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Lietuvos Fašistai Pa
smerkė 2 Komunistu 

Sušaudymui r
KAUNAS.—Kariuomenes 

teismas Kaune rugpjūčio 
devintą dieną nagrinėjo
slaptos komunistų spaustu
vės “Spartako” bylą. Iš 
penkių kaltinamųjų išteisin
tas buvo tik vienas Kostas
Korsakas. Kučinskas ir 
Kantautas pasmerkti mirti. 
Krastinaitė—ligi gyvos gal
vos sunkiųjų darbų kalėji
mo ir Lapinskas—6 metus.

Baigia Sudaryti Džiūrę 
Gastonijcs Streikieriy

Teismui
CHARLOTTE, N. C.— 

Pirmadienį trys asmenys iš
rinkti į (Įžiurę teisini ui 16 
Gastonijos streiko vadų. Iš
rinktieji yra G. I. Shuford, 
gelžkelio vagonų taisytojas; 
G. L. Benson, dirbantis prie 
gelžkelio už raštininką, bu
vęs Gelžkelio Telegrafistų 
Unijos narys, ir Conrad 
Torrence, 24 metų amžiaus 
pasiturintis tekstilės darbi
ninkas.

Viso jau dešimts asmenų 
išrinkta į (Įžiurę. Dar dvie
jų narių reikia. Antradie
nį dar tęsėsi (Įžiūrės rinki
mas.

Teisėjas Barnhill reikala
vo, kad advokatai greičiau 
varytų egzaminavimą džiu- 
rės kandidatų. Iš 300 spe
cialiu kandidatu liko tik 24, 
o dar reikia du išrinkti į 
(Įžiurę. Gali prisieiti dar 
vieną specialį kandidatų su
rašą paimti.

PERKŪNAS TRENKĖ Į 
TELŠIŲ BAŽNYČIĄ

Rugpjūčio iš 8 įš 9 dieną 
naktį į Telšių bažnyčią 
trenkė perkūnas.

Didesnių nuostolių nepa
daryta, tik iš bokšto išplėš
ta kelios dešimtys plytų.

Jonavoj Didelis Gaisras
Rugpjūčio 13 d. vakare 

Jonavoje, Kauno gatvėj, Se- 
galio fotografijos laborato
rijoj kilo gaisras. Iš jo už
sidegė gretimi namai. Ne
žiūrint, kad susirinko daug 
žmonių ir vietos ugniage
siai, ugnis sunaikino 8 gy
venamus ir 7 negyvenamus 
namus, jų tarpe 5 mūrinius. 
Sužeistas vienas darbinin
kas. Atvykę iš Kauno gais- 
rininki/ savanorių, miesto ir 
Viliampolės komandos jau 
rado namus liepsnojančius, 
pagelbą suteikti buvo jau 
vėlu. Tik apsaugojo, kad 
gaisras nesiplėstų toliau.

Jonavos mieste gaisras 
sukėlė paniką. Visi gyven
tojai išpuolė į gatves, nešė 
iš trobų turtą, moterys ir 
vaikai klykė, verkė, nes 
tamsoje atrodė, kad pusė 
miesto jau liepsnoje.

Iš viso nuostolių esą pa
daryta apie 100,000 litų. 
Tačiau mažai kas tiki to
kiems skaičiams; greičiau
sia būsią keli šimtai tūks-
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Vokietijos Militaristai Nori 
Bloko Prieš Sovietus

■ , ■—.............

BERLYNAS.—Admirolas 
Alfred Von Tirpitz, kuris! 
komandavo Vokietijos karo; 
laivyną karo metu, rašo 
“Deutsche Allgemeine Zeit-i 
ung”, kad turėtų būt suda- i 
ryta sąjunga tarp Jungtinių! 
Valstijų, Vokietijos ir An
glijos, kad būtų galima ko
voti prieš bolševizmo pavo- 

! jų.
Tirpitz ir kiti Vokietijos- 

; militaristai nori, kad tos 
i trys valstybės sudarytų blor 
ką prieš Sovietų Sąjungą.

Paveikslas parodo dalį jaunų darbininkų demons
tracijos, kuri nesenai įvyko Maskvoj. Jaunieji 
darbininkai nešė iškabas su užrašais: “Mes ne
norime karo, bet pasirengę ginti Sov. Sąjungą”.

Sovietai Užima Pirmą Vietą 
liauką Studijavime

BERLYNAS.—Dr. Ralph 
A. Reynolds, žymus liaukų 
specialistas iš' Kalifornijos, 
pareiškė, kad endokrinolo
gijos mokslas (mokslas apie 
liaukas) vis labiau būna pa
remtas moksliniu pagrindu.

Pasikalbėjime su United 
Press korespondentu jis pa
reiškė, kad Sovietų Sąjun- 

Iga, kurią daugelis žmonių 
skaito “atsilikusia -šalimi”, 
toj naujoj medicinos šakoj 
daro didesnį progresą, negu 

, bile kokia kita šalis. Dr.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

NAUJAS UNIJŲ CENTRAS TAPO SU
DARYTAS CLEVEL ANDO KONVENCIJOJ

I

! Kunigas Seipel Stoja, Kad Arabų AriIM 13 SuSlklFtO SU Anglį JOS
Fašistai Valdytų Austriją Į 17 • n • i AAA 1 1

Kariuomene; Suimta 1,000 ArabųVIENA, Austrija.—Buvęs- 
Austrijos kancleris kunigas 
'Ignaz Seipel pareiškė, kadi 
su laiku Austriją užvaldys j 
fašistai iš Heimwehr orga-l 

i nizacijos. Jis remia fašis-

JERUZOLIMAS.—Prane-j kariuomenė, ir visi arabai 
i šama, kad prie Syrijos ru-ifapo suimti. Manoma, kad 
bežiaus įvyko smarkus susi-! tie arabai perėję rubežių iš 
kirtimas tarp Syrijos arabų j Syrijos arba atėjo iš lygu- 

i armijos, kuri veržėsi perimų į šiaurius nuo Galilė- 
rubežių j Palestiną pagelbė-1 jaus ežero. Visi jie tapo nu- 
ti ten arabams kovoti prieš | gabenti į Tiberias ir ten bus 
sionistus ir Anglijos impe- i klausinėjami.

Sakoma, kad šiauriniame 
Anglai sulaužę arabų fron-i Palestinos distrikte EI Hu- 

Į skrity siautė didelė audra, Į tą, bet tačiaus mažesni pul-ileh ir palei Syrijos rubežių 
organizuojasi prie 

Ledai krito tokio di-jną. | sukilimo prieš Anglijos im-.
Čia gauta pranešimas, i perialistus. <■>

Transjordanijoj taipgi 
atėjo ; gręsia arabų sukilimas.

Dabartiniu laiku Palesti-

Baisi Audra Zarasuose]
----------- i i rialistus, ir Anglijos spėkų.

Rugpjūčio 9 d. Zarasų ap- -*

. Reynolds planuoja greitu 
i laiku vykti į Sovietų Sąjun- 
I gą ir daryti tyrinėjimus So- 
! vietų sveikatos komisariato 
Į įsteigto j eksperimentavimo 
1 stoty Suchum, Kaukaze.
Ten įsteigta didelė beždžio
nių farma. Jomis daroma 
įvairūs bandymai.

Liaukų studijavimas yra 
labai svarbus dalykas, sako 
Dr. Reynolds. Liaukos yra 
maži kūne organai, kurie lo
šia labai svarbią rolę, kon
troliuoja daug žmogaus 
ypatybių.

; Suvažiavę Darbininkai iš Įvai rių Pramonių Naują Organi- 
i zaciją Užvardino Darb o Unijų Vienybės Lyga
Į CLEVELAND, O.—Apie kėlė obalsius: “šešių valan- 
'700 suvažiavusių darbiniu- du darbo diena ir penkių 
kų čia į Darbo Unijų Vie- dienų darbo savaitė”, “Or- 

' nybės Konvencija įsteigė ganizuoti neorganizuotus”, 
■revoliucinių darbo unijų ir “Rasinė, socialė ir politi- 
centrą. Naujai sudaryta nė lygybė negrams”.
organizacija u ž v a r di n t ai “Budavokime naujas uni- 
Darbo Unijų Vienybės Ly- jas ir kovokime prieš išda
ga. , vikiškus vadus senose unijo-

Priėmus platformą ir se”, kalbėjo suvažiavę dar- 
konstituciją ir išrinkus vir- bininkai iš įvairių pramo- 
šininkus ir nacionalį komi- nių.
tetą, konvencija užsidarė; Priėmus programą ir 
pirmadienio vakarą. Kon- konstituciją del naujo dar- 
vencija visais atžvilgiais bininkų centro, Darbo Uni- 
pavyko. i JO Švietimo Lyga, kuri su-

I Daug laiko buvo pašvęsta šaukė šią konvenciją, tapo 
pakeista į Darbo Unijų Vie

įkuri pridarė daug nuosto-ikai arabų perėję į Palesti-1 arabai 
i lių.
' durno, kaip pupos. Per au- i čia gauta x-------- --- ,
drą perkūnas trenkė į Za-'kad Anglijos militarinėms i 
rasų notaro Oželio namus spėkoms pagelbon r 
per radio anteną ir mirtinai Franci jos kariuomenė Syri-

, užmušė kitam kambary bu- j°j (Francija yra Syrijos' noj yra suvirš 4,000 Angli- 
' , Francija uždarė 

ištisą Syrijos rubežių, o An
glija uždarė Transjordani- 
jos rubežių.

Pranešama, kad pirma
dienį 1,000 arabų susikon
centravo netoli Hittin žydų 
kolonijos, tarp Tiberias ir] 
Nazareto. Prieš juos tuo-i fa mieste ir 17 r" 
jaus tapo pasiųsta Anglijos I mieste už laikymą ginklų.

vusią tarnaitę Emiliją Kaz--valdonas).
lavičiūtę. Notaro žmoną 

i perkūnas tik pritrenkė, o 
vaiką tik apdegino. Elek- 

i tros įvadai, baldai ir kam
bariai taip pat kiek apardy- 

: ti.
Perkūno trenksmas buvo 

j toks smarkus, kokiu reta te-7 c

ko girdėti.
Keliems Zarasu miestelio

v

gyventojams ledai išdaužė 
daug telefono ir telegrafo 
laidu. Malviu ir Imbrado 
valsčiuose perkūnas sudegi
no vieną gyvenamąjį namą, 

1 vienus tvartus ir du kloji- 
imu. Ledai sunaikino kelių 
kaimų gyventojų javus.

Tokią didelę audrą maža 
į gyventojų teatsimena.

Sinclair Apleidžia Kalėjimą 
Ir Pasivažinėja Automobiliu

WASHINGTON.— Buvo 
paleista žinios, kad aliejaus 

, šmugelninkas Harry F. Sin
clair kasdien apleidžia kalė
jimą ir pasivažinėja auto- 

i mobiliu. Bet tuos praneši
mus bando užginčyti kalėji- 
mo viršininkas W. Peak; 

] jis sako, kad Sinclairis per 
paskutinius du mėnesius tu- 

, rįs tokį darbą, kad jam pri
sieina keletą kartų į savaitę 

' išvažiuoti automobiliu į

Sovietą Lakūnai 
Chabarovske

“ŠALIS SOVIETŲ” JAU 
ARTI PACIFIKO

kai-
pra-
Je-

BLAGOVEŠČENSKAS, Si
biras.—Sovietu iš Maskvos 
i New Yorka lekiantis or
laivis “Šalis Sovietu”* atvy
ko čia iš Čitos pirmadienį 
9:20 vai., Maskvos laiku.

Orlaivis jau veik pabaigė 
lėkti per Sibirą. Iš čia lėks 

! į Chabarovską. •
šeštadienį orlaivį patiko

jos gerai apginkluotų karei
vių.

Anglijos valdininkai 
iriuose ir miesteliuose 
dėjo areštuoti arabus,
ruzolimo apielinkėj suaręs 
tuota 160 arabu.

35 žydai suareštuota Hai-
Tel Aviv blogas oras. Išlėkęs iš Ir-

i kutsko į Čitą susidūrė su di- 
| dėlėmis audromis virš Bai-

Išbadėjus Meška Jsiveržč 
Stubon ir Sudraskė Kūdikį

CHABAROVSKAS, Sibi- 
ras.—Sovietų orlaivis “šalis 
Sovietų” antradieni čia at
lėkė iš Blagoveščensko.

Ratai tapo nuimti ir or
laivis pertaisomas į vande
ninį orlaivį pavojingiausiai I 

j kelionės daliai—lėkimui į 
i Alaska per Aleutian Salas.

Prasidėjo Imperialistų
Lygos Susirinkimas

GENEVA, Šveicarija.— 
Pirmadienį prasidėjo sesija 
dešimto Tautų Lygos susi
rinkimo. 53 iš 54 šalių, ku
rios priklauso Tautų Lygoj, 
prisiuntė savo atstovus. Ar-

WINNIPEG, Man., Cana- 
da.—Pereitą penktadienį iš
badėjus meška, gaisro išvy
ta iš artimai esamo miško, 
įsiveržė į Fred Grorricicuk 
namą, Lowland, Manitoboj, 
ir suėdė jo trijų metų duk
terį.

Palikus tris vaikučius 
stuboj, Grorricicuko žmona 
nunešė jam valgyti į lau
kus, kur jis dirbo. Sugrįžus 
ji atrado stubos duris iš
muštas, o vaikų stuboj ne
buvo. Persigandus verkda
ma ji bėgo į daržą; ten at
rado meškos apčstą mergai
tė lavoną.

Dvi kitos mergaitės, vie
na 7 metų, kita 4, pabėgo

į kalo ežero. Per kelias va
landas'prisiėjo kovoti su di
deliais vėjais. Turėjo nusi
leisti Verchne-Udinske, o 
paskui lėkti j Čitą.

15.000 ŽYDŲ MASINIAME 
MITINGE LONDONE

LONDONAS.—Sekmadie
nį čia Albert svetainėj įvy
ko masinis žydų susirinki
mas Palestinos riaušių klau
sime. Susirinko apie 15,000 
žydų. Lordas Melchett pir
mininkavo. Susirinkusieji 
reikalavo, kad Anglijos val
džia “įsteigtų tvarką” ir at
lygintų už žydų prarastą 
gyvastį ir nuosavybę Pales
tinoj.

Nužudė Pačią, Dukterį ir 
Pats Pasikorė

BOONE, Iowa.—Frank 
Pestotnik, 50 metų amžiaus,

I miesto prieplauką tam ti- gentina neprisiuntė delega- 
• krais reikalais, o ne pasi- cijos. Pirmininku išrinkta
i linksminimo tikslu. Sinc-

tančių, nes dar nespėta ap-jlairis esąs kalėjimo daktaro 
skaičiuoti. “pagelbininkas”.

Dr. J. Gustavo Guerrero,
Salvador respublikos atsto
vas.

pas kaimynus farmerius.
Vyresnioji papasakojo, kad

nušovė savo pačią ir 16 me
tų amžiaus dukterį, o pas-

meška pirma ant jos puolu-
si, bet ji su 4 metų sesute 
iš jos išsisuko ir pabėgo.

kui pats pasikorė. Mano-
ma, kad tragedija įvykus 
del finansinių keblumų.

la t stovų konferencijoms 
svarstymui įvairių pramo
nių klausimu.

Pati konvencija išdirbo 
planus vedimui darbininkų 
kovos prieš racionalizaciją, 
skubinimo sistemą, ir prieš 
imperialistų rengiamą karą. 
Įvykinimas tų planų pri
klausys nuo atstovų, kaip 
jie darbuosis sugrįžę iš kon
vencijos.

Konvencijoj kilo sponta
niška demonstracija, kuo
met Pat Toohey, Nacionalės 
Mainierių Unijos sekreto
rius, nominavo W. Z. Fos- 
terį naujos organizacijos 
generaliu sekretorium. De
monstracija tęsėsi apie pen
kiolika minu tu. J. Schmies 
iš Detroito, automobiliu 
darbininkas, išrinktas se
kretoriaus pagelbininku; J. 
Johnstone nacionaliu orga
nizatorium; James Ford ne
grų organizatorium. Nacio- 
nalis komitetas išrinktas iš 
55 asmenų.

