
Jau 7 Išrinkta i Džiurę 
Teismui Gastonijos 

Streikierių

J

CHARLOTTE, N. C.—Per
eitą penktadienį išrinkta 
dar vienas asmuo į džiurę 
teisimui 16 Gastonijos strei
ko vadų, kuriuos kapitalis
tai kaltina žmogžudystėj. 
Išrinktas į džiurę yra A. F. 

valgomų 
pardavė-

Parker, jaunas 
daiktu krautuvės
jas. Jis pareiškė, kad netu
rįs nuomonės, ar tie strei- 
kieriai kalti ar nekalti, ir 
prokuratūra turėsianti pa
tiekti gerus įrodymus del 
jų kaltumo pirma, negu jis 
balsuos bausti juos mirčia.

Penktadienį išegzaminuo
ta 39 kandidatai į džiurę.

Daugelis iš kandidatų Į

jie turi išsidirbę nuomonę 
apie kaltinamuosius; didžiu
ma jų (biznieriai ir visokie 
agentai) sakė, kad streikie- 
riai esą kalti ir turi būt nu
bausti.

Buvo keletas
Legiono narių pašaukta 
kandidatais į džiurę. Kalti
namųjų advokatai atmetė 
juos, nurodydami, kad dau
gelis legionierių dalyvavo | 
Gastonijos streiko laužyme: 
ir kad nemažas skaičius le
gionierių yra valdžios liudi
ninkais prieš streikierius.
Į džiurę viso išrinkta jau 7 j 

asmenys. Dar penkių reikia.

Moteris 652 Kartus Buvo Su
žieduotinė ir 50 Kartų 

Ištekėjo už Vyro

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

ir reikalauja nuversti An
glijos imperialistų viešpata-

CAIRO, Aigiptas.—šešta
dienį čia gauta pranešimas,

LITHUANIAN DAILY
Telephone, Stagg 3878

Arabai Kovoja Prieš 
Anglijos Imperialistus
BEIRUT, Syrija.—Prane

šimai, kurie yra liuosi nuo 
Anglijos propagandos agen
tūros, sako, kad plečiasi Pa- ” 
lestinos arabų judėjimas už 
nepriklausomybę. Kiryath 
Anavian apielinkėj arabai 
valstiečiai atnešė savo vai
kus pas žydus žemdirbius 
kaipo įrodymui, kad jie nie
ko blogo netu?’i prieš darbi
ninkus žydus ten. Tulkerim 
ir Jenin arabai valstiečiai'

Amerikos i darbininkus suvienytai ko
voti prieš Anglijos imperia
lizmą ir prieš stambius žem
valdžius, kurie spaudžia ir 
išnaudoja kaip arabus, taip 
ir biednuosius žydus. ;

Tulkerim, Jenin ir Nablus 
miestų apielinkūse arabai! 
paskelbė savo nepriklauso
mybę nuo Anglijos. Sako
ma, kad jie paprašę Turki
jos valdžios įsikišti ir juos 
apsaugoti. Daug žydų dar
bininkų tose vietose bendrai 
kovoja su arabais prieš An
glijos imperialistus.

Žydai arabai ir krikščio
nys Syrijoj, kur sionistai 

i nėra įsigalėję, susivieniję 
su_ j rengia protesto demonstra-Belgijoj, Briusselyj, _ ( . v . ... 1 .

imta Adrienna Giujo kalti- Į clJas_ Pri.es Anglijos kanuo-: 
narna daugvyryste. Dar bū- dnen^?1 sJun?m^ į Palestiną 
dama jauna graži mergaitė 
ji atvyko į Paryžių ir ište- . .
kėjo už turtingo žemval- Palestinoj.. Pereiti 
džio. Iškovojusi jo turtą,;^etvn tadienį čia ir Damas 
Adrienna daug kartų ište-; įvyko c------
kėjo Nicoje, Romoje, Madri
de ir kituose dideliuose 
miestuose. Turtingi žmonės 
buvo jos sužieduotiniai, ves-1 
davo ją, išeikvodavo visą: 
savo turtą ir tuomet Adri-| 
enna palikdavo juos ir jieš- 
kodavo kitų. ; . T j . ,. T,

Pagaliau Adrienna rado Jan^ls Londone karalių Ibn 
amerikietį, turėjusį didelį ^aud,_ kuiisi yi a Wahba pa- 
turtą. Laike keturių metų cermes suPanas ir g’alva 
ji švaistydavo pinigus, jų Į 
neskaitydama. Bet pinigų i 
buvo taip daug, kad jai ne- , . . x v v ,
reikalinga jau buvo jieškoti j 
naujų vyrų. Nesenai ji at
važiavo į Briusselį. Čia 
jai patiko jaunas belgietis, 
už kurio ji norėjo ištekėti. 
Bet ją sutiko vienas buvu
sių vyrų ir pranešė polici
jai. Adrienna buvo suimta. 84 Mėty Našle Apsivedė su 

n n 23 Mėty Amžiaus Vaikinu

i dideles ■ 
protesto demonstracijos.

Anglijos valdžia praneša, 
kad nemažos spėkos arabų į 

j perėjusios Syrijos rubežių į 
Palestiną penktadienio rytą. I 
Pasiųsta orlaiviai juos ata
kuoti.

Hafiz Wahba, atstovau-

Brooklyn N. Y., Pirmadienis, Rugsėjo (September) 2, 1929

9 Žydai Užmušta ir 30 
Sužeista Safed Mieste

26 IŠKILO Iš PANERTO 
SUBMARINO

Paaiškėjo, kad ji 652 kartu 
buvo sužieduotine ir 50 kar
tų ištekėjusi.

Aigipto Nacionalistai Ape
liuoja į Tautų Lygą del 

Palestinos\

kirtime su arabais “šventa
me” mieste 'Safed devyni žy
dai tapo užmušti ir 30 su
žeista penktadienį. Keletas 
arabų sužeista. Vakare pri
buvo Anglijos kariuomenė

tvirčiausios nepriklausomos iš Tiberias, bet jau riaušės 
arabų valstybės, penktadie- buvo užsibaigusios, 
nį pareiškė, kad “mes, ara-!

NEW LONDON, Conn.— 
Penktadienį netoli nuo čia 

JERUZOLIMAS.—Susi- buvo daroma bandymas išsi- 
gelbėti iš paskendusio sub
marine. Dvidešimts šeši jū
rininkai, užsidėję tam ti
krus įtaisymus, kurių pagel-

Riaušės nėra iš priežasties 
rasinės neapykantos, bet iš 
priežasties lokalinių klausi
mų, kaip tai žemės klausi
mas.”

“Šalis Sovietų” už Sa
vaitės Pasieks Seattle

vandeniu, iškilo iš panerto 
submarine.

Anglijos Lėktuvas Skrido 
350 Mylių į Valandą

LONDONAS.—Besiren
giant prie tarptautinių 
lenktynių orvandeniniais 
lėktuvais, penktadienį An
glijos lakūnas Atcherley da-

LONDONAS.—Woking, 
Anglijoj^ penktadienį apsi
vedė ponia F. E. Stevens, 84 
metų amžiaus, su Cyril 
Mills, 23 metų vaikinu. Ka
dangi jaunoji yra invalidė,

. I negali paeiti, tai ratukuose 
CAIRO, Aigiptas.—Aigip-, £ap0 atgabenta į bažnyčią, 

to nacionalistų partija šeš-1 jaunikis yra sūnus kapito-

MASKVA. — Sovietų iš o _ ________________
■ Maskvos . į New Yorką L.g bandymus lėktuvu S-6. 
skrendantis orlaivis Šalis Lėkė suvirs 350 myliu į va- 
Sovietų” pasieks Vladivos- ]andą. 
toką šeštadienį. Ten bus | 
prie orlaivio pritaisyta pon-; 
tonai del lėkimo per jūras. 
Iš ten lėks į Kamčatką. Jei
gu kelionė pavyks, tai už 
savaitės laiko lakūnai pa
sieks 'Seattle, WashN

tadienį nutarė pasiųsti tele
gramą Tautų Lygai, protes
tuojant prieš įvykius Pales
tinoj ir raginant, kad An
glija atšauktų Balfouro de
klaraciją, kurioj išdėstoma 
Anglijos nusistatymas 
įsteigti žydų valstybę Pales
tinoj. Aigipto nacionalistai 
sako, kad steigimas žydų 
valstybės Palestinoj privedė 
prie dabartinių riaušių.

no Frank Mills. Sakoma, 
jiedu mylėjosi per tris me
tus ir pagalios apsivedė.
Meksikoj Sukilimas

Kainavo $11,400,000
MEXICO CITY.-Meksikos 

reakcionierių sukilimas, ku
rį vadovavo generolas J. 
Gonzalo Escobar, kainavo 
Meksikos federalei valdžiai 
apie $11,400,000.

Anglija Nusprendė Ištraukt 
Kariuomenę iš Vokietijos

LONDONAS.—Karo mi
nisterija penktadienį prane
šė, kad duotas įsakymas 
pradėti ištraukti Anglijos 
kariuomenę iš Reino srities 
(Vokietijoj) rugsėjo 14 d. 
Kariuomenės išgabenimas 
tęsis apie tris mėnesius, sa
ko pranešimas.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Į CHINI JOS MILITARISTAI NUSILEIDŽIA, 
I PRIIMI SOVIETU SĄLYGAS

Sakoma, Sutinka Sugrąžinti Gelžkelį Bendron Kontrolėn;
Sovietai Skiria Ge Ižkelio Manadžerių '

MASKVA.—United’ Press'tinovskio 
žinių agentūra praneša, kad 
Chinijos militaristai jau
pradeda nusileisti Sovie-

1 tams. Mandžiurijos valdžia, 
kurios galva yra Chang 
Hsueh-lieng, sutinkanti at-

' steigti Chinijos Rytinį Gelž
kelį į pirmesnes sąlygas, tai 
yra, sugrąžinti gelžkelį ben
dron Sovietų ir Chinijos 
kontrolėn, kaip buvo pir-

! miaus, kad būtų galima pra-
! dėti vesti derybas išrišimui

spaustuvę, kur 
buvo spausdinama rusų kal
ba laikraštis “Pravda”, ir 
suareštavo redaktorių Ne- 
chin ir buvusį redaktorių 
Molvą; abu jie kaltinami su- 
agitavime Sovietų darbinin
kų, dirbančių prie Rytinio 
Gelžkelio, paskelbti streiką, 
kuomet Chinijos militaristai 
užgriebė gelžkelį. Abiem 
gręsia nužudymas.

“New York Times” ko
respondentas Duranty pra
neša, kad Chinija sutinkan
ti pradėti derybas su 'Sovie
tais priimant Sovietų išsta
tytas sąlygas. Sakoma, kad 
Nankingo valdžia prisibi- 
janti sukilimų Chinijoj; bi
jo, kad nekiltų susikirtimai 
tai']) chinų militaristų, tarp 
Yen Hsi-shan ir Feng Yu- 
hsiang, šiaurės generolų, ir

Pranešimas tačiaus nepa-
■ žymi, ar Nankingo valdžia 
i sutinka su tuomi. Praneši- 
! mas taipgi pažymi, kad So-
■ vietų valdžia nužymėjus Jo- 
kovą generaliu gelžkelio 
manadžerium. .

Tame pačiame pranešime 
'sakoma, kad Chinijos poli- maršalo Chang Hsueh-liang, 
cija Charbine užpuolė Šefo- Mandžiurijoj.

Vėl Įvyko Susikirtimas Anglijos Kareiviai Sau-- 
Tarp Arabų ir Sionistų do Indijos Streikierius

CALCUTTA, Indija.—An- 
ijos kareiviai ir policija 

kad penktadienio vakarą šaudė į Couripore dirbtuvių 
įvyko susikirtimas tarp žy- streikierius, kurie pikietavo 

i ir arabų netoli dirbtuves. Kiek užmušta ir 
Jeruzolimo. Užmušta trys sužeista, valdžia Šiepia, bet 
žydai. Taipgi žuvo keletas manoma, kad yra daug.

;arabų.
Sakoma, kad tūlas skai

čius žydų tapo užmušta ir 
sužeista, kuomet žydai pasi
priešino Anglijos karei
viams, kurie norėjo juos nu
ginkluoti.

Pranešama, kad pereitą 
i ketvirtadieni susikirtime 

iš Jungtinių Valstijų ir iš į tarp žydų ir arabų Safed

Pionieriai Keliauja po du sionistų 

Sovietu Sąjungą
MASKVA.—Maskvoj įvy

ko Visos Sovietų Sąjungos 
Pionierių (darbininkų vaikų 
komunistinės organizacijos) 
suvažiavimas. Tęsėsi nuo 
rugpjūčio 17 d. iki 25 d. 
Apie 7,000 delegatų dalyva
vo. 'Buvo pionierių atstovų

kitų šalių. ] ‘ " ........ '
. P° kongreso daug pionie- kietis rabinas Samuel Co- 

rių išvažiavo pasivažinėti hen ir jo žmona.
po Sovietų Sąjungą ir pa-[ 
matyti svarbias vietas.

mieste tapo užmušta ameri-

Šiame mieste ir apielinkėj 
streikuoja apie 200.000 teks- 

! tilės darbininkų. Darbinin
kai kovoja už geresnes dar
bo sąlygas ir algų pakėlimą.

Bombay mieste taipgi 
streikuoja apie 100,000 teks
tilės darbininku.

MacDonaldo socialistinė 
valdžia tai]) pat brutališkai 
persekioja ir spaudžia In
dijos darbininkus, kaip ir 
konservatyvų valdžia.

Anglijos Militaristai Kovos 
Išvien su žydais 

Prieš Arabus

90 METU MOTERIS Iš- 
Sakoma, Laivai Susikūlė del gelbėjo skęstantį 
Klaidingo Signalo Supratimo VYRĄ 63 METŲ

OGDENSBURG, N. Y.— 
Moteris H. Bushey, 90 metų 
amžiaus, penktadieni įšoko 
i Oswegatchie upę ir išgel
bėjo Louis Seigal, 63 metų 
amžiaus, iš Rochester.

Seigal priėjės prie upės 
mazgojosi rankas ir Įpuolė 
i vandeni, kur buvo apie 15 
pėdų gilumo. Bushey pa
matė ji beskęstant, įšoko į 
vandenį ir šiai]) taip ištrau
kė į kraštą.

SAN FRANCISCO, Cal.— 
Manoma, kad ant laivo San 
Juan, kuris nuskendo penk
tadienį susikūlus su kitu 
laivu už 50 mylių nuo čia, 
buvo viso 116 žmonių, o ne 
110, kaip buvo pirmiaus pa
skelbta. Tuo būdu žuvusiu 
skaičius gali siekti iki 74.

Laivai susikūlė nakties 
metu. Sakoma, kad nelai
mė įvykus del klaidingo sig
nalo supratimo. Laivai vie
nas kitą pastebėjo už mylios 
tolumo. Sakoma, kad Stan
dard Aliejaus Kompanijos 
laivo Dodd viršininkai su
pratę klaidingai signalus ir 
nesidarbavę, kad išvengus 
nelaimės. Los Angeles-San 
Francisco Navigation Kom-

Žydų kapitalistų atstovai 
, ketvirtadienį turėjo pasita
rimą su valdžios viršinin- 

~ “......... jos
komisionierium 

ir generolu Dobbie. Angli
jos militaristai prižadėjo 
pagelbėti žydams kapitalis
tams kovoti prie’Š arabus; 
prižadėjo pastatyti daugiau 
kariuomenės saugojimui žy
dų kolonijų.

Knviobi Sutinka Pradėti!kais; Kalb®j,osi ®u.AngHj uUVicldl jUlinKd ridueiLaugstuoju komisiomenu
Derybas su Chinija
MASKVA.—Penktadienio 

vakarą Maksimas Litvino
vas, Sovietų užsienio reika
lų vice-komisaras, priduotoj 
notoj Dr. Herbert von Dirk
sen, Vokietijos ambasado
riuj, praneša, kad Sovietų 
valdžia nori pasirašyti su 
Nankingo valdžia bendrą 
pareiškimą del išrišimo visų 
klausimų, kilusių del ginčo 
sąryšy su Chinijos Rytiniu 
Gelžkeliu.

Manoma, kad derybos 
greitai prasidės.

Zeppelinas Turi 17 Pasažie- 
rių Gabenimui Vokietijon

LAKEHURST, N. X—Vo
kiečių dirižablis, kuris da
bar išvyksta į Friedrichsha- panija, kuriai priklausė lai- 
fen, Vokietijon, aplėkęs ap- vas San Juan, penktadienį 
link pasaulį, turi 17 paša- užvedė $1,500,000 bylą prieš 
žierių.

Išsprogdino Tekstilės

MARION, N. C.—Penkta
dienio rytą Čia dinamito < 
eksplozija apardė Clinch- | 
field kompanijos audinyčią. 
Veikiausia tą darbą atliko į 
provokatoriai, kad būtų ga- | 
Įima aštriau persekioti y, 
streikierius ir greičiau su
laužyti streiką.laivo Dodd savininkus.

