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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Amerikos Socialistų Par
tijos vadovybė buvo paskel
bus vajų pereitą mėnesį. 
Savos propagandos reika
lams buvo jie nusitarę su
rinkti $50,000. Kadangi SP 
eilėse yra labai turtingų 
žmonių, kuriems, tūkstantis 
tai ne pinigas, tai aš tikrai 
maniau, kad tą sumą jie 
greitai surinks. O žinote 
kiek surinko mėnesio bė
giu? Ogi viso pro viso $20,- 
000.

• ai> ty PatyriU ^°!'! pačiu pirkimą ir pardavima. j 
ns Hillqu.t dar ras° ;WĮlralll\ikra komisija > 
p.isisven imą n atus galus, j menQu0Sjanti kaip tą nuo1 užsimojimą įsteigti

senų laikų praktikuojamą1 kraštą Palestinoj. Mat, An- 
paprotį panaikinti. iglijos valdžia nusprendė, j

Tuo klausimu yra patiek-!kad tyrinėjant riaušių prie-! 
tas kilius Francijos parla 
mente. Manoma, kad 
bus priimtas.

Proponuojamas
! apsivedimų įstatymas reika-1 įsteigti Palestinoj tautinį 

Apskričio lauja, kad abu, jaunikis ir1 kraštą žydams.
Nors Anglijos

Vienas Rygos laikraštis 
praneša, kad buvęs liaudi
ninkų vadas J. Vileišis gavo 
Gedemino ordena. Smetona 
įvertina savo tarno pasitar- 
navima.

Telephone* Stagg 3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Žada Panaikinti Parda- Arabą Vadai Šaukia 
Slaptą Susirinkimąvinejimą Pačių 

Algerijoj

' Amerikos Firma Buda- Sovietų Karo Laivai
vos Miestą Sovietų 

Sąjungoj
Apsilankė Klaipėdoj

MACDONALD PASIGYRĖ TAUTŲ LY 
GAI, KAD BAIGIAMA SUSITARTI SU 

AMERIKA. LAIVYNU KLAUSIMEJERUZOLIMAS, Palesti- 
' na.—48 arabu vadai iš ivai- 

ALGIERS (Šiaurinė Af-irių Palestinos dalių šian- 
rika).—Francijos valdoma-1 dien susirinks čia į slaptą j Sąjunga.—Austin Kompani-1 Klaipėdą atplaukė Sovietų 
me krašte, Algerijoj, žada-'sesiją apsvarstymui dabar-(ja iš Clevelando padarė j karo laivai “Kaliniu” ir; 
ma greitu laiku panaikinti! tinių įvykių Palestinoj. į kontraktą su Sovietų vai- “Voikov”—minininkai. “Ka- 

I Manoma, kad jie svarstys, i džia del pabudavojimo nau-ilinino” kapitonas —Trach- 
reko-! kaip kovoti prieš Anglijos jo industrinio miesto neto-1 tenbergas. “Voikovo” kapi-( 

— žydų Ii į šiaurius nuo čia, tarp tonas—Zajacas.
Volgos ir Oka upių. Mies-'vadovauja 
tas bus budavojamas sulig ' Makarovas, 
amerikoniško modelio.

Įžastį nebūtų liečiama klau-| Gal būt, kad miestas bus Į buvo nuplaukę 7 pulko ka-' 
1 1 111 I užvardintas Austingradu, rininkai: 1

I kaipo pagerbimui amerikie
čių būdavo to jų. Bus įsteig
ta milžiniška Fordo dirbtu
vė, kuri į metus pagamins 
500,000 automobilių. Tai 
bus didžiausia automobilių I 
išdirbystė Europoj.

Sovietų valdžia įdės $40,- 
j 000,000. Sovietu inžinieriai 
j aprokavo, kad imtų apie 4 
į metus pabudavoti miestą.

jis simas kas del Balfour dekla- 
j racijos,” sulig kurios tapo 

naujas i pravesta Anglijos politika

ALDLD IV 
konferencijoj buvo pakeltas jaunoji, pareikštų savo sut-i-Į 

kimą apsivesti; . mažiausią j nems spėkoms esant ant 
apsivedimo amžių nustato sargybos didelių susikirti- 
15 metu.

Gi sulig dabartinių pa- įvyksta, 
pročių reikalaujama,

m i Ii tari-

K L AI P Ė D A.—Rugp j ū č i o
( NIŽNLNOVGOROD, Sov. 118

Bet Washingtono Valdininkai Sako, kad Jis Perdaug Op
timistiškas; Jie Nemano, Kad Bus Galima Greit Susitart

GENEVA, Šveicarija.— 
Divizionui Antradienį Tautų Lygos su- 

kontradmirolas ( sirinkime socialistas Ram- 
Rusų karo lai- say MacDonald, Anglijos 

vus sutikti locmano laivu1 premjeras, pasakė prakal-

kapitonai Čepins-! valdžios nusistatymą linkui 
kis ir Černius ir vyr. leite-i “taikos”; pareiškė, kad An- 
nantai Sutkus ir Draugys. glija. pasiryžus , “daug rizi- 
Įplaukdami uostau, Sovietų kuoti del palaikymo taikos”, 
karo laivai saliutavo 21 šū- Išgarbino Tautų Lygą.

MacDonald savo prakal-
klausimas apie tai, kad 
Centras atsiųstų gerą orga
nizatorių Pittsburgo apie- 
linkėje. Vienai ALDLD ta
tai būtų persunkti, bet jei-

| mų tarp žydų ir arabų ne- 
tačiaus įvairiose 

kad Į vietose riaušės dar tęsiasi.
gu prie to darbo prisidėtų i vyras nusipirktų sau pačią 
kitos didžiosios mūsų orga-Įnuo jos tėvo ar nuo arti- Aigipte arabai surengė di- 
nizacijos, tuomet tai kas ki- miausio jos giminaičio vyro, deles demonstracijas išreiš- 
ta. Merginos sutikimas nerei-!kimui simpatijos Palestinos

Kuomet Pittsburgo apie-, kalingas. Ji gali būt per arabams.
linkėję darbavosi d. P. Buk- spėką pristatyta jos vyrui.; 
nys, tuomet ten buvo nepa- i Dažnai moterys būna par
aginamai smagiau ir jau- duotos vyrams, kuomet bū-,1 
kiau. Pittsburgo apielinke-, na dar tik septynių metų | 
je yra labai daug ištikimų > amžiaus. Moteris neturi, 
mūsų draugų, tik bėda, kad! jokios nuosavybės teisės; 
jie permažai savim pasitiki, jai tik priklauso tie drabu-| 

 ! žiai, kuriuos ji dėvi.
“Komunisto” No. trečiam! Jos vyras Sali atsiskirti; 

skaitom apie padėtį Kauno nuo j°s pakartodamas tris 
organizacijos LKP.: Įkartus: “Aš išsižadu tavęs.”