Suvažiavę darbininkai iš 
įvairių pramonių, atsto
vaudami tūkstančius orga- 

I nizuotų ir neorganizuotų 
darbininkų, susiorganizavo 

Jiacionale papėde, kad būtų 
I galima tinkamiau vesti ko
vą prieš kapitalistinę siste
mą už pagerinimą darbinin- 

1 ku būvio.
Darbininkai atstovai vie- 

! nas po kitam konvencijoj 
| raportavo apie algų nuka- 
pojimą, apie didėjančią be
darbę. Dabartinis darbinin
kų judėjimas, Amerikos 
Darbo Federacijos unijos, 
gelžkeliečių unijos ii’ kitos 
geltonųjų vadų kontroliuo
jamos unijos užima visai 
klaidingą liniją; geltonieji 
vadai naudoja tas unijas 
tarnavimui kapitalistams;
nesistengia organizuoti ne
organizuotus. Del to buvo 
reikalinga suorganizuoti 
naują," klasinį darbininkų 
centra, t-
Už 6 Valandų Darbo Dieną

Konvencijoj delegatai iš

nykęs Lygą.
Nauja organizacija dabar 

susideda iš nacionaliu pra
moninių unijų, kurios nese- 

1 nai tapo suorganizuotos, 
kai]) tai Nacionalė Mainie- 

i rių Unija, Nacionalė Teks
tilės Darbininkų Unija, A- 
! datos Amatu Darbininkų 
Pramoninė Unija. Prisidė
jo įvairios kitos organ? ^0- 
tos darbininkų grupės, kŽlip 
tai Nacionalės Industrinės 
Lygos, kurios veikia senose 
unijose ir įvairiose pramo
nėse tarp neorganizuotų 
darbininku, kuriu yra apie 
30,000,000/
Klasines Kovos Programa

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga savo konstitucijoj sa
ko, kad tos organizacijos 
nariais gali būti visi daigi
niai darbininkai ir darbinin
kų organizacijos, pramonėj 
ir agrikultūroj, neatsižvel
giant į skirtumą rasių, tikė
jimo, lyties, amžiaus ar 
amato, bile tik sutinka pri
imti klasinės kovos progra
ma.” v

- -

Prasidėjo Teismas 58 
Rumunijos Komunistu

I VIENA, Austrija.—Te- 
I mesvar mieste prasidėjo 
i teismas 58 Rumunijos ko
munistų. Jie tapo suareš- 

• tuoti laike demonstracijos 
balandžio 7 d. Policija šau- 

| dė į demonstrantus. * Sua
reštuoti kaltinami kurstyme 

' žmonių ir agitavime prieš 
I valstybę. Suareštuotų tar
pe yra žymus darbo unijų 
vadas Koloman Mueller.

PERTH, Australija.—Šio
mis dienomis čia tūkstančiai 
bedarbiu demonstravo. Poli
cijai pradėjus atakuoti de
monstrantus, įvyko susikir
timas. Bedarbiai smarkiai 
pasipriešino.

Sekantį Nedėldienį, Rugsėjo 8 d., A. L. D. L. D. 2-ras Apskritis Rengia Spaudos Naudai Didelį Pikniką, ant Willicks Fanuos, Linden, N. J.; Bus 
Dainų, Prakalbų, Įvairių Žaislų. Važiuokite Visi iš Brooklyno ir New Jersey Apielinkių. Smagiai Laiką Praleisite.
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KLASE PRIEŠ KLASĘ
Clevelando suvažiavimas, su virš 700 delegatų nuo dar

bininkų iš kasyklų, metalų fabrikų, gelžkelių ir įvairių 
kitų pamatinių pramonės šakų, yra nepalyginamai svar
besnis dalykas šios šalies proletariato klasiniam judėji
mui, negu, sakysim, Amerikos Darbo Federacija.

Šičia dar pirmą kartą Amerikos istorijoj suvažiavo or
ganizuoti ir neorganizuoti darbininkų atstovai iš visų 
pagrindinių, nusveriamųjų pramonių ir susirišo į Darbo 
Unijų Vienybės Lygą, kurios programos viešpataujanti 
mintis yra kova “klasės prieš klasę”.

Kuomet samdytojai jungiasi į vis didesnes ir didesnes 
korporacijas ir kas kart su veiklesne kapitalistinės val
džios talka puola darbininkus,—kitokios išeities 
kaip tik visos, sujungtos darbininkų klasės kova 
kapitalistų klasę.

Amerikos socialistų partijelė ir josios pakalikai, 
tės grupės “progresistai”, šaiposi, kad nieko neišeisią iš 
tų “raudonųjų” užsimojimo Clevelande, nes jis esąs per- 
kairus, perdaug revoliucinis, priešingas “įsigyvenusiai” 
dvasiai Amerikos Darbo Federacijos ir kitų unijų.

Bet kas gi buvo ir yramoji senųjų unijų dvasia? Nagi, 
globojimas tik menkos dalelės lavintų darbininkų, taipgi 
paskirstytų pagal amatus-amatėlius; atstūmimas ir pa
neigimas paprastų darbininkų ir negrų proletarų; par
davinėjimas mainierių, metalo darbininkų, audėjų ir kitų ; Smetona ir

Pusė Miliono Lity “Seimui,” 
Katro Nėra

So. Bostono špitolninkų jis dargi patapo valstybės 
laikraštis rašo:

“Lietuvos tautininkų vy
riausybė daro lyg pasityčioji-i 
mą iš visuomenės. Seimą iš-Į 
vaikė ir rinkimų nedaro, o sei-i 
mo išlaidoms kasmet skiria po * 
apie pusę milijono litų. . 1930

sis paskendęs žemiškose ge
rybėse: aukse, deimantuose, 
perluose. Pastaruoju laiku

Praėjus
Darbo Dienai

Pereitą pirmadienį buvo

per kruvinų fašistų rankas, 
tai buvo Komiteto Šelpimui 
Lietuvos Baduolių pasiūly
ta, kad aukojusieji gali at
siimti savo aukas, arba pa
skirti pusę del Gastonijos 
streikierių gynimo ir pusę 
del priešfašistinio veikimo,

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. BONDZ1, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Rašo DR
341 Walnut Street,

Organine širdies Ligi
Drauge gydytojau, ar 

galėtumėt pranešti 
dienrašti “Laisvę”,, ar š 
ga yra išgydoma ir nu( 
ji paeina.

Yra 7 metų merg; 
Kaip ji gimė, tai iki t 
menesiu buvo sveika.

s trijų mėnesių pradėjo r 
x <is, kad jos kairvs kruti 

šonas, kur širdis, yra 
dėsnis už dešini šoną, 
lūpos, liežuvis ir galai ] 
tų juodi. Netaip gerai 
puoja. Ar galima išgyt 
Atsakymas.

Sprendžiant iš jūsų a 
šymo, ar tik nebus tai t 
gaitei kokia organinė 
dies liga. Tikrai tvirl 
to, žinoma, negalima, pi 
to gerai neapžiūrėjus, r 
egzaminavus dalyko.

Jei taip jai ir būtų šir 
liga, tai ji dažniausia f 
na nuo kokios bakterine 

* gos. ^Kūdikiams kartais 
d j ir jos atlapėles bei d 
les pagadina apkrečiamc 

• gos, kaip difterija, skt 
tina, tvmai arba edra. 
da dažniau širdį pažei 
apkrėsti tonzilių i, pūlini 
dantys ir jų smegenys, 
nai pasikartojanti šalči 
slogos, ypač reumatizi 
Ar šiokiu ar tokiu k 
b a k t e r i j o s dasigau 
kraują ir su krauju p 

\ ' čia .įirdies įtaisas, pa g 
na.

Kai širdies viduje su; 
da kokia atlapok" (vi 
du relės, antvože! i a i), 

4 įvyksta kraujo apyta 
t j (svarbių pakrikimų. Ši

tai ŠLA narių pinigus ėdąs A- L- į. D. II APSKRIČIO Į kuopos 
Vitaitis sušuko visa gerkle, 
kad bolševikai “apgavo” au
kojusius ir net reikalavo, j<acĮ maSų anskritis rengia;me tik tiek, kiek kiti iš musų 
kad tie pinigai būtų perves-;s d. rugsėjo^ spaudos naudai ‘ 
ti per Vitaičio rankas į fa-Į pikniką, kuris įvyks Willick’s 
šistų mašną, bet kada tie jfarmoj, Linden, N. J. Pikni- 
i'in fvq fa 5 i t n i Vitnioio kas tuii būti pasekmingas, o ...paųs . tasistai, . VlUiciO, pl.ikiausys kaip darbuosis rijoje randasi lietuviškų kolo- 
draugai, suede virs milionokuopa llariai Rodosi>.........................-
litų Lietuvos baduolių pini-j daug' „ereikia raginti, kad 
gų, tai pagal'fašisto Vitai-* darbuotųsi, nes kiekvienas su- 
čio supratimą, atliko puikų*pranta, kad visiems dirbant 
- - - - - ■ ... ------ ------  ----- 1------ J ----- 4 j.

I Bet visgi mes primename, kad 
draugai neužmirštų, jog tą 
dieną mūsų apskričio piknikas 
ir jame ne tik patys dalyvau- 

riems ypątiškumas visgi la- tų, bet ir pašalinius paragintų 
bai apeina ir nei iš šio nei dalyvauti. Mūsų apskritis tu- 
iš to, vienus, kad ir be rei-i.ri tik. vieną metinį pikniką, ir 
kalo, kelia i padangę, o ki-|nai.ius jame daIyvauiL 
tus gmbsi į pašones ir visai ‘ Piknike bus ir gera progra- 
be reikalo, ot tik UŽ tai, kad ma, nes dalyvaus Lyros Cho- 
ta ypata nepatinka, arba|ras Maspetho įr 
nepaklauso jo pūdiktavimo. tJioras iš Patersono. 
Ištikro, tai davatkiškas nu-!^s^a JnLu! 

jsistatymas. Nors man gyri-i Kelrodis yra išleistuose pla- 
Imas nieko neapeina ir aš jo katuose. Bet gal kai kurie 
Į nereikalauju, tai būtų užsiė- Į plakatų jau neturi, tai čia pa- 
I mimas tuščiu darbu, bet ne- Talpinu ir kiekieno pareiga ji 

'daro jokia loska, jei berei-i!^1 ir. k;Se'lia'> jsidėti,
kalingai ir gmbsi, ypač jau Įengvai kelia surasli 

Į žmones, kurie negali paro-Į r * ,_2L 
jdyti didelio rekordo iš savo Elizabetho 
i organizacinių nuveiktų dar- 
I bu. Parėkaut, pašūkaut bi
le kas gali, bet atlikt savo 
dienos sunkų darbą susmir
dusioj kasykloj, daug veikt 
unijose, organizacijose ir 
abelnai lietuviškoj dirvoj, o

; 10 knygų “Vakarų
i Europos Literatūros Istorija.” 
' Ačiū už prisiuntimą ir jų bus 

Jau kelis sykius buvo rašy- pakankamai, nes pageidauja-

NARIAMS

jų reikalauja.
šiomis dienomis likosi pa

siųsta pora desėtkų mūsų iš
leistų knygų į Franci ją. Fran-

nijų ir tenai mūsą organizaci- 
Ija su savo išleistomis knygo
mis juos pasiekia. žinoma, 
yra pageidavimas, kad tie lie- 
jtuviai, kurie nuolatiniai apsi- 
Igyvenę, suorganizuotų A. L. 
|D. L. D. pirmutinę mūsų or- 
Iganizacijos kuopą Francijoje. 

štai, drg. Jakubonis iš Dieal 
iBeach, N. J., prisiuntė “bak- 
!są” knygų i “Laisvę” ir' sako, 
kad perduotų tas knygas toms 
Įstaigoms, kurios užsiima kny- 

igų persiuntimu į užsienį. Na, 
draugai, tokių įstaigų mūsų 
organizacijos neturi ir per
siuntimu knygų į užsienį nie
kas neužsiima. Jau ne kartą 

lesu per organą “Laisvę” pa
tų Įstaigų, 

j kurioms galima siųsti atlieka
mas knygas patiems drau- 

'gams, kurie jų turi. Siuųli- 
’mas į “Laisvę” ir mokėjinfas 
i pašto ženkleliais pačiam pa
sidaro iškaščių ir darbo. Ki
ta, tos Įstaigos, kurioms pri
siunčiama, turi dirbti suriši
me ir, pagaliaus, kitu kartu 
mokėti už pašto ženklelius. Gi 

i turiu priminti, kad iš nekuriu 
! vietų pasiuntimas i “Laisvę” 
arba išsiųsti iš “Laisves” bran
giau lėšuoja, negu pasiunti- 
inas Į Europą patiems siuntė

jams.
Draugas Kuntz iš Newark, 

. 1 N. J., A. L. D. L. D. 5-tos 
- --------- --------------j — . ---- ū'1 kuopos sekr., gerai padarė 
dar kartu šį bei tą parašyt I Caldwell PI.; priešais Regent j kreipdamasis Į Centrą’ infor- 
ir į savo laikraščius, tik 'Teat,TL------------------------------ 32 macijų reikale knygų pasiun-
rlnrhnotm'ni o'nli kurie dmw Iir va,zluoklte lkl St-yle St- itimo Į Sovietų Baltgudi ją. Jam dai bu OtOjai gal Vinie daug platesni skelbimai tilps!ne tik suteikta antrašas, bet 
duba ant skvero paukš- j“Ląisvės” ketvirtadienio ir 'ir informacijos, po kiek svarų 

todėl Į vieną ryšulį galima siųsti be 
jokių keblumų. Taip turėtų 
padaryti visi tie, kurie jų tu
ri pasiuntimui. Tačiaus, turiu 

i priminti, kad persiuntimo Ič- 
Išas patys siuntėjai pasimokė-

metų biudžete seimui numaty- taip vadinama Darbo Diena, 
ta 500,000 litu. 1929 m. pa- legališka Jungtinių Valstijų 
skirta 403,000 litų. Bet sei- gVenįg, paaukota neva daf
nio nėra, ir buvusiems seimo ■ pjninkams. Jeigu kada nors 
darbininkams algos nemoka- U diena b atžymima 
seimui vyriatisybe neturi. Tad, dai bininkų pal adais, šiokiu 
kam tie pinigai paskirti? Yra 
taip vadinama valstybės tary
ba, bet jos palaikymui paskir
ta 300,000 litų. Tad, kam tas 
pusė milijono litų? Gal tau
tininkų seimui? gal jų spau
dai? gal opozicijai smaugti? 
gal agitatorių už diktatūrą pa
laikymui? Dar ir daugiau 
klausimų kįla, kam? Paaiš
kinkite.”

Seimo jau treti metai ne
bėra

tokiu pasirodymu savo or
ganizuotos galios, tai šiemet 
ji buvo paprastu šventadie
niu, kuris nieku nesiskyrė 
nuo kitų dienų.

Amerikos Darbo Federa- 
Icija, kuri patapo nesvyruo
jančiu kapitalistų reikalų 
gynėju ir žiauriausiu kovo
toju prieš radikališkus dar
bininkus, šia diena ruošti! 

bet išlaidas jo palai- kokias gatvėse demonstraci-i 
kyrnui skiria į metus net po jas bijosi ir pamislyti. Fe- 
pusę miliono litų! Panašias deracijos išleisti laikraščiai 
komedijas, aišku, gali dary- atžymint! tą dieną, taip jau) 
ti tik toki niekšdariai, kai visiškai bespalviai ir 

Voldemaras!; Jokių 
^.JlAjSlBet ko yra verti virš paduo-

Naujasai Clevelande sukurtas Darbo Unijų Centras špitolninkų 
kaip tik ir turės pasisekimo todėl, kad jis vaduojasi nau- “Darbininko” y 
jąja, revoliucines kovos dvasia prieš senąją, supuvusią Juk jis gruodžio 17 d. per- 
Darbo Federacijos ir socialistų politiką, kuomet geltonų-; versmą yra pilniausiai už-; 
jų vadų politika vis atviriau talkininkauja kapitalistams gyręs; jis džiaugiasi,kuomet 
prieš kovojančius darbininkus.

