos streikierių ir priimtas 
vienbalsiai. Iš New Yorko i 
generalio Gastonijos šelpimo Į 
ofiso atsilankė komitetas, kad 
gavus kiek iš mūsų lokalo pa- 
šelpos. čia kilo kivirčių, nes 
tūli ratelninkai argumentavo, , 
kad pakanka tik laiško, ir ko
mitetas nesąs reikalingas leis
tis į susirinkimą. Kiek padis- 
kusavus, didelė didžiuma nu
balsuoja įsileisti tą komitetą 
į mūsų lokalo susirinkimą ir 
išklausyti, ko jie nori iš mūsų 
skyriaus.

Viena moteris iš komiteto 
kalbėjo ir nušvietė gastoniečių 
padėti; kaip juos bjauriai iš
naudoja kompanijos ir žiau
riai spaudžia valdžia. Tai 
puiki kalbėtoja!

Po atsišaukimo Gastonijos 
atstovų, imta svarstyti, ar au
koti jiems ar ne iš lokalo iž
do. Kalbų buvo visokių. Tūli 
kalbėjo, kad aukoti, bet kad 
tik parinkt aukų iš asmenų su
sirinkime. Ratelninkai, o ypa
tingai jų tūzai, tai suko uode
gas, kad negalima paprastuo
se susirinkimuose aukoti pini
gų ir siūlė atidėti nepapras
tam susirinkimui tą klausimą. 
Bet iš rimtų kriaučių pusės 
tapo ratelninkų “spykeriai” 
supliekti, taip kad didžiuma 
nutarė skirti šiandien gasto- 
niečiams auką.

Buvo duota trys įnešimai: 
vienas, kad skirt šimtą dole
rių, antras, kad tris šimtus, o 
trečias, kad penkis šimtus. 
Balsai pasidalino sekamai: už 
šimtą balsavo 35, už tris šim
tus 25, o už penkis šimtus 35 
balsai. Tada prasidėjo riks
mas ir pastabos pirmininkui:

.<» •

Rankose naujų savininkų, išmanančių valgyklos biz
nį ir norinčių sąžiningai publikai pątarnailti:

DARBININKŲ MOKYKLA 
“Lavinimasis prie Klasių Kovos”

EKONOMIJOS 
ISTORIJOS 
IMPERIALIZMO 
POLITIKOS 
SOCIOLOGIJOS 
MARKSIZMO- 
LENINIZMO

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

REGISTRACIJA

Rugsėjo 2 iki Rugsėjo 30

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO, geriau
sių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės. . J

Taipgi Smuikos, Mandolinos/ Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių-'daigtų (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūninam Pianus ir Gramafonus.

JONAS B. AMBROZAITIS , 
560 Grand Street, Brooklyn, N.

Telephone, Stagg 5633

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandejis, daug laivų 

prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
pamatysite, kad daroma geras biz
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

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
tik 3 menesius vartoti. Parsiduo

da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedčlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie® piet; 2-8 po plot. 
KetvergaU ir substonaiB iki C t»1. 
Penktadieniai! ir BekMadienlaia tik 
aulyg sutarties.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

LAISVĘ”

FOR RENT
PAS1RA ND A VO JA f o r n i ši u o tas 

kambarys del vieno vyro. Aš pats 
vienas kambarius užlaikau, todėl no
riu surast draugą, kuris apsiimtų 
pusiau kambarius užlaikyti. Atsi- 
šaukit darbo dienomis nuo 6:30 vai. 
vakare. Adresas: 333 E. 150th St., 
Apt. 26, Bronx, N. Y. 206-207

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.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GR ABARIUS
’atarnauju visiems be skirtumo 

i sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at- 
| aras dieną ir naktį. Darbą at- 
« ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
į aane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.