“Neskaitlinga Kauno or.! L; j\s ga!i uždėH ant jos iš- 
ganizacija su silpnu aktyvu 1 pL'kimą, ko. neužmokėjus ji 
ir silpnu vadovavimu. Be to,negali, apsivesti . su _ kitu. 
Kauno organizacijos sasta-! Moteris negali išsižadėti sa-. 
tas iš esmės yra smulkiai-;Y° vyro- _Ji tlk ^ali pabėgti 
buržuazinis. Pati organi- j _savo ^evo namus ir — 
zacija neskaitlinga nariais, į būti sukilimo padėty. .
stambesnėse įmonėse kuopė-! Vyras ;sav0 moterį taip 
lių visai nėra ir ryšiai su! maitina, ir aprengia, kaip 
jomis labai silpni”. (Jei kuo-j Plinka, ir vyriausybė į 
pelių visai nėra, tai kokie tai nesikiša.
gali būti ryšiai?) Kada pa- Vaikai priklauso tėvui., 
sidairai savo pastogėje, tai Jei^u Pac]a issiZada, tai 
dalykai dar blogesni, negu L neturi jokių giminystės 
Amerikoj.... pysiu su vaikais.

Transjordanijoj, Syrijoj ir

viu. Į saliutą atsakė Lietu-
vos batarejos^ kurios, be to, hoj pasigyrė, kad jau bai- 

I atskirai pasveikino kontr- 
i admirolą Makarova 13 šū
viu. Iš laivo “Kalinin” bu
vo atsakyta į šį saliutą.

i Laivai sustojo prie muitinės 
! sandėlių, i

• Imperialistams visu smar
kumu besirengiant prie ka
ro, tbkios blofinimo prakal
bos apie taiką yra labai 
naudingos. Daugelis žmo
nių pamano, kad ištikrųjų 
Anglijos ir kitų šalių impe
rialistai daugiau darbuojasi 
del taikos, negu del karo. 
MacDonaldas šiuo tarpu 
puikiai pasitarnauja Angli
jos imperialistams.

Bet Tautų Lygos susirin
kime MacDonaldas taip to
li nublofino apie Amerikos- 
Anglijos baigiamą sutartį 
del laivynų “sumažinimo”, 
kad net Washingtono valdo
nai išsireiškė, jog MacDo
naldas esąs perdaug opti- 

; mistiškas. Jungtinių Vals- 
Nuduodamas/ būk' jis'sto'' i g.V valstybės ministeris 

i Stimson, pasitaręs su prezi
dentu Hooveriu apie Mac- 
Donaldo prakalbą, 
dienį pareiškė:

“Mūsų nuomone, 
veikėme šioj pusėj 
klausime (vedime derybų 
del laivynų ‘sumažinimo’), 
darėme viltingą progresą, 
bet mes jaučiame, kad dar 
reikės ilgoką periodą sun
kiai padirbėti, kol prieisime 
prie susitarimo del laivynų 
lygybės”.

giama susitarti su Ameri
ka del sumažinimo laivynų 
ir sutartis veikiausia bus 
paskelbta pirma, negu jis iš
vyks namo iš Lygos susirin- 

Jis sakė, kad iš 20G. A. Bryant ir F. A. Col-( sandėlių. Išlipusią Sovietų i kimo.
man, atstovaujanti Austin ikaro laivų vadovybę sutiko' punktų, kurie buvo svarsto- 
Kompaniją, pareiškė: “Mes'karo ir civilinių įstaigų at- ma su Amerika lahynų 
galime tatai padaryti į 15! stovai. Kontradmirolas Ma-' klausime, tik 3 dar neišrišti, 
mėnesių.” Ikarovas priėmė garbės sar-

“Gerai, mes padarome su gybą ir pasveikino ją lietu- ja už taiką, MacDonald pa- 
jumis kontraktą,” pareiškė, viškai: “Sveiki, vyrai”. ; reiškė, kad visos valstybes 
Sovietų viršininkai. Tam 11

Sulig kontrakto, bus. P^ffiTirėlas 
statyta namų sutalpinimui i 
nuo 15,000 iki 25,000 darbi-; 
ninku. Bus pastatyti mo-; 
derniški darbininkų namai;; - 
taipgi bus pastatyta mokyk-! 
los, teatrai, kliubaį, pasi-ix -n,T , ir į . . ’ x • Ui P- Merkiui, užsieniu reikalu: linksminimo centrai, gelzke- L- • . •• , , -oi "ir , ,. . ,, ministenios atstovui p. Bla-1ho stotis ir tt. Miestas ap-i 1
ims 25 ketvirtaines mylias. | 

Dvidešimts milionų dole
rių vertės Amerikos maši
nerijos ir įtaisų bus naudo
jama. Dirbs Sovietų darbi
ninkai. Austin Kompanijos 

(inžinieriai prižiūrės ir vado- 
i vans visą darbą.

Provokatoriai Sprogdi-' - - - - - - - - - - - -n L M n i I BRANDENBURG, Vokie- na Bombas New UneHIlS tija. — Pirmadienį čia mo- 
 ' jnarchistai surengė demons- 

NEW ORLEANS, La.— i traciją prieš Youngo repa- 
Čia visokie provokaciniai! raėijų. planą. Dalyvavo du 
būdai naudojami prieš strei-1buvusio kaizerio sūnus: Ei- 
kuojančius gatvekarių dar-! tel Friedrich ir August Wil- 
bininkus. Kad būtų galima (helm, 
dar labiau pulti streikierius, j 
antradienį provokatoriai iš
sprogdino bombas streiklau
žių namuose. Viena bomba 
išsprogdinta streiklaužio C. 
Siegwart name, kita streik-, 
laužio S. Deris name. Nie-L . ...i kietija.

Sovietų Lakūnai Lėks 
Per Kamčatką į 

Alaska
Sibi-CHABAROVSKAS

: ras.—Sovietų iš Maskvos į 
New Yorką skrendąs orlai
vis “Šalis Sovietų” antra
dienį čia atlėkė. Mechani
kai pritaisė prie orlaivio 
pontonus lėkimui per jūras. 
Orlaivis lėks į Nikolajevską 

"ten' Prie Amūro, iš ten į Petro- 
i pavlovską, Kamčatkoj, pas
kui per Aleutian Salas į A- 
laska. v

Kaip galima spręsti iš Į 
laiško, kurį man parašė d ' 
Taraška, tai šiemet Massa
chusetts valstijoj “Laisvės” 
vajus žada būti daug pasek- 
mingesnis, negu kada nors! 
pirmiau.