Organizavimas neorganizuotų minių, kova už 7 valan
dų darbo dieną, 5 dienų darbo savaitę, už socialę ap- 
draudą darbininkams, prieš imperialistinį karą, už Sovie
tų Sąjungą, už visišką lygybę negrams su baltųjų tauto
mis ir kt.—tai obalsiai, kurie išreiškia Clevelando suva
žiavimo nusistatymą “klasė prieš klasę” ir su kuriais A- 
merikos proletariatas žengia į tikrai masinį organizuo
tos kovos judėjimą.

streikų.

“SKRIAUDŽIAMŲJŲ GYNĖJAI”

nėra, 
prieš

Mus-

Kulkosvaidžiais ir oriai vinėmis nuodų bombomis ‘‘so
cialistinė” Anglijos valdžia skina arabus valstiečius ir 
juodadarbius, sukilusius prieš Anglijos imperializmą ir 
prieš'turtingus žydus, to imperializmo ramsčius, Pales
tinoje.

Žydų buržuazija apšaukia sukilėlius “juodašimčiais”. 
a. ---------- ■

mi -ir kapitalistinėje Amerikos spaudoje abelnai. Jog 
tai*yra vienas iš kolonijų vergų sukilimų prieš svetimąjį 
imperializmą ir jo agentus (šiame atsitikime žydų sio
nistus), tas faktas neparodoma buržuaziniuose laikraš
čiuose.

Doleriniai-patriotiškų Amerikos žydų sujudimą jau 
bando panaudoti šios šalies politikieriai, kad pakurstyt 
gyventojų ūpą prieš Angliją. Prezidentas Hoove ris sa
vo telegramoj vienam masiniam žydų mitingui New Yor
ke pareiškia Jungtinių Valstijų pasiryžimą “apginti A- 
merikos piliečius Palestinoje” ir “apsaugoti žydų tėvy
nę”, nors toje jų “tėvynėje” gyvena 000,000 arabų ir tik 
83,000 žydų, daugiausia suvažiavusių sionistų iš kitų ša
lių $o pasauliniam karui.

Ęaip žinoma, Anglija ir Amerika yra didžiausi imperi
alistiniai oponentai pasaulyje. Besiruošiant Londonui ir 
Washingtonui į naują karą, todėl, neprošalį būtų Ame
rikai ir šis o balsis? “apginti skriaudžiamuosius žydus” 
Palestinoj.

Kai .del buržuazinių žydų sionistų roles Palestinoje, jie 
yra .žemiausios rūšies prielaidiniai Anglijos imperializmo 
ir jo žandarai prieš milžinišką to krašto gyventojų di
džiūnių. Apie to krašto nepriklausomybę, apie savaran
kią irespubliką arba net apie savivaldybę su seimu žydai 
sionistai Palestinoje nenori nei prisiminti. Jie bijo, kad 
arabai, sudarydami apie 90 nuošimčių gyventojų, galėtų 
lengvai paimti politikoje viršų, jeigu būtų įvesta bent 
parlamentine tvarka. Jie pilnai pasitenkinę būti An
glijos imperializmo peniukšliais ir siurbėlėmis ant arabų 
minių sprando, nes jie žino, jog tik po apsauga svetimų
jų ‘imperialistų durtuvų, žydų būržuazija tegali plėšti 
arafcų žemes ir lupti nuo jų kailį abelnai.

fjrieš kontr-revoliucinius Amerikos ir Anglijos impe
rializmo blofus ir prieš sionistų parazitiškus klyksmus, 
revoliuciniai darbininkai, kaip žydų, taip ir kitų tautų 
yraj iškėlę obalsį:

“Nepriklausoma arabų respublika Palestinoje, kaipo 
Arabistano Sovietų Respublikų Federacijos—su sa- 

vivaldyba tautinėms mažumoms.”

į laikraščio 
unksčiojimai?

fašistų klika galabino ir te- 
begalabina Lietuvos komu
nistus. Ką tik šiandien Lie
tuvos kruvinieji fašistai pa
pildo, tai reikia žinoti,\ kad 
už tai krinta atsakomybė 
ne tik ant jų vienų, bet ir 
ant jų talkininkų, krikde
mų, liaudininkų ir socialde
mokratų, kurie padėjo fa
šistams pasigriebti šalies 
vairą ir kurie visą laiką pa
našiai kai patys fašistai 
puolė ir tebepuola komunis
tus, vienatinius kovotojus 
prieš kruvinuosius fašistų 
diktatorius.

perspektyvų, jokio 
darbininkų judėjimo analy
ze juose nėra. Tik Greenų, 
Morrisonų ir kitų atvaizdai* 
sukišti, tai ii* viskas.

; Tačiaus šiemet Darbo Die
ną (berods pripuolamai tas 
įvyko), Clevelande įsikūrė 
naujas Darbo Unijų 
Iras Amerikoje, kuris 
suvaidinti milžinišką 
Amerikos darbininkų 
jime. Jis prikels tas 
ge snūduriuojančias plačias;' 
darbo mases. ______
organizuoti jąsias į kovin
gas darbo unijas; jis skelbs 
kara biurokratiškai ADF.

Šį naują žygį Amerikos' 
darbininkų judėjime pasau
lio revoliuciniai darbininkai 
pasitiks nepaprastu entuzi- , 
azmu, kaipo pradžią didelio I 
ir sunkaus darbo kovoje su 
biurokratiškais kapitalis
tams parsidavėliais Green- 
ais, Morrisonais, Wollais ir 
kitais jiems panašiais su
tvėrimais.

Cen- 
turės 

rolę

letar-

“Atsižadate Žemiškųjų
pogromščikais”, paprastais skerdikais. Taip jie vadina- į beryblŲ

i a j Nesenai į Romą buvo nu
vykęs Lietuvos kunigų ir jų 
pakalikų būrys aplankyti 
papą ir gauti nuo jo palai-' 
minimus. Belaimindamas, 
papa pasakė kalbą, girda
mas lietuvius, ir tarp kitko 
pareiškė:

“Aš džiaugiuosi matydamas 
tokį skaitlingą, gražų d^asiš- 
kijos būrį. Jums tenka, vys
kupams vadovaujant, dirbti 
ypatingai svarbus ir sunkus 
darbas, nes Jus esat žmonių rįems kai’ai nereikalingi, 
sielų ganytojau Eidami į sj kurie tuos žiaurius
darbą, Jus atsižadate žemiškų- J<arus surengia* Ne tik kad 

kiekvienas jaunuolis, bet ir 
senesni darbininkai turėtų 

ėmė ir pamelavo.. Kas kiek atydžiai perskaityti ir įsitė- 
tiek pažįsta ne tik Lietuvos, myti serai, kad pereitas ka
be t by šalies katalikų kuni
gus ir vyskupus, labai gerai 
žino, kad jie neatsižada tų 
žemiškų gerybių, kaip tvir
tina papa. Priešingai, jie 
griebiasi už turto taip labai, 
kaip nė vienas kitas godi- 
šius. Kas Lietuvoj šiandien 
geriausiai gyvena? Kunigi
ja. Jiems nieko niekuomet 
nestokuoja, nes, pasiremda
mi dievo žodžiu, jie išnaudo
ja savo parapijonus iki kau
lo, išlupdami nuo jų pasku
tinį centą.

Lietuvos kunigija atsiža
da žemiškų gerybių tiek, 
kiek patsai papa. Paštara-

PASTABOS

Lietuvos budeliai darba. Ar «'alima «oras Pasekmes turėti 
I TZ> 4- ■« -.X X- 1 , z-

tai neišgvepimas proto? 
* >!= *

Pas mus yra draugų, ku-

Laisvės
Kalbūs 

daugiau ! žymėjęs antrašus

Kelrodis: Automobiliais iš
> nuo Broad St. 

! Court House pasukite po deši
nei Rahway Ave., (Lincoln ! 
Highway) iki Style St., Lin- 

jden, N. J. Paskui pasukite 
I po dešinei naujai taisytu ke
liu ir davažiuosite tiesiai į 

! pikniko vietą. O atvaž 
įsieji traukiniu paeikite

/ip !Teatrą paimkite busą No. 3 
i ir važiuokite iki Style St. 

Platesni skelbimai
- , ! “Laisvės” ketvirtadienio

Lengva kaltint kitus,! penktadienio laidose, 
iant save ir dar ne- tėmykite ir tuos numerius.

Apskr. org. V. Paukštys.

iLVlLlk) ĮzLVlVAVLkJ , . •' m oi Jis turės su-! f apie 
j dirbant kapitalistui už duo- 
Inos kąsnį. Labai bloga su 
I tais draugai, kad kitus ma
to ir už desėtkų mylių, bet, 
savęs nei veidrodyj neįžiūri, mainų 

* * * ' t. .......
Senas Vincas labai I )aikag užsitęs> ir los 

j kuopos, kurios negavo knygų 
No. 195, kad kas veža, j su pirma ir antra ekspedicija, 

’ Kaip greitai 
'drg. Beeis dalykus sutvarkys 
Įtinkamoje formoje, tuojaus ! 
Įbus padaryta trečia ekspedici
ja knygos “Caro Kalėjimuos.” 

Manau, visi jaunuoliai, ku
rie priklauso prie A. L. D. L. 
D., pasiilgę šių metų jiems pri
klausančių knygų. Knygos 
nupirktos ir tik ta pati kliūtis 
su pasiuntimu, tai permaina 

įsekretariato, nes knygius ne
jau baigia kalnus versti. V.'turi antrašų jų pasiuntimui. 
V. veikia tiek, kiek jam gy- Tūlą laiką atgal buvau pažy

mėjęs, kokias kn.ygas anglų 
i kalba jaunuoliams šiais me- 
itais duosime. Tačiaus, Įvyko 
i permaina ir bus duodamos vi- 
Isiškai kitos ir trijų rūšių

Drg. čeikienė iš So. Boston, 
Mass., prisiuntė nuo antros

A. L. D. L. D. CENTRO KNY 
GIAUS PRANEŠIMAI

Delei Centre Įvykusių per-; tų. 
dalinai darbas susi- 

Kol bus visi doku- 
iš seno sekretoriaus

tru k d ė.
Esu įsitikinęs, kad kol cent

re dalykai susitvarkys, tai jau 
bus ir kita šių metų knyga ga
tava siuntinėjimui. Dr-jos 
nariai turėtų skubėti skaityti, 
kad neatsilikus nuo tų, kurie 
jau perskaitė.

Agitacijos menesis jau visiš
kai arti. Kuopos, apskričiai 
ir visi dr-jos nariai turėtumėt 
pagalvoti, kaip ir kokiu būdu 
pakėlus dr-jos vardą ir narių 
skaičių.

A. Matulevičius.

Drg.
I gerai pastebi M. Ž. “Lais 
vės”
tai tą ir plaka, ir drg. S. V. | turės ^palaukti, 
tą kalba ne iš knygų, bet iš 
savo patyrimų ant savo pe-Į 
čių; jis žino, ką reiškia at
likti dienos sunku darba už 
duoną ir bendradarbiaut sa
vo laikraščiams. O kad M.
Ž. kaltina Vargo Vaiką už 
mažą praktišką darbą, tai 
tas dar neparodo, kad M. Ž

Meksikos Aliejus
Ir Kova Už

Meksika yra turtinga ali< 
šaltiniais. 1927 m, ten | 
minta 61,200,000 bačkų ( 
viena po 12 galionus) alk 
bet gamybą trukdo nuok 
klerikalu “karas” ir kitos 
žastys. 1920 m. buvo pa gi 
ya net 157,069,000 bačkų, 
skaitliuojama, kad ten ali 

Maukai užima 15o.ooo.ooo 
žemės, o dabartiniu laiku 
išnaudojama tik 5 1 ,<»<>(>,<><)( 
fų, tai yra tik trečdalis, 
sikos aliejaus šaltiniai savo 
tingumu viršija visus 
ant A m e r i k o s !■ 
nento. Mexican Vagie 
da per dieną 111,000 bačk 
pilnai sutvarkius ištraul 
gali duoti iki 700,000 b 
1921 m. Cerro Azul šute 
vo 100,000 bačkų p< r diet 
antra nuo jo skylė už 2-jų 
lių atstumo, turinti 600 n 
gylio, suteikia 260,oo0 1 

fyer dieną.

Bet Meksikos aliejaus 
niai daugiausia yra Anglij 
Jungtiniu Valstiiu aliejau:

avo Mndcro 
Diaza. H u

karalių, kuris
Šakiečių rankomis

si, nes kaip vienos, taip i

BALTIMORE, MD.

myti gerai, kad pereitas ka
ras nebuvo paskutinis ka-

jų gerybių.”
Nors papa “šventas”, bet

-4falių naguose. Nuolatinis 
ras tarp jų nepurirauki; 
bet viršų ima britai. Mok 
nuolatinės “revoliucijos”— 
ginusiai darbas aliejaus 
lių. Jungtine, 
pinigais finans 
kilimą prieš 
prieš Madero,
Huertą, Vilią ir Sapetą 
Carranza, ir tt. Pagal 1 
heny, kaip kurios Jungi, 
aliejaus kompanijos Mt 
sukilėliams mokėdavo po 
dolerių kas mėnuo.

Man patinka drg. Valstie
čio Sūnaus aprašymeliai, 
vaizdeliai, teįpantys “Vil- 
nyj” iš pasaulinio karo bai
senybių. Tai r aiškus ir ge
ras piešinys karo baiseny
bių ir kas tuose karuose da
lyvauja: darbininkai, kil

ai*

skelbia del pridengimo savo 
stropaus ruošimosi prie se
kančio karo. Dar bus kitas 
ir daug baisesnis karas, 
darbininkai neturėtų tai už
miršti. * * *

Koks tai išgverimas. Ka
da Amerikos sąmoningi 
darbininkai gausiai aukojo 
del Lietuvos baduoliu, ne- k. z
paisant, kad daugelis patys 
gal buvo bedarbiai ir, kada 
vėliaus pasirodė, kad tas 
aukas negalima perduoti 
patiems baduoliams, o tik

venimo aplinkybės leidžia. 
Aš ir mokėčiau kaltint ki- j 
tus, jei lųan nereikėtų kel-! 
tis 5-tą vai. ryte ir eiti po-| 
žeminiu urvan pelnyt sau! 
duoną, o j povakarę parėjusi 
iš sunkaus darbo trint lini-j 
mentais reumatizmo . gelia-' 
mas kojas, kad atgaivint jo-Į 
se gyvybę ir kad vėl turėjus, 
jėgų sekančią dieną kapita-l 
listui vergaut. M. Ž. kaip 
tik nuo to liuosas.

* * :i:

Visgi pas mus yra keistų 
draugų, kurie mano, kad jei 
esi komunistas, nepaisant,' 
kad ir kapitalistinėj šalyj j 
gyveni, tai pinigai del ryto-1 kaip mums rūpi visuomenės 
jaus nereikalingi, nes būk gyvenimas ir gerbūvis, taip 
tokie draugai neveiklūs ko-;1 neturim pamiršt savęs, kad 
munistai. 'Bet jei rytoj be-Į dar ir ryt reiks gyvent ir 
darbūs, ligos ar kitokia ko-;kovot. Jei komunistas turi 
kia nelaimė patiks, ga-1 susitaupęs šimtą kitą, tai 
Ii stipt badu neturėdamas■ dar nereiškia, kad jis jau 
atspirties nei vienai dienai.! kapitalistu pastojo ir kovos 
Žinoma, kad nei vienas ko-1 prieš komunistinę idėją bei 
munistas, nei bile darbiniu-j komunizmą. Tai jau per
kas negali turėti iš savo: daug naiviškas įsivaizdini- 
darbo tiek pinigų, kad jam; mas. Vargo Vaikas.

negręstų juodas rytojus, bet 
tai nereiškia, kad komunis
tas neprivalo turėti pinigų 
del dienos, savaitės ar mė
nesio ištikus ligai, bedarbei 
ar tam panašiai bėdai.