MmHI
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KOVOS FRONTO SUVAŽIAVIMAS

APŽVALGA j Vydūnas ir Jojo Pažiūros į Gyvenimą WATERBURY, CONN l A

Clevelande statoma nauja gairė Amerikos darbininkų 
judėjimui, atsidarius rugpjūčio 31 d. Darbo Unijų Vie
nybės Suvažiavimui, su šimtais delegatų iš įvairiausių 
pramonių, su gausinga atstovybe kaip nuo unijiniai or
ganizuotu darbaviečių, taip ir nuo fabrikinių darbinin
kų komitetų bei grupių, dar neturinčių unijos.

Vis standžiau įtempiamas darbininkų išnaudojimas, vis 
mokslįpkesnis spaudimas prie darbo, paskubos sistema, 
iš to auganti milionų bedarbė, senųjų vadų parsidavimas 
ir bendradarbiavimas su fabrikantais, nuolatinis rank
pelnių minių gyvenimo sunkėjimas ir kiti blogumai šio 
kapitalistinės racionalizacijos laikotarpio verčia sąmonin- 
gesniąją dalį Amerikos proletariato jieškoti išeities. Tuo 
tikslu. Darbo Unijų Švietimo Lyga ir sušaukė dabartinį 
suvažiavimą Clevelande.

Metus akį į ekonominę šios šalies gyventojų padėtį, 
matome besikaupiant turtą į vis mažesnį rankų skaičių.

Nepriskaitant kolonijų, Jungtinės Valstijos turi apie 
100,000,000 gyventojų, ir vienas jų milionas laiko apgro
bęs trečdalį viso šalies turto. 25 milionai yra savininkai 
90 nuošimčių visų krašto, medžiaginių gerybių. O vi
siems kitiems 75-kiems milionams, darbininkams ir smul
kiesiems farmeriams viso labo telieka tiktai 10-tas nuo
šimtis šalies turto.

Turtingųjų lobiai kas kartą auga, o beturčiai darosi 
vis didesniais pavargėliais;

Kuomet buržuazijos aruodai braška nuo gausiau ir 
gausiau plaukiančio jiems aukso, tuo pačiu laiku, pav., 
bėgyje paskutinių 12 mėnesių apie 4,000,00fr darbininkų 
buvo nuolat be darbo, džiovinami bado, visokio nepri
tekliaus.ir pragariško rūpesnio del savo ir savo šeimy
nų rytojaus.

Pagerinti darbininkams būklę galėtų tiktai masinė 
darbininkų organizacija ir sutartina jų kova. Tačiaus 
tokios organizacijos iki šiol nebuvo. Iš apie 28,000,000 
Amerikos Rankpelnių tiktai trys milionai priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai ir visoms kitoms junijoms, krū
von sudėjus. Daug maž tik vienas iš kiekvienų devy
nių dąrbininkų. tėra narys šiokios bei tokios unijinės or
ganizacijos/

Bet'ir ta menka organizuotųjų dalelė, kuriai abelnai 
vadovauja Greenai, Lewisai ir kiti Darbo Federacijos 
šuleriąi drauge su socialistais, neturi nieko bendra • su 
tikruoju, klasiniu darbininkų judėjimu. Vienur .jie sta
čiai lauž'o streikus, kitur veda darbininkus į klasinę są
jungą su kapitalistais, skelbia samdinio bendradarbiavi
mą su samdytojum; klega apie “visišką nebuvimą” kla
sių kovos Amerikoj; organizuoja legionierius ir kitokius 
fašistus delei batalijų prieš kovojančius, kairesnius dar
bininkus. Ir jeigu tie ponai dar globoja porą milionų 
amatininkų, išlavintų ir geriau apmokamų darbininkų, 
tai į milionus paprastų, eilinių darbo žmonių žiūri tik 
kaip į "purvą po savo padu, palikdami juos neribotai ka
pitalistinei tironijai.

Toms ir kitoms blogybėms padaryti galą ir sukurti tikrai 
masinį/ klasinį kovingą proletariato judėjimą šioje šalyje, tai 
ir susirinko Clevelando suvažiavimas, kuris įsteigs bendrą, va
dovaujamąjį centrą darbininkiškos kovos ir dar neorganizuotų 
minių organizacijos, šio istorinio suvažiavimo pobūdį matysime 
iš jo priimtosios darbų programos, kuri skelbia:

Kova, kad sustabdyt uždarbių kapojimą ir paskubos sistemą.
Ne ilgesnė, kaip 7 valandų darbo diena, bent su tuo pačiu 

mokesniu, ir 6 valandų darbo diena visiems mainieriams.
Bent? dviejų savaičių apmokamos vakacijos (atostogos) vi

siems darbininkams, o mėnuo apmokamų atostogų dirbantiems 
sunkiuosius bei sveikatai pavojingus darbus.

Kova,prieš darbą nuo štukų, arba kad šitaip dirbantiems būtų | gina tuos, kurie 
užtikrinta nustatytas savaitinis uždarbis, nežiūrint, kiek štukų garbina Lietuvos kruVinuo-Į 
jiems pavyks padaryti. j

Skubotuose darbuose turi būt įvesta poilsio protarpiai.
Darbfnihkhs. negali būt pavaromas kitaip, kaip tik sulig 

tarimo toš dirbtuvės darbininku komiteto.
Apdrąuda darbininkams atsitikimuose ligos, bedarbės, 

žeidimų bei senatvės, kur jiems būtų mokama tam tikra savaiti
nė pinigų suma iš fabrikantų ir valstybės lėšų.

Darbo, našumui didėjant, gamybai stiprėjant, turi , būt trum- į ĮVĮgĮaj Melai Melai ’ 
pinama ir darbo laikas, einant liukui penkių valandų darbo ’ * 1
dienos. Tame turi būt ypač atsižvelgiama į bedarbių skaičių. 
Juo daugiau bedarbių, tuo labiau turi būt (be uždarbio kapo
jimo) trumpinama darbo laikas, taip kad gautų užsiėmimo visi 
darbininkai.

Yra visa eilė ir kitų reikalavimų, pilnai atatinkamų dabarti
niam laipsniui Amerikos kapitalo išsivystymo ir atsakančių į 
tuojautinės minių organizacijos ir kovos reikalus.

Kaip 'ir gplima buvo tikėtis, suvažiavimo atsidarymas savaime 
buvo irį skardi demonstracija prieš kapitalistus, užsimojusius 
sudegint elektros kėdėj e Gastonijos audėjų streiko kovotojus. 
Paskui, įvedamosiose prakalbose tapo nušviesta Amerikos im
perialistų besirengimas į naują imperialistinį karą, visų pirma 
prieš Sovietų Sąjungą; išrėdyta, jog ir šiolaikinė aršėjanti Ame
rikos kapitalo reakcija ir vis ryškiau fašistėjanti vadai Ame
rikos Dhrbo Federacijos ir Socialistų Partijėlės—tai irgi kapi
talo įrankiai apdirbinėjimui darbo masių, jų pažabojimui, be
rengiant jąsias. į naują imperialistinę kraujo pirtį.

Kalba Pats
Nežinodamas Ką

“Tėvynės” Vitaitis pacita
vo dalį “Laisvėj” tilpusių d. 
Januso įspūdžių iš SSSR, 
kur pažymima kai kurie gy-i perskaitę tik 
veninio šiurkštumai, palikti!grafą: 
carų ir ponų, surinka:

“Vadinasi, nėra to medum 
patepto Rusijos ‘darbininkų 
rojaus’, kurį tokiomis gražio
mis spalvomis piešia Maskvos! 
samdyti propagandistai. Tas 
‘darbininkų rojus’ tik ant po- 
pieros gyvuoja.”
Koks naivus tas Vitaitis !j 

Apart savo naiviškumo, jis i 
dar ir pameluoja, sakyda-' 
mas, kad “Maskvos samdyti 
propagandistai” skelbia, 
būk Rusijoj esąs darbinin
kų rojus. Tik Vitaičio ma
kaulėj tas apsireiškia. Joki 
propagandistai neskelbia, 
kad Rusijoj yra kokis ten| 
dabar darbininkų rojus.; 
Kiekvienas mąstantis darbi
ninkas visuomet skelbė ir 
tebeskelbia, kad Rusijos 
darbininkai, paėmę į savo 
rankas valstybės galią, turi 
atlikti herkuliškus darbus, 
kol jie pasieks socialistinę 
tvarką. Jie turi atstatyti 
karų sugriautą ūkį, apšviest 
ir pakelt carų ilgus šimtme
čius prislėgtą liaudį.

Komunistų spauda visuo
met ir visur skelbė ir tebe
skelbia, kad šiuo tarpu tasai 
socialistinės statybos ir kul
tūros pirmyn varymo dar
bas eina tokia sparfa, ko
kios pasaulis dar nematė; 
kad darbininkų masės, va
dovaujamos komunistų, pa-, 
siryžusiai tąjį darbą varo 
pirmyn, 
samdyti 
skelbia, 
tebesako, 
talistinėse šalyse darbinin
kų gyvenimas eis 
blogyn ir sunkyn, tai SSSR 
jis gerės ir gerės, nes ten 
valdo patys darbininkai ir 
savo naudai jie dirba.

Jeigu p. Vitaitis buvo to- 
kis geras paimti d. Janušo 
kelias eilutes apie SSSR, tai 
kodėl jis jo nepacitavo apie 
Lietuvą, apie kurią taip jau 
buvo rašyta?

tu Cannonu, parašė, kad 
“Maskva šelpia komunis
tus”. Tą Grigaičio melą pa
kartojo ir “Tėvynė”. Kokių 
kvailysčių ten prirašyta, 
skaitytojai galės spręsti, 

vieną para-

de} jo yra “ypatingas 
pasaulis. Ji.yra par- 
amžino kūrėjo valios!

Iš Rinkimo Parašų del Gas
tonijos Darbininkų

Rugpjūčio 25 d. buvo A. K. 
P. vietinio skyriaus piknikas. 

§j_l Kadangi piknikas buvo tarp-

DARBINU*

Štai ką “Maskvos!
propagandistai” 

Jie be to sake ir 
kad kuomet kapi-

Tauta 
psichinis 
ėjusi iš 
ir tarnauja jo tikslams.” b*-, . ... . .-
taip sudievintoji tauta, visiškai. “IS, tai publikos susnm- 
atitraukta nuo materialio gyve-1^0 įvairių tautų. Nemaža,

Rašo DR.
341 Walnut Street,

Griausmas, Elektra, B
Ir Mirtis

| ko įvairių tautų.
pagrindu, visiškai paliuo- kuvo italų ii lusų. 

apielinkimų miestelių atvyku- 
yra labai naudingas^ drau^- /u,rie /yome 

; liuosesm nuo darbo, leidomės 
1 nti nuo '1’111^1 parašus uzprotestavimui 

toksai, kad, liaudies devynius kailius, pri-i^’j^. Gastonijos kapitalistų 
‘literatūros dengdami savo plėšikiška poli-! esiniai4sl nuzu 5 i s rei le- 

... ,.v. . , 1 •• rių vadus. Parašus rinkau as,tika saldžiom deklamacijom . T ,, ... . J ' drg. J. Vaitonis ir vienaskuri nuo, . T. . .■draugas rusas. Jie surinko 
nemažai parašų. Iš rusų dar
bininkų labai retas kuris atsi
sako nuo pasirašymo; italai 
taipgi neatsisako nuo pasira- 

vieton 
po 25 
darbi- 

Bet

Patriotiškoji Lietuva garbina 
Vydūną, kaipo prašmatniausią 
Lietuvos filosofą, skirdama jam 
kerčios vietą literatūros sekly
čioj. Nors sąmoningesni bur
žuazinės literatūros veikėjai sa
vo tarpe kuždasi, kad Vydūnas mimo 
kaip ir nieko nedavęs literatu- suota nuo klasių kovos tautos 
rai, nors jie patylomis ir sako, viduje, 
kad Vydūno kalba ir prasta ir buržuazijai išmislas. 
biedna, bet oficialis buržuazijos ' jos didvyriai gali 
nusistatymas 
Vydūnas turi 
karalium.”

Buržuazijai

Gero, gydytojau, ma 
kite atsakyti į mano kl 
mus.

yra 
būti

“Vadinasi, jeigu visoje A- 
merikos komunistų partijoje 
yra keturi ar penki tūkstan
čiai narių, tai ji turi daugiaus, 
kaip 400 ar 500 apmokamų 
žmonių. O lietuvių komunis- materializmą 
tų ‘frakcija’, šusidedanti iš ko
kių 500 narių, užlaiko nė ma-; mas savo sielos gelmėse ir skra 
žiaus, kaip 50 ‘revoliucionie-i jodamas. , padangėse, Vydūnas |šą kapitalą, 
rių’,. gaunančių algas iš par-j niekuomet nemato gyvenimo • nėra. " 
tijos.” purvo, neteisybių. naudingas dalykas. Kapitalas

j Jeigu neklystame, jau bus ko-1 tai simbolis sukaupto darbo ir 
----- __ . Į kia dvidešimts metų, kaipo jojo | triūso, kuris žmonėms gali ir 

pažiūras į gyvenimą'turi tarnauti.”
Kas nūdien yra kapitalo vai

tais 1‘aikais ėjusiose ūdytojai, pas Vydūną nei žode- 
Jisai priro-;lio. Kaip kapitalas koncen- 

yra Įti-uojasi turčių rankose — pas 
Kad ka- 

valdytojai engia savo 
tautos darbo žmones—pas

Kad jie ve

tinka ne tiktai apie tautos vienybę, 
patriotiški Vydūno kūriniai, bet' paties dievo paeina, 
ir jo savotiška mistiška pažiūrai šias nuomones apie tauta Vy- 
į gyvenimą, griežtai atmetanti | dūnas išreiškia savo kūriny 

jo teosofija—'“Tautos Gyvata”. Ten pat ji-
dievų išmintis.” Besirausda-įsai pasteringuoja ir apie kapi- 

‘Kalbama apie savo prie-1 
O kapitalas tuo ■ 

Priešingai, jis yra labai;

Prie to Vitaitis sušunka:j - - •- <
“šituos faktus pakartojame i reakcines ]

‘Tėvynėje’ vien tuo tikslu, kad pamatingai sukritikavo Z. An- ■
— ■ ’ jog ganietis tais I...“
apmokami agentai “Vilniaus žiniose.
mūsų Susivienijimą dė, kad Vydūno “mokslas

parodžius SLA. nariams, 
Maskvos 
siekia ir : 
užkariauti.

šymo ir dar kai kurie 
duoti 10 centų, duoda 

i centus. Pasirodo, kad 
,____ i tam prijaučia.
tarpe hisų, ir italų vertėtų 
daugiau agitacijos pavaryti. 
Čia yra nemažai rusų, o italų 
dar daugiau, bet jų tarpe ne
siranda žmonių, kurie darbuo
tųsi.

Lietuvių tarpe atsiranda ir 
tokių, kurie bijosi rašytis ir 
sako: kuomet kiti pasirašys, 

Vy_|tai ir aš pasirašysiu, bet tik bc 
šiandien. Vyrų tarpe mažiau 

I randasi tokių bailių, bet mote- 
! rų bei merginų tarpe labai 
. daug. Mat, moterys ir mei^ 
i ginos labiau atsilikę nuo vy- 
| rų, todėl ir pas jas daugiau 
i atsiranda tos baimės. Viena 

Vvdunas i- , . x a s ? : baimės priežastis, kad už pa-v.5 aunas Vydūnas išveda ja is tyro ben-; - - -ai \1 J ‘ sirasymą is darbo neišvarytų.
i . . • . - Jisai ,.vįsl? <ai į Pradedi aiškinti, kad už tai iš

. . 'atmeta ekonomines aplinkybes. darbo neišvaryS ir nieko blo- 
■ go nebus, bet vistiek netiki.

Renkant parašus, matėsi be
sivalkiojančių ir keletas fašii- 

| tų, kurie gązdino abejojan
čius rašytis. Jie tyčiodamie

si sako: “Ką jūs padarysite su 
! tais parašais? Sacco ir Van
zetti ar išgelbėjote? Girdi, 

i taip bus ir sų Gastonijos 
' streikieriais.” 
1 Taip tyčiotis gali tiktai ka
pitalistų tarnai ir fašistai, o 

'ne darbininkai ir šiaip dori 
žmonės.