Massachusetts valstijos j 
pesimistams i r pakrypo
liams reikia užduoti gerą; 
smūgį, kad jie liautųsi svie-l WINNIPEG Kanada._ 
tą demoralizavę. A , r .v. ’ v ., _ cAntradienį čia užsidegė 5 

“Lietuvos Aidas” skun-;auf^ ^nimo namas ir 
džiasi, kad Lietuvoj ramybę i astu.oni De-
drumsčia tiktai komunistai'slmts zmonU} suzeista' 
ir plečkaitininkai. Apie;
pastaruosius mes nekalbėsi- fašistai del komunistinio 
me. Jie yra fašistų dvynu- veikimo nei miegoti negali? 
kai ir ne tiek priešai, kiek 
konkurentai.

Bet kaip tai gali būti, kad kasdien skelbia komunis- 
komunistinis pavojus tiek : tams pabaigą, o ant ryto- 

! jaus vėl kryžiaus karas 
o! prieš juos!

žuvo Mainierys

Pa.—WASHINGTON, 
Pirmadienį Arthur 
kasykloj žuvo Henry Cone- 
by. Po darbo ėjo iš kasyk
los. Prie išėjimo į viršų va- 

’ gonėlis nukrito ant jo ir už
mušė.

“Lietuvos Aido” logika 
panaši į “Naujienų”. Jos

kas nesužeista.

Sustreikavo Moteriškų 
Skrybėlių Darbininkai 

Chicagoj

jau kartų buvo likviduotas! 
ir su šaknimis išrautas, i

CHICAGO, Ill.—Richard 
ir Meyers moteriškų skry
bėlių dirbtuvės darbininkai 
paskelbė streiką. Darbda
viai buvo padarę sutartį su 
Adatos Amatu Darbininku 4* C-
Pramonine Unija. Darbda
viams sutartį sulaužius dar
bininkai paskelbė streiką.

antra-dabar perdaug apsiginkla
vusios, ir esą reikalinga ei
ti prie ginklavimosi sumaži- 

! nimo. Išgarbinęs Kelloggo 
j “taikos” paktą, jis pareiškė, 
! kad tas paktas neturi pasi
likti vien tik popierine de
klaracija, bet turi būt “išti- 

; krųjų vykinamas.” Patarė 
w._ . , pertaisyti to pakto pagrin-vesciunui, Klaipėdos uosto:1. rp \ T 1 . 1 .

direkcijos pirmininkui inž. du lautų Lygo_S konstitum- 
Visockiui; 7-tam pėstininkų pa’ a lsslza< c 1 ;al°- 
pulke—krašto apsaugos m i-Į “ ~~~
nisterijos atstovui puik. įeit.; Nepriima Gastonijos Streikie- 
Tamašauskui, vyr. štabo | 
atstovui pulk Įeit. Kirliui,;

| Klaipėdos įgulos viršininkui; 
I pulk. Geniui, Klaipėdos' 
krašto komendantui pulk.' 
Įeit. Liormonui; butuose —' 
Klaipėdos krašto direktori-! 
jos pirmininkui p. Kadgy-: 
nui ir vyr. Klaipėdos mies
to burmistrui p. Grabovui. ;

1 vai. po pietų visi šie as-j 
menys su Klaipėdos krašto; 
gubernatorium p. 
priešaky padarė 
atlankydami laivą “Kali-I Jaunieji Pionieriai kartu 
nin”. Laive juos sutiko :su Nacion. Tekstilės Dar- 
kontradmirolas Makarovas,!bininku Unijos motinu ko- 
laivų kapitonai ir karinin-1 mitetu‘ir Tarptautiniu Dar- 
kai. Klaipėdos krašto gu-'bininltu Apsigynimu reika- 
bernatorius p. Merkis priė-i]aus mokyklos viršininku,! 
me garbės sargybą. Nuli-Ikad jie priimtų mokyklon i 
pus visiems pasibaigus vizi- streikieriu vaikučius, 
tui nuo laivo, gubernatoriui' 
pagerbti buvo paleista 17 Į 
šūvių, į kuriuos atsakė Lie- j Unijų Vienybės Konvencija 
tuvos artilerija.

t Į Tarp 11 ir 12į vai. kontr- 
Pa7Hi'(Imirdras Makarovas ir ka-

1 "o laivų kapitonai rusų!
; charge d’affaires a. 1. Rabi-i

- Įnovičiaus lydimi padarė vi-Į 
- --Izitus: gubernatūroje Klai-' 

i pėdos krašto gubernatoriui!

Graf Zeppelinas Sugrįžo 
Vokietijon

FRIEDRICHSHAFEN, Vo-
— Vokiečių dirižablis 

Graf Zeppelin sugrįžo čia iš 
Lakehurst, N. J., 8:52 vai. tre
čiadienio rytą (3:52 vai. ryto 
New Yorko laiku).

Bažnyčių varpais skambinta 
ir iš'•kanuoliij saliutuota, kuo
met dirižablis pasirodė virš 
miesto.

Iš čia ir atgal aplink pasau- 
dirižablis aplėkė į 20 dienų, 
valandas ir 18 minutų. 
Lakehurst aplink pasaulį

kė 21 dieną, 7 valandas ir 
minutas.

Iš Lakehurst čia atskrido į 
valandas ir 34 miliutas; pada
rė apie 4,595 mylias.

4 
iš lė-

26

67

kurie 
tame

riu Vaiku j Mokyklą
GASTONIA, N. C.—Pir- 

madienį Gastonijos pradi
nės mokyklos viršininkai 
nepriėmė mokyklon sesutės 
K. O. Byers, Gastonijos 
streikierio, kuris dabar tei
siamas su 15 kitų streiko 
vadų. Kiti darbininkų vai- 

I kai, kurie gyvena streikie- 
i rių kolonijoj, taipgi tapo 
į nepriimti. Mokytojos jiems 

Merkiu. pasakė: “čia nereikia bjau- 
evizitą, ; rju streikieriu vaiku.” //-r r t • i * v c

Dar 150 Džiurės Kandidatų 
Iššaukta Gastonijoj

CHARLOTTE, N. C.—Pa- 
reikalavus Gastonijos strei
kieriu advokatams, teisėjas 
M. V. Barnhill iššaukė dar 
150 džiurės kandidatu, iš 
kurių bus bandoma išrinkti 
paskutiniai du džiurės na
riai. Iki šiol išrinkta 10 as
menų į džiurę.

Teismo viršininkai apro- 
kuoja, kad Gaston apskri
čiui teismas kainuos apie 
$25,000.