Būkim vyrais, komunis
tais, bet ne davatkomis, kad 
viską bažnyčiai, o mums 
dievas duos. Mes gyvena
me kapitalistinėj šalyj, ir

Buvusioj Česnos tėvo dirbtu
vėj, kurią nupirko italas ir 
kuri randasi ant Washington 
Blvd., nežinomi žmonės vit- 
rioliu suliejo visus drabužius 
ir medegą del drabužių siuvi
mo ir viską sudegino. Darbo 
buvo labai daug, nes ta dirb
tuvė dirbo darbą iš Philadel- 
phijos, kur dabar kriaučiai 
streikuoja. Nuostolių padary
ta labai daug.

•Ne tik šioj firmoj dirba 
darbą iš Philadelphijos, kur 
darbininkai streikuoja, bet ir 
kitose; kai kurie ir. lietuviai 
kontraktoriai dirba. Amalga- 
meitų unija nepajėgia sulai
kyti tas dirbtuves, kad jos ne
dirbtų ir tuomi nestreiklau- 
žiautų.

Lietuviškas Skaptukas.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugsejio 4 d.:
—Pabėgo nuo Francūzi- 

jos sosto Napoleonas Trety
sis, 1870.

—Pittston, Pa., nužudy
tas mainierių veikėjas, Fr. 
Bonita; nužudė jį Lewiso 
reakcininkai, 1928.



nis, Rugs. -1, 1929

INIOS
„ New York City 
i ( <».. I nion, N. J. 
rookhn, N. Y.

n knygų “Vakaru 
,iu ralūros Istorija.” 
nisiuntimą ir jų bus 
u; i. nes pageidauįa- 
!;. k e k kiti iš musu
UJU.
i!;,-!: -mis likosi pa- 

•;>. ooctku mūsų is-
< į iranciją. Fran

ci? -i lietuvišku kolo- 
! .: mūsų organizaci- 
o i-iei>tomis knygo- 
Įi.oi-'kia. žinoma, 

d \ kad tie bė
rio nuolatiniai apsi- 
i.. i ;. ;.ni/.uotu A. L. 
pi-mutinę nubii or

is kuopa franci joje, 
g. -h.kliboms is Dieni 
. .1.. prisiuntė “bak- 
i ; • i .;ifs\ e” 'ir sako, 
lofi tas knygas toms 
kurios užsiima kny- 

ntimu į užsienį. Na, 
.okm įstaigų musu 
iio> neturi ir per
ia .ven į užsienį nie- 
iim.t. .Jau ne kartą

“Laisvę” pa- 
u 1. a’' tu į-taigu, 
fa.’ '.ia siusti atlieka- 
ga < patiems drau- 
rie r.i turi. Siuyti- 
a.: At ’ ir mokėjimas 
ik ■ uis pačiam pa
arei u ir daria). Ri
tamos. kurioms pri- 
, tu i dirbti suriši- 
i. aiiau>, kitu kartu 
p.t'lo ženklelius. (Ji 

iii.‘i, kad iš nekuriu 
metimas į “Laisvę” 
sli L “Laisvės“ Lian
oj n. negu pasiunti- 
ropą patiems siunte-

s Kuntz is Newark, 
f,. D. L. D. 5-tos 

kr., gera* padare 
įsi- į Centrą infor- 
ikaie knygų pasiun- 
ietu Baltgudiią. Jam 
teikta antrašas, bet 
įvijos, po kiek svaru 
šulį galima siusti be 
durnų. kaip turėtų 
vGi tie. kurie jų tu- 
in ui. Tačiaus, turiu 
kad persiuntimo lū
šim. teiai pasimokė- 

ikmęs, kad kol cent- 
: susitvarkys, tai jau 
i šių metu knyga ga
utine ūmui. Dr-jos 
etų -kubeli skaityti, 
iiiku- nuo tu, kurie 
lite.
os mūnesis jau visiš- 
Kuopos, apskričiai 

jos nariai turėtumėt 
kaip ir kokiu būdu 

r-jos vardą ir nariu

A. Matulevičius.

IMORE, MD.
j Česnos tėvo dirbtu- 
i nupirko italas ir 
asi ant Washington 
iinomi žmonės vit- 
ejo visus drabužius 

del drabužiu siuvi- 
:ą sudegino. Darbo
i daug, nes ta dirb- 
> darbą iš Philadcl-, 
ir dabar kriaučiai

Nuostoliu padary- 
aug.
šioj firmoj dirba 

Philadelphijos, kur
ii streikuoja, bet ir 
ii kurie ir lietuviai 
•iai dirba. Amalga- 
ja nepajėgia sulai- 
rl»tuves, kad jos ne-
tuomi nestreiklau-

viškas Skaptukas.
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J

nebegali tinkamai varinėti 
kraujo, prilįsta, perauga, 
pasidaro didelė, kad galėjus

Organine širdies Liga
Drauge gydytojau, ar ne-f 

galėtumėt pranešti per j 
dienraštį “Laisvę”,, ar ši Ii-, 
ga yra išgydoma ir nuo ko 
ji paeina.

Y ra 7 metų mergaitė. 
Kaip ji gimė, tai iki trijų 
mėnesiu buvo sveika. Po! 
trijij mėnesių pradėjo rody
sis, kad jos kairys krūtinės 
šonas, kur širdis, yra di
desnis už dešinį šoną. Jos 
lūpos, liežuvis ir galai pirš
tų juodi. Netaip gerai kvė
puoja. Ar galima išgydyt?
Atsakymas.

Sprendžiant iš jūsų apra
šymo, ar tik nebus tai mer
gaitei kokia \ organinė šir-' 
dies liga. Tikrai tvirtinti! 
to, žinoma, negalima, pirma 
to gerai neapžiūrėjus, neiš- 
egzaminavus dalyko.

Jei taip jai ir būtų širdies 
liga, tai ji dažniausia paei
na nuo kokios bakterinės li
gos. kūdikiams kartais šir- 1 
dį ir jos atlapėles bei dure
les pagadina apkrečiamos li
gos, kaip difterija, skarla- ■ 
tina, tymai arba edra. Bet . 
da dažniau širdį pažeidžia riu°se, kad^ išpūsti viduriai 
apkrėsti tonziliai, pūliniuoti 
dantys ir jų smegenys, daž
nai pasikartojami šalčiai— 
slogos, ypač reumatizmas. 
Ar šiokiu ar tokiu keliu, 
bakterijos dasigauna į 
kraują ir su krauju palie- . 1
čia širdies įtaisas, pagadi-' tegalėtų, padarę^ per- _

* švitinamą Rentgeno ( X) ]
Kai širdies viduje sugen-l 

da kokia atlapėlė (valva, 
durelės, antvožėliai), t a i 'duokite gydytojui mergaitę 
įvyksta kraujo apytakoje j ištirti. r” * v
[svarbių pakrikimų. Širdis Į daug ko pasakyt negalima.

įsako: “UzL 30 minučių nuo 
i gavimo žinios, karo laivai bu- 
j vo jau pilnai įkaitinti pradėti.
Už 35 minučių nuo gavimo ži
nios jau laivynas ėjo į ataką.” 

i Tą jokiu būdu negali padaryti 
anglimi kūrenami karo laivai.

Aliejus suteikia dar ir tą 
į faktorių, kad juom kūrenami 
i laivai gali būti ilgai nepastebi- 
! mi, nes dūmų veik nesimato.

o anglim kūrenamų laivų 
augštyn stulpas dūmų ir 

greitai priešui išduoda lai- 
i.) O norint kad aliejum

Savitarpinė Kritika rių, tai kalbėtojaus prakalbos 
tema. Pereitais metais

varyti. T odei ir kairys1 tas 
krūtinės šonas pasidaro VV1 
kiek didesnis. Į plaučius, kūrenamas laivas 
prisivaro daugiau 
sunkiau kvėpuojasi 
ro trumpa oro. Kraujas pa
prastai taip gerai neišsivė- 
dina, neprasivalo, bekvė
puojant. Todėl tūlos kūno 
vietos atrodo pamėlynavę, 
pajuodavę.

Iš jūsų aprašymo matyt, ] 
kad mergaitei yra rimta Ii-j 
ga. Pasiteiraukite apie ją 
su vietiniu gydytoju ir eiki
te jo patarimus. Paprastai 
širdies ligai yra tam tikrų 
vaistų, kurie palengvina 
širdies darbą, nors ligos vi
sai ir neprašalina.

Tokiam ligoniui reikia 
apsižiūrėti s u sunkesniu 
darbu: nedirbti sunkaus 
darbo, nebėgioti, nešokinėti 
perdaug. Sunki gimnastika 
netinka. Maistas turi būti 
gerai taikomas, kad neper-

kraujo, 
pasida-

Komunistų Internaciona- maršrutu, dd. 
las padarė operaciją Ame-Į Bimbai. Abu geri 
rikinėj savo Sekcijoj—Ame-! Jo 
rikos Komunistų Partijoj,-! 
nes kitaip nebūtų galima iš- Į i 
gydyti tos frakcijinės ligos.- 

ateityj pamatysim 
tos opera- 

Tai tiek apie
gerus rezultatu 
cijos.

Dabar paanalizuokime

pačią

lietu- 
Męs,

,______ , sutinkam su’ Komin-]išleidžia tokius tirs-i, ......, . v, . i i terno nareiskimais ir natvar-kurie uždengia no- L .1ft 1,.-E___4.... Ikymais. Mes savojoj frakcijoj
- .■ įkalbame kovoti prieš dešiniuo- 

jsius nukrypimus. Tas gražiai 
į skamba žodžįiose ir matome 
laikraščiuose, kad reikia kovoti 
prieš dešinįjį pavojų. Man at- 

, pakol kas pas mus tik žo- 
i džiai kalbami susirinkimuose ir 
ant popieros. Gyvenime neban- 

metais buvo|dom pataisyt dešiniųjų nukry- 
tonus al i e-! P imu.

išduot ų d ū - v i ų sk y r i ų (f r ak c i j as). 
mus, tas vėl padaroma ir tada j |ieįllvįaj

itėrno pareiškimais ir

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Mažeikienei ii 
kalbėtojai.

i temos buvo labai ^eros— 
lapie Sovietų Sąjungą, 
'jaus laiku tokia tema
i Turėtų -kalbėti apie tą draugi
ją ir josios naudingumą, kuri 
rengia prakalbas. Mūsų pro- į 
pagandos mokyklos turėtų būti nantiem 
vedamos

IALDLD ir turėtų veikti disku- (jjen pasiekia skaitytojus, 
'sijų for.moj kiekvienoj koloni-, 
|joj.

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

,______ i “LAISVĖ” labai nau-
ir kontroliuojamos į dingą, nes ji reguliariai, kas-

Bet va- 
netinka.

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 klasės brolių reika
lais tolimoj Pietrį Amerikoj.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVĖ”

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

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

Ge.o. Kuraitis. užkaro laivas 
tus dūmus, 
rizontą ant 10 kilometrų ilgioj " 
kaip kokia nepermatoma siena.! U 
Tokius dūmų užleidimus pa-Į 
prastai padaro greiti karo lai-i 
vai (destrojeriai) ir paslepia i 
savosios puses karo laivus nuoj’.o(.|() 
priešo ir jų manevrinius prisi-1 ...... ’
rengimus atakai.

Vokietija 1913 
įgabenus 1,263,000 
jaus iš kitur: iš Jungt. Valsti- j Kame pas mus, lietuvius, tie 
jų 719,000, Galicijos—220,000, 'dešinieji nukrypimai? Mano 
Rusijos—158,000, Rumunijos—'supratimu, tai jie pasireiškia 
114,000 ir Indijos—52,000 to-'sekamai: 1. Komunistai apsi- 
nus. Karui prasidėjus užtrūko įima kokį darbą ir jc neatlieka, 
tie šaltiniai. Vokiečių komen-] 2. Į jaunuolių auklėjimą iki 
dantas gen. Ludendorff savo 
atsiminimuose sako: kad jie 
baisiai kentėjo del stokos alie
jaus, 
n i jos 

11917 
jiems 
ti, o pagalios, 1918 m., užgro-1 nierius po mūsų progresyvių i 
bimas Kaukazo šaltinių pataisė ■ šeimyną šeimininkauti del savo Į 
reikalus.

Kariniai ekspertai labai dė-į 
kingi sąjungininkų laimėjime! 
aliejaus karaliams Standard Oil, 
Co. ir .Royal Dutch-Shell Co., Į 
kurios aprūpino juos aliejum. 

Į Karo metu Anglija pakinkė 1,- 
280 laivų su 600,000 tonų įtal
pos gabenimui aliejaus į Fran- 

Įciją, Jungtinės Valstijos 400,- 
000 tonų laivų įtalpos, bet lai- 

j ke karo ir jam tęsiantis net 
’.s* kartus padidino tonažą. 

Į Kiekvieną dieną karo vadai rei- 
v. . , . . .Skalavo, kad būtu siunčiama iš
Šiaip ar taip, būtinai į Jungtinill valstijų 1,200,000 

.bačkų aliejaus, Jungtinės Vals-Į 
tijos suteikdavo 960,000 ir j 
Meksika 140,000.

Maršalas Foch, kuris vadova- Į 
vo sąjungininkų spėkomis 

j Francijoj 1918 metais turėjo 
! 92,000 motorinių vežimų perga
benimui kareiviui į strategines Į 
vietas ir amunicijos ir del jų Į 
kas mėnuo reikalavo 50,000 to-; 
nil aliejaus, kovo mėnesį 1918; 

iš jo Anglijai m. Iš šių skaitlinių jau bus j 
arba 1,734,843 aišku, kaip daug prarijo perei-! 
alstijoms apie tas imperialistinis karas alie- 

jjaus.
Bet busimasis karas reikalaus 

jo dar daugiau, nes armijų me- 
Į chanizacija yra nužengus daug 
i pirmyn. Artilerijos pervežime 
;arklių kojas pamainys armijos 
j traktoriai, kurie be aliejaus nei- 

Pėstininkii permetimo iš

nespaustų širdies ir da la
biau netrukdytų jai darbo.

Be širdies ligos, tai mer
gaitei gali kartais būti ir 
peraugusi tyminė liauka 
(thymus gland). Bet tatai 
tik gydytojas ten pat pasa-

Taip sau, už akių

ALIEJUS
pusės daro intrigas, suokalbius.

1921 m. aliejų išvežiojantis 
: visapasaulinis laivynas turėjo 

Ir Kova UŽ Jį 3,386,091 toną;
Meksika yra turtinga aliejaus prigulėjo 51% 

tonai, Jungt. 5 
1,500,000 tonų.

Meksikos Aliejus

šaltiniais. 1927 m. ten paga
minta 64,200,000 bačkų (kiek
viena po 42 galionus) aliejaus, i 
bet gamybą trukdo nuolatinis1 
klerikalų “karas” ir kitos prie-] 
žastys. 1920 m. buvo pagamin-! 
ia net 157,069,000 bačkų. A p-Į
skaitliuojama, kad ten aliejaus užpuolimo 

k laukai užima 150,000,000 akrųJM karų 
žemės, o dabartiniu laiku dar, šaltinius,

SKAITYKIT IR

PLATINKIT “LAISVĘ

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS. (

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
Beūsio • patar
navimo

z e m a

ir

kainą,

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

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

Argentina

‘GERAI PATAIKO!

Vokiečiui komen- Į
j šiol mes nekreipėme domės; kas
į mokina ir ko juos mokina. 3. j 
! Mūsų Partijos dešinėj i 
ALDLD, neužtenkamai

!komunistines idėjas 
suteikė I patinimo literatūros.

Paskutinė Proga
ranka, ' 

aiškina i . ji "fe v, a o a c»aM«7 mia* w
11 X(.' turi su valdžia Sovietų Sąjurv

---------- ---------- i. v." x , goję? Kodėl ten kas metai] 
galimybę toliaus kariau- į liuosai leidžiame privačius biz- ky]a darbininkl( ilgO8> o gyve.

nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun-

! indi\ idualio biznio. goję ilgiausia darbo diena tik
Daugiau dalykų, kurie, mano ■ 7 valandos? O gal ir tąsi

i supratimu, turėtų būti vykina- , jums bus naujiena, kad prie! 
mi naudai 
m o. Pa v., 
vajus gaut 
nebūna toki, kokiais turėtų bū- Į

Iti. čia, žinoma, g___
’ ti pustuzinis priežasčių.

tik užkariavimas Rūmu- 
aliejaus šaltinių 1916 ir 
metų pradžioj

Kokius ryšius darbo unijos

darbininkų judeji-į sveikatai pavojingesnių darbų 
rengiame ALDLD darbininkai dirba tik 5 ir 6 
naujų narių. Jie Į valandas i dieną?

; Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
galima suras-|je privatiniai bizniai bankrū-!

. Vieti-1 tuoja, o darbininkų koopera-i 
niai draugai neišgarsina, nesi
stengia prikalbinti naujų na-i 
rių, tad ir nesėkminga. Bet di
delė reikšmė gavime naujų na-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

i- tyvai kyla, kaip ant mielių ?
Apie tą viską plačiai apra« 

soma brošiūroje

’KĄ MES MATĖME | 
SOVIETŲ RUSIJOJE!

I l

Šią svarbią knygutę galite, 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 

! už 7
Tai 

rime

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

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

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

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų if 
išleisti. Todėl 

nes

centus, 
didelis 
jos tik 
norime

pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

nuliiHnino va-

šauki- 
tos pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 BROADWAY
Residencija:

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

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

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

Bell Phone, Poplar 7,546

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki- 

Pas mane galite 
kapinių 

už žemą
tės pas mane.
gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

PHILADELPHIA,

DRAUGAI “LAISVES” SKAITYTOJAI!

Street

PA.

John Naujokas
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!

i Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
I gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
! ne, bet ir kituose miestuose—visur 
į reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 

; draugu cigarų viršminėtais vardais, 
< tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

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

I stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
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
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

i Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
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 kelia ir suteikia žmogui ramumą.
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Mūsų Dienraščiui Sunkiausia Pergyventi Y ra Rugsėjo Mėnesį, 
Nes Mažiausia Įplaukų Tegauname Rugsėjo Mėnesio Laiku.

Tačiaus ta sunkenybė gali būt žymiai palengvinta, įsi visi 
“Laisvės” skaitytojai tinkamai tuomi susidomės. Palengvinti 
galite tuomi: Kaip tik pasibaigia jūsų prenumerata, tuojau ją at
naujinkite visiem metam. Šiltom tarpu gerokam skaičiai 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 paraginimų po 
keletą sykių 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 bereikalingų 
kaštą del siuntinėjimo po keletą kartą prašymus atsinaujinti 
prenumeratas. x

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

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

Metu
Prie imperialistinio karo, prie 

ant SSSR, prie nau- 
už rinkas, aliejaus | na.

naują pasaulio pasi- vienos vietos? į kitą greitas ir 
išnaudojama tik 54,000,000 ak- dalinimą, imperialistai šuoliais ūmus atlikinjas galimas tiktai 
rų, tai yra tik trečdalis. Mek- rengiasi. Aliejus, gazoliną, Įsu armijos trokais.
sikos aliejaus šaltiniai savo tur-1 benziną, kerosina ypatingai ka-1 Visame pasaulyj industriali- 
tingumu 
ant
nento.
da per dieną 111,000 bačkų, ir 
pilnai sutvarkius ištraukimą, 
gali duoti iki 700,000 bačkų. 
1921 m. Cerro Azul ,suteikda
vo 100,000 bačkų per dieną, o 
antra nuo jo skylė už 2-jų my
lių atstumo, turinti 600 
gylio, suteikia 260,000 

■^>er dieną.
Bet Meksikos aliejaus 

niai daugiausia yra Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų aliejaus ka-< 
<alių naguose. Nuolatinis ka- kiius> nes orlaivių skaičius už- 
ras tarp jų nepertraukiamas,; ^engs saulę, 
bet viršų'ima britai. Meksikos;
nuolatinės “revoliucijos”—dau-1 Visi submarinai (pavandeni-
giausiai darbas aliejaus kara- nes valtys) kūrenami aliejum, 
lių. Jungtinės Valstijos savo Visi dabar budavojami 
pinigais finansavo Maderos su- laivai kūrenami aliejum, 
kilimą prieš Diazą, Huertos 1911 rn. Jungt. Valstijų 
prieš Madero, Carranzos prieš karo laivynas sunaudojo 
Huertą, Vilią ir Sapetą prieš įmetus 15,000,000 bačkų. 
Carranza, ir tt. Pagal E. Do- pat metais Vokietijos jau 
heny, kaip kurios Jungt. Valst. visas karo laivynas buvo kūrė- Philadelphia, Pa., kalba iš patyrimo.

— Jis sako: “Aš buvau nervuotas, nu
sikamavęs. Viena bonka Nuga- 
Tone suteikė man didelį palengvini
mą.” Tai yra paprastas patyrimas 
žmonių., kurie vartoja Nuga-Tone. 
Jūs galite gauti jų kiekvienoj san- 

_ _______ _____ ___ ______________ krovoj, kur tik vaistai yra pardavi- 
ų rankomis, nuolatos tęsia- turi pirmenybę prieš anglim j ykitC'F‘užsakyti

si, nes kaip vienos, taip antros .kūrenamus. Admirolas Fisher i jų tje"i jūs iš urmo vaistinės.

įzacija ir mechanizacija vis ple-1
Aliejaus reikalą-;

Imperialistų už '

viršija visus kitus ro metu vaidina svarbią rolę. į 
Amerikos konti- Aeroplanai ir orlaiviai, ku-ičiasi labiau.

Mexican Eagle duo-' rią imperialistai jau priruošė ' vimas didėja.
tūkstančius ii’ karui kilus dar jį varžytinės auga ir stumia pa- 

Ipriruoš desėtkus tūkstančių, vi- šaulį į naują katastrofą.
isi reikalauja gazo (aliejaus).] Į). M. Šolomskas.
I Vokietijos Graf Zeppelin 5,000 l 
mylių kelionei sunaudoja 14 to- ~ 
nų benzino ir 28 tonus mielino 
gazo. Lenkijos vienmotorinis 

Pilsudski”, kuris 
skrido į Ameriką, buvo pasiė- 

v . i męs kelionei 1,864 galionus alie- 
salti- jaus# jau tik §įe du pavyzdžiai

metrų 
bačkų Į “Marszalek

Ad No. E-50
Pagelba liesiem, Liguistiem, 

Nerviškiem žmonėm
Nuga-Tone pasirodė tikra palaima 

milionams vyrų ir moterų, pasenu- 
i siems ir pabėgusiems, o taipjau ir 

parodo, kiek daug aliejaus l’ei- jaunesniems, kurie yra nusilpę. Jie 
i - ___ i • suteikia toki pastebėtiną gerą todėl,kės kaliniams Ollaiviams karui ]<a(| jje užveria savy geriausius žino- 

| mus vaistus padidinimui spėkos ir 
i jėgos nervų, muskulų ir organų. Nu- 
ga-Tone taipjau užveria vaistus, ku
rie pašalina iš kūno ligas gimdan

čius nešvarumus, nugali konstipaci- 
| ją ir padidina raudoną, sveikatą tei- 
| kiantį kraują. Štai kodėl Nuga- 
Tone padidina apetitą ir pagelbsti 
virškinimui, nugali gasus ir vidurių 
ar pilvo išpūtimą, pašalina inkstų 
ar pūslės suerzinimą, suteikia poil- 
singą ,gaivinantį miegą ir padidina 
svarumą liesiu, sumenkėjusių žmo
nių.

P-nas James Mooris, Jr., West

karo 
Jau 

jūrų 
per 

Tais 
veik

aliejaus kompanijos Meksikos i namas aliejum. Japonijos, Ru- 
sukilėliams mokėdavo po 1,5001 sijos ir Anglijos laivynai jau 
dolerių kas mėnuo. j 1914 m. buvo kūrenami alie-

Ir tas karas tarpe aliejaus jum.
ių, kuris vedamas meksi- Į Aliejum kūrenami karo laivai

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LLAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną Ir nedillo- 
■iii nuo 9:80 iki t vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas T EAISVB ’ Trečiadienis, Rugs. 4, 1929 Trečiadienis,

V. šiškov

PRIETARAI
—Tuo jaus aš tą velnio dukterį išvysiu. 

Išlėks, kaip įdeginta,—kalbėjo Makrius. 
Makrius pakabino senį už kojų ant medžio 
šakos galva žemyn ir pradėjo iš visų spė
kų medine lopeta mušti per -užpakalį. Se
niui akys aptemė, kraujas gyslomis subėgo 
į galvą, jis rėkė ant visos miško apielinkės, 
kaip laukinis. Nutrūko virvė, drožė pli
ke į žemę ir atsikėlęs veik nuogas leidosi 
bėgti namo.

Negelbėjo

bai svarbus ir su kiekviena 
diena mes matome naujus 
klausimus, kurie paliečia mū
sų, darbininkių, gyvenimą, to
dėl ir yra mūsų visų pareigos

dalyvauti susirinkime. v Todėl 
visos būkime. Ir taipgi .pasi
stengiame atsivesti po vieną 
naują narę prirašyti prie Susi
vienijimo.

Org. M. Žvirblienė.

DOVANOJO POPIEŽIUI 
1,000 BONKŲ VYNO

Dabar popiežiaus skiepe molais traukia vyną kieįMik 
randasi viso 30,000 bonkų jiems patinka ir pasismagį- 
vyno. Popiežius su kardi- nę garbina dievą.

ir raganius. Šaltoji vis “var- 
Pradėjo senis iš rūpesčio dau- 
Vėl pasigėrė pas savo kūmą 
parėjo. Atsigulė prie slenksčio 
Vėl “girdi” gyvatės balsą, ku- 

Eikite 
i visos pas mane, košės ir degtinės čia yra 
jįvalias!”

—Tuo jaus, tuojaus sulysime į jį, kur tas 
girtuoklis yra?—atsiliepė kitos. Senis 
pradėjo dar labiaus išsižiojęs rėkti. Gi 

i tuom tarpu Akulka vėl šalto vandenio py- 
• lė jam į burną.

—Tfu!... Tfu!*... Išspjovė senis, užsi- 
i kosėjo, atsibudo ir pašoko, rėkdamas.

—Gyvatė... vėl gyvatė!... Ir nusitvėrė 
Akulką už kojukės—Štai uodas nelabasis. 

Juk tu seneli ^a^ ^as manęs seno juokus daro ir kan- 
’ kiną. Ir pradėjo delnu vanoti ją. Akulka

(Pabaiga)
“Gyvate Pilve”

Ir vėl laikas bėgo. “Girdi” senis, kaip 
toji nelaboji naktimis pilve cypia,—valgio 
prašo. Valgė senis taip, kaip niekados pir
miau,—reikia duoti jai ėsti, nes kitaip pil-1
vą sukandžios. Nepaisant kiek jis pilvą; ,S1 
glostė, bet jis augti pradėjo. Dar baisiau S’erti. 
seneliui pasidarė, dar labiau jis rūpinasi.. J1 v?s Pamo

Gaila ir Akulkai pasidarė senelio, nore- n.
tusi papasakoti jam viską, bet baisu. Jau- u. bedama jo pilve kviečia, kitas: 
nasis komunistas Mišką apie tai pasakė sa-1 
vo draugams; jie susitarė atlaikyti jo na
muose pamoką prieš prietarus, prieš tam-!
siu žmonių išgalvotas nesąmones. Vakare 
susirinko jaunuoliai, o senis į viršų išver
tęs nuogą pilvą guli ant pečiaus, šalimais1 
jo puodas ir dega “šventa” žvakė, —i 
tai vėl naujas būdas išvijimo.

—Seneli, drauge, netikėk tom pasakom ir 
išmesk iš savo galvos tą kvailo sapno vai
dentuvę. Paklausyk mūs, mes žmonės jau 
mokyti, šį-tą suprantame.
jau ne vaikas. Kaip gi tai galėtų į žmo- ....
gaus pilvą įsigauti gyvatė ir ten gyventi?: Pasiteisindama pratarė: 
Tai negalimas daiktas. Net ji ne tokia ir| 
kvaila, kad ten lysti. Visai pas jus kvaila! iau vandens.
vaidentuve, daugiau nieko. Jeigu ji ten' 8* teisybė?! suriko se-
ir įsigautų, tai jai nebūtų kuom kvėpuoti ir nis* 
ji jau senai būtų pastipus. Taipgi jai ir 
vietos reikia. Eh, tu, seni, seni. Jeigu ji! 
ten būtų įsigavus, tai j 24 valandas būtų! 
sukandžiojus visą tavo pilvą ir jau senai 
būtumei buvęs po žeme. O dabar gyveni' 
jau mėnesiai laiko, meldiesi ir tiki nesą
moningam sapnui, daugiau nieko. O jei-| . . .
gu ji ir būtų įlindus į tavo pilvą, tai ją juk scįlls jau nejaučia, 
kryžium, poteriais ir “šventintu” vandeniu^ 
iš ten neišprašytum. Ją būtų galima tik su 
medicinomis (gyduolėmis) nužudyti, mal
dos nieko negelbėtų, dievo nėra, tai senas' 
žmonių kultas apie dievus. Jau dagyvenaiį 
iki 70 metų, o vis dar neturi paprasčiausio 
rimto supratimo...

—Suprantu,—sukandęs dantis piktai ta
rė senis. Aš tai viską gerai suprantu. Ir 
jis pagriebęs puodą iš visų spėkų trenkė jį 
į komsomolcų tarpą. <

—A, bala su juom,—tarė komjaunuolis, i 
—Jam reikia ne lekcijos, o geros nagaikos, 
tai ii košė ii sartoji išeitų. .0. suk jį,’vatės negalimas ir tai liekana tamsumo ir

Al 11* • 1 1 • • T * • ',s‘ . nesupratimo tikro dalykų stovio. Aplinkui
A ui ai pagailo senelio. Ji prisiartino profsąjungų judėjimas, kooperatyvis, ir ap

arčiau ir pradėjo: . švietos branduoliai ir jūs visi turite švies-
Dėduk, o dėduk, as noriu tau kaip ką p. pereįtį į naują lauko formą apdirbi- 

pasakyti, pasakyti, bet bijau... i mup mes komjaunuoliai taipgi pareiš-
—Ko ir tu non.... Tu ir nori propagan-. pįame jums, kad iš tikro daugelyj dar j Li

dą ii agitaciją man grūsti, ir piktai pra-'Sų yra “gyvatės”, o jos yra tai jūsų atsi- 
deJO bpti nuo pečiaus, as tau parodysiu •... ;iikimas? tamsumas. Mes jūsų Wiikai tu-

. Rimtesni valstiečiai patarė seniui važiuo-. rim išguiti jas kartu su kitomis blogybė- 
ti į sveikatos punktą, pas daktarą. Bet mis. Šalin beraštija!... Lai gyvuoja dar- 
senis užprotestavo ir pareiškė, kad jis ne bas ir apšvieta, maršuokite koja kojon su 
tokis jau kvailas, kad leisti daktarams, komjaunuoliais!
idant jie perpjautų jam pilvą ir pirm dievo Namie senelis tarė komjaunuoliui Miš- 
pakvietimo pasiųstų jį į “aną svietą”. kai:

Ir vieton pas daktarą, tai senis, pagal; —Nu, Mišką, matau, matau, kad jokia 
patarimą vienos senelės, nuėjo pas raganių i šaltoji į tave neįlys. Puikus Įous iš tavęs 
Makrių, kuris miške prie upelio “stebūk-j žmogus! 
lūs darė”. Senis Makriui nunešė tris auk-; 
sinius rublius ir didžiausią antį

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS I KOMA.—Vyno gamintojai 
* I iš Marino ir Frascati mies-

I tų šeštadienį apdovanojo 
1 popiežių 1,000 bonkų vyno, 
j Sakoma, nuo gegužės mė- 
, nėšio popiežius aplaikė 5,- 
000 bonkų vyno nuo fašistų

1 iš vyno gaminimo miestų.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
w w w ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis Į— MĮfi R H bandyk šiandie. I ri
lengvai vartojamo-RRRR f*1 R gį JĮ jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-™”" ■■■ ■ se 35c, 75c ir $ 1.50 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-

Komunistai, bo 
Sovietų Rusija, tai 
dai. Išnaudotoji) 
riai linkėtų vcrčiai 
ga susirgti, negu 
girdėt tuos vardus.