Parašų Rinkėja M. K.

užkariauti. Dabar bus aišku! perdėm reakcinis, kad jisai ne Vydūną nei žodelio.
S. L. A. nariams iš kur ko-! žmonijos išsiliuosavimą skelbia, pitalo 
munistų vadai gauna lėšas pa-1 bet taip vadinamą sielos tobuly-' 
laikymui 1 
l'ių, tXLlXIkz . < IZJ 1 11VJ C V XXI, IV j
rikos lietuvių kolonijas tikslu Į?u\s’ 
demoralizuoti S. L. A. narius, j *------
kad tuo budu savo tikslo pa-1 jaunimui skiriamą 
siekus.”
Kada tie žmonės

kalba,
su jų protavimo aparatu nė-1 
ra viskas gerai, 
ma kiekvienas 
tarpe lietuvių 
nėra nė vieno asmens, gau 
nančio algą iš Pa 
Priešingai, ,lietuviai darbi- mėjime, o kuomet Vokietija ka- 
ninkai ne syki ir no du rin-K . .. -i-i-i. . , . *7. c 'karstu pėdų tuojaus susitaikė
ko aukas ir jomis reme- ar-,su Lietuvos Saldžia. Jisai moka!k]aSęF Vydūnas išreiškia nugas- 
tijos įvairius vajus, kaip sugyventi ir su dabartine fašis-gavimą: “Kas pasakys tiems 
antai, rinkimų kampanijas,! tinę valdžia. Pas jį nėra to aš-■ žmonėms, kas yra žmoniška?
ir k*. Visi /lietuviai komu- j traus gylio, kuris, kartais, pasi-' Kas augins ir auklės jų žmoniš- 
nistai ir jiems artimi buvo 
ir bus pasirengę bile kada 
paremti tuosius vajus. Par
tijos dienraštis • “Daily 
Workeris” negalėti] gyvuoti 
be aukų iš plačiųjų darbi-! 
ninku masių, įskaitant ir 

kasdien1 lietuvius darbininkus.
Antra “Tėvynės” redak

toriaus kvaila makalienė, 
tai būk “komunistai gauna 
lėšas iš Maskvos” “tikslu 
demoralizuoti SLA narius”.- 
Ar senai čia tas pats Vitai- 
tis tauškė, “įrodinėdamas”,

i tos armijos agitato-i 0ę, kad jisai spekuliuoja įvai- dūną nei žodelio, 
kurie važinėja po Ame- riomis misterijomis ir taip to- j da nuožmią konkurenciją tarp-

. Tuo laiku ar kiek vėliaus! tautine plotme, kuri tai konku- 
i Vydūnas pradėjo leisti Tilžėje rencija veda prie kruvinų su-

i laikraštį ir j sikirtimų—pas jį taip pat ne-1 
įtuomi jis buvo dar pavojingos-. rasite prasitarimo.

. uis. Savo patriotiniais, teatrui j Kalbėdamas apie 
šitaip .skiriamais veikalais

tai mes sakome, kad idealizavo praeitį, semdamas iš drumo idėjos”, 
'tos praeities stiprybę. 1

Visu pir-l Vydūnas visuomet mokėdavo ■ Centre valstybės jis mato" tik-1 
žino " kad' SU^‘VVen^ .su. viešpataujančia jaį individualius žmones. Vy-1 
knmnnicfn !^lesa *r JOS’OS valdžia. Karo dūnui nei nekalbėk, kad dabar-į 
Komunistų . metu jisai buvo uolus kaizerinis. I till6 buržuazinė valstybė pa- į 

, ~ H Jisai matė lietuvių-tautos išga-! jungia darbininku klasę ir ben- 
Partijos. nymą kaizerinės Vokietijos lai-įdrai visus darbo žmones ir kad 

jinai yra tiktai aparatas vieš-i 
ra pralošė, tai Vydūnas ant tų ! patapančios klasės rankose.

I karštų pėdų < tuojaus susitaikė į Kalbėdamas ajoie darbininkų ’ 
įsu Lietuvos valdžia. Jisai moka j klase. Vvdūnns išreiškia nn«rn«-i

taiko pas1 stambesnius buržuazi-! kuma ir duos progos‘jam pa-'11 
uitis rašytojus, kurie bent kada- sireikšti?” Mat, kuo susirūpi- f; 
ne-kada šoka kovon su reakci-jno! Užtenkamai apgynęs ka- 

v j pitalą ir jo valstybę, savotiš-1 
Vydūnas sako, kad žmogaus j kai išaiškinęs tautos sąvoką!

gyvenimo pamatu yra žmogaus (]<ad ja ir Smetona su Volde- 
!“aš”—dvasia-siela. Toliau jisai maru galėtų pasigrožėti)., Vydū- 
dar priduria, kad “žmogus di- j pas ciniškai atsimena ir apie 
dėti tegali tik ant tikybimo pa-i darbininkų klasę. Bet ką jis.

gali duoti darbininkų klasei sa-i 
vo mistiškose gelmėse ai- dan-! 
giškose augštybėse?

Išvada ;.vv oncers
P. Vilūnas rašo: “Tos nere-ygaspadorius, 

girnos sritys, kur gyvena Vidū- 
no ‘kūrybos galios’, šiandien,

mato” ir nors tasai jo tikybinis 
pamatas yra platus, išviršiniai 
nieko bendro neturįs su religi
nėm dogmom, tačiaus Vydūnas 
moka gerai sugyventi ir su kle
rikalais, kurie visuomet 
šarvoję savo dogmomis.

Gana įdomių pastabų

a psi-

Gana įdomių pastabų apie
Vydūno pažiūras duoda P. Vi- matyt, labai reikalingos buržu- 

kacl komunistai nori paimti ūmas savo straipsnyje apie Jo azijai. Mat, paprastos dan- 
SLA iždą ir atiduoti jį < Naujoji Gadyne,

BRIDGEWATER, MASS.

L Ar žmogų, griai 
užtrenkta, galima alga 
ti?

voltažo užtrenktą ar g; 
atgaivinti?.

3. Ar gali žmogus m 
ti iš baimės, ir ar g; 
tą žmogų atgaivinti?

4. Ar yra tokių n 
nuo kurių žmogus le 
miršta, be skausmo? < 
yra, tai kaip vadinas

Malonėkite atsakyti 
laikraštį “Laisvę’’. Al 
Atsakymai. I

1. Žmogus, griausi 
žaibo užtrenktas, papil 
galima atgaivinti, jei, I 
ma, elektros jėga taml 
be nėr& perdidelė ir je| 
griebtis 
moniu. 
trenkta 
jau ir 
gaivinti. Gaivinimo bi 

ką vart( 
(prigėru

atgaivinimo 
Kiekvieną tai 
žmogų reikią 
ilgokai bandyl

tas pats, 
skenduoliui 
atgaivinti, 
nis kvėpavimas: riti! 
spaudinėją krūtinę išJ 
nių, po 18-20 kartų pd 
nutę. Jei patogu, d 
čia naudoti ir tam 1 
prietaisas—“pulmotor’

2. Su elektra ūžti 
žmogum ta pati is 
Kartais pasiseka atgJ 
tr gana smarkios ei 
Griovęs pritrenktą d 
Dirbtinis kvėpavimas 
yra tikriausia priemoi

ti jo patyrimus SSSR ir Lie-Į 
tuvoj, tuomet tai būtų buvę 
ištikro bepartyviškai pasi
elgta.

Maskvai? Dabar jis rėkia, 
kad Maskva moka komunis
tams !

’Su tokiais argumentais ir 
“faktais” mūsų priešai ne
toli tebevažiuos. Juo dau-

Bet Vitaitis to bijojo. Jis SPtu jie panašiai taukš apie 
tarnauja fašistų klikai; jis komunistus, juo

• -

Darbininkų Kooperatyvas 
Remia Gastonijos 

Streikierius

J. Tolivaiša, Bridgewater 
Workers Co-operative Ass’n.

, atsiuntė “Lais
vei” sekantį laiškutį:

“Bridgewater Workers Co
operative Ass’n. darbininkai, 
matydami reikalą gelbėti Gas- 

gaus karalystės dabar jau ne-j tonijos streikierių vadus, kurių 
beužtenka, nelabai kas į fu iš-'dabar prasidėjo teismas, su- 

Tai reikia bent i rinko virš $60. Čekis bus taip

kartais daug padeda 
kinti stačiai širdies 1 
n in adrenalin 9 ski 
Tai yra antinkstinių 1 
jų minkštimo svvai. 
greičiau pradeda tri

REDAKCIJOS ATSAK

Vargo Poetei.— T 
prisiųstos eilės spaud 
silpnos. Stokuoia jo 
ko. Paimam iš

Anot Vydūno, “žemiausias tiesų betiki, 
žmogaus gyvenimo laipsnis tai kuo nors tuščia spraga užkiš- i greit pasiųstas, kaip greit nu
regimojo kūno gyvenimas. To- ti, kad per ją įstabus žmonės,, kų rinkimas bus užbaigtas, 
liau—jausmų-geismų karšeiavL I kartais neišvystų buožių monų. Gerai būtų, kad ir kitų dirbtu- 
mosi gyvenimas. Augščiau—ty- j “Buržuazija šiandien nieko vių darbininkai ateitų pagel- 
rasis minčių gyvenimas. Augs- ■ nedirba, svetimu darbu gyvena, j bon.” 

jčiausia—dvasios sielos gyveni-j Ji naudojas paprastų ir inteli-i______________
mas, per kurį pasiekiama ti-’gentų darbininkų darbo vai-

, o per šįisiais, sugrobdama sau didžiau- BUENOS AIRES, Argcn- 
nemirtingumas ir dieviškumas.”, šią jų dalį. Taigi, jos liokajai- tina.—Argentinoj žydai ka

išoma, kad intelektualis žmo- ideologai ir jos dievų pranašai1 pitalistai sukėlė $400 000 ko- 
gaus gyvenimas nieko bendroi skelbia, kad viskas pareina ne 
neturi su regimuoju pasauliu,!iš darbo ir kovos, bet iš nere- 
su materiale būkle, žmogaus| girnų ir nežinomų esamybės, 
dvasia skrajoja kokiose tai mis-! kūrybos ir augštybės sričių.” 
teriškose padangėse, ši idealis-j Tai taip išrodo “filosofija” 
tiškoji nuotaika veda prie to,| ideologinio Lietuvos buržuazi- 
kad Vydūnas prieina net prie Į jos pranašo! 
socialūs nelygybės užgyrimo. 
Delei to P. Vilūnas visiškai tei
singai pastebi, kad “giliau į 
Vydūno raštus pažvelgus, aišku,| 
kad jo simboliui šešėliuose ir po 
jo misticizmo kauke slepiasi pa-j 
prasta buržuazinė darbininkų: 
judėjimo baimė ir neapykanta

Jo Pažiūra į Tautą ir 
Valstybę

Nors Vydūnas ir labai daug i Kotlgresas" Haagoj,! 1872.
—Chicagoj Įkurta Ameri

kos Komunistų 
įtakoms, Į1919. .

—Bocharoj prasidėjo re 
' voliucija, 1919.

...................... I —-Komunistu Internacio-jišsineria, tai jisai visai . .. . “ . ..inalas sveikina Amerikos.
pastatytos! Komunistų Partijos Kon- pitalistinei valstybei.

'venciją, 1927. I ROŽE LUXEMBURG.

būti
ai

• v • 7 J i. Lgreičiau krasis žmoniškumas,
! net prieš 

darbininkų akis 
neišr

(Gegužis) jie ekspozuos save 
kruvinuo- ’ Umisiausių darbiu 

sius budelius, Smetonos šai-j melagiais ir
ką. Jis bijosi užrūstinti maneliais. , 
Kaune trinkančius darbiniu-1 -■■■-"------------------ ~r
kų ir ^valstiečių krauju' Trys Šimtai žmonių žuvb 
Smetoną, Voldemarą ir visai 
• /1 1 • ' » ■ I

nu-

su-
jų kliką

Potviniuose Indijoj

I KARACHI, Indija.—Indus 
slėny,; Dera distrikte, žuvo 

, 300 žmonių , nuo potvinių.

L. Prūseika.

vai prieš arabus Palestinoj.

Aumirli su jau

Kai]) matomi1, čia ? 
ja rimo ir ritmo, 
mintis neaiški ir bi

Kokį tik melą Chicagos Daugelį kaimų vanduo nu- 
menševikų satyras prieš ko-! šlavė. " \ ,
munistus išgalvos, tai; žiū- j 
rėk, paskui klerikalai, san- 
dariečiai • ir ubepartyviai”
(fašistai) ima jį ir skelbia, čia prie Anglijos konsulato 
kaip brangiausią literatūros demonstravo 3,000 žydų, 
perlą. Nesenai “Naujienos”,!protestuodami, kad Anglija 
pasiremdamos išmestu iš i neužtektinai apsaugoja žy- 
Komunistų Partijos trockis-Įdus Palestinoj.

PA RY ŽIUS.—Trečiadienį

žydų,

I DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo 2 d.:
—Penktasis ir paskutiny-j 

i sis Pirmojo Internacionalo

Didysis pasaulis eina pirmyn 
kovose ir kančiose, bet didžiu
ma , kolegijų studentu to nema
to. Klausimai grafto, munici- 
palės nuosavybės, skurdo, impe
rializmo ir visa eilė kitokių 
klausimų reikalauja atsakymo. 
Tačiaus, kolegijų studentai, už
sidarę savo šaltuose knygynuo
se ir skaitydami bejausmes kny
gas, nusiduoda to visko nemato.

JACK LONDON. ‘

note.
biauti.

,1

dogą netinka: persiu
kalba apie kūrybos gelmes, apie, 

mistiškąjį dieviškumą, nors ji
sai nepriduoda jokios^ reikšmės 
materialio gyvenimo į

- vadinasi, nors jis išrodo lyg iri 
ne šio pasaulio žmogus, tačiaus! 

i kada jisai išTų “kūrybinių gel-| 
................... . • . . imių” išsineria, tai jisai visai 
vinasi rimtai pagrįsta viltim, kad tas suyažiąvinpis patarnaus,' ]ieprastąi moka apginti kapita-! 
kaipo židinys naujo klasinio masių judėjimo Jungtinėse Valsti- Hstų klasės ir jos 
.i°se......................................................................................................... valdžios reikalus.

Kiekvienas susipratęs darbininkas protu, jausmais ir darbais 
linki clevelandiškiam suvažiavimui kuo geriausios kloties ir gai-

! Burzuaziniat taikos mylėtojai 
... mano, kad taika ir nusiginklavi- 

11 tijU, jp((S galima įvykinti rėmuose 
\ esamosios social ės santvarkos, 
\gi mes, kuj'ie remiamės istori
niu materializmu ir moksliniu 

\ socializmu, esame įsitikinę, jog 
'militavizmas išnyks tuomet, 
kuomet bus padarytas galas ko

Visiem Bendradarli 
Kurių rašiniai dar ne 
greit bus išspausdint

i;

1 venciją, 1927.
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ParasŲ del Gas- 
Darbininkų

25 d. buvo A. K. 
kyriaus piknikas, 
nikas buvo tarp- 
r publikos susipin
tai.tu. Nemažai 

; asu. Buvo ir is 
miestelių atvyku- 

Kurie buvome 
i darbo, leidomės 
s uzprotestavimui 
n įjos kapitalistų 
u/.udyti streikie- 
’ara>us rinkau aš, 
iu-ms ir vienas 
is. "Jie surinko 
įsu. Is rusų dar- 
i retas kuris atsi- 
HMUiynio; italai 
sa.\<> nuo pasirū
kai kurie vieton 

tu. duoda po 25 
rodo, kad darbi- 
pnjaučia. Bet 

i italu vertėtų 
tacijos pavaryti, 
iz. . rusų, o italų 
bet jų tarpe lič

iu. kurie darbuo- 

irpe atsiranda ir 
bijosi rašytis ir 

:l kiti pasirašys, 
'a-v >.u. bet tik «e 
•rų tarpe mažiau 
bailių, bet mote

rimi tarpe labai 
moterys ir mei- 
atsilikę nuo vy- 
pa> jas daugiau 

baimės. Viena 
ištiš, kad už pa
laido neišvarytų, 
nti. kad už tai iš 
rys ir nieko blo- 

vistiek netiki.

įrašus, matėsi be- 
ir keletas fašil- 

zdino a be joja n- 
Jie tyčiodamie- 

iūs padarysite su 
Sacco ir Van- 

bėjote? Girdi, 
sų G astenijos

is gali tiktai ka- 
ai ir fašistai, o 
ai ir šiaip dori

tiekėja M. K.

ATER, MASS.

Kooperatyvas 
Gastoni jos 
ikierius

ša, Bridgewater 
operative Ass’n.
atsiuntė “Lais- 

aiskutį:
e r Workers Co- 
'’n. darbininkai, 
šąlą gelbėti Gas- 
oriii vadus, kurių 
•jo teismas, su- 
’• čekis bus taip 

kaiį> greit au- 
bus užbaigtas.

ui ir kitų dirbin
ai ateitų pagel-

\IRES, Argen
tinoj žydai ka- 
•*lč S 100,000 ko- 

Palestinoj.

yb.\- (i,,u Į)irni;hi 
i(>x(,t bet fliflži'i- 
xi f n t n to ne/ma- 
(Jifiito, munici- 

skurdo, i įnir
šti (;i į-, kitokių 
l'iHjii atsakymo, 
d *tiuį('ntai, už- 
fuoS( kuygynuo- 

’■ < j a m kn y- 
f<> visko nematą.