Įsakė, Kad Sinclairis 
Nevažinėtų Automobiliu 

Iš Kalėjimo

pasiuntė telegramą pasvei
kinimui 16 Gastonijos strei-

> ei2 vai po pietų 7 pulko ko vad kuriu teigmas I'll 1 t-l I r 1 1 1 » z-v v . . X I r i- V 7karininkų ramovėje krašto 
apsaugos ministerijos atsto
vo pulk Įeit. Tamošausko ir

Geniu priešaky svečiams 
pagerbti buvo surengti 
priešpiečiai.

na Charlotte, N. C.

WASHINGTON.—Iškilus 
aikštę, kad aliejaus šmu- 

CLEVELAND, O.—Darbo Selninkas . Harry F. Sin- 
clair, kuris dabar sėdi ka
lėjime, kasdien išvažiuoja 
pasivažinėti automobiliu 
kaipo kalėjimo daktaro 
“pagelbininkas”, George S.

i Wilson, Board of Publiė 
Daug Prisnigo Montanoj Welfare direktorius, davė 
GREAT FALLS, Mont.— kalėjimo viršininkui Wm. 

Pirmadienio vakarą Glacier Peak įsakymą, kad Sin- 
parke. nukrito penki coliai clairiui būtų uždrausta va- 
sniego. Oras labai atšalo, žinotis automobiliu.

Sekantį Nedėldienį, Rugsėjo 8 d., A. L. D. L. D. 2-ras Apskritis Rengia Spaudos Naudai Didelį Pikniką, ant Willicks Fanuos, Linden, N. J.; Rus 
Dainų, Prakalbų, Įvairių Žaislų. Važiuokite Visi iš Brooklyn© ir New Jersey Apielinkių. Smagiai Laiką Praleisite.
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VIEŠOS PARDAVYSTES POLITIKA
Amerikos socialistų orakulas, Morris Hillquit, sugrįžęs 

iš Europos, išlieja savo smalavifišką išmintį “New Lead- 
eryj”, savo partijėleš organe (rugpjūčio 24 d.) Jis lie
pia Jungtinių Valstijų socialistams mokytis praktiško 
bendradarbiavimo su kapitalistais, imant pavyzdį iš da
bartinės Anglų socialistų valdžios.

Iš ilgo pasikalbėjimo su Anglijos social-imperialistu fi
nansų ministeriu Ph. Snowdenu Hillquitas patyrė vyriau
sių tos šalies “darbiečių” vyriausybės rūpesnį—tai peror- 
ganizuot anglies pramonę “racionaliais ir vaisingais pa
grindais”. šį karta nei Hillquitas nei Snowdenas nepri
simena apie pirmesnį pasitarnavima angliakasių socialis
tinių vadų, kurie kapitalistams padėjo pailginti darbo 
diena kasyklose nuo 7 iki 8 valandų. Bet to negana. 
Šiandieniniai Anglų valdžios lyderiai-socialistai suka sau 
galvas- delei tolesnės kasyklų racionalizacijos, kad užti- 
krint savininkams didesnių pelnų. O tai reiškia atskirų 
savininkų jungimą į vis didesnes kompanijas, kietesnį 
mainierių įkinkymą į darbą, paskubos sistemą ir bedar
bę naujiems desėtkams ir šimtams tūkstančių angliaka
sių.

Anglijos socialistų sutartinas veikimas su fabrikantais, 
tačiaus, nesitenkina vien anglies pramone. Paskutinė
mis savaitėmis jie per trečiųjų teismą pardavė reikalus 
500,000 streikavusių audėjų, sušaukdami atgal darban1 
“laikinai senomis sąlygomis” ir tuo jaus po to nuspręs- 
dami, kad audėjai turi nusileist 6 ir pusę nuošimčio už
darbio.

MacDonaldo-Snowdeno valdžios ir unijų socialistinių 
vadų darbuotė kapitalistų naudai iš atskirų nuotikių da
bar virto jau generale ir viešai skelbiama politikos lini
ja. Tatai matome iš pareiškimo Generalės Tarybos An
glų Darbo Unijų Kongreso, dabar susirinkusio Belfaste, 
šiaurinėje Airijoje. Taryba savo raporte paskelbė, kad 
“sandarbininkavimas tarp darbo unijų ir samdytojų jau 
liovėsi buvęs neoficialis.” Reiškia, jau yiešai, oficialiai, 
nei kiek neraustant, bus užkariama įvairių pramonių 
rankpelniams “pareiga” vyriausiai žiūrėti darbdavių biz
nio pelnų, paaukojant proletariato reikalus fabrikantų 
naudai.

.Pačiu to darbo unijų kongreso metu, socialistų lyderiai 
veda derybas su Mondo ir dviem kitom kapitalistų gru
pėm delei geresnio pajungimo darbininkų į talką fabri
kantams.

Ben Tillett, socialistas Anglų seimo atstovas, šio unijų 
kongreso prezidentas, įvedamoje prakalboje, kaipo vy
riausią obalsį, skelbė “Anglijos pramonės suorganizavi
mą taip, kaip suorganizuota Amerikos pramonė”, ir de
klamavo prieš bet kokį klasinį darbininkų judėjimą. Ge- 
neralė gi Kongreso Taryba savo raporte šaukė į mobili
zaciją prieš komunistus ir kairųjį Anglijos darbininkų 
mažumos judėjimą (kuris, beje, šiuo laiku turi apie mili- 
oną savo šalininkų). Išrinkta bendra komisija, kuri, 
kongresui beposėdžiaujant, kuždasi su lordu Melchettu ir 
kitais fabrikantais apie gludesnį sandarbininkavimą uni
jų, su samdytojais. Visas unijinis judėjimas norima pa
versti į kompaničnas unijas,—panašiai, kaip Amerikoj 
socialistai Hillmanai, Schlesingeriai ir kiti geltonieji ada
tos darbininkų vadai, ir Amerikos Darbo Federacija ver
čia savo globoj esančias darbininkų ekonomines organi
zacijas į kompaničnas unijas.

Iš slapto šmugeliavimo darbininkų reikalais Anglijos 
socialistai perėjo į viešą pardavystės politiką. Tatai gi 
turės atidaryti akis juo didesnėms darbininkų minioms ir 
paskatinti jas, Anglų Komunistų Partijos vadovybėj, į 
neatlaidžią kovą ir prieš imperialistinį Anglijos kapita
lizmą ir prieš jo klapčiukus, socialistus.

“Lietuvos Žinios” prane
ša :

“Kauno miesto burmistras 
p. J. Vileišis apdovanotas II 
laipsnio ir Kauno aps. valdy
bos narys p. Eustachas Bace
vičius IV laipsnio Gedimino 
ordenais.” .