Smagiai ir lengv; 
tų širdys jaustųsi, j 
ti vardai reikštų til 
dangus ir visogalii

—Ir pirmąją šaltąją aš tau įleidau, įpy-

—Tikrai taip, tikrai taip,—kartojo mer- 
i gaitė.

Senį tai šaltis, tai karštis apima. Dar 
paskutiniu kartu jam “sukrutėjo” nedaboji, 

'jis nusijuokė visa gerkle ir išgėrė pilną 
stiklą vyno, bet šaltoji jau daugiau neju- 

' dėjo. Visą dieną ir naktį jokio “pavojaus” 
. Jis linksmas, visi links- 

; mi, o labiausiai Akulka.
—Krikščionys, — tarė senis susirinku- 

; siems valstiečiams,—aš jau pasveikau. Tai 
i ne šaltoji, bet Akulka kankino mane; tai ji 
iš manęs darė juokus, tas uodas.

Bet viena iš senių moterėlių, vis tik, nors 
i labai jau mažai turi regėjimo, o kartojo 
būk ji mačiusi kaip ugninė gyvatė aršinai 
ilgio išspruko per senio burną ir tiesiai nu- 

; bėgo į mišką.
Komjaunuoliai surengė paskaitas, ka

iriose tarp kitko sakė:
—Štai, draugai, jūs dabar persitikrinote 

’ asmeniškai, kad įsigavimas į vidurius gy

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
Viduramžių Tamsumas

ANYKŠČIAI.—Vikonių kai
me nuo didžiojo karo yra už
silikusi pabėgėlė su savo dūk-, 
terimi. Jos abi vasarą diena 
dienon ganydavo kaimo galvi- į 
jus, o žiemą verpdavo ir aus
davo už menką atlyginimai 
buožienėms. Per 13 metų abi' 
be poilsio dirbdamos įsigyve- j 
no karvę, porą paršų, šiaip ■ 
taip apsirėdė ir sudėjo duktė-i 
riai kokį šimtą 
Bet per šitą 13 
kuomet sau < 
Nusiperka ruginių rupiai su
maltų miltų, verda košę ir ta 
koše maitinasi. Jų apskaičia
vimu taip apsieiną daug pi
giau. Be šitos košės, bulvių, 
pieno išrūgų, ridikų, svogūnų 
ir tam panašių “skanėsių” ki
tokio maisto jos nežino. Bet 
buožes paėmė pavydas, kaip 
ji elgeta būdama “tokia tur
tinga paliko.” Nori dabar ją 
išvaryti iš kaimo, būk ji esan
ti čėraurinkė, burtininkė, at-

' imanti iš kaimynų karvių pie
ną ir velnias jai privogęs iš ki
tų ir prinešęs turtų. Buožes 

Įkalba, kad ji duonos neval- 
j gauti, nes iš jos to reikalaująs 
velnias. Tokiais viduramžių

i tamsūnais tegali būti tik fa
šistų valdomos Lietuvos buo
žes.

Renkame Aukas

Mes plačiai pradėjome rink- 
litų ’ pasogo. ti aukas politiniams kaliniams 

metų jos nie-lir darbininkų spaudai. Ku-j 
duonos nekepė. ' riame naujas Raudonosios Pa-j 

gelbos kuopeles. Mums truk-1 
sta revoliucinės literatūros, o I 
taip pat literatūros, kuri mums 
nušviestų Tarptautinės Raudo
nosios Pagelbos veikimą. Tuo 
klausimu reikia susirūpinti, 
nes tik tuomet mes . reikiamai 
sugebėsime pastatyti savo 
darbą—politinių kalinių šelpi
mo darbą.

Ku-|

Vertė V. S. Mažiukas

lių būryje savo laiku komu-, 
nistai naudojosi didele įtaka. 
Buvo net areštuota pora šau
lių neva už komunistinį veiki
mą. Dabai” šaulių vadas Ste- 
paitis ir valdybos pirmininkas 
Pilipavičius labai rūpinasi, 
kad šauliai nesukomunistėtų. 
Taip šaulys Augūnas* Kostas 
už draugavimą su įtariamais 
komunistais pašalintas iš są
jungos narių. šauliams už
drausta net kalbėtis su įtaria
mais komunistais.

“Balsas”

BINGHAMTON, N. Y.

Bijo Komunistų
PABAISKAS.—Utenos

L. D. S. A. 23-čios kuopos 
I mėnesinis susirinkimas įvyks 
i ketvirtadienį, rugs. 5 d.; pra
džia 7:30 vai. vakare, pas d. 
Strolienę, 2 Cleveland St., 
Binghamton, N. Y.

Draugės, šis susirinkimas 
yra be galo svarbus ir kad pa
sekmingai atlikti visus reika
lus, tai mes, visos narės, būti
nai turime dalyvauti šiame 
susirinkime.

Draugės, mes žinome, kad 
dabartinis momentas yra la-

f vyks Ncdelioj

8 d. Riigsejo-Sept.,1029
OLYMPIA PARK 
Worcester, Mass.

Prasidės 12-Vai. Diena ir

HAARLEM OIL

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

cipierium. Kitais

i

CASTON ROPSEVICH

m inkštu gorimu

paretinsite

m o. pajų.
renkitės visi. Kas pirmi

1‘ Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
, ser\atoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji kad jūsų vaikai bū- 

! tų gerais smuikinin'kais, kreipkitės į 
j mane, o gausite tikrai profesionalę 
pqgelba. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
S. PHILADELPHIA, PA.

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

Programa susidės iš Fra 
kalbų, Lenktynių ir Šokių

Tėmykite:

Lenktynės
J šias lenktynes 

su-
i, tas gaus dien

raštį “Laisvę” ant pusės 
metu

Visu pareiga 
me piknike, r 
eis del gynimo streikierių ii 

kitu darbininku vadu. L \ *■

Ant Rytojaus” Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Komedija Viename Akte
Surankiojo Benamis.

tarn Meno
Lošime dalvvaujn

Lietuvių
Sąjunga.

moterį.

Komedija “ANT R¥1’0.1 A I’S” 
gražiai ir teisingai pajuokia Kau
no fašistinius valdininkus. Viso-

lite suvaidinti šią komediją 
romis pasekmėmis.

Rauti 
ninku

operetes ir dainos, g 
pas A. L. P. M. S.

, adresuojant:
P. K pakaitis

3240 THOMAS ST.
Chicago, 111.

I*. S. Su užsakymais 
] pini r us.

rašti-

ir

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Phil adelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nejame, kaipo užsakymus 
(orderius).“LAISVE”

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMGreitai ir Pigiai Persiunčia
užLity uz
uz
uz
uzUZ

Litų UZuz

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

BROOKLYN, N. Z.46 TEN EYCK STREET,

Litų
Litų
Litų
Litų

UZ
V

UZ

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

50
100
200
300
400

500
600
700
800
900

už 103.00

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

LIETUVA
$ 5.50

10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

sau-

•JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI 

VA R 8® O

Bit

Varpas Bakery, 54 Maajer St, Brooklyn, N. Y.
vsĮUTuįab$ ‘SBunųopja s. Tel. Stagg 653

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobilius į trumpinusį laiką 
Mes garantuojam lai.snius ir dip 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomiwi 
vakarais. Informacijos dyk.jp 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vtKa- 
ro. Nedeldieniais nuo 11 vai. ik 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK ALTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. V

AI
i

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDA 
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 melų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300f 
Trečiame - $600, Ketvirtaine - $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

UžeMe SAVO
(JULY), 1929

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

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

♦

i

retų realūs reikšmė 
tų išsvajoti, kaip d 
niai.

Kas kita dabar, i 
ra. Nors tu, turi 
tris tuzinus tarnų 
minusiu. Turėk ti 
nwbiliu nušlifuotų 
šiai, turėk kelias b

tiktų kuo geriausi; 
lis vasarnamius ir 
pakraščius su už r: 
vatines maudynės, 
čia nevalia koja įl 
visą eilę dirbtuvių, 
stančius vergų, nor 
nių, o tie viršmine 
kaulas kapilalisti

jam “vargšui” ran*
Negana dar to, 

niž^ą šalį valdo p 
ninkai ir drebina 
pasaulio darbinink 
tojam, bet štai dar 
tis. Ant nau josio 
horizonto vis ir vis 
kiasi dar viena ir 
daujama grėsmės r 
ji rvkštū vra: nepa
pitalistanis 
lauktas tos

skaičiau, kad kur

o u
ro jus. Griešninkai 
įeit. O išdrįsę 
žengti pražus nuo i 
do. Vienok, už g r 
jusiosios, palaimiu

smybes.

nūms valstybėms si
tiniais j Tarybų Ri

Pasiunčia k or 
kad anas “teisingą

daro iš nebūto 
respondentas n

bininką

savo dvasią, 
j ienų” rod; 
mas melus ;

Rusijos pi

jų k or<

per sprandus
jungą žinią

Nutukę

tuom mūsų
pasidarė ?”

Taip “bevargA
resni u” žinių '»<•!

jokiu būdu 
faktais paremtų.

nieko dar.1 
žinias dėt

tų

nę

■p

11

:rt<

nta>

Kolektyvo “S

v

1

prisiuntė 
žinias, kad peni



c penų ir

’ilgs. 4, 1929 |

ir pasismaįl- 
va.

Pūslės bėdomis

Įs moksle phžanga jas pa-

ju dydžiu vaistinė-

UJASi
o les. Ieškokite 
kiekvienoje dė-

Trečiadienis, Rugs. 4, 1929

UŽKEIKTI VARTAI tukus, tai yra, didelius ūkius. į G“^;

Puslapis Penktas

DAMI

miyn, it i.
Tel. Stagg 653

okiname taisyti ir valdyti 
ilius į trumpinusį laiką, 
•antuojam laisnius ir dip* 
Pi’.na.; mokslo kursas $25. 
Juodame važinėjimo h kci- 
•10. Pamokos dienomi Ali 
. Informacijos d y kari. 
iuo 9 ryto iki 9 vai. v^Aca- 

t is nuo 
Lietuvis

11 vai. iki 
mokytojaiI
SCIIOOlj’ORK

A v., cor. II th St., N. Yi

dpos kas savaitę

$7.00
$13.00

teisėmis vyrai

tines:

trame - $300^ 
me - $1,000

. L. A. ir kalbin- 
ojančias kuopas, 
lama 50c dovanų.

UŽĖMĖ SAVO 
(JULY), 1929

L. A. reikalais 
e kr e torių:

ees Rocks, Pa. Art

Komunistai, bolševikai ir 
Sovietų Rusija, tai baisūs var
dai. Išnaudotojų klasės na
riai linkėtų verčiaus kokia li
ga susirgti, negu matyt bei 
girdėt tuos vardus.

Smagiai ir lengvai kapitalis
tų širdys jaustųsi, jei viršminė
ti vardai reikštų tik tiek, kaip 
dangus ir visogalintis dievas 
ar pekla su jos kapitonu Liu-1 sutvirtėjo ant dešimties 
cipierium. Kitais žodžiais ta
riant, kad tie vardai nebetu
rėtų reales reikšmės, o tik bū
tų išsvajoti, kaip dievai ir vel
niai.

bo ir kultūros planas ne tik 
kad gyvenimai! vykdon^as, bet 
daugelyje vietų peršoko nu
statytą normą, kaip tai: žie
mių pusės Kaukazo kolekty
viai ūkiai paaugo septynioli
ka procentų daugiau, negu 
buvo tikėtasi, Ukrainoj, Si
bire ir per visą milžinišką ša
lį kolektyviai ūkiai padidėjo ir 

pro-

dar

žmones suprato, kad vienas 
suskurdęs arklelis neišvers 
taip gilią vagą, kaip penkių 
dešimtų arklių spėkos trakto
rius. Vienas menkutis vals
tiečio rankose dalgis yra tik 
laiką ir sveikatą eikvojantis 
niekniekis prieš didžiulę pjau- 
jamą ir kuliamą mašiną.

Kas kita dabar, ramybės nė
ra. Nors tu, turtuoli, turėk 
tris tuzinus tarnų kuoištiki- 
miausių. Turėk tuziną auto
mobilių nušlifuotų kuogražiau- 
siai, turėk kelias bažnyčias, į- 
rengtas taip, kaip dievui pa
tiktų kuo geriausia, turėk ke
lis vasarnamius "ir čielus jūrų 
pakraščius su užrašais: “Pri
vatinės maudynės, skurdžiams 
čia nevalia koją įkelt;” turėk 
visą eilę dirbtuvių, o jose tūk
stančius vergų, nors ir paklus
nių, o tie viršminėti vardai, it 
kaulas kapitalisto gerklėje 
stovi, sprangina ir neduoda 
jam “vargšui” ramybės.

Negana dar to, kad milži
nišką šalį valdo patys darbi
ninkai ir drebina kinkas viso 
pasaulio darbininkų išnaudo
tojam, bet štai dar viena kliū
tis. Ant naujosios gadynės 
horizonto vis ir vis labiau reiš
kiasi dar viena ir nepermal
daujama grėsmės rykšte. To
ji rykštė yra: nepaprastas, ka
pitalistams 
lauktas tos 
ir kultūrinis

centų.
Kaip jau žinoma, kad 

Sovietų Rusijos ypatingas 
bo ir tvėrybos planas žemdir
bystės srityje siekė apimti ii 
kolektyvo keliu apdirbti, už
sėti 780,000 hektarų žemės, 
bet čia įvyko netikėtas daly
kas, _ 
hektarų žemės ir

Tarpusave Moterų Kova

Kaip visokios stambios 
cialės atmainos, taip ir žemes 
ūkio pertvarkymas, suteikia 

, nesmagumą žmonėms tol, kol 
i tie žmonės prisitaiko prie nau- 
Ijai susitverusių aplinkybių.

Desėtkams ir šimtams žmo- 
jnių suėjus Į kolektyvus, ypa- 
i tingai moterys, kol susitvarko, 
į tai kartais padaro nesmagu-

SO

Kitą sykį

netikėtas ir ne
palies ekonominis 
kilimas.

šventoje knygoje 
skaičiau, kad kur ten, ant to
kio žalvarinio kalno, yra už
keikti vartai, o už tų vartų 
rojus. Griešninkai ten negali 
įeit. O išdrįsę per vartus 
žengti pražus nuo ugninio kar
do. Vienok, už griekus gailė-' 
jusiosios, palaimintos dūšios, 
grįš į svietą, šventų dvasių pa- 
vydale ir apsakys rojaus link
smybei.

Panašiai dedasi kapitalisti
nėms valstybėms su jų pasiun
tiniais į Tarybų Rusiją.

Pasiunčia korespondentą, 
kad anas “teisingas” ir, žino
ma, blogas žinias rašytų. Tas 
iš karto mikčioja, renka blo
gas žinias, peckioja, velia, pa
daro iš nebūto būtą. Bet ko
respondentas negali visą laiką 
akis užmerkęs bristi per dar
bininkų valdomos šalies prie
šų išsvajotą purvą. Jis negali 
visą laiką kriminaliai žudyt 
savo dvasią, kaip kad “Nau
jienų” redaktorius, krauda
mas melus antnhelų.

kzict t v j i\ u iiutiiYcicid į . . v •

jie apdirbo net 4,000,000 m0 didžiulėms šeimynoms. Jos
2__ g. derlius buvo Pfipi’atę būti savystovios,. kni-

nepaprastai geras todėl, kad ^ti, it kurmiai, žemę taip, kaip 
ta žemelė tapo rūpestingai ir J°s išmano, be mažiausio pa- 
gerai apdirbta 1 tyrimo ir nelemtai, augint vai

kus taip, kaip jos išmano, 
Tas pat atsitiko ir su ko-; bartis su vyru tiąl<, kiek tik 

mūnom bei kolektyviais ūkiais. I joms patinka ir t. t. Na, o| 
Buvo manyta, kad iki šitam ' suėjus į kolektyvą, .jau čia ki-j 
pavasariui spės susiorganizuo- !
ti ir susitverti 7,000 tokių ū- 
kių, bet net 11,340 tų milži-! 
niškų žemdirbystės centrų at-. 
sirado. Todėl dabar jau yra 
manoma, kad iki ateinančiai 
sėjai arba pavasariui kolekty
viai ūkiai prisirengs 
13,000,000 hektarų, o iki pa
baigai penkių metų darbo pla
no, tai yra' iki 1933 metų, ta 
skaitlinė sieks iki 20,000,000.