LONDON. ‘

taikos mylėtojai 
■ ir nusiyifikUivi- 
ykinti rėmuose 
alėx suntvarkos, 
v( m i a m ės i s tori- 
nil ir moksliniu 
ne įsitikinę, jog 
įsnuks tuomet, 
m'U ta’s galas ka- 
tU l>e i.
UXKMBURG.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

kad jūs pas mane dirbtumėt I paima vakarykščios dienos 
už mažą atlyginimą ir vargiu- ! darbo perviršį ir išlygina šios 
gai gyventumėt. Todėl nuo | dienos “nedateklių.” Arba 
dabar aš jums mokėsiu vieną vėl, jei kuri grupė, per savo

gyventi, tai dirbkit už tiek, į konferencija įvyko tą pačią j 
kiek aš jums mokėsiu, o jei ! dieną, o praeitame mėncsinia-l 
ne, tai galit sau eit po vėl-i me susirinkime dar nebuvo 
niais ir badu dvėskit.” ' žinios, kada bus apskričio kon-

Griausmas, Elektra, Baime 
Ir Mirtis

Gerk, gydytojau, malonė
kite atsakyti į mano klausi
mus.

1. Ar žmogų, griausmo 
užtrenkta, galima atgaivin-

I t* ‘
2. Taipgi elektros didelio 

* I v'oltažo užtrenktą ar galima
atgaivinti?.

3. Ar gali žmogus numir
ti iš baimės, ir ar galima 
tą žmogų atgaivinti?

4. Ar yra tokių nuodų, 
nuo kurių žmogus lengvai 
miršta, be skausmo? Jeigu 
yra, tai kaip vadinasi?

Malonėkite atsakyt per 
i laikraštį “Laisvę”. Ačiū.

Atsakymai.
1. Žmogus, griaustinio- 

žaibo užtrenktas, paprastai 
galima atgaivinti, jei, žino
ma, elektros jėga tame žai
be nčf& perdidelė ir jei tuoj 
griebtis atgaivinimo prie
monių. Kiekvieną taip už
trenktą žmogų reikia tuo
jau ir ilgokai bandyti at
gaivinti. Gaivinimo būdas- 
tas pats, ką vartojama 
skenduoliui (prigėrusiam) 
atgaivinti. Tai yra dirbti
nis kvėpavimas: ritmiškai 

j spaudinėją krūtinę iš pašo
nių, po 18-20 kartų per mi
nutę. Jei patogu, galima 
čia naudoti ir tam tikras 

i prietaisas—“pulmotor”.
J 2. Su elektra užtrenktu
h žmogum ta pati istorija,
j įtartais pasiseka atgaivinti 

h A- gana smarkios elektros
’ Griovęs pritrenktą žmogų.

Dirbtinis kvėpavimas ir čia 
yra tikriausia priemonė. Jei 
gydytojas tuoj pribūna, tai 
kartais daug padeda įčirš
kinti stačiai širdies raume- 
nin adrenalino skiedinio. 
Tai vra antinkstiniu liauku, 
jų minkštimo syvai. Širdis 
greičiau pradeda trūkčioti 
ir išjudina kraujo apytaką.!

Bet tuo patim tarpu vis dar 
reikia vienodai tęsti dirbti
nis kvėpavimas.

3. Taip, žmogus iš baimės 
gali numirti, ypač jei jam 
tūlos liaukos yra silpnos, 
silpna širdis arba nesveikos 
kraujagyslės. Iš visų nei
giamųjų jausminių sujudi
mų (emocijų) baimė, išgąs
tis yra žalingiausia. Stai
gi, netikėta baimė užduoda 
visai nervų sistemai sunkų 
smūgį, ir tas smūgis, tas 
nervų sukrėtimas (“shock”) 
ūmai ir pavojingai sukrikdo 
kraujo apytaką. Iš to žmo
gus gali apalpti, o silpnes
nis—ir numirti. Taip apal
pusį, pastyrusį žmogų rei
kia tuojau paguldyt, galvą 
jam žemyn nuleist, o kojas 
(jei galima, ir liemenį) 
augštyn iškelt ir palaikyt 
porą minučių: savo svaru
mu kraujas tada lygiau iš- 
sivaikšto, iš pritvinusių vi
durių daugiau jo patenka į 
smegenis, ir tada žmogus 
greičiau atsigauna.

Jei šitoks manevras . ne- 
nadeda, tai reikia ir čia 
praktikuoti dirbtinis kvėna- 
vimas. Jei paranku, adre
nalino arba strikninos, atro- 
pinos {čirškimas padeda 
greičiau sutvarkyti kraujo 
apytaką.

4. Taip, yra tokių nuodų, 
kurie, didesnėse dozėse, 
greit ir be skausmo atima 
žmogui gyvastį. Pat pirma 
tokie nuodai suparalyžiuoja 
sąmonę, jausmus, ir tada 
nebejaučia skausmu i r 
nriešmirtinės agonijos.^ Di
džiuma svaigalų-narkotikų 
taip veikia — kokainą, 
morfiną, opiumas, žinoma, 
nuodingose dozėse. Da grei
čiau veikia tūlos duios, kaip 
hidrocvaninū rūgštis arba 
prūsinė rūgštis ir tūlos jos 
druskos. Nereikia nė atsi
gerti tokios rūgšties: užten
ka vien gerai kventerti jos 
garų, ir žmnffųs sustingsta 
be sąmonės, be žado.

centą už valandą daugiau ir | 
įvedu bonų sistemą. Bonus 
aš jums mokėsiu sekamai: . 
kiekviena gengė (grupė) turi ! 
užlioduot arba išlioduot prekių ! 
po penkiolika tonų ant kiek- i 
vieno darbininko, įskaitant ir i 
čekerį (grupės perdėtinį), tai 
skaitysis reguliarč dešimties' 
valandų darbo norma. Na, į 
jau paskui, kiek viršaus pada- i 
rysit, tai aš jums mokėsiu bo
nus po penkis centus už toną. ' 
Taigi, matot, broliai darbinin
kai, jei jūs teisingai dirbsit į 
ir netinginiausit, tai lengvai l 
galėsit uždirbt $60.00 į savai-1 
tę ir poniškai gyventi.”

Darbininkai, išgirdę tokią 
“linksmą“ naujieną, o nesu- ! 
prasdami, kokius žabangus' 
jiems darbdavis taiso, nesi-

nežmonišką skubinimą, darbą 
pabaigdavo v a 1 a n d a-dviem 
anksčiau nustatyto darbo die
nos laiko, tai, žinoma, bosas 
juos pasiųsdavo pirm laiko na
mo, ir už tą savaitę “bonus“ 
nemokėdavo; nes skaitosi ne
pilna darbo savaitė, o “bonus“ 
mokėdavo tik už pilnai išdirb
tas savaites.

Šitaip darbininkai buvo pri- 
gaudinėjami iki 1927 m. pa
baigai arba, teisingiau sa
kant, iki darbdavis pilnai per-, 
sitikrino, kad jo vergai prieš j 
jį nesukils, nežiūrint kaip jis į 
juos neišnaudotų. Ir štai, 1928 ! 
m. pradžioj, jis vėl susišaukė i 
savo vergus ir jiems pranešė, | 
kad tam tikrų aplinkybių ver- į 
čiamas, panaikina “bonus“ | 
mokestį, bet darbo skubinimo j

tvėrė džiaugsmu, tik ir girdė- sistema lieka ta pati. Girdi, 
josi kartojimai: “Tai geras j “atminkit, kad jei kuri ‘gan- 
žmogus, tai bosas! Dieve . gė’ mėgins tinginiaut ir nepa
duok jam sveikatą. Kad ir i darys tiek darbo, kiek dabar
žydas, ale del darbininkų 
daug mielaširdingesnis ir už 
kataliką.“

Na ir prasidėjo tarp darbi
ninkų nežmoniškas skubinimas 
ir vienų su kitais lenktyniavi
mas. Paprastai, darbas prasi
deda 7-tą vai. ryte,ir 7-tą vai. 
vakare, bet jau apie kokią 6- 
tą vai. ar kiek po šešių, veik 
visi darbininkai esti darbo 
vietose, tik jei kokis “tingi
nys“ kiek pavėluoja. Mat, reik 
išanksto viską prisirengt: 
“trokus“ (dviračius) pasitept, 
kablius užsismailint, vagonų 
ir botų duris atidarinėt, tiltus 
prisitaisyt ir tt., taip kad del 
tų menkniekių nereiktų su- 
gaišt dirbamose valandose. 
Apie kokią 15 ar 10 minutų 
iki 7-tai vai. jau visi darbinin
kai pilnai prisiruošę stot dar
ban : “trokai” rankose, kab
liai už diržų, ir, tarsi karei
viai, tik stovi ir laukia koman
dos: “marš.” Ir vos tik pasi
girsta švilpukas arba boso 
balsas, kaip tuoj visi urmu me
tasi prie darbo: griebia, puo
la, lupa, plėšia, velka, vieni 
kitiems ant kojų lipa, vienas 
su kitu barasi, riejasi, vienas 
sako—tu neskubini, kitas sa
ko—tu neskubini. Na, o jei 
kartais į jų tarpą pakliūva 
tokis darbininkas, kuris nepa
jėgia taip dirbt, kaip kiti dir
ba, arba jei, ant nelaimės ku
riam pilvą suskauda ir esti 
priverstas tankiai eit ant savo 
reikalo, tai jau, vyruti, sveiks 
dingęs, atsiimsi daugiau, negu 
esi vertas, su geležiniais kab
liais tik ir suka apie tavo gal-

padarot, tai būkit tikri, kad Į 
ta gangė bus atleista iš dar- j 
bo, o į jos vietą paimsiu nau
jus darbininkus, kurie dirbs 
už pigesnę mokestį ir darbo j 
daugiau padarys.” Darbinin
kai, išgirdę šitokią nelinksmą ) 
naujieną, iškarto lyg ir biskį1 
nusiminė, bet mažu-pamažu I 
vėl priprato prie naujų dar
bo sąlygų, ir dabar velka ka
pitalisto jungą, tarsi anas pa
sakiškas Kristus kryžių ir de- i 
juoja, kad darbdavis juos pri- i 
gavo.

Bet ir tai dar ne viskas. 
“Mielaširdingojo“ darbdavio 
“mielaširdystė“ linkui darbi
ninkų dar anaiptol nepasibai
gė, ir, kaip girdėt, tai jis 
jiems žada dar vieną “dova
ną” suteikt—nukapot mokes
tį po 2 centus už valandą. Tie
sa, dar oficialiai nėra praneš
ta, kad tuč-tuojau mokestis 
bus nukapota, bet kad prie to 
rengiamasi, tai yra aiškių da
vinių, nes prie kiekvienos pro- 

i gos, prie kiekvieno . darbinin- 
’ kais bei jų darbu neužsiganč- 
dinimo, esti kartojama, kad 
jis gali gaut pilnas rankas to
kių darbininkų, kurie sutiks 
dirbt už 49c į valandą, ir 
daugiau darbo padarys, negu 
dabartiniai darbininkai, gau
dami po 51c į valandą. Ir ga
lima tikėtis, kad vieną gražią 
dieną jis susišauks savo ver
gus ir jiems pasakys: “Vyrai, 
jūs nepadarot man įvalias ka
pitalo, todėl aš jums nukertu 
po 2c už valandą. Taigi, jei 
jūs norit nors pusbadžiai pra-

Bet ar tas tamsiem darbi
ninkams atidarys akis? Ar! 
jie pamatys, kas yra jų prie-' 
šai, o kas draugai? Nereiks' 
tų baikų! Jiems neatidarė 
akių du pirmesni darbdavio 
užsimojimai, neatidarys ir šis 
trečias. Nes jie neprotauja, 
neskaito darbininkiškų laik
raščių, nesilanko į susirinki-! 
mus ir , abelnai, nesistengia i 
pagerint savo būvį. Jei ko- 
munistai ar jų simpatikai pa-į 
rengia prakalbas ir užkviečia1 
tokius kalbėtojus, kuri-e išaiš-j 
kiną visas kapitalistų šunybes i 
ir nurodo būdus, kaip nuo jų j 
apsisaugot, tai tų žmonių į ' 
prakalbas nei su virve neatve- i 
si, jiems geriau laiką praleist 
kur ten spykyzėj prie mūn- 
šaino stiklelio arba kazyrių, 
negu ateit į darbininkiškus pa
rengimus ir išgirst tiesos žo-1 
dį. žinoma, aš čia kalbu ne- J 
vien apie lietuvius, bet abelnai į 
apie visus.

Nukentėjęs.

ferencija, tad Worcesterio 
kuopa, rodos, paliko nenusiun
tus delegatų į apskričio konf. 
Negerai, kad nei mėnesio lai
ko neduoda šaukdami konfe
renciją. 

• • •
Tą pačią dieną Priešfašisti- 

nio Susivienijimo piknikas bu
vo viršminėtame parke. Publi
kos buvo daug. Programoje, 
apart lenktynių, Aido Choras 
sudainavo tris dainas puikiai. 
Aidiečiai pilni ūpo ir energi
jos prie dainavimo. Sako, 
puikiai atsižymėję Conn, vals
tijos dainų dienoje. J. J. 
Bakšys pirmininkavo 'progra- 
m o j.

D. G. J.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50

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

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

Argentina

LIETUVIS GRABORIUS

WORCESTER, MASS.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

ž e m ą kainą, 

nuliūulnio va
landoje .šauki
tės pas:

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Vargo Poetei.— Tamstos 
prisiųstos eilės spaudai per- 
silpnos. Stokuoja jom vis
ko. Paimam iš “Poetės 
Troškimas” vieną stanzą: 
“Aš trokštu pakylt į aukštybes 
Ir būti skaisti kaip ir jos

(čia žvaigždutės. Red.)

JERSEY CITY, N. J.

vietiniai 
vadina 

1916 m., 
Lehigh

Iš Spencerio Darbavietės
Pietrytiniame šio miesto 

krašte yra stambus transporta- 
cijos punktas, kurį 
lietuviai paprastai 
“Yvalės Dokai.” Iki 
ši įstaiga priklausė
Valley Railroad kompanijai, 
bet 1916 m. pradžioj ji perėjo 
į kitas rankas, būtent, Wm. 
Spencer & Son. Darbininkų 

Ir užmiršus vargus ir kankynes gja dirpa pusėtinai .daug. Dir-
Numirti su širdies jausmais. \ ba dviemis pakaitomis po 10 

valandų. Užmokestis 51 cen
tas už valandą. Kadangi čia 
darbininkai tamsūs ir neorga
nizuoti, tai jų ir išnaudojimas 
daug didesnis,\ negu kitur. Y- 
pač darbininkų išnaudojimas 
dvigubai padidėjo nuo tada, 
kuomet ši įstaiga petėjo į da
bartinio boso rankas. Mat, 
gudrus savininkas, pasinaudo- 

tamsumu, 
nusprendė išmėgint, kiek dar- 

i binihkas gali darbo padarytų 
' dirbdamas ištisas 10 valandų 
be sustojimo. O kad darbi- 

Fks vni-vi _ Krnkndilini I ninkai nesuPrastM J° gudraus . . ‘ a Z L. 1 Ok.l lul plano, iškarto jis nudavė esąs 
prisiųstas rašinėlis apie bul- ■ dideliu darbininkų prietelium: 
dogą netinka; peršiurkštus. i kad jam darbininkų labai gai

la, kad jis juos labai myli ir 
visame rūpinasi jų likimu.

Vieną kartą susišaukęs savo 
vergus, paskelbė jiems seka- 

.” “Broliai dar
bininkai, aš jus myliu iš visos 
mano širdies, nes aš žinau, 
kad ir jūs esat tokie pat žmo
nės, kaip ir aš, kad ir jums 
reikalingas maistas, drabužis 

• ir pastogė. Todėl aš nenoriu,

Kaip matome, čia stokuo
ja rimo ir ritmo. Be to, 
mintis neaiški ir betikslė, 
pesimistiška. Be to, lietu
sių rašybos peužtektinai ži
note. Prašome bendradar
biauti, rašinėjant proza, i 
Bandykit rašyti vaizdelius, | 
apysakaites. Tik labiau pra- : damas darbininkų 
silavinus galėsite eiliuoti.

Visiem Bendradarbiam.
Kurių rašiniai dar netilpo— mą “manifestą, 
greit bus išspausdinti.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ”

va: “ka tu šioks ir toks, mes 
dirbsime, o tu tinginiausi?! 
Mes tave išmokinsim, kaip 
ant svieto gyvent!—tuoj 
ūkiais (kabliais) akis išbady- 
sim. šiuos žodžius rašančiam 
irgi teko tam pragare (atleis
kit už išsitarimą) padirbėt, 
nors ir neilgai, bet kadangi 
esu silpno subudavojimo ir ne
galėjau taip beprotiškai dirbt, 
kaip dirba, tai prisiėjo nu
kęsti daug visokių nesmagu
mų, kaip iš bosų, taip ir iš 
darbininkų pusės.