Matot, kaip greit! Vos 
spėjo atsisakyti liaudinin
kų partijos narystės ir pir- 
mininkystės ir nueiti pas fa
šistus, kaip Smetona Kruvi
nasis užkabino ant jo krū
tinės “ordeną” ir dar ne by 
kokį, ale Gedemino! Vileišis, 
būdamas kadaise Ameriko
je, buvo karštai gerbiamas 
ne tik sandariečių, bet ir so
cialistų. Taigi štai kokių 
malonių šiandien tasai gar
binamas sociąlistų liberalas 
susilaukė iš budelio!

Kur Sandariečiai 
Padėjo Aukas?

So. Bostono klerikalų la
pas (“Darbininkas”) klau
sia :

“Plačioji visuomenė žino, 
kad sandariečiai rinko aukas 
badaujančiai Lietuvai, bet 
apyskaitų, kaip ir kur aukos 
sunaudotos, nežino , ir’ gal ne
žinos.”
Rinko aukas sandariečiai, 

rinko socialistai, rinko jas 
ir klerikalai., Bet šiandien 
jokių atskaitų tie žmonės 
neduoda. Kur jie padėjo 
tuos pinigus? Turėtų 
aiškinti greit ir pilnai.

pa-

NAUJAS JUDOS BUČKIS
Išėjus Marion, N. C., Clinchfieldo audyklos darbinin

kams į streiką, tuo jaus tenaitinė valdžia pakrikštijo 
streiko pikietininkus “sukilėliais” ir rugpjūčio 31. d. areš
tavo 148 audėjus., Namų savininkai pasiskelbė, nieko 
nelaukiant, mėtysią iš pastogių į gatvę streikierius su 
Šeimynomis, išviso apie 1,200. Del svieto akių areštavo ir 
fabrikantams pataikaujantį geltonosios Jungtinės Audė
jų Unijos organizatorių Albertą Hoffmaną, bet tuojaus 
paliuosayo. O Hoffmanas po to pasikuždėjo su teisėju 
Townsendu, gubernatorium Gardneriu ir Clinchfield au
dyklų prezid. M. Hartu, ir paskelbė streikieriams tokį 
“laimėjimą”: grįžkite darban, liaukitės pikietavę fabri
ką, o būsite visi atgal darban priimti, ir nieks nemėtys 
jus iš dabartinių jūsų butų.

Tokiomis sąlygomis, kaip žinoma, prigavikai vadai iš 
Amerikos Darbo Federacijos buvo suvarę atgal į dirbtu
vės ir Elizabethtono audėjus. Nežiūrint, tačiaus, jiems 
duotų užtikrinimų, fabrikantai išravėjo laukan visus 
“neištikimuosius”, tai yra veiklesnius streiko dalyvius. 
Kiti gi tapo darban sugrąžinti be jokios organizacijos, į 
dair nachališkesnę fabrikantų sauvalių.

hūr&i į Marioną sutrauktos milicijos ir sumobilizuo
tos gaujos spociates policijos neleido nei kojos čia įkelti

Darbo Unijii Vienybės 
Lyga ir Jos Ateitis

Rašydamas apie Darbo 
Unijų Konvenciją, Ameri
kos Komunistų Partijos an
gliškas dienraštis “Daily 
Worker”, be kitko, nurodo:

“Įkurdama Darbo Unijų 
Vienybės Lygą, Clevelando 
Konvencija atidarė naują fa
zę Amerikos darbininkų kla
sei. Visi faktai, iki šiol gau
ti iš Clevelando pranešimų, 
rodo daug didesnį pasisekimą, 
negu kad geriausi šito projek
to draugai manė. Konvenci
ja padarė tai, kas galima bu
vo padaryti svetainėje. Bet 
tikrasis organizavimo darbas, 
traukimas darbo unijų į šitą 
centrą, ir organizavimas nau
jų grupių, kur nesiranda nė 
jokių arba gyvuoja tik reak
cinės unijos, negalima įvykinti 
vien tik susirenkant delega
tams į svetainę ir priimant 
kad ir geriausius planus.”

Dienraštis nurodo, kadi 
“Tikrasis darbas prasideda, 
kuomet konvencija pasibai
gia.” Ir užbaigia:

“Mūsų obalsiu turi būti: 
Į didžiąsias, pagrindines, in
dustrijas !”

Taip, kiekvienas darbinin
kas, prisidėjęs prie padary
mo sėkminga šitos konven
cijos, dabar dar energiškiau 
privalo darbuotis, kad įgy
vendint realybėn tuos nuta
rimus, kuriuos konvencija 
padare.

Geras Būdas 
įvesdinti Pinigus

B rook lyno fašistų orga
ne tilpo vieno fašistinio šu
lo laiškas iš Lietuvos, ku
riame, aišku, daugiausiai 
kalbama apie tas “gerąsias” 
biznio progas Lietuvoj, ku
rios laukia amerikiečių ka
pitalo. Tarpe kitų, laiško 
autorius nurodo:.

“Dar kitas būdas amerikie
čiams įdėti savo pinigus į Lie
tuvą, tai paremti Lietuvos pa
skolą, jei tokia butų mėgina
ma užtraukti artimoj ateity 
Amerikoj.”:
Tas parodo, jog Lietuvos 

fašistu' valdžia mano tokia 
paskolą tarpe Amerikoje 
g v e n a n č i ų lietuvių už
traukti. Tuščia viltis! 
Gali fašistam pavykti gauti 
paskolą iš nedidelės dalies 
fašistiniai nusistačiusiu biz
nierių, bet jie negaus jos iš 
Amerikos lietuviu darbinin-

Tauškalai
“Vienybės” redaktoriai 

nori nuduoti labai gudriais. 
Bet kadangi didelis bandy
mas tokiu būti padaro dide-

pasistato ir Širvydukas. Pa
starajam to lapo 
rašoma, kad 
pareiškęs,, 
riausybe. norinti jį
kviesti į SSSR, ir . ten nužu
dyti. . . ir, todėl, pasak Šir- 
vyduko, Trockis,■ r ■

“pridūrė, kad jis j 
savo prisiminimus rašyti, ir į 
tą raštą įteikęs Francijos ko- ■ 
munistų partijai, kuri neužilga j 
juos atspauzdįhs. Trockis sa
ko, tie prisiminimai parodys 
daug sensacingų dalykų.