Padavęs šitas žinias, tas 
pats korespondentas, Walter 
Duranty, paduoda dar ir ke
lis pavyzdžius, kaip labai ste- 

j bisi iš naujai atgimusios Rusi
jos baltagvardiečiai ir kontr
revoliucionieriai, kurie priža
da nekliudyti darbininkų tė
vynės, gauna leidimus sugrįž
ti

i, žemę taip, kaip 
, be mažiausio pa-

tokios, gaidos skamba.
K. S. Lietuvaitė.

(Pabaiga bus)

PITTSBURGH, Pa.-Penn-i 
užsėti sylvanijos kietos anglies ka-i 

syklose mainieriai šiais me-j 
' tais

E. CuHterienė, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, .3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačiusiam, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Slasinckas, Box 655, New Kensing
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, 111.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 439 
Ambridge, Pa.

I J.3—Wm. Orban, R. F.
Landing, Pa.

Į 14—G. Urbonas, 434 Library St., 
| Fa.

15—P. Kavaliauskas, 300 Todd 
I quippa, Pa.
į 17-K. Levine, 242 Penn 

Turtle Creek
19— J. Preikšą,
20— A. Potyrius, Box 237, Burgettstown,
22—P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
21— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25—M. Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
Dambauskns, 221 

ardville, Pa.
Balutis, Box 24, 
Leonaitis, 107 N. 

ton. III.
Easton, Kuopa,

Easton, Pit 
3.3--A. B.

Grand Rapids, 
I 31—J. Audiejaitis, 

35 -K. Bagdonas, 
kin, Pa.

,36—K. Vaičiūnas, 
burg, III.

37—L. Aimanas, 
Shanon, Pa.

.38—B. Yuškauskas, 
tort,- 111.

39—J. Chiplish, (ill Vandalia 
ville, 1)1.

10 - M . A ndriuskevičius, 
Akron, Ohio.

Guzev
Miller
Šatas, 215 lies:
Lasky, P. O. ..
V. Savukaitis, 1

Simutis, Box 27,
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
I 48— A. Malinauskas, 
j Minersville, Pa.
j .19-—A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
| 50 —M. Urmoniūtė, .37 

View, Pa.
51—J. Stan islovail is,

Wilkes-Barre, Pa.

Wentworth

Box 441, Courtney,

Maplewood

D. No.

Ave., 

42, Rices 

Braddock, 

St., Ali-

Ave., Ext.cn. 
, Ba. 
Box 201, Minden, W. Va. 

1’a.
Mas- 

St.. 

St.,

LI n k

636

Court,

Samuel

Division

ir sugrįžta atgal į Rusiją.

Tamsūs kaimiečiai, tolimuos 
I užkampiuos gyvenanti, nie- 
ikaip nenorėjo tikėt į ūkių so- 
cializaciją. Keletas metų at
gal jie buvo gatavi priešintis 
už raginimą juos griauti jų 
mažus, skurdu ir samanom 
apaugusius, ūkius ir eiti į ko
lektyvus.

Bet kas atsitiko dabar ? Tik 
I po vienų metų specialio darbo 
i ūkių socializavime, vaisiai pa
sirodė taip geri, kad valstie- 

| čiai tarytum įgijo visą persi
tikrinimo lekciją ir dabar ban- 

į guote banguoja į kolektyvus. 
Kalnai aplikacijų suversta ko
lektyvų įstaigose^ o skurdžiai 

i valstiečiai griauna savo senus 
I lizdus ir budavoja laukų mies-

Rusijos priešai ir visi impe-i 
rialistiniai vorai fabrikuoja, ’ 
skelbia blogiausios rūšies ži-j 
nias apie tą Rusiją. Bet štai, | 
jų korespondentas iš Maskvos I 
luoptelia lazda jiems patiems 
per sprandus, tą ar kitą mela
gingą žinią užginčydamas. 
“Nuskriaustiems” nepatinka. 
Nutukę, ordenuoti ponai sėdi 
savo ofisuose, vartelioja po- i 
pieras ir mislina: “Kas gi su i 
tuom mūsų korespondentu j 
pasidarė ?”

Taip “bevargstant” ir “ge
resnių” žinių belaukiant, štai 
tasai pats korespondentas be- 
vieliniu telegrafu prisiunčia 
čielas špaltas žinių, gyvais ir 
jokiu būdu neužslopinamais 
faktais paremtų, taip, kad ka
pitalistų geltonlapiai 'negali 
nieko daryt, kaip tik turi tas 
žinias dėt į laikraščius taip, I 
kaip jos parašytos.

Tarp visokių melų ir šmeiž-: 
tų priešų laikraščiuose mes į 
atkartotinai matėm kvepian- i 
čiais žiedais žydintį proletari
nės revoliucijos medį arba So
vietų Rusijos sparčią ekonomi
nę ir kultūrinę pirmynžangą.

Kolektyvo “Stebuklai”
Šiomis dienomis kapitalistų 

korespondentas iš Maskvos 
prisiuntė “New York Times’’ 
žinias, kad penkių metų dar-

26— A.
Gii

27— M.
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J. Gudišauskas, 437 Elm 
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Mieli.
III.

-, Pa.

Avė.,

246,

St., 

West 

Ave.,

Chi- 
Tamaciua,

gauna 17 nuošimčių I------ :----------------------------
mažesnes algas, negu gau-j Elizabeth, n. j. 
davo metai atgal. Kompa-'Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

i ... i . .v. . . . Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. inijos laipsniškai nukapojo; vice-Pirm. d. krūtis, 211 First st. 
;a]o'as lprot- D- barkauskis, 2551
i ” ‘ I Pine St.

iFin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In-Į
,------------------------------------- ------------ j galls Ave., Linden, N. J. ,

i ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.

Draugiu Adresai, Kurios I 1zk°. pociunas, 221 Magnolia a ve.
rr /ui • » v n ' J- KRAKAUSKAS, 300 First St.lun Laisvę UZ Organą Organo Raštininkas J KENTRUS, r o v 201 E. Westfield Ave., Roselle Park,

N. J.
----------- Maršalka J. KICEINA, 259 Broad

way.APLA CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

T'irmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. 
lis Sta.)

Vice-PirinininkaH—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa. 

; Sekretorius—J. MILIAUSKAS.

Iždininkas—K. ŪRMONAŠ, 
37

Turtų

(Cor-

Pa.62G Woodward Ave., McKees Rocks,

Norwich Ave., West View, 
Kontr.:
URBONAS,
4.34 Library St., Braddock, 
ŽVIRBLIS,
2.321—5th Ave., Pittsburgh, 

URBONAS.
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

Pa.

Pa.
A.

J.
Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR.Į 
ANTRAŠAI

I “VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL- 
' DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkąs K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtclle Ave.; Finansų Raštininkas! 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li- i 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 I 
North Montello St.; Kasierius D. Pa-; 
go jis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš

I Montello, Mass.
iš

FrancKcvicius, 
’\i.

Šiurmaičiūtč
Pa.

3409 W. Carson St,

315 Carothers Ave., 

Swatara Rd., Shcnan-

2— P.
Pittsburgh. Pa

3— J.
Carnegie,

4— P. Grabauskas, C6 
iloah, Pa.

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

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA

I TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, IR.

Prot. Sekr.
St., Moline

j Fin. Sekr.
St., Moline,

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Dauccnskas, 1552—
10th Avė., E. Moline, 111.

j Maršalka J. Kairis, 2435—33r St.
j Moline, III.

IR

A. Trepkus, 349—10th 
, Ill.

■K. Shimkus, 135—36th
Ill.

TROCKIZMAS
Paraše A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisve”

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10

Knygele iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Ji% 
Girią Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46 Ten Eyck St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St. 1

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway '

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St. :

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C. j

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

D. L.

Ash- Į

K. KEISTUČIO DRAUGIJA į 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- ■ 
done Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienč.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
236 Park

9b

481

Cedar

Hud-

Pirmininkas P. Kriščius,
Terr.

Vice-pirm. B. Muleranka, 
St.

Prot. rast. J. Kazlauskas, 
son St.

Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 
Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

P1TTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

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

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

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

P rot. sekr.
Carothers

Fin. sek r.

E. K. šiurmaitiene, 815 
Ave., Carnegie, Pa.

R. Beniušis, 911 Jones

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininke E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškiene, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence' St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; 'V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
įaštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Tumei 
Avė., N. W. Tel. 72073.

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

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

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

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

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

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa- 

St. vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu
rodoma Trockio paklaidos revoliu
ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu

nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 
liucionieriy Abaze. Susiriesdami 

giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIšKAI-ANGLIšKAS

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
Susidedantis iš 18000 žodžių

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

savo kišeniųje.

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

46 Ten Eyck St.

LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO  JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone ------------------Main 9669
Bell-------------------------- Oregon 5136

| LIETUVIŠKI KONTRAKTOR1AI
$ Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 
K ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
k Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
I Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
į atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
biznj.

kainoa.
sekančiu adresu:

| 644 Driggs Avenue,
| Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove S*.

inoi mai

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Ilrhan’ę CnM PmVflprQ (Miltelius nuo Šalčio) jokių žalčių ne- 

VU1U UhUtffe bij0> Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I a Y Ta Ik centai už skrynutę) yra tai kaouolė prieš 
vi DU IjOA kitą amžiną žmogaua 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.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
1H Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__________  ORDER BLANK ____

Siųsdami pinigui iii tavo adresu, užrašykite:

AI, Bemlan pa»ir»6ę», siunčiu jums VIENĄ DOLERI, vi kur| *>a)ončklt wan 
priaiųitl URBAN'S COLD POWDERS Jr URBOLA, »u vi»ai« nnrodywala, 
kaip vartoti.
Vardai _______________ ——----- -------------—--------- ——------ ------------------------

No. —

Mieitaa —...

IIIQIIISIlie IIDII

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474

St. or At*.

illQIHQIII

MOKYKLA SU REPUTACIJA

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

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

New York City

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

L-'kČ' tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
i mėnesį. Lotų kairia $150 ir augščiau. Van- 

-r-~-~4uo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
Įj asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 

-4 4—5 ir 6 kambarius ant iŠmokesčio arba pa-
«budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jfisų 

- -......- -- n. rnupirktų 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 nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame inaliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigid, Padidėja* 
sitį Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligc 
vio, Žarnų ir Mešlažarnes, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jis ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMUS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

osies, 
Skil-
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Puslapis šeštas LAISVE Trečiadienis, Rugs. 4, 1929

VIETOS ŽINIOS
A. L. D. L D. 1 Kp Važiuoja 
Bušu j Lindeną, N. J.

Dabar yra proga tiems, 
kurie norite busu važiuoti šį 
sekmadienį, rugs. 8 d., į mūsų 
spaudos pikniką, kurį rengia 
minėta Brooklyn© kuopa ir 
kuris įvyks Lindene, N. J., 
Willicks farmoje. Todėl užsi
rašykite važiavimui išanksto, 
kad paskui nebūtų pervėlu; 
užsisakydami vietą buse, pri- 
duokite sykiu ir $2 už kelionę 
į ten ir atgal. Užsirašyti ga
lite pas dd. Deikų ir Jankūną 
arba “Laisvės” ofise.

Busas yra paimtas iš dide
lės kompanijos, Gray Line 
Motor Tours, New York City. 
Jeigu daug užsirašys iki penk
tadieniui, tai bus galima gau
ti dai* vienas busas; tuomet 
dviem busais važiuotume j 
Lindeną. Tik nelaukite iki 
paties sekmadienio, ,o užsira
šykite vietas buse išanksto. 
Nes kitaip gali būt pervėlu.

Kviečia A. L. D. L. D.
1-mos Kp. Komisija.

Joseph Hiltono drabužių krau
tuvės lango užlaido (a,wnin- 
go), 43rd St. ir Broadway, 
New Yorke,-prasidėjo gaisras, 
kurį tuojaus užgesino pribu
vę ugnagesiai.

Šio Sezono Paskutinis 
Išvažiavimas

100 Metų Pypkorius
Lakewood, N. J.—Thomui 

J. Earley’ui sukako jau 100 
metų amžiaus ,o jis vis dar te
bedirba, kaipo Dr. R. J. Kah- 
no daržininkas, namų prižiū
rėtojas ir abelnai darbininkas 
apie namus. Senis tebėra ne
vedęs. Tam pačiam samdyto
jui yra ištarnavęs jau 60 me
tų. Jis visuomet buvo ir te
bėra entuziastiškas narys vie
tinės liuosnorių gaisrininkų 
komandos.

Laikraščių reporterių klau
sinėjamas, kad pasakytų prie
žastį tokio ilgo savo amžiaus, 
senis atsakė nesilaikęs jokio 
tam recepto; gyvenęs pana
šiai, kaip ir kiti žmonės. Vi-
są amžių nuo jaunystės rūkęs.

Mirė
Vincas Velička, 52 metų 

amžiaus, 1185 Putnam Ave., 
Brooklyne, mirė 1 d. rugsėjo, 
sekmadienį; bus palaidotas 4 
d. rugsėjo, šiandien, 2-rą vai. 
po pietų, Evergreen kapuose. 
Velionis paliko savo moterį ir 
dvi dukreles, Francis ir Emi
liją. Draugai ir pažįstami 
yra kviečiami atsilankyti į 
šermenis, 1185 Putnam Ave.

Nicoly Hrechanick, 38 me
tų, 660 Rockaway Ave., mirė 
2 d. rugsėjo; palaidotas 3 d. 
rugsėjo Alyvų kalno kapuose.

Marion Ališauskas, 1 metų, 
104 Maujer St., mirė 2 d. rug
sėjo; bus palaidotas 4 d. rug
sėjo šv. Jono kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Prigėrė Jonas Kurtinaitis
Prigėrė Jonas Kurtinaitis 26 

metų amžiaus, 1 d. rugsėjo, iš
važiavęs atostogų pas A. Stan
kų ant farmos, Stollvitte, N. 
Y. Apie laidojimą bus pra
nešta vėliau.

J. Garšva.

Socialistų Puodas ir1 
Kapitalistų Katilas

Socialistų kandidatas į 
New Yorko majorus Norman 
Thomas, kalbėdamas per ra
dio, kaltino fabrikantus, kad 
jie samdosi ginkluotų mušei
kų šaikas prieš streikuojan
čius darbininkus.

Bet tą patį daro ir socialis
tiniai kriaučių unijų vadai ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
lyderiai prieš komunistus ir 
šiaip kairiuosius unijose ir 
streikuose.

Socialistinis puodas vanoja 
kapitalistinį katilą; o abudu 
yra lygiai “balti.”

Drabužių Krautuvės Gaisras 
Iš Cigareto

Kažin kam iš augščiau už
metus degantį cigaretą ant

skutinį' sekmadienį šio mėne
sio, svetainėje, 2075 Clinton 
Ave., Bronx, N. Y. Tai bus 
29 d., 4-tą vai. po pietų. Te
kis susirinkimas, mūsų many
mu, būtinai reikalingas, ikad 
apdiskusavus klausimus vi-

S. L. A. 83-čia kuopa ren
gia puikų ir paskutinį šio se
zono išvažiavimą nedėliojo, 8 
d. rugsėjo (Sept.), Forest 
Hills Parke.

Jaiu baigia prabėgti vasaros 
gražieji laikai, o artinas žiau- 

I rioji žiema. Todėl, kol yra 
laiko ir galima praleisti poil
sio dieną tarpe žalių girios 
medelių ir pievų, tai reikia ir 
pasinaudoti proga. Taigi, S. 
L.A. 83-čia kuopa ir rengia šį 
sezono paskutinį išvažiavimą, 

J kur bus įvairių užkandžių ir 
[minkštų gėrimų, kurių pa
tiems iš namų nereikės vežtis.