Dabar pažiūrėkim, kaip tei
singai buvo tvarkomi tie pa
garsėję bonusai, už kuriuos 
darbininkai taip labai “stiki- 
no,” kad ne vienam net ir su 
šiuo pasauliu (darbe buvo už
mušti, tarp jų ir vienas lietu
vis F. Bubąs) teko atsisvei
kint, jau nekalbant apie pap
rastus susižeidimus, kurių kas
dien desėtkai įvykdavo. Bo
sai (veikiausia darbdavio į- 
mokyti) darydavo visokias 
kliūtis, kad tik darbininkams 
kuomažiausia būtų išmokama 
bonusų. Pavyzdžiui, kjekvie-c 
na grupė užsirašo, kiek kurią 
dieną padaro tonų virš nusta
tytos darbo normos; bosas ir
gi veda tokią pat skaitlinę. 
Na, ir kada pabaigoj savaitės 
padaro palyginimą, tai visada 
boso skaitlinė esti mažesnė už 
darbininkų, bet, žinoma, boso 
skaitlinė visuomet būdavo 
“tesingesnė.” Arba vėl, jei 
kuriai grupei vieną dieną pa
sitaikydavo geras darbas, ir 
padarydavo daug tonų virš 
nustatytos darbo normos, tai 
kitą dieną bosas tyčia paski
ria tokį darbą, kad negalėtų 
padaryt nei pusę nustatytos 
darbo normos. Tada bosas

Iš A. L. D. L. D. 11 Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 25 d. A. L. D. L. ! 
D. 11 kp. susirinkimas, išklau
sęs pikniko “Vilnies“ naudai 
komisijos raporto, kuris ne- ’ 
kaip pasekmingas buvo, nes vi
sai mažai pelno liko ir garsin-j 
toji programa likosi neišpildy-1 
ta del tam susidėjusių aplin- j 

I kybių, nutarė kitą pikniką lai- 
; kyti tam pačiam tikslui rugsė- Į 
jo 22 d. toje pačioje vietoje, 

j t. y., Liet. Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos Olympia 
parke, mokant mažiau, negu i 
vieną trečdalį raudos. Bus ge
ra programa. Visų pareiga 
remti. Rengėjai nori mažiau
sia padaryti $50 pelno.

Šiame susirinkime prisirašė ; 
prie kuopos V. Jenčius. Tai i 
yra rimtas L. S. ir D. B. Drau- > 
gijos darbuotojas ir fin. rašt.' 
pagelbininkas.

J. Lukas rezignavo iš “Lais
vės“ agento darbuotės. Jis j 
apie 4 mėnesius laiko padirbę- i 
jo. Kitas neišrinktas, nes nie-, 
kas neapsiėmė. Mat, susirin- j 
kimas buvo neskaitlingas, nes į 
vasaros oras išsivilioja žmones j 
į įvairius išvažiavimus, 
s

Kaip žinoma, 7-to apskričio j

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Bell Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUS

♦

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

1023 Mt. Vernon Street
* PHILADELPHIA, PA.

DRAUGAI “LAISVES” SKAITYTOJAI!

MSsų Dienraščiui Sunkiausia Pergyventi fra Rugsėjo Menesi, 
Nes Mažiausia Įplauką Tegauname Rugsėjo Mėnesio Laiku.

Tačiaus ta sunkenybė gali būt žymiai palengvinta, jei visi 
“Laisvės” skaitytojai tinkamai tuomi susidomės. Palengvinti 
galite tuomi: Kaip tik pasibaigia jūsų prenumerata, tuojau ją at
naujinkite visiem metam. Šiuo m tarpu gerokam skaičiui skai
tytoją jau pasibaigė prenumeratos ir jau yra išsiuntinėti paragi
nimai, kad atsinaujintą. Tat, draugai, atsiminkite savo dienraš
čio padėtį ir tuojau išpildykite jo prašymą.

Visi pilniausia suprantate, kad siuntinėjimas paraginimą po 
keletą sykią daro dienraščiui nuostolių. Tuos nuostolius suma
žinti galite tik jūs patys. Gavote pranešimą, kad prenumerata 
pasibaigė, tai neatidėliokite dieną po dienos, ale tuojau pasiųski
te atnaujinimą. Tuomi pasirodysite, kad mokate suprasti savo 
dienraščio reikalus ir vengiate daryti savo įstaigai bereikalingu 
kaštų del siuntinėjimo po keletą kartų prašymus atsinaujinti 
prenumeratas.

Turime pasitikėjimo, jog šis atsišaukimas bus skaitytoją iš
klausytas ir dienraštis gaus draugišką kooperaciją.

“Laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street ' Brooklyn, N. Y.

t

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako piljetis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI KOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

1 162 BROADWAY
Residencija: i

■ 13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. •į SOUTH BOSTON, MASS. 1
j Tel., So. Boston 0304-W. į

■—■—— 4.

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

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
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, 
Kliuhuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystSs 
draugi? cigarų vir.šminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn. N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Centę
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingų žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 

Į 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 būti) sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 

! si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

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

1 miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedJlio- 
Mit nuo 9:80 iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS

I

Room 32, Weitzencorn Bldgn 
PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas V LAISVE

DRAUGU ŽINIAI MONTREAL, CANADA

Iš Wilkes-Barre, Pa., per 
drg. J. Stanislovaitį aplaikė- 
me pasveikinimus su dešimties 
metų jubilėjumi dienraštį 
“Laisvę” nuo šių draugų:

yra, todėl manau, 
žodžių pasakyti verta ir apie 
juos. Francūzai dideli savo- 

įsios tautos patriotai; T 
i eivius žiūri, kaip Į kokius lau-

Visi ateiviai nuo jų ■ 
mudzi pa- 

(prakeiktas paliokas). 
jie pasirodo labai

Juozas Kazlauskas 
Jonas Vitkūnas 
M. Be nd i kas 
Jonas Danis
Juozas Stanislovaitis

$2.00
$1.00
$1.00

Sveikintojų vardai 
Darbininkų Kalendoriuje už j 
1930 metus. Dėkavodami 
draugams sveikintojams už i 
puikias dovanas, turime pri
minti, kad iš Wilkes-Barre 
laukiame daugiau pasveikini- ■ 
mų. i

Pluoštelis Žinių iš Montrealo 
Darbininkų Gyvenimo

Montrealo miesto apielinkes ' kinius.
turtingos gražiais vaizdais : ' turi tą patį vardą : 
vandenais, kalnais ir salomis, ■ Fno !” 
o pats miestas turtingiausias:; Akyse 
bažnyčiomis, vienuolynais ir j “draugiški,” bet m 
saliūnais. Rytmečiuose baž- H tave laiko žemiausios rū 
nyčių augštuose bokštuose sies sutvėrimu.
gaudžia varpai, kurių garsai Nekalbant apie progresy-! 

Į tikin-jvius, jų žinojimo ribos visiš- 
dar kai siauros. Kiek jie yra su-į 

sipratę, tai liudija, kad ir šis 
pavyzdis: Ot, del kokios prie
žasties pasimirus šeimynos na-{ 
riui, jie, atlikę visas laidotu
vių ceremonijas, kuogreičiau- 
sia skubinasi iš tos stubos iš

neš esą nelaimin- 
Jie šiek tiek pasi- 

dar daugiau 
Daugumo

je francūzai gyvena su dide-

kad keletas Į laiku.
.,ie nebuvo

visgi šiek tiek buvo veikiama.1 visi neužsimokėję
jie į at- Tačiaus šiemet, o ypač užėjus biznieriai ir “i----

Nors, tiesa, čia niekad J 6, ir nežinia ar jie užsimokės 
didelio veikimo, bet Į ar gal taip ir pasiliks. Mat, 

’ i nariai yra 
biznieriai ir “neturi” laiko at- 

visas mūsų (’>t i susirinkimą, gi pas juos 
nueit mokesčius iškolektuot, 

I irgi nėra išrokavimo, nes kada 
surengi dar ; nuejnį {)as Įoj;į biznierių iško- 

---------- mokesčius, tai pirma 
turi “sustiprini” jo biznį, o 
jau tada kalbint, kad užsimo- 

| kėlų.

Sistematingas darbas visa
da yra našūs. Draugai wil- 
kes-barriečiai ant rytojaus po 
savo pikniko pranešė: “Pelno 
nuo įžangos ir kito biznio yra

$1.00 daugiausia atsimuša
$1.00 j čiųjų ausis ir neva juos 

tvirčiau apkausto tikėjimo re-1 
tilps tėžiais. Išsidriekusio miesto 

surūkusiuose mūruose, dau- 
gumoje gyvena darbo skruz-' 

j dėlės, kurių tarpe nemažas į 
iškaičius ir lietuvių, bet ne vi-!
si jie patenkinti gyvenimo ap-1 sikraustyti, 

Į linkybėmis. čionykščiai lietu-i ga stuba. 
viai nelygaus kilimo : vieni ne-] žymi sportu, o 
turtingo, kiti—turtingo. Pas-! garbinimu dievo,
tarieji į čia atvyko tik gra
žios laimės viliojami, tad jie liais būriais vaikų ir labai vai 
šiandien praktiškai gauna pa
tirti, kokiose aplinkybėse pri-; 
sieina 'gyventi alginiams ver
gams. Lietuviai, pasiskleidę

gingai, už tai jų.kunigai rie
būs, bažnyčios ir klebonijos 
puikios.

vasaros karščiams, 
veikimas tirpte sutirpo.

Buvo manyta
vieną išvažiavimą, bet kaip I Jektuot 
matyt, tai ir tas neįvyks, nes:

I jau vasara baigiasi, o mūsų 
I nariai vis dar “neturi laiko” 
ateit Į susirinkimus. Mat, vie-, 
ni turi automobilius, tai visą; 
liuosą laiką sunaudoja ’pasi-;1 

'važinėjimams, kiti turi myli-1 
j iriąsias, tai su jomis romansuo- 
ja, treti turi biznius, tai nuo i 
biznio negali • atsitraukt, ir j 
taip kiekvienas 
skirus reikalus, 
jos darbas taip

i pele po šluota.
Su narių mokesčiais irgi d a- į 

Nykai nepergeriausia stovi. Iki j 
i šiol turim 20 užsimokėjusių ' 
1 narių, 19 senų ir vienas nau- | 
[jas. NeužsimokėjUsių turimi

Kantrus Narys.

turi savo at 
o organizaci-

Laimėjo $25,000 Dovaną 
Už Plaukimą

TORON TO, Kanada.—! 
Edward F. Keating iš New 
Yorko laimėjo kapitalisto 
Wrigley $25,000 dovaną už* 
15 mylių plaukinio lenkty-| 

penktadienį. Jį vos tik!nes
nepralenkė Ernst Vierkoet-

CASTON ROPSEVICH

$200.00 ir ta suma jau pasiųs- i po milžinišką miestą, dirba Į- 
vairiose industrijos šakose, 
bet didesnis jų skaičius gele-

ta “Laisvei.” Už koncesijas 
nuo gelžkelių kompanijos ir 
nuo parko savininko už jo pa-i žies išdirbystėse ir alaus bra- 
ties biznius gausime 
$50.00. Viso pelno bus 
$250.00.”

Tuos $200.00 “Laisvė’ 
aplaikė ir dčkavoja draugams 
už puikią paramą. Labai tik
tų visų mūsų kolonijų darbi- j 
ninkiškoms draugijoms priim
ti wilkes-barriečių tvarką pa- i 
darymui finansinių atskaitų j 
po parengimų. Daugelyje vie
tų padarymai atskaitų yra ne-; 
gražiai vėlinami. Tas apsun-1 
kiną rengimo komisijas ^larbu 
ir perilgai užtrukdo apmokė-: 
jimus bilų už spaudos darbus 
ir skelbimus.

Drauge O. Turanienė iš 
Montello, Mass., prisiuntė pa
sveikinimus dienraščiui “Lais
vei” dešimties metų sukaktu- i 
vėms nuo šių draugų:

apie 
apie

jau

Vajaus Pasekmės

Kanados rubežiuose Litera
tūros Draugijos vajus gavimui 
naujų narių tęsėsi net per tris 
mėnesius ir labai su lengvomis

voruose. Jų uždarbis apytik
riai maž daug 30-35c j valan
dą. Kurie dirba po 12-13 vai. Įstojimo sąlygomis, vienok, va- 
į dieną, tie padaro “neblogiau- i 
sias” savaitines algas.

Visose dirbtuvėse darbinin-
■ kai maišyti įvairių tautų ir 
tautelių. Jiems gerai nemo-

■ kant šios šalies kalbos, ne
lengva susiorganizuoti, tad jie

’ dirba, kaip arkliai, kenčia 
: dantis sukandę ir “tenkinasi” 
i tuo, ką gauna. Montrealo in
dustrijos ratas sukasi smar
kiai, vienok esant dideliam*, 
darbininkų pertekliui, nekal-, 
bant apie sezoninius darbus, 
dirbtuvėse darbas gauti labai < I 
sunku arba’visai negalima.

Bedarbių randasi daug, bet priklauso prie jokios 
kadangi jie neregistruojami, ; zacijos. 
tai jų tikrą skaitlinę pažymė
ti

jaus pasekmės prastos—Mon 
treale gauta tik 
nariu. ap- 

Visiems dirbant 
energingai nesunku buvo gau
ti keletas desėtkų naujų na-
rių.

Delei nevykusio vajaus ten
ka iš gėdos 
draugams.

Mano

rausti

Nuomonė

sunku.

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
STANKAUS KRAUTUVĖJH.

te iš Vokietijos, kuris lai
mėjo plaukimo lenktynėse 
1927 metais ir pasižymėjo 
perplaukimu Anglijos kana
lo.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
VALANDOS: 
2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

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

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KOI
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:, 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno- 
j« dėžutėje.

ANO

Haarlem oil

Pirmadienis, Rugs. 2, 1929

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 1 
1G. BACHES, Seki., 909 Penn’s 
J. BONDZ1, Iždininkė, 46 Ten

A. L. D. L. D. SEPTINTO 
APSKRIČIO METINĖS

x KONFERENCIJOS

PLATINKITE “LAISVŲ*

Turanienė 
Visipin 
Venslauskas 
Budrikis 
Navickas 
Pūkelis 
Čereška 
Zaleckaitė 
Gecevičius 
Kasialis 

■J. Tautvaiša 
W. Ambrose

Gutauskienė
K. Raila 
Paražinskas 
Baronas

I. Petrauskas
J. šimavičius 
W. Radzevičius 
F. Kazeliūnas
M. Valantukevičienė 
A. Balčiūnienė

Kamaras 
Beniulis 
Ustupienė 
Ruokis 
Lal is 
Skliutas 
Rudaitis 
V. And rows 
Saulenienč 
Zarauskas 
Pagois 
Bartkus 
Kangisarienė

M.

U

■M.

M.

S.

T.

Laiškas iš Provincijos

Man gerai pažįstamas drg. 
P. K. šiomis dienomis iš pro- 

kurio

$1.00 
$1.00 
$1.00 

1.00
1.00 vincijos atrašė laišką, 
1.00 didesnė dalis skamba seka- 
1.00 mai: “G. Drauge! Tau gerai 
1.00 žinoma, kad aš per ištisus 5 
50c mėnesius diena iš dienos kla- 
50c jojau- po Montrealo miesto 
50c gatves, nuo dirbtuvės prie 
50c dirbtuvės, jieškodamas darbo, 
50c ! bet jo kaip negavau, taip ne- 
50c ( gavau. Matydamas, kad pn- 
50c skutiniai sunkiai uždirbti cen- 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c i 
50c ! 
50c! 
50c 
50c 
50c i 
50c 
50c i 
50c ; 
50 c 
50c 
50c

randasi daug ir 
kasdieną jų skaičius auga, bet 
jų dauguma palaidi, t. y., ne-’ 

organi- į 
Daugelis iš jų supra-1 

tintu svyruojanti, vienok, dar: 
nėra visiškai pasiliuosavę nuo * 
religinių įnirtų. Kadangi mes, 
čia neturime gerai apsitrypu*! 
siu draugų, tad nėra kam žo- ‘ 

jdžiu išaiškinti tai palaidai mi- ' 
jtiai jų klaidingumą. Mano j 
nuomonė, kad pagelbėjus tai1 
svyruojančiai miniai pasiliuo- 
suoti iš religinio dumblyno ir 
sykiu padidinti mūsų eiles, 
reikajinga uždykąv paskleisti 
lengvai skaitomos priešreligi- 
nės literatūros, 
geriausia tiktų 
lės: “Moteris 
“Krikščionybė 
kai,” “Ateities 
mėliai” ir kitokių tam pana
šių, tai būtų galinga batarėja 
Į Romos agentų tranšėjas.