“Matyti, Stalinui dar neuž
tenka to kraujo, kurį jis ge
ria, nuogu ginklu valdydamas 
rusų tautą. Jis, be abejoji
mo, dabar gailisi Trockį išlei
dęs į užsienį. Todėl, aziatiš- 
ka gudrybe, nori Trockį atgal 
privilioti ir nugalabinti. Bet 
ir pats Trockis yra aziatinės 
kilmės, todėl, gali būti, Stali
ną gerai supranta.”
Kiek čia kvailybių! Fran- 

cūzijos Komunistų Partija 
atspausdins Trockio knygą! 
Ta partija, kuri griežčiau
siai Trockį smerkė ir tebe- 
smerkia, spausdins išmesto 
iš Komunistų Internaciona
lo Trockio raštus! Antra, 
Stalinas “nori atgal privi
lioti” Trockį ir jį “nugala
binti”! Tas pats .Stalinas, 
kuris pilniausiai pritarė 
SSSR Komunistų Partijos j 
ir Sov. vyriausybėj nuta
rimams

Nėra reikalo dabar išskai
čiuoti, kiek Lietuvos darbinin
kų fašistai sušaudė, kiek žval
gyba be jokio teismo lavonais 
pavertė, kiek darbininkų kuria
me kalėjime pūsta. Kiekvienas 
proletariškai galvojąs darbinin
kas žino, kad visa dabartinė j 
Lietuva—žiaurus kalėjimas. Bet į 
budeliams fašistams ir to maža.1 
Jie mato, kad Lietuvos darbi- 1 
ninkąi nesnaudžia, vis didėja I 
komunistų įtaka, organizuojasi I 
ir stiprėja revoliucinės jėgos, j 
Fašistai jaučia, kad jų žvaigž-; 
dė gęsta, kad Lietuvos darbi
ninkai, nebepernešdami didžiau
sio fašistų sauvaliavimo ir ne
apsakomo ekonominio skurdo, 
ima skaityti jų (fašistų) vieš
patavimo dienas. Bet, mat, 
kiekvienas piles mirtį labiausiai 
spardosi. Taip daro ir fašistai, i

Pernai jie norėjo išprovokuo-j 
ti Rokiškyje sukilimą, kad pas
kui, neva dar kartą išgelbėjus 
Lietuvą iš pražūties, nuslopinus 
“komunistų” sukilimą, suruošt 
ištisą eilę karo lauko teismų, 
išžudyt revoliucinius darbinin
kus, kurie, nežinodami provo
kacinių tikslų, gal būtų prie su
kilimo prisidėję. Šia provoka
cija fašistai manė pasiekti 
tikslu: pirma, išžudyt ir į 
Įėjimus sukišt revoliuciniai 
sistačiusius darbininkus ir, 
tra, numušt darbininkų ir vals
tiečių masėse pasitikėjimą re
voliucija. Bet šios bjaurios fa
šistų pinklės buvo išvilkta .aikš
tėn. Fašistai vis j ieškojo nau
jo būdo suruošt masiniams dar
bininku areštams, čia fašis
tams atėjo į pagelbą plečkaiti- 
ninkai su maksimalistais. Jie 
su savo pasikėsinimu nužudyti 
kruvinąjį lietuviškų fašistų 
“premjerą” Voldemarą sudarė 
tą progą, kurios fašistai senai

Tuoj po atentato 
darbi n i n-

Ėmė leisti

du

nu-
an-

numery
būk Trockis

jog Sovietų vy-
parsi-1

i jau j ieškojo,
dešimtimis areštavo 
kus ir moksleivius.

, . vieną, pp, kito budeliškus įstą- 
jau baigęs tymus.

Kaip pereitais, taip ir šiais metais “Laisvė” leidžia 
Darbininkų Kalendorių. Administracija darbuojasi, 
jieškodama skelbimų, o redakcija deda didžiausių pa
stangų, kad jį, Metraštį, padarius kuo įdomiausiu ir 
įvairiausiu. Sutinkant, kad mūs Metraščiai-Kalendo-I 
riai su kiekvienais metais buvo vis turtingesni, tai! 
1930 metų Metraštis bus geresnis už šiemetinį.

Bet jis tokiu nebus, jei mūsų draugai literatai ne
prisidės prie jo su savo darbu, su straipsniais. Dau- 

I geliui draugų buvo rašyta laiškai, prašant pagaminti 
ką nors Kalendoriui. Nuo tūlų jau gavome, o nuo dau-i 
gelio dar nesigirdi. Prašome nesivėluoti, nes dedamos! 
pastangos Metraštį šiemet išleisti kiek galima anks
čiau, idant davus progos platintojams jį plačiau pa
skleisti.

Kurie draugai ir nėra kviesti asmeniškai (ne vi
siems juk leidžia laikas parašyti laiškus), tai ragina
mi pasitenkinti šituo pranešimu ir parašyti ką gali: 
eilių, straipsnelių, juokelių, statistinių žinių. Kurie 
raštai del vienokių ar kitokių priežasčių nebūtų gali
ma sutalpinti į Metraštį, tai, su autorių leidimu, pa-i 
talpinsime juos “Laisvėje”, arba “Darbininkių Balso” 
redakcijai perduosime, jei bendradarbiai to reikalaus.1

Apie vidurį šio mėnesio, rugsėjo, būtinai turime • 
gauti visus raštus.

Visais Kalendoriaus redakciniais reikalais rašykite 
“Laisvės” -Redakcijos vardu, o bizniškais—Adminis
tracijos.

Mūsų organizacijos ir pavieniai literatūros platin- 
i tojai raginami greit pranešti, kiek Kalendoriaus eg
zempliorių norėsite; duokite užsakymus dabar, iš- 
anksto. Reikia dėti rūpestingiausių pastangų, kad 
praplatinus mūsų Metraštį plačiau, negu tatai esame 1 
padarę kada nors praeityj.

“Laisvės” Redakcija.

mą tvarką, kas skleis ir laikys' 
nelegalę literatūrą. Fašistai tu
ri išskėtę nagus ir yra pasiruo
šę skandinti Lietuvą darbininkų Traukinis 
kraujuose. Bet Lietuvos darbi
ninkai niekuomet to nenusigan
do ir nenusigąs. Caro įstatymai; 
buvo nei kiek neprastesni už • 
Smetonos. Neišsaugojo caro jo 
budeliški įstatymai, neišsaugos 
įstatymai, nei lietuviškų fašistų. jr paskutiniu laiku 
Mes, darbininkai, į fašistų bu- ūkę ir ten dirbo prie Law re n- 
deliškus įstatymus turime duot! ce’iaus-Methuen, 20 d. rugp.

turim pakelt savo tapo užmuštas. Tą dieną jis, 
išplėšt tinkamiau su kitais vyrais, nuvažiavo žu- 

Vakare skubino į na-

LAWRENCE, MASS.