Visi lietuviai ir lietuvaitės 
I iš Brooklyn© ir apielinkės yra 
kviečiami dalyvauti mūsų or- 
ganizacijos parengime, o da
lyvaudami mūsų parengime 
linksmai laiką praleisite ir mū
sų organizaciją paremsite. 
Kviečia Rengimo Komisija.

sienis bendrai, o yra dalykų, 
kurie paliečia mūsų veikimą ir 
kitus dalykus. Agitacijos mė
nuo-1—vienas iš svarbiausiu da
lykų, prie kurio tinkamai pri- 

isirengus būtų džiuginančios 
Į pasekmės.
Tiems, Kurie Nori Važiuoti i 

Lindeną v

A. L. D. L. T). Pirmos kuo- 
! pos komisija praneša visiems 
j tiems, kurie norėtumėt važiuo
ji į Lindeną į mūsų spaudos 
naudai pikniką, kad paimti du 
dideli trokai pirmos rūšies, ir 
tie, kurie norėtumėt kartu va
žiuoti, susirinkite prie “Lais
vės” svetainės šį sekmadienį, 
8 :30 vai. ryte. Į abi puses 
kiekvienam lėšuos 2 doleriai. 
Tie, kurie norėtumėt išanksto 
užsiregistruoti, palikite savo 
vardus “Laisvės” ofise.

Rep.

lą), 26-28 Union Square, ant 
penktų lubų. Tai jau septin
ti tos mokyklos metai. Apart 
m a r k s i z m o -1 e n i n i z m o teorijos, 
čia yra desėtkai ir kitokių 
kursų : pradinės, vidutinės ir 
augštosios anglų kalbos, isto
rijos, iškalbos pradiniams ir 
jau pažengusiems kalbėto
jams, knygvedystės, organiza
torių ir kt. kursai. Mokyto
jai yra prof. Scott Nearing, 
Robert Minor, Wm. W. Wein- 
stone, W. Z. Foster, A]. 
Trachtenberg, Max Bedacht ir 
visa eilė kitų žymiausių mūsų 
judėjime draugų, kurie sėk
mingiausiai teikia pamokas, 
stačiai eidami prie dalyko. 
Lietuviai darbininkai, norintie
ji veikliai dalyvaut komunisti
niame judėjime, privalo užsi- 
rašyt į Workers Mokyklą.

žurnalus straipsnių apie sa
vo gyvenimą. Esant prezi
dentu jo šešių mėnesių al
ga buvo $37,550. Reiškia, 

■ už gerą pasitarnavimą val- 
Idžioj kapitalistai jam sutei- 
i kė dar pelningesnį užsiėmi- 
imą, negu prezidentystė.

f. SPOrFaŠ. n
> | ’••••.......... .............. M..........................        .<

*.......... ...................................

MAINIERYS BOKSININKAS 
ALBERTAS ŠVILPA

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai ----1
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

asi-

Iš Kriaučių Pikniko

Pritroško 5 Ugnagesiai
Penki ugnagesiai buvo už

troškę nuo dūmų, begesindami 
gaisrą po num. 268 Johnson 
Avė., Brooklyne. Apdegė ir 
vienas darbininkas, gyvenantis 
tame tenementiniame name, 
Wm. Daly, kuris dabar ran
dasi St. Catherine ligoninėj.

Paštininkai Reikalauja 
Žmoniškesnės Algos

Paštininkų Nacionalė Sąjun
ga savo suvažiavime rugs. 3 
d., Jefferson Hall, Brooklyne, 
nutarė reikalaut, kad nau
jiems tarnautojams pirmais 
metais būtų pakelta alga iki 
$1,600, antrais—$1,700 ir tre
čiais iki $1,800. Tas reika
lavimas būsiąs įteiktas Jungti
nių Valstijų kongresui. Įvai
rūs kalbėtojai suvažiavime 
priminė šios šalies darbo mi
nisterijos apskaitliavimą, kad 
darbininkas turėtų gaut $2,200 
į metus, idant galėtų žmoniš
kai pragyvent su šeimyna, su
sidedančia iš keturių asmenų.

New Yorko Žinios
Iš A. P. L. A. 49-tos Kuopos 

Susirinkimo
Pirmą dieną rugsėjo įvyko 

A. P. L. A. 49-tos kuopos su
sirinkimas. Delei nekuriu da
lykų visa valdyba į susirinki
mą nepribuvo, išskiriant tur
tų raštininką. Išrinkus šio su
sirinkimo pirmininką ir sek
retorių, eita prie dalykų svar
stymo. Agitacijos mėnesio 
klausimas priimtas entuzias
tiškai. Kuopa išrinko tris or
ganizatorius, kurių bus par
eiga rūpintis naujų narių ga
vimu ir laimėjimu bent vienos 
skiriamos dovanos iš Centro. 
Tokiais organizatoriais yra 
draugai—J. Kleiza, Hoboke- 
ne; A. Hintza, Brooklyne, ir 

i M. šeštokas, Long Island Ci
ty; New Yorkui paskirs pati 
valdyba organizatorių. Reiš
kia, mes pradedame visu 
smarkumu vajų del naujų na
rių gavimo.

Kadangi įmūsų dienraščio 
“Laisvės” paminėjimui 10 me
tų sukaktuvių iškilmės įvyksta 
22 d. šio mėnesio ir kadangi 
mūsų A. P. L. A. organizaci
jai “Laisvė” suteikia vietos 
veltui pranešimams, tad nu
tarta pasiųsti vieną atstovą su 
pinigiška parama pasveikini
mui “L.”
A. L. D. L. D. 23-čios Kuopos 

Narių Žiniai
Minimos (kuopos veikiantis 

komitetas nutarė šaukti bend
rą mūsų A. L. D. L. D. ir L. 
D. S. A. kuopų susirinkimą pa

I ------------------

31 d. augusto Clinton parke 
I pas Klasčių buvo surengtas 
| kriauči ų 5 4 -to A m a 1 gam eitų 
skyriaus piknikas. Nors va- 

• karas buvo labai puikus, bet 
pačių kriaučių savo parengi- 

|me mažai dalyvavo.
Kaipo dirbtuvės, tai su savo 

iškabomis dalyvavo piknike: 
Žiugždos, Ratkevičiaus. Iš At- 
kočaičio dirbutvės, kuri dirba 
gana ankstokai šį sezoną, tik 

i dalyvavo J. Maknayičius, J. 
[Aimanas ir Plušinis. Atrodo, 
kad dirbantieji geriau už ki
tus net nesirūpina nei savo lo
kalu parengimu.

Iš Zorlando dirbtuvės, kuri 
taip pat dirba neblogai, o pik
nike tik vienas V. Langaitis 
sukinėjosi. Su Biržiečio dar
bininkais ir tas pat, kur dirba 
neblogai, o nei vieno piknike 
nesimatė. Daug tose dirbtu
vėse rėkiama, kad viskas “žy
dams, žydams atiduodama,” o 
juk pikniko uždarbys jau ei
na į mūsų lokalo iždą, tai ko
dėl tie rėksniai atšalę ir nuo 
savo parengimo?

Kiek galima spęsti, tai tie 
žmonės tik moka rėkauti ir 
cieliuoti į žydus, o tikrenybė
je jie viskam priešingi, kur tik 
reikia grašį iš kišeniaus išimti. 
Na, jeigu jau būt sužinoję, kad 
piknike bus duodamos penki
nės, tai būtų priūžę, lyg bi
čių, o dabar, kad įžangą rei
kia užsimokėti, tai kam to rei
kia. . .

Vienok, piknikas pats sa- 
vaimi buvo linksmutis; kurie 
jame dalyvavo, pasilinksmino 
pakankamai gerai! Reikia 
priminti, kad ne tik pats pik
nikas išlindo iš bėdų, bet ir 
virš šimtą dolerių pelno pasi
darė.

Dalyvis.

Lietuvių Kom. Frakcijos I 
Svarbus Mitingas

Lietuvių Komunistų Frakci
jos svarbus susirinkimas įvyks 
4 d. rugsėjo, šį trečiadienį, 8 
vaL vakare, “Laisvės” svetai
nėj.

Kiekvienas komunistas turi 
atidėt Į šalį visus kitus reika
lus, o būt tame susirinkime, 
nes bus svarstoma eilė svar
biu klausimu. Vienas svar
biausias klausimas, tai peror- 

Į ganizavimas frakcijų pagal 
naują Partijos patvarkymą.

Komitetas.
(209-210)

Coolidge Gavo $100,000 už 
Rašymą i 6 Menesius

. WASHINGTON.—Buvęs 
prezidentas Coolidge į šešis 
mėnesius laiko gavo $100,- 
000 už rašinėjimą į įvairius

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)“BALSAS”

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ................... $1.75
6 menesiams..............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Jau apie savaitė, kaip atvy- 
iko į New Yorką lietuvis bok- 
Isininkas Albertas švilpa iš 
į Tamaqua, Pa. Jis dar 20 me
tų amžiaus, 6 pėdų ir vieno 
colio augščio, sveria 185 sva
rus.

Jau devyni mėnesiai, kaip 
jis skaitomas profesionaliu 
kumštininku. Tuo tarpu tu
rėjo 15 susikirtimų ir visus 
laimėjo.

Labiausia A. švilpa atsižy- 
jmėjo 22 d. kovo, š. m., Phila- 
1 del phi.jp je, kur jis nuskynė 
Middle Atlantic čampioną Al. 
Schumann ir atėmė iš jo cam
pion ato diržą.

Iš Pennsylvanijos valstijos 
Sporto Associacijos švilpa ga
vo aukso medalį už atsižymėji- 
mą.

Dabar švilpa pradės kumš- 
ičiuotis New Yorke i)- Brook- 
llyne. Neabejojame, kad jam 
įvyks ir čia. Nors dar jaunas, 
bet įaugęs, starkus vyras ir 
gerokai prasilavinęs savo pro
fesijoje. Aišku, kad New 
Yorke jis prasiskins ' kelią 

lį areną su žymesniais boksi- 
I įlinkais ir pasieks savo tikslo 
i karjeroj.

Ilgakaklis.

! PRANEŠIMAI IŠ KITUR =
BĄYONNE, N. J.

A. L. D. L. D. 212-ta kuopa orga- 
Inizuoja narius ir pašalinius važiuoti 
I busu į A. L. D. L. D. II Apskričio 
į pikniką, kuris bus 8 rugsėjo. Busas 
išvažiuos 11 vai. ryte nuo L. A. U. 
Kliubo sales, 197 Avė. E ir 19th St. 

Į Tikietas suaugusiems 75c, vaikams 
25c. Kurie važiuosite, tai neveluo- 
kitc, būkite laiku.

Komitetas. 
( (210-211)

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47-tos kuopos susirin-, 

kimas bus nedėlioj, 8 rugsėjo (Sep.), 
Draugijų svetainėj, 24 ir Michigan 
Ave. Pradžia 10-tą vai. ryte. Visi 
nariai atsilankykit, nes turime ap
tarti draugijos reikalus. Taipgi ap
kalbėsime ir apie mūsų būsiantį pik
niką, kuris įvyks 15 rugsėjo. Turi
me gerai prisirengti, nes bus jau pa
skutinis piknikas šiame sezone. 
Taipgi kviečiami nepriklausanti prie 
A. P. L. A. ateiti ir prisirašyti. Tu
rėsit didelę naudą, nes laike ligos bei 
nelaimės gausit pašelpą. Draugija 
moka .$7.00 ir $13.00 j savaitę pašel- 
pos, o pomirtinė iki $1,000.

Sekr, J. Povilaitis.
(210211)

FOR RENT

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau sic m s gero 
skonio reikalavimams.

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

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

Telephone Stagg 0783

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

! Tel., Triangle 1450 ’
[Lietuvis Fotografas;
J IR MALIORIUS i

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Nufotografuoja» 
ir numaliavoja | 
visokius p a - į 
veikslus j vai- f 
riomis spalvo- ■ 
mis. Atnau- I 
jina senus ir J 
kra javus ir» 
sudaro s u į 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:
STOKES

173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. Į

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

® ---------- --------
• Telephone, Stagg 4409

i A. RADZEVIČIUS
Į GRABORIUS J
į (Undertaker) 11

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

| Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2310

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

DR. A. L. CEASAR y
DAKTARAS IR CHIRURGAS | 

Specialistas del visų ligų ir opera-i 
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- į 
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy- į 
mo būdai. ■

. 127 East 84th Street |
(Tarp Park ir Lexington Avės. 3 

NEW YORK CITY ž % 
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki i 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.j

MALONAUS PASIMATYMO

Pralošęs $10, Vaikinas 
Išgėrė Nuodų

Coney Islande praleidęs vi
są savo kapitalą, $10, Harold 
Underworth, 19 metų am
žiaus, Brooklyn© Hospitalio 
tarnautojas, taip nusiminė, 
kad už likusius 25 centus nu
sipirko iodinos nuodų ir išgė
rė. Jį pargriuvusį pamatė po
licijos seržantas G. R. Nadle- 
ris ir skubotai nuvežė į Coney 
Island ligoninę; bet kad dak
taro viduj nebuvo, tai pats 
policmanas davė apsinuodiju
siam gerti kiaušinių, sumaišy
tų su pienu. Nuo to gėralo 
išsivėmęs, vaikinas išliko gy
vas.

Nuvažiavęs į Coney Islandą, 
Underworth pradėjo entuzias
tiškai bolėmis šaudyti į lėles 
ir kitokius daiktus, sustatytus 
išlaimėjimui, jeigu pataikysi į 
cielių. Nei nepasijuto, kaip 
savininkas jam pranešė, kad 
jis pramėtė jau $10.

Registracija i
Workers School '

Vakar 'prasidėjo registraci
ja į komunistinę Workers 
School (Darbininkų Mokyk

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina dauę įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais.
Užsisakyt metams Amerikoje 

L ir šiaip užsienyje kainuoja
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

PASIRANDAVOJA 4 dideli kam
bariai, yra visi įtaisymai, ant pir
mo floro, randa nebrangi. Kreip
kitės po No. 281. Stagg St., prie 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(210-215)
ANT PANDOS 4 šviesūs kambariai 

su maudyne ir šiluma už prieina
mą kainą. Taip pat yra ant randos 
atskiras fornišiuotas kambarys del 
vyro ar merginos. Matyt galima po 
6-tos vai. vakare. Atsišaukite J.. 
Vitkauskas, 1097 Halsey St., Brook
lyn, N. Y. 209-211

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusios moterys 

išskirstymui sveterių skudurų. At
sišaukite pas J. Eisenberg, 55-57 
Montrose Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 3456 (209-211)

SALES—PARDAVIMAI
Už VIENĄ DOLERĮ ($1.00) 
TRYS NAUJOS DAINOS

“Ko skauda širdis?”
“Tave vieną pamylėjau” ir “Pa

vasario Žiedai.” Parašė Juozas Žū- 
ronas, 2448 W. 63rd St., Chicago, 
Ill. Prisiųsk vieną dolerį ir tuoj 
gausi dainas.

(210-212)
PARSIDUODA 5 kambarių fornišiai 

per <3 dienas: pirmadienį, antradie
nį ir trečiadienį. Kas nori, gali 
pirkti visą arba kavalkais. Kreipki
tės po No. 234 Grand St., ant antrų 
lubų, Brooklyn, N. Y. (209-211) 
----- - , ------------ ...------------ { . . ----------------  .----------  

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
pamatysite, kad daroma geras biz
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 
West St., near 11th St., New York, 
N. Y.----------------------------------- 194-220

214 Perry Avenue,

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
UŽEIGA

jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai jriimti.

J. IR O. VAIGINIS
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)

ilTi' D'J 
H TELEPHONE, STAGG 9105 ■

DR. A. PETRIKĄ
I LIETUVIS DENTISTAS I 221 South 4th Street
I X-SPINDULIU DIAGNOZA
B* (Priešais Bridge Plaza)
I BROOKLYN, N. Y.
I VALANDOS:
■ 10-12 priefi plett 2-9 po plet.
■ Ketvergaia ir aubatomia iki # vai.
■ Penktadieniaia ir sekmadieniaia tik 
H aulyg autartie^.

į MATTHEW P. BALLAS i
i

Į (BIELIAUSKAS)

I UNDERTAKER

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVJMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

GRABORIUS
’atamauju visiems be skirtumo 

i sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs .skirtumo. Mano ofisas at- 

| aras dieną ir naktį. Darbą at- 
■ ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 

, nane, o patarnausiu kuogeriausia.
734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.