Už minėtą, literatūrą mūsų 
kuopelė, surengus kokią nors 
pramogą, galėtų atsilyginti.

Jonas Roblietis.

Man rodosi 
šios brošiūrė-

bosas iš užpakalio ragi- > 
‘ariop! ariop!’ Atlygini-i 
30c į vai.; dirbt galima, i 
tik jiegos leidžia. Už

JERSEY CITY, N. J,

Amerikos Liet. Pil. Kliubas 
Smunka

Amerikos Lietuvių Piliečių

Dėkavojame sveikintojams 
ir aukautojams ir su dideliu 
įvertinimu sunkaus darbo, dė
kavojame draugei Turanienei.

Visų sveikinančių jubilėjinį 
savo dienraštį vardai tilps 
Darbininkų Kalendoriuje už 
1930 
nimų 
lių.

m. Laukiame pasveiki- 
iš kitų miestų ir m i este

Draugas-^J. M. Lukas, Wor
cester, Mass., rezignavo iš A. 
L. D. L. D. kuopos, kaipo ofi
cialia tos kuopos\“L.” agentas. 
Visvien mes prašome drg. Lu
ko darbuotis del “Laisvės” 
rinkime prenumeratų, kaipo 
tiesioginiai “Laisvės” agentą.

ESTHERVILLE, la.—Gru
pė plėšikų, apsiginklavusių 
kulkasvaidžiais, penktądienį 
užpuolė vietos Emmet 
County banką ir pasigriebę 
$2,000 pabėgb.

no
ri ir- 
ga- 
jų

90 Millbury Street

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams,: 
moterims ir vaikams—viršuti-1 
nių ir apatinių, Įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių^ drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga-' 
na žemą kainą; kaklaraiščių, į 
pančiakų, marškinių ir kitko 

,čia pirksite nepermokėdami;
nei vieno cento.
.gražaus 
vaikų.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui

Ypatingai j 
stako turime del

Mergaitėm j upelių ir ! kos. - Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
• įvairių smulkesniu drabužiuku. ■ gerais smuikininkais, kreipkitės į 

1 £ *' *■ mane, o gausite tikrai profesionalę

link kliubo likvidavimo. Likvi
dacijos klausime buvo paduo- \ 
ta net. du sumanymai, būtent: 
1) kad kliubas su visu savo; 
turtu (apie $200) prisidėtų 
prie bile kurios čia gyvuojat!-’ 
čios pašelpinės draugijos; 2) 
kad kliubas būtų visai likvi
duotas, gi ižde esanti pinigai 
būtų paskirti Lietuvos baduo-: 
liams. Tačiaus, balsuojant,

tai atsisveikina su manimi, ir 
sykiu artinasi bado šmėkla, 
apleidau Montrealą ir išvykau 
Į provinciją. Po ilgų jieškoji- 
mo pastangų, šiandien turiu i 
‘pasigirti,” kad darbą gavau 
granito malūne prie naujai 
tiesiamo gelžkelio. Darbas; 
sunkus, o dar sunkesnis, kuo
met 
na: 
m as 
kiek
maistą ir ‘butą’ kasdieną at- i 
skaito po $1. Maistas labai i 
prastas: duona, apgedę bul
vės ir pašvinkusi mėsa; prie Kliubo pereitame susirinkime, 
to dar valgykla įtaisyta ant: įvykusiame 2-> d. rugpjūčio, 
tokio kalno, kad pakol užkopi, ‘jau buvo plačiai svarstyta kas
tai nebesinori valgyt, tik 
risi gert. Čia darbininkų 
ba apie 1,300; daugiausia 
licionai ir čeko-slovakai,
tarpe ir mes, keliolika lietu
vių. Minėtas darbininkų skai
čius bendrai gyvena vienoje 
“erdvingoje” pastogėje,tiesiog 
kaip silkės statinėje. Vakare, 
kuomet visi atsigulam, tai at
mosfera pasidaro tokia, kaip
skaitlingame Lietuvos gyvulių abudu sumanymai, keliato bal

sų didžiuma, liko sumušti.-
Kaip ten pebūtų, bet,jau 

tas aiškiai parodo,' kad kliu- 
i bas neilgai gyvuos. Ir 'jeigu 
prisieitų kliubą likviduot, tai, 
mano supratimu, kliubo“'iždas 
turėtų būt padalintas Į seka
mas dvi dalis: pusę Į Tarp

tautinį Darbininkų Apsigyni
mą ir pusę į Agitacijos Fon
dą. Juk tie pinigai pačių dar
bininkų sudėti, tat jie ir turė
tų būti sunaudoti darbininkiš
kiems reikalams.

tvarte. Gyvenant tokiose ap
linkybėse, dažnai atlekia min
tis, kad geriausia prasišalinus 
iš gyvųjų tarpo.

“Su draugiškais linkėjimais, 
Tau gerai žinomas

Pranas.”
Panašių nusiskundimų bei 

dejonių tenka išgirsti labai 
dažnai, bet jie, nepasiekdami 
darbininkiškos spaudos, dings
ta plačioje erdvėje.

Vietos Prancūzai

Kadangi Moptrcale gyve
nantiems lietuviams dažniau
sia dirbtuvėse prisieina susi
durti Au franchzais darbinin
kais, nes jų čia daugiausia

A.L.D.L.D. 16 Kp. Irgi Miega

Dar niekad ši kuopa nebu
vo taip susnūdus ir veikime 
apsilcidus, kaip dabartiniu

Gerai įsitčmykit antrašą: 

90 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

manu, * 
| pągelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, MVss.
Tcl. 228 )

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš

tė akutes.
Tas pats atsiliks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

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

bus. Atminkite mūsų žodį. r

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su 
moderniškais įtaisymais, 
karam mūro garadžius. 
neša į metus $1,440.
apleidžia 
da pigiai

Dviem 
Randų 

Savininkas 
į miestą, todėl parduo- 
Matykite A. Ivašką.

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių 

su visais įtaisymais, netoli 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400

namas 
nuo 

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na

ščiai ynų.

parsiduoda už $8,500.
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MA TT A P A N
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, bai'nė, garadžius, gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų 

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

. EVERETT, MASS.
šeimynų -namas, J 7 kambarių,

kas 
to. 
kito

3
su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis Jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

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

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra d(4 biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur-

SOUTH BOSTON
Krautuve ir 5 šeimynom kampi

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

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi gerinusį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, 
ir mainom biznius, f urmas ir namus.LITHUANIAN AGENCY

Savininkais A. IVAS ir C. P. YURGELUN
545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

bet

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
USĮUĮUĮABS ‘SBUI11Į3ĮE0 K *vs. Tel. Stagg 6533

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti! 
automobilius į trumpiausi laiką.! 
Mes garantuojam laisnius ir dip-1 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25.! 
Taipgi duodame važinėjimo lekci-^ 
jas už $10. Pamokos dienomis iri 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 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. |

A. L. I). L. I). 7-to Apskričio 
metinė konferenciją Įvyko 25 
d. rugpjūčio, So. Bostono.

Konferencija prasidėjo apie 
11 vai. dieną ir tęsėsi iki pu
sei po septynių vakare.

i Delegatų dalyvavo apie 30, 
>?)uo suvirs 10-ties kuopų

Nuo pat pradžios konferen
cijos iki pabaigai visi dele
gatai dalyvavo ir gyvai, ener
giškai svarstė apskričio ir vi
suomenės reikalus. Konfercn- 

. cijos pirmininku išrinktas drg. 
J. Galgauskas , sekretorium 
drg. J. Karsonas. Rezoliuci

nį jų ir Įnešimų sutvarkymo ko
jį misi j on išrinkti dd. F. Mačė- 

nas, A. Taraška ir J. Grybas.
Apskričio valdybos rapor

tai buvo trumpi. Org. drg 
A. Taraška, tarp kitko, sakė 
kad apskričio valdybos biuleti- 
nas tik syki buvo išleistas 
daugiau neleidę lodei, kac 
kuopos jokių raportų nepri 
siuntė, išskiriant \Vorcesteri< 
kuopą, kuri siuntinėjo raporj 
pora ifaopų, kurių raportai būl 
tų buvę laiku atsiųsti del id« 
jimo į biuletiną. Visa didžiu! 
ma apskričio kuopų arba visai 
neatsiuntė jokių raportų, ail 
ba kad ir atsiuntė, tai trim! 
keturiems mėnesiams praėjul

Baigdamas raportą, jis si 
kėši mažai veikęs šiais metai 
del apskričio, bet ragino visi! 
narius ir. nares p-o šiai konfl 
rencijai stoti ir su pasišven® 
mu darbuotis del A. L. D. ■ 
Dr-jos. I

Drg. Barauskui senos skoll 
atlyginimui komisijos na| 

į drg. K. Barčienė raporta\w 
kad jau yra sukelta ši <>!.(■ 
dar reikia sukelti suvirš 
dol., kad visiškai atsiteisus I 

drg. Barausku. I

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:

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

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UŽĖMĖ SAVO
(JULY), 1929

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

a komisija, dd. Barčienė ir Z 
skienė, raportavo, kad ios 
nurodinėjimų kuopoms, kol 
literatūrą platinti ir kur 
gauti, buvo suorganizavus 
teatralę grupę, kuri susir 
kino teatrą “Lapkų,” kuris I 
vo suloštas keliose kolonijc 
ir pelnas kai kur ski 
apskričio ir kai kur < 
J. Karsono.

Kuopų delegatų 
šioje konferencijoje b 
našūs raportams pere: 
ferencijų, išskiriant 
vienos-kitos kolonijom 
tai nusiskundė, kad | 
buvo ar yra ypatiški

Imentų, kurie tok i m 
tiek išvystė, kad i
disciplinuoti, bet <b 
jie nepasidavė ir i>eiu 
pos atkalbinėja kr i 
bando visaip trukdyti 
veikimui. Tačiaus. m 
je kolonijoje tokie ‘ 
nepridarė labai dim * 
kuopoms; jei km ir 
kuopos vienas kaus 
dar išsivedė viei ą 
simpatiką, tai jų '• '* 
šieji kuopos nariai u 
gauti naujų nariu.

tams, kilo gy\os (f.-ai 
4 kurios tęsėsi suxi’’- o i ' 

d as. Disk ūsuota ' • 1 
ir veik kiekviena- dek 
dalyvavo disku<i.i' >< 
sijų klausimas l»u'" l 

■^kuris palietė abclnai \ .s 
su apskričio veikim:;, 
diskusijos man pa-— 
galėjo paskatinti ih’ 
-draugą ir draugę P1’1.' 
nio veikimo.

Užsibaigus diskuii.ioii 
tarta, kad rezoliucijų 
ja nors svarbesniam 
m a is, remdamosi d i d 
delegatų nuomone, pad 
rezoliuciją.

įnėnesu
po trumpų diskusijų, 
rezoliucija, iškelianti 
kad kiekvienas narys j 

, gautų mažiausiai pd 
* naują narį į A. L. D

kad pakėlus mūsų aps 
. 1,000 narių.



MJUi Ai

Reporteris.

Iš

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

uz
uzuz

92.75400 41.50 900 uzuz
1000 Litų už 103.00Daily

Norėdami

BROOKLYN, N. i46 TEN EYCK STREET,

Tarptautinio Darbininku Ap-imirtinčs:

KIŠENINIS ŽODYNAS
Susidedantis iš 18000 žodžių

OS

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

SKAS
zmo-

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.

tabako.
Lucky Strike 
šioje mažiuke

vimas Pavyko Gerai 
Rugpjūčio 25 cl. visos mū-

sigynimo 21-mos Kuopos 
Susirinkimas Bus Utar- 

ninko Vakare

“LAISVĖ”

susirinkime nutarta

Antra kuopa parūpino clelc- 
! galams pietus, prie kurių dau
giausiai darbavosi draugė Čei- 

■ kienė.

Padirbti iš Suderintu Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

“LAISVE”
llllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllll^

kalbėta apie dien- 
Visi

Sulošti šią operetę
L. Ratelio

adienis, Rugs. 2, 1929

duoti {teko dalyvauti, tad ir ;
1 ti apie jį negaliu nieko dau 
giau. Gal kas parašys daly
vavęs pačiame išvažiavime.

A. Taraška.

A. L. D. L. D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J. 
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Iš A. L. D. L. D. SEPTINTO 
APSKRIČIO METINĖS 

KONFERENCIJOS

draugai būsite 
nepraleiskite progos 

pamatyt šią ypatingą ir labai įdo
mią parodėlę. American Tobacco 
Kompanijos prezidentas ir kiti vir
šininkai nuoširdžiai kviečia jus ir 
jūsų draugus atsilankyti j šį mažu
tį fabrikėlį, ir jo vedėjas jus pri
ims labai mandagiai.

o

Pirmadienis, Rugs. 2,% 1929 Puslapis Penktas
GYVYBE 

PRIKLAUSO 
UO ŠTAI KO
tSTŲ-KEPENŲ-PVSLBS 
virš 200 metų tikrąsis Gold 
al Haarlem Oil buvo pripa- 
as gyduole del šių organų 
arkos. Lengvas ir malonus 

Bandyk šiandie. Trijų 
rių. vaistinėse. Ieškokite: 
•1d Medai" vardo kiekvieno- 
ėžutėje.

tV/ANDIMPROk 
*

HAARLEM OIL

Tel. btagg 6533

išmokiname taisyti ir valdyti 
mobilius į trumpinusį laiką, 
garantuojam laisnius ir dip- 

is. Pilnas mokslo kursas 125. 
gi duodame važinėjimo lėkei J 
už $10. Pamokos dienomis ir 
■trais. Informacijos dyka i 
ara nuo 9 ryto iki 9 vai. vąka- 

Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
ai dieną. Lietuvis mokytojas

SCHOOLV YOU K

STOKITE

IEGLAUDA 
RIKOJE

je $7.00 
įe $13.00

Jomis teisėmis vyrai 
) metų amžiaus.

Antrame - $300, 
irtame - $1,000

\. P. L. A. ir kalbin- 
^yvuojančias kuopas, 
duodama 50c dovanų.

UžėMe SAVO
(JULY), 1929

P. L. A. reikalais 
r o Sekretorių:

cKees Rocks, Pa

Dienraščio “Laisvės” vajaus 
ir dešimtmetinių sukaktuvių 
klausimu platokai kalbėta ir 
nutarta darbuotis ir kitus ra
ginti prie darbo, kad surin- 

, kus kuo daugiau skelbimų į 
kalendorių ir kad gauti dau
giausiai pasveikinimų.

Plačiai
raščio “Laisvės” vajų.
delegatai buvo tos minties, 

I kad reikia dėti daugiau pa
stangų gavimui naujų skaity
tojų. Ant vietos padalintas 
visas apskritis j apielinkes se
kančiai: Montellos apielinkei 
priklausys Stoughton, Bridge
water, Middleboro ir t. t. To
je apielinkėje darbuosis ir pri
žiūrės, kad visos kolonijos dar-1 
buotųsi, drg. G. Šimaitis. Bos-{ 
tono apielinkei priklausys 
Cambridge, Brighton, W. 
Lynn ir t. t. Šios apielinkes 

Į viršininku bus drg. A. P. Ta
raška. Drg. Taraška prieš vi
są konferenciją davė žodį, kad 
šiais metais jis eis lenktynių 
su drg. Šimaičiu gavime “Lais
vei” naujų skaitytojų. Jau 
tuojau ant vietos jiedu susi
kirto už Norwooda. Drg. Ši
maitis norėjo, kad Norwoodas 
būtų priskaitytas prie Montel- 
16s, o drg. Taraška, kad prie 
Bostono. Pagaliaus, duota pa
tiems norwoodieciams nuspręs
ti, kurie sutiko priklausyti 
prie Bostono.

Lawrence apielinkei priklau
sys Haverhill, Lowell, Na
shua ir t. t. Toje apielinkėje 
bus viršininkais dd. Stakionis 
ir Kralikauskas.

Worcesterio apielinkei pri
klausys Gardner, Fitchburg, 
Hudson ir t. Kadangi šioje 
konferencijoje W o r c e sterio 
kuopos delegatų nebuvo, tai 
nutarta pranešti Worcesterio 
kuopai, kad išrinktų toje apie
linkėje viršininką.

Nutarta, kad visose ąpielin- 
kėse prieš spalių mėnesį būtų 
sušaukti tų apielinkių dien
raščio “Laisvės” prenumera
tų rinkėjų suvažiavimai ir tuo
se suvažiavimuose išdirbti pla
nai, kaip pasekmingiau ir 
tvarkiau atlankyti kiekvieną 
koloniją ir kolonijėlę renkant 
prenumeratas. Tokius suva
žiavimus šauks kiekvienos 
apielinkes viršininkas. Išlai
das padengs kuopos, o jei jos 
negalės, tai apskritis.