Žydą

Goldberg, 45 metų 
vietos lietuviams 

žinomas, kaipo Sai- 
kuris užsiimdinėdą-

Samuel 
amžiaus,

I gerai 
monas, 
vo stubu p a r d avinėj imu 

i nusipirko

Gegužės mėnesyj išleido taip
vadinamą “Ypatingą kovai su ' atsakymą: 
plečkaitininkais įstatymą”, ku-! aktyvumą, 
riuo plečkaitininkai ir jiems pa- 'darbą tarp savo draugų darbi-, vauti. 
dedą ar juos globoją bus bau-' ninku ir drąsiai žengt prie vi- į mus karvių melžti ir palikęs 
džiami mirtin. Vardan plečkai-į so pasaulio 1 
tininkų teisė komunistus ir ne-! prie darbininkų ir 
partinius darbininkus. Komen-1 vąldžios. v. . . .

Įdantai paskelbė ypatinga karo I šizmas su visais darbininkams, pasažierinis traukinys ir davė 
draudžianti mirtį žadančiais įstatymais bus i vidurį Saimono masinos. Ma-stovį parubežyje, 

vaikščiot nuo 10 vai. vakaro iki 
3 vai. ryto, duoti pastogę at
einantiems iš užrubežio ir įsako 
tikrinti atėjusių dokumentus. 
Bet ir to viso negana. Liepos 
mėnesio pradžioje Smetona su 
Voldemaru paskelbė įstatymą, 
sulyg kuriuo bus mirtin bau
džiami visi tie, kurie priklausys 
kuriai nors organizacijai, ku
rios tikslas yra nugriauti esa-

išvyti iš SSSR 
Trockį, šiandien nori 'jį ai-' 
gal parsitraukti. • Tokias 
kvailas nesąmonės ’’ ‘ gali 
taukšti tik širvy du giminėj 
pasturlakai!

DARBININKŲ
KALENDORIUS

organizatoriams kairiosios Nacionalės Audėjų Unijos. 
Bet dabartinis Mariono audėjų pardavimas iš pusės Dar
bo Federacijos vadų, skaudūs darbininkų patyrimai, ku
rie seks po tam judošystes žygiui ir nepakeliamas išnau
dojimas, neužilgo įtikins tos, vietos, kaip ir kitų vietų au
dyklų darbininkus, kad. vienintele jų kovos organizacija 
tai yra komunistų‘vadovaujamoji Nacionalė Audėjų Uni
ja.

išm estas į mėšlyną.

buržuazijos galo, | žuvininkus, vienas važiavo, 
valstiečių Bevažiuojant skersai gelžkelį, 

Tada lietuviškas fa- Lowell Junction, užvažiavo 
pasažierinis traukinys ir davė I : c..:.   m.-. .

šina tapo sukulta į šmotus, o 
pats Saimonas numestas 20 
pėdų iš vietos. Viena koja 
nupjauta ir visas labai sudau- 

I žytas. Nuvežtas į General li
goninę, už 4 vai. numirė dide
lėse kančiose. Lawrence iš
gyveno 25 metus; prie stubų 
pardavinėjimo išdirbo 10 me
tų, 
ris ir 
gimęs

(“Balsas”)

SKAITYKIT IR

PLATINKIT “LAISVĘ”
Paliko moterį, dvi duktė- 4. 

vieną sūnų. Saimonas 
Vilniuje.

Koresp. Biuras.

( S
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Rugsėjo 5 d.:
—Rusija su Japonija pa

darė taikos sutartį, 1905.
—Prasidėjo Zimmervaldo 

konferencija, 1915.
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Sarah Olsen, negalėjusi užsimokėti penkių 
doleriu nuomos už savo kambarėli, New 
Yorko rytinėj miesto dalyj, tapo išmesta 
iš kambario ant 'gatvės. Tai tekis gerbūvis 

Jungtinių Valstijų vargdieniams!

CUSTER, MICH

Įvykusiamc A. L. D. L. D. 
i 218 kuopos susirinkime nutar- 
! ta iš kuopos iždo paskirti $5 
Gastonijos streikierių vadų 

' bylos gynimui ir $5 A. L. D. 
, L. D. centrui del pasiuntimo 
! knygų į Argentiną.

Mes, lietuviai ūkininkai, 218 y 
1 kuopos nariai, raginame ir ki- 
; tas kuopas panašiai padaryti 
. —paskirti iš savo iždų nors 
kiek del pasiuntimo į Argenti
ną knygų. Draugai, mes žino-< 
me, kad dabar iš Lietuvos la- 

: bai daug atvažiuoja į Argen
tiną lietuvių,- ypatingai jau- 

! nuomenės, kuriems reikalinga 
1 apšvieta. Mūsų užduotis su- 
! teikti jiems knygų. Juk Ar
gentinoj ir kitur darbininkai 
mažai uždirba ir nepajėgia 

i nusipirkti darbininkiškų kny- 
j gų. Tuo tarpu pas mus jų 
lyra atliekamų. Tik reikia pi- 
I nigų jų pasiuntimui. Jeigu 
į visos kuopos paskirtų iš savo 
I iždų nors kiek jų pasiuntimui, 
tai unes galėtume argentinie- 
čius aprūpinti literatūra.

J. Juodaitis. *
PLATINKITE “LAISVĘ”
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Nėštumas
Drauge gydytojau, malo

nėkite ir man paaiškinti 
mano klausimą. Ar gali
mas daiktas, kad moteries 
pasigaili nimas — persileidi
mas — atistotu gimdymą? 
Duokim sau, jeigu moteriai 
nuo gamtos skirta turėti (j 

* arba 10 kūdikiu, o kad ta 
typderis tiek pat kartu pa
sigadins—persileis, tai ar ji 
daugiau jau neturės vai
siaus, nebepastos daugiau 
nėščia, kad ir jaunų metu 
da tebebūtų?

Aš esu 30 metų senumo. 
Esu porą sykių pasigadinus, 
ir man tikrina vienas žmo
gus, kad kiek nuo gamtos 
skirta turėti kūdikiu, o tiek V 7 
kartų pasigadini, tai jau 
daugiau nebeturėsi, kad ir 
da jaunu metų būtum .

Ar tas gali būti tiesa? 
Norėčiau labai dažinoti. O 
gal tas žmogus tik nori ma- 

*ne apmonyti? Tariu iškal- 
no širdingai ačiū.
At sakymas.

Negaliu tikrai žinoti, ar 
tas žmogus jums tokius 
niekus pasakoja iš savo ne- 
žinvstes ir neišmanymo ar 
iš noro jus “apmonyti”. 
Spėju, kad veikiausia jis 
v ra neišmanėlis ir eana.