Rengimas maršrutų ir kito
kių parengimų palikta apskri
čio komitetui. Nutarta išau- 

į koti iš apskričio iždo 80 dol. 
įvairiems reikalams. Aukos

A. L. D. L. D. 7-to Apskričio 
metinė konferencija įvyko 25 i 
d. rugpjūčio, So. Bostone.

Konferencija prasidėjo apie 
11 vai. dieną ir tęsėsi iki pu
sei po septynių vakare.

Delegatų dalyvavo apie 30, 
<nuo suvirs 10-ties kuopų

Nuo pat pradžios konferen
cijos iki pabaigai visi dele
gatai dalyvavo ir gyvai, ener
giškai svarstė apskričio ir vi
suomenės reikalus. Konferen
cijos pirmininku išrinktas drg. 
J. Galgauskas , sekretorium 
drg. J. Karsonas. Rezoliuci
jų ir įnešimų sutvarkymo ko
misijoj! išrinkti dd. F. Mačė- 
nas, A. Taraška ir J. Grybas.

Apskričio valdybos rapor
tai buvo trumpi. Org. drg. 
A. Taraška, tarp kitko, sakė, 
kad apskričio valdybos biuleti- 
nas tik sykį buvo išleistas, 
daugiau neleidę todėl, kad 
kuopos jokių raportų nepri- 
siuntė, išskiriant Worcesterio 
kuopą, kuri siuntinėjo rapor- 
pora kuopų, kurių raportai bū
tų buvę laiku atsiųsti del įdė
jimo į biuletiną. Visa didžiu
ma apskričio kuopų arba visai 
neatsiuntė jokių raportų, ar
ba kad ir atsiuntė, tai trims 
keturiems mėnesiams praėjus.

Baigdamas raportą, jis sa
kėsi mažai veikęs šiais metais 
del apskričio, bet ragino visus 
narius ir nares po šiai konfe
rencijai stoti ir su pasišventi
mu darbuotis del A. L. D. L. 
D r-jos.

Drg. Barauskui senos skolos 
atlyginimui komisijos narė 
drg. K. Barčienė raportavo, 
kad jau yra sukelta $101.01, 
dar reikia sukelti suvirš 30,00 
dol., kad visiškai atsiteisus su 
drg. Barausku.

> Agitacijos ir propagandos 
komisija, dd. Barčienė ir Zin- 

kškienė, raportavo, kad jos be 
nurodinėjimų kuopoms, kokią 
literatūrą platinti ir kur ją 
gauti, buvo suorganizavusios 
teatralę grupę, kuri susimo- 
kino teatrą “Lapkų,” kuris bu
vo suloštas keliose kolonijose, 
ir pelnas kai kur skirtas del 
apskričio ir kai kur del drg. 
J. Karsono.

Kuopų delegatų raportai 
šioje konferencijoje buvo pa
našūs raportams pereitų kon
ferencijų, išskiriant tą, kad 
vienos-kitos kolonijos delega
tai nusiskundė, kad pas juos 
buvo ar yra ypatiškų ginčų, paskirstytos sekančiai: Agita- 

larba kitur atsirado tokių ele- cijos ;Fondui 25 dol
mentų, kurie tokius ginčus ant Workeriui” 20 doL, Argenti- 
tiek išvystė, kad reikėjo juos nos “Rytojui” 7 ‘ 
disciplinuoti, bet 
jie nepasidavė ir išėję iš kuo
pos atkalbinėja kitus narius ir 
bando visaip trukdyti kuopos 
veikimui. TačiaUs, nei vieno
je kolonijoje tokie elementai 
nepridarė labai didelės žalos 
kuopoms; jei kur ir išėjo iš 
kuopos vienas kitas sukilėlis ir 
dar išsivedė vieną kitą savo 
simpatiką, tai jų vietoje liku
sieji kuopos nariai pasistengė 
gauti naujų narių. \

Užsibaigus delegatų rapor
tams, kilo gyvos diskusijos,

4 kurios tęsėsi suvirš dvi valan
das. Diskusuota labai gyvai 
ir veik kiekvienas delegatas 
dalyvavo diskusijose. Disku
sijų klausimas buvo platus,

0 k u ris palietė abelnai visą mū
sų apskričio veikimą. Tos 
diskusijos man patiko, nes jos 
galėjo paskatinti ne vieną 
draugą ir draugę prie našes
nio veikimo.

Užsibaigus diskusijoms, nu
tarta, kad rezoliucijų komisi
ja nors svarbesniais klausi
mais, remdamosi didžiumos 
delegatų nuomone, pagamintų 
rezoliuciją.

Vajaus
po trumpų diskusijų, 
rezoliucija, i“‘ 
kad kiekvienas narys ir 
gautų mažiausiai po

• naują narį į A. L. D. L. D., 
kad pakėlus mūsų apskritį iki 
1,000 nariu. * 4

per save vis turėjo pranykti.
Taipgi šioje konferencijoje 

! plačiai buvo kalbėta apie drg. 
• Andriulio sumanymą, kad leis- 
į ti prelegentą per kolonijas. 
{Didžiuma delegatų tam suma- ' 
{ nymui buvo priešingi, ir bene 1 
į buvo didžiuma delegatų to-

Centro 
daugiau 
kalboje 
literatū- 

kuri būtų tinkama < 
vaikučiams ir i 

jaunuoliams. !

! kios nuomones, kad 
j Komitetas stengtųsi 
populiarizuoti anglų 
darbininkiško turinio 
ra, 
beaugantiems 
paaugėjusiems

I Ir kad būtų steigiama anglų i 
{ kalboje darbininkiški knygy- i
i nėliai, ypatingai tose koloni-1 
į jose, kur randasi vaikučių!
i draugijėlės ir čia augusio jau- ■ 
i nimo įvairūs sporto ir kitokie ! j/ 
i kliubai.

Šiame išvažiavime dainavo 
ir Laisvės Choras ir choriečiai 
dalyvavo jame. Buvo pasiža
dėjęs ir Norwooclo L. L. R. 

j Choras dainuoti, bet vieni cho- 
{ piečiai atvažiavo, o kiti pra- 
I važiavo pro šalį. Tad visiems 
choriečiams nepribuvus, L. L. 
R. Choras nedainavo. Labai 
gaila.

Už Rinkimą Gastonieeiams 
Aukų Nuteisė Redaktorių

Už rinkimą aukų apgyni- 
{mui Gastonijos streikierių, 
i pereitą šeštadienį, Bronxe, bu- 
! vo areštuotas armėnų komu
nistų laikraščio “Nor Ashk- 
harh” redaktorius, Patrick 

i Selian, išlaikytas nuovadojeMan tame išvažiavime ne-j Selian, išlaikytas nuovadoje 
įprašy- j iki pirmadienio ir nuteistas 10 

'dienų kalėjimam Bet, per 
j pasidarbavimą T a r p tautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
kato J. Buitenkanto, magistra
tas suspendavo bausmę; tik 

i pagrasino, kad kitą kartą be 
{ jokio teismo pasodinsiąs re
daktorių kalėjimai!, jeigu jis 
kada vėl bus nutvertas beren
kant aukas gastonieeiams.

Kada Jūs ar Jūsų Draugai 
Būsite ant Broadway

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJA8

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiau.'ias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONĄ Ii
Keystone____________ Main 9669
Bell__________________Oregon 5136

Tel.i Greenpoint #6X1

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.
A. L. D. L. D. 2-ros Kuopos 

Susirinkimo
A. L. D. L. I). 2-ros kuopos 

j susirinkimas įvyko seredoj, 28 
I d. rugpjūčio. Narių į susirin
kimą atėjo vos keletas. Ką 

I kiti nariai ir narės veikė, kad 
į susirinkimą neatėjo? Rodos 
susirinkimas turėjo būti svar7.

■ bus, nes delegatai iš apskričio 
j konferencijos turėjo išduoti 
i raportus. Jau ateina agitaci
jos mėnuo ir šiame susirinki-

■ me reikalinga buvo apkalbėti, 
l kas veikti per agitacijos mė- 
i nesį. Ir, abelnai, baigiantis
vasaros sezonui, reikalas būtų 

1 pradėti tartis, planuoti, prisi- 
renginėti prie žieminio sezo- 

j no—prie našesnio veikimo. 
, Bet čia, kaip tyčia, visa didžiu- 
• ma narių nei j susirinkimą ne- 
I atėjo, o atėjusieji irgi nega- 
Į Įėjo nieko daug nutarti, net ir 
raportas iš apskričio konferen
cijos palikta kitam susirinki
mui išduoti. Sekantį susi- 

j rinkimą nutarta šaukti per 
Į atvirutes. Nariai, jau iš 
anksto turite ne pamiršti, kad 

{ į sekantį susirinkimą turėsite 
ateiti ir bendrai su visais na
riais tartis apie kuopos ir a- 
belną veikimą mūsų kolonijoj.

šiame
j surengti operetę “Kova 
į Idėjas. 
' bus pakviesta L.
Choras iš Norwood, Mass. Ma
noma šią operetę suruošti pa- 

į baigoje spalių mėnesio.
Pasirodo, kad dar apie 10 

senų kuopos narių nėra pasi
ni ok ėję į Centrą už šiuos me
tus. Jų tarpe skamba vardai 
ir vieno-kito veiklesnio drau
go, arba ir tokių draugų, kat
rie atrodo idėjiškai stovį ge
rai ir visada buvau linkęs ma
nyti, kad jie turėtų pasimokė- 
ti duokles anksčiau arba bent 
pakviesti į susirinkimą tu
rėtų ateit ir pasimokėt. Bet iš 
raportų pasirodo, kad jie kvie
čiami į susirinkimą pasižada 
ateiti ir pasimokėti, bet susi
rinkime jų nesimato. Tai jau

■ apsileidimas.

Pačiame centre žėrėjimo • elektros 
šviesų, kurios nušviečia “Didįjį Bal-

I tųjj Kelią” (Broadway), širdyje di
džiausio pasaulyje teatrinio distrik- 
to, New Yorke, yra nuolatinė paro
da, sudaranti vieną iš Broadway re-

I ginių.
I Ant šiaurvakarinio kampo Broad
way ir 45th St., Lucky Strike ciga- 

! retų gamintojai yra. atidarę nedide-
I lę cigaretų dirbtuvėlę, kuri yra sa- j 
vaime užbaigtinai įrengta.

I Visą dienų būriai žmonių praei-
■ minčių Broadway į viciią ir į kitą 
pusę apsistoja prieš pailgui-apskri-

■ tą Modern Art langą, tėrnydami, 
kaip cigaretų darbininkai operuoja 
žvilgančias, nikeliuotas, beveik žmo
giškas automatines mašinas, kurio
mis dirbama Lucky Strike ciijare- 
tai.

Tai procesas, kaip gali bile vie
nas matyti, įtaisytas sulig paskiau
siu žodžio higieniškoje gamyboje.

i Kadangi tai ištisai automatiška gą- 
' myba, tai niekur nei viename gami

nimo žingsnyje nepri 
' ranka prie tabako.
žmogaus ranka prie 

Vienas milionas 
kasdien pagaminama

i je dirbtuvėlėje.
I Kada jūs ar jūsų
i ant Broadway

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Gardcry St- 
Philadelphia, Pa.

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

Nau- 
bizn|.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIA1
< Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.
| ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną
| Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
į atliekame greit ir tinkamai.

Tarkite* »u mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 

K. M. S.
B 644 Driggs Avenue, 
| Ridgewood© Skyrius: 253
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kainos.
sekančiu adresu:

Grove St.
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Greitai ir Pigiai Persiunčia
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačių Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c CPnwJprQ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UiUOllč LV1U i UWUUb bijo Už 75c už baksą apsiginkl.ok 
nuo savo amžino priešo!

Ilflin I 9Y Tnhę ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolž prieš UI UU LUA latlo kitų 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

GREENPOINT 1411

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

Kunpii Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER »7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
Iii Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

__________  ORDER BLANK __________
Siųidami pinigui su savo adresu, užrašykite:

Al, f.eml»u paiirašę*. eiunčiu jum* VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ malonėkit men 
prUiųetl URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, »u viaaie nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA su REPUTACUA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

15 dol., Gasto- 
disciplinai ■ nijos Streikierių gelbėjimui 15 

dol. ir Priešfašistiniam Komi- 
Į tetui 5 dol.

Priimta penkios rezoliucijos 
sekančiais klausimais: Argeri- 
tinos lietuvių darbininkų or- 

iganizacijų ir spaudos rėmimo 
klausimu; užgyrimo Lietuvos 
Baduolių šelpimo Komiteto 
likvidavimą; A. L. D. L. D. 
7-to Apskr. vajaus gavimui 
naujų narių klausime; darbi
ninkų spaudos palaikymo 
klausime ir “Iš diskusijų prie 
kuopų delegatų raportų.”

Sekantiems metams į Aps
kričio komitetą išrinkti šie 
draugai ir draugės: A. P. Ta
raška, J. M. Karsonas, K. Bar
čienė, Zinskienė, ZG. Šimaitis, 
J. Grybas ir F. Mačėnas.

Beje, drg. Karsono šelpimo 
komisija pranešė, kad yra at
spausdinti kuponai su drg. 
Karsorto paveikslu ir trumpa 
jo susižeidimo istorija, kurie 
bus siuntinėjami visom kuo
pom del pardavinėjimo. Kon
ferencijos delegatai išsireiškė, 
kad visos kuopęs, kiek galint, 
stengtųsi pardavinėti tuos ku
ponus ir UŽ juos surinktus pi- Visų Kuopų Bendras Išvažia- 
nigus grąžinti į nurodytą vie
tą.

Abelnai kalbant, konferen- sų kuopos rengė bendrą išva- 
cija buvo gyva ir interesinga, žiavimą į North Eastoną, ku- 
Tarpais diskusijos kryptelėjo ris pavyko vidutiniškai, 
ir į ypatiškumų pusę, bet su ' nių buvo pusėtinas būrys .ir, 
didžiuma delegatii ypatiškų- kaip komisija apskaitliuoja, 
mai nesiklijavo ir taip patys liks nemažai pelno.

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

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingąs. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street* 

New York City

mėnesio klausimu, 
priimta 

iškelianti obalsį, 
narė 

viena

Visi T. D. A. kuopos nariai 
ir narės nepamirškite, kad se
kančio utarninko vakare, 3 d. i 
rugsėjo, 8-tą vai., bus sūsirin- \ 
kimas. šiame susirinkime bū
tinai reikėtų nutarti ką nors 
surengti del Gastonijos strei
kierių. Be to, reikia sutvar
kyti ir kuopos reikalai. Na
rinės duoklės yra daugelio už
sivilkusios ir kiti netvarkumai.

Pasirūpinkit visi ateiti Į šį 
Susirinkimą, paraginkit kitus i 
narius, kad ateitų ir atsives-' 
kite naujų’ narių. z

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

savo kišeniuje.

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

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

SERGANT! VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir 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- 
silankvkite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta/ PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spinduliai. Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS-*-SpeciaIistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PL, New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS
—__ __ ________

Paskutinis Piknikas Žydų Biznierių Užpuolimas 
Ant Komunistų Mitingo *

Padarykime J j Milžinišku 
Rugsėjo 8 d. įvyks paskuti-Į Govėda žydų biznierių, sio- 

nis piknikas, kurį rengia A. L. į nistų suardė Komunistų Parti- 
D. L. D. II Apskritis, Willicks jos mitingą atvirame ore, 
farmoj, Linden, N. J. Vasara ■ Washington Ave ir Claremont! 
jau baigiasi ir didieji piknikai ! Parkway, Bronxe, smarkiai su- j 
pasibaigs. Šis piknikas bus ! mušdami kalbėtoja drg. L. A. I 
paskutinis užbaigimui vasaros. Baumą. Iš pradžios jis smar-1 
Jis rengiamas mūsų spaudos: kiai gynėsi, bet negalėjo at- 
naudai. Kas metai mūsų . silaikyti prieš 50 žydų fašįs- 
spaudos naudai piknikai ėjo | tų, kurie partrenkė jį ant že-! 
didyn ir didyn. Todėl pasi- j mes ir kojomis, kaip pasiutę, i 
darbuokime, kad ir šis pikni- spardė. Fašistams ypač nepa- 
kas būtų milžiniškas. Visos ; tiko, kad kalbėtojas žydų tau- 
A. L. D. L. D. kuopos, pri- jtos, o nepritaria Palestinos 
klausančios prie H Apskričio, j buržuaziniams žydams, sionis- 
privalo pasidarbuoti, kad ne tams. Nes sionistai tenai tai 
tik, visi nariai dalyvautų pikni-i yra Anglijos imperialistų žan- 
ke, bet kad ir pašalinių pri- , 
traukus. Mes turime parody- Į 
ti, kad mokame savo spaudą 
remti, mokame tokius parengi
mus įvertinti.

Kai kurios kuopos darbuo
jasi ne juokais. 1-ma Kuopa 
Brooklyne nusamdė busus ir 
nedėlios ryte išvažiuos nuo 
“Laisvės” svetainės. Cliffsi- 
dės kuopa jau turi nusamdžius . 
didelį busą ir jie atvyks į pik
niką. Kaip vyks kitų kuopų i 
nariai ir simpatikai, dar ne-! 
žinau. Manau, kad nepasiliks 
skolingi 185-tos kuopos nariai 
ir Great Necko kuopos nariai. : 
Pereitais metais jie skaitlingai i 
pasirodė. Nors .šiemet 185-tos j KriaUCIU Dėkotų 
kuopos nariai iki šiol dar; ,
snaudė. Reikėtų jau subrusti, ■ Svarbi Konferencija 
kad Jersės kuopos nepadarytų | 
sarmatos.

G. Miceli\ yra 61 metų am
žiaus ir turi pačią su šešiais 
vaikais; Bardaccio yra 50 me
tų ir turi pačią su devyniais 
vaikais.

Po žmogžudystei jie buvo 
pasprukę į Ameriką, paskui 
atsiėmė savo moteris, ir ra
miai sau gyveno, manydami, 
kad jų nusikaltimas visiškai 
užmirštas.

Iškilmingas Priėmimas 
i Vokiečių Lakūnų

Labai iškilmingas paradas 
New Yorke tapo surengtas 
penktadienį Dr. Hugo Ecke- 
neriui, kapitonui baliūninio 
vokiečių orlaivio, kuris aplė
kė aplinkui žemės kamuolį. 
Apart policijos ir kariškių pa-1 
rado, gal virš miliono žmonių į 
tėmijo oficialį vokiečių laku 
rfų priėmimą, 
ras Walkeris 
Eckeneriui ir 
draugams-lakūnams.
kalbėtojai augštino mokslinius į 
ir kultūrinius Vokietijos pasi

darai prieš ; arabų valstiečių, 
bernų ir juodadarbių minias.

Padarydami užpuolimą 
komunistų susirinkimo, ž

: biznieriai šaukė, kad niekad
Į daugiau neprileisią komunis
tams kalbėti ant šio kampo.

• Jie grūmojo išdaužyt ir žydų
i komunistu laikraščio “Frei-
I v

heit” spaustuvę ir redakciją. . . . . .
Nepaisant tų isteriškų grą-1 Nukeltas j Utarmnką 

sinimų, vedėjas minėto susi-!
; rinkimo, drg. A. ShapirO pa-1
j skelbė, jog ateinančio ketvir- j 
tadienio vakare įvyks kitas |

j komunistų mitingas ant to 
ties kampo.

Tnt! žymėjimus po karo.
šeštadienio vakare Eckenerio

'Zeppelinas leidosi kelionėn

Vieneto F-3 Susirinkimas

pa-

Amalgameitų Kriaučių 54-to 
lokalo draugai taipgi turi da- 

Įžanga nedidelė, tik 35 cen- lyvauti visų kriaučių dirbin
tai. Vieta labai didelė, graži vių (šapų) komitetų delegatų 
ir laiką galima bus linksmai konferencijoj, kuri įvyksta ki- 
praleisti.

i Piknike dalyvaus didžiulis 
Lyros Choras iš Maspetho ir j 
Laisvės Choras iš Paterson, su 1 
nauja mokytoja Juškevičiūte, i 
Bus ir visokių pamarginimų. I 
Drg. L. Prūseika pasakys pra- i 
kalbą.

Kadangi programa bus ne-1 
maža ir bus visokių pamargi
nimų, tai stengkitės visi anks
čiau pribūti. Vėlai atvykus! 
nelieka laiko nei su draugais i 
pasikalbėti, nei po parką pasi
vaikščioti. Parkas bus atda
ras 10-tą vai. ryte, todėl gali
te važiuoti anksti. Užkandžių 
irgi bus.

vių (šapų) komitetų delegatų

j tą trečiadienį, rugs. 11 d., va
kare, Webster Hall, 11th St.,

i ties 3rd Ave., New Yorke.
Be kitų grynai kriaučiškų 

reikalų, čia bus išdirbta planai 
i jr kaip galima būtų medžiagi
niai paremti mirtin teisiamuo
sius Gastonijos streikierius, 
kaip

i rinkliavas dirbtuvėse ir
; organizacijų susirinkimuose,

Gastonijos 
prapalatinti tuo tikslu 

savo 
ir

3c Nupigintas “Gesas”

V. Paukštys.

Domei Brooklyno Komunistų

Standard Oil Kompanija 
trimis centais nuo galiono nu
mušė gazolino kainą automo
bilistams; tą padarė ir kitos 
kompanijos. Bet gazolinas 
taip nupigintas tiktai perkan
tiems New 
Brooklyne ir 
en Islandui, 
Yonkersui ir

I gy metų aš būsiu pripažintas 
I sunkiasvoriu čampionu. Aš 
Įesu įsitikinęs, jog nugalėsiu 
Sharkey. Kiekvienas kandi- 

Brooklyno lietuvių komuni-1 datas turėjo progos atimti nuo 
stinės frakcijos svarbus susi-| manęs titulą. Aš taip pat elg- 
rinkimas įvyks 4 rugsėjo, tre- siuos, jei laimėsiu sunkiasvorį 

čampionatą.”
Kaipo boksininkas, Tommy 

yra labai geras. Jis yra nepa- 
i prastai greitas, miklus ir del 
, .j pramintas Philadelphijos 
i šešėliu. Jis yra dalyvavęs, 

būt rodos, 114 rungtynių, bet nei 
.padėti į šalį ir kiekvienas tu- vienų, jei neklystu, nėra lai

mėjęs knockoutu. Todėl drą
siai galima sakyti, jei tik 
Sharkey gaus progos, tai tą 

j progą išnaudos savo priešinin- 
i ko nenaudai; tuomet dings 
Loughrano miklumas ir jis 
pradės graibytis kaip girtas 
tvoros. Bet jei ne-^-Lough- 
ranas gal ir bus pripažintas 
sunkaus svorio čampionu)

Left Hook.

Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Mitingas

čiadienį, 8-tą vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj; visi nariai 
būtinai turi atsilankyt. Frak
cijų perorganizavimo ir 
funkcionavimo klausimas bus!to 
svarstomas taipgi.

Visi kiti reikalai turi

ri ateit j tą susirinkimą.
Komitetas.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syk; atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant 
J- MARČIUKIENE 

SAVININKE

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

“Uždirbo” Milioną Dolerių
Per tris metus 

įter su savo giminaite Oliva 
j Parsons “užsidirbo” milioną
• dolerių, bešmugeliaudanias šė-
• rais New Yorke. Jis areštuo- 

Miesto majo- ltas ir po $10>00() Parankos pa
davė medalius j dčtas.
žymesniems io ' Suimta dar septyni serų 5 mesniems^ jo , <<būUegeriai/, Mažos vertės 

i kompanijų Šerus jie pardavi
nėjo, kaipo “pelningiausius”;

I ėmė riebias sumas pinigų nuo 
I žmonių, 
šulerius, 
kokius 
kad jų 
tyn pakiltų ir tuo būdu gali
ma būtų ūmai pralobti.

Dar vyriausybė nesučiupo 
12 v panašių meklerių, kurių 

! areštavimui yra išduota war- 
rantai. Prieš Šerų šmugelnin- 
kus veda bylą Jungtinių Val
stijų prokuroras Tuttle.

Arthur Car- t,

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

at-

A. K. P. vieneto F-3 susi
rinkimas šią savaitę įvyks 
utarninke, 3 d. rugsėjo, vie- 

panedėlio. Susirinkimo 
■46 Ten Eyck St., Brook-

ton 
vieta 
lyn.

Sek r. Gross.

Darbo Federacija Giriama 
Už Streiklaužiavimą

Kapitalistinis Newarko, 
J., laikraštis “Star-Eagle” 
ria vadus Amerikos Darbo 
deracijos ir tai Federacijai 
priklausančios Elektrinių 
Gelžkelių Darbininkų, Unijos, 
todej kad vadai pasisako prieš 
Newarko gatvekarių ir b.usų 
8,000 darbininkų rengimąsi į 
streiką. Darbininkai reika
lauja pakelt uždarbį 25 nuo
šimčiais; o minėti vadai siūlo, 
kad jie sueitų su samdytojais 
ir per arbitracijos teismą gra
žiuoju susitaikytų. Nors jau 
yra žinoma, kad samdytojai 
per tokį teismą (iš buržujų ir 
pardavikiškų vadų) stengsis 
darbininkams apkramtyti 
tas pačias senąsias algas.

N 
gi- 

Fe-

ir

kurie kreipėsi į tuos

PRANEŠIMAI Iš KITUR

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

į

GRABORIUS
(Undertaker)

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiausioms gero 
skonio reikalavimams.

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

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

į, 4-tą rugsėjo, 
24 ir Michigan 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sos nares dalyvaukit, yra svarbių 
reikalų.

Sekr. N. Astrauskiene.
(207-208)

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 11-tos kuopos susirin-

Kurie Kieipesi į uiob kimas })US sere(]oj 
prašydami patarimų, •Draugijų svetainėj, 

būtent Šerus pirkti, Ave- Pradžia 7:30
vertė smarkiai augš-

Apiplėšė su Žaisliniu 
i Vaikų Revolveriuku 1

Su vaikų žaidžiamuoju 
j volveriuku Arthur Owen, 
į darbis, atėmė $6 iš 
i krautuvninko, 161 
j Avė., Brooklyne.
ėjus, krautuvninkas leidosi jį 
vytis. Bėgantis buvo policma- 

i no suturėtas ir areštuotas.

re- 
be- 

c i garų 
Flatbush

Owenui iš-

Registruokite Vaikus 
Į Mokyklas Šią Savaitę

Didžiojo 'New York o tėvai 
yra raginami šią savaitę tre
čiadienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį užregistruoti savo vai
kus į mokyklas.

I SPORTAS
LOUGHRANAS TIKISI
APSIKEISTI TITULAIS

u z

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

L.
kimas bus utarninke, 3 rugsėjo, po 
N. 1124 Spring Garden St., 8-tą 
vai. vakare. Draugės, malonėkite 
atsilankyti laiku, yra svarbių reika
lų.

A. Merkienė.
(207-208)

Spring Garden 
Draugės,

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

Telephone Stagg 0783
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU darbo valgykloj arba be- 

kernėj, esu virėjas ir pyragų ke
pėjas. Turiu ilgi; metų patyrimą ir 
paliudijimus. Cook and Baker, 407 
Keap St., Apt. 23, Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 0676. (207-209)
PAJIEŠKAU kukoriaus arba partne

rio į restorano biznį, kur galima 
daryti gerą pragyvenimą. Kreipki
tės po No. 150 N. 4th St., kampas 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

206-208

SALES—PARDAVIMAI

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

j.—.----- -------------------------------- 1
■ Tel., Triangle 1450 |
j Lietuvis Fotografas;
i IR MALIORIUS i

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

geroj| | 
laivu ■

j PARSIDUODA restoranas, i 
vietoj, prie vandens, daug laivų

• prieina. Pietus darome del 200 žmo- 
> nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
I pamatysite, kad daroma geras biz- 
I nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
forpišiuoti 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 t

Nufotografuoja» 
ir nunialiavoja | 
visokius p a - | 
veikslus jvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- I 
jina senus ir * 
kra javus ir Į 
sudaro su| 
amerikoniškais

Darbą atlieku' gerai Ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu: f

JONAS STOKES į 
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I _  •

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir zGydy- 
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.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”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
i

New York Americano 
rugpjūčio mėn. 30 d. išspaus
dinta sekama žinia:

Philadelphia, Pa., rugpj. 
mėn. 29 d.—Tommy Loughra- 
nas, pasaulio pussunkaus svo
rio čampionas, tikisi padaryti 
apsikeitimo pasiūlymą, kuo
met jis bėgy kelių savaičių at
sisakys nuo savo titulo ir su
sitiks su Jack Sharkey New 
Yorke. Penn A. C. sureng
tam vakarėly Loughranas pa
reiškė, jog jis atiduosiąs New 
Yorko Komisijai savo titulą 
ta sąlyga, kad būtų pripažin
tas sunkiasvoriu čampionu, jei 
jis laimėtų savo rungtynėse su 
Sharkey.

“Aš nežinau, ką New Yor
ko Komisija pasakys apie tą 
mano pasiūlymą,” tarė Lough
ranas, “bet aš jaučiu, kad bė-

MALONAUS PASIMATYMO
Yorke, Bronxe, 
Queense. Stat- 
Long Islandui, 

apielinkėms nu
pigino gazoliną tik vienu 
tu.

d.Maspethe, rugpjūčio 29 
pasimirė A. A. Elzbieta Val- 
čiukienė privačioje ligoninėje, 
“Dr. Wade’s Private Hospit
al,” Brooklyne, N. Y., palik
dama dideliame nuliūdime sa
vo vyrą Joną Valčiuką ir dvi 
dukreles, dar jaunametes, Ole- 
sę 13 ir Veroniką 7; seserį 
Rozaliją ir kt. gimines.

Velionė paėjo iš Verpėnų 
kaimo, Kelmės valsčiaus, Ras
einių apskrities. Buvo gimusi 
iš Juozapo ir Jievos Razminų, 
apie geguž. 20 d., 1894 m. At

vyko Amerikon 1912 metais, ir 
apsivedus apsigyveno šiame 
miestelyje. Buvo darbšti mo
teris, gražiai auklėjo savo 

j dukteris ir vedė gražų šeimy- 
.nišką gyvenimą.

šermenys bus savuose na- 
"* . ___-------------—------------------------- --------i muose, po num. 59-55 Herbert

imiKMiiMiniiiiiiiuiiiiiiB Street, Maspethe, N. Y. Lai-
•|; dotuvės įvyks pirmadienio ry- 
g te 10 vai., švento Jono kapi- 
Į nėse, Brooklyne. Nuliūdusio
je ji- šeimynėlė visus gimines, ir 
j i pažįstamus širdingai kviečia į 
g šermenis ir laidotuves. Palai- 
| dojimo reikalų vedėjas vietos 
| graborius A. J. Valantiejus.

Reporteris.

Brooklyno komunistai turės 
savo partijos platformos ir 
kandidatų užgyrimo mitingą 
ateinantį sekmadienį, rugs. 8 , 
d., 2-rą ai. po pietų, 56 Man- Po 20 Metų Tapo 
hattan Avė., Brooklyne. O n • » v •
rugsėjo 14 d., toj pačioj vie- ulllITltl ZmO^ZlKlZIfll 
toj, įvyks Ratifikacijos (kan
didatų užgyrimo) Bankietas 
kur kalbės 
Wm. W.

cen-

Mi-20 meti] atgal Gasparo 
drg. R. Mizara, celi ir Joe Bardaccio buvo I- 
Weinstone , mūsų talijoj, Palermoj, užmušę 

kandidatas į miesto majorus, nofrio Modicą, Bardaccio gi-
O-

kitų žymių kalbė- 
Tikieto kaina bankie- 

75 centai.

ir daugelis 
tojų
tui—75 centai. Reikėtų tikie- 
tus išanksto įsigyti, kad vieti
nė komunistų sekcija žinotų, 
kiek valgių ir gėrimų ir stalų 
pasirūpinti.

minaitį, veikdami išvien 
dviem kitais.

Pagal Italų valdžios reika
lavimą ir nurodymus, žmog- 1 
žudžiai užvakar tapo suimti , 

' New Yorke ir bus deportuoti Į 
■ Italijon, kur jų laukia teismas. į

REGISTRUOKITĖS DABAR!
DARBININKŲ MOKYKLA 

“Lavinimasis prie Klasių Kovos”
EKONOMIJOS

. ISTORIJOS 
UtaPEklALIZMO 
POLITIKOS 
SOCIOLOGIJOS 
MARKSIZMO- 
LENINIZMO ‘

ANGLŲ
KALBOS 
Pradiniai ir 
Aukštesni

Kursai

su

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

JęGlSTRACUA 
f 

Rugsėjo 2 iki Rugsėjo 30
s Rašykit del Katalogo: 26-28 Union Sq., New York J

.. mill.. ............................................ .

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 8842

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prleA plet; 2-8 po piet.
Ketvergala ir aubatomia iki 0 vai.
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet

UŽEIGA
jau senai matžm«si. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

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

REAL ESTATE: Namai, žemė 
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo
da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. .(199-227)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

REPUBLIC LUNCH
■%

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

A VELIČKOS IR P. SIAURIO
Viskas naujai pertaisyta, išdekoruota ir tinkamai išfor- 
nišiuota vieta. Užėję jausitės smagiai ir pavalgysite 

skaniai pagaminto šviežio maisto.

Valgyklos Vardas Tas Pats

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street Brooklyn, N. Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

1 aras dieną ir naktį. Darbą at- 
1 ieku gerAi. Reikale kreipkitės pas 
pane, o patarnausiu

i 734 Grand
BROOKLYN,

kuogeriausia.
Street
N. Y.