Nieko panašaus, drauge, 
nėra. Nuo gamtos ar nuo 
likimo ar nuo dievo (kaip 
ten nevadintume!) nėra nie
ko išanksto, iškalno skirta,

kad ta ir ta moteris turės 
per savo gyvenimą tuziną 
vaikų, o kita—penketą, o da 
kita porą ir tt. Jeigu mo
teris yra sveika ir turi pro
gų apsivesti, tai, jei ji ne- 
sisaugotų, ji galėtų ir porą 
tuzinu vaiku turėti ir da 
bent keliolika kartų galėtu 
persileisti. Kiekvienos mo
teries ovaruose (dėtyse) 
yra apie 40,000 kiaušinėlių, 
kuomet ji pribręsta lytiškai, 
kai jai ima atsirasti mėnesi
nės. Nuo to laiko per kiek
vienas mėnesines išeina po 
truputį tų kiaušinėlių, ne
apvaisintų. Jie, vadinas, 
dingsta. Jei moteris gyve
na normaliai lytiškai su vy
ru, tai ji gali apsiveisti ir 
gimdyti vaikų kad ir treje- 
tą-ketvertą tuzinų, jei tik 
jos fizinė sveikata'tiek at-

(Pabaiga)

Čia viena didžiule virtuve, 
viena skalbykla, viena kūdi
kiu aukletuvč ir visi darbai 
padalinti proporcionaliai. Bet 
ir čia kolektyvo geroves prak
tika greitai pertikrina tokias 
neramias moteris ir jos pri- 
jungsta, nutyla.

Kunigai Priešinasi

Aklai ir isteriškai šaukdami 
prieš kolektyvus išeina pono 
dievulio pateptiniai. Jie viso
kiais būdais bando valstiečius 
sulaikyti nuo ėjimo i kolekty
vus. Jie leidžia paskalas, kad 
ten neiižaugins motinos svei
kus vaikus, neturės doros duk
terys ir t. t.

Kunigai žino, kad Rusijos 
žemes ūkio social izaeija yra 
paskutini s s m ū g is ridi g i n i a m s 
melagiams. Mat, kolektyvai 
tvordamiesi nei žingsnio neat
silieka nuo kultūros. Kiekvie
nas .jo narys turi žinot keturis 
daiktus: mokyklą, jodžius, 
sportą ir blaivybę. Kolekty
vai turi savo gydytoją, vaisti-

j Taip panašiai nupasakoja 
kapitalistų korė s pondentas, 
esantis Maskvoje.

Kuomet mūsų laikraščiai 
į perspausdina tokias žinias iš 
'“Pravdos” ar kitų Rusijos hii- 
Įkraščių, tai “Naujienų” ir vi- 
; sų kitų mūsų geltonlapių re- 
I dukteriai sako, kad tos žinios 
: neteisingos. Tai ar kapitalis- 
- tu laikraščiai irgi paduoda ne- 
; teisingas, Sovietų, tvarką gi- 
, riančias žinias ?
I

Tiesos Žodis
1 ....Reikia stebėtis ir džiaugtis 
įklausant, ką apie Rusiją sako 
i Columbia universiteto profeso- 
Irius 1’. Monroe, kuris tik tuo 
įtiksiu ir lankėsi, kad studijuot 
ILenaitinę ekonominę ir kultū- 
irinę padėti ir jąją suprasti.

Jis važinėjo po visą šalį, 
lankėsi kaip mokyklose, mažė

juose, knygynuose, taip ir fab
rikuose ir įsitikino, kad šalį 
j valdo ne kokio vado frakcija, 
bet patys darbininkai, kad ta 

; šalis padarė milžinišką žingsnį 
j pirmyn; kad vaikai ir moky- 
I tojai sykiu mokina tėvus skai-

dar- į 
nau-; 
Aiš-

So-, 
sta- j 
kar-' 
vai-

Jau Irys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį

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

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

<

BALTARUSIJOS PIONIE 
RIŲ SULeKIMAS 

Komunistų Partija veda 
bo mases į šviesią ateitį, į 
ją gyvenimą, į socializmą,
ku, kad niekas taip nesirūpina , 
“ateities žmonėmis”, priaugan
čiąja karta — darbininkų vai-! 
kais, kaip Komunistų Partija. ■ 
Miršta seni proletarų revoliuci-Į 
jos vadai, karžygiai-kovotojai, i 
sensta eiliniai darbininkai, 

icializmo rūmas teks baigti 
tyti jaunuoliams, antrajai 
tai, o apsigyventi jame
kams—kai jie užaugs—trečiajai Į 
kartai. Ypatingą domėsi Par-! 
tija kreipia, ypatingą meilę tei- I . .. ,. . , T . . . . . i Baigęs Philadelphijos muzikos kon-
Kia, anot Lenino netariant, sa- į servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

iteities Žiedams”, būsi-lkos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
. j tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
įmanė, o gausite tikrai profesionalę 
i pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Scredomis ir ketvergais: 
1218 So. i (M h St., Camden, N

vo “ateities žiedams”, 
miems savo darbo tęsėjams ii 
baigėjams—pionieriams.

j Minską 10 rugpjūčio šulė-Į 
kė apie 500 pionierių būrių de-1 
legatų iš visos Baltarusijos. Pa
čiam Minske yra irgi apie tiek ! 
pionierių. Laisvės Aikštėje įvy- i 
ko pionierių paradas-mitingas.

J.

"RYTOJĄIIS” KAINA:
Metams tik ._$3; Pusei ___ $1.50

Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant "RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

‘GERAI PATAIKOT’

laikytų. Jei ji nieko nesi- 
saugotų ir nesidarytu persi
leidimų, tai tiek pat ji apsi
piltų “gyva medžiaga”.

Kas kita, žinoma, jei mo-' 
toris per gyvenimą suserga 
kokia rimtesne lyties liga. I 
Tada jai apsiveisti ir vaikų 
turėti gali būti ir negalima.

Kai del jūsų asmeninio 
nuotikio, tai jūs, drauge, į 
dar galite prisigimdyti dau
giau vaikų, negu jums jų, 
norėtųsi, jei jums da tebėra i 
sveiki lyties vidujiniai orga
nai. Vadinas, jei norėtumė
te pastoti, tai pastotumėte 
nėščia, jei nevengtume! ne
geistinų apsivysimų. ;

nę ir visu;’ reikmenis.
Prie to (’imi soeialistiška ša

lis. Per tai girtuoklystė ir 
makliejimas visokių naminėlių 
pats savaimi išnyks.

Tokio daikto, kaip priliki- 
mas, likimas, kaip išanksto 
žmogui nustatyta jo ateitis, 
nėra. Tai yra tik burtai ir 
niektikystė, prietarai, arti
mai surišti su kitais tikybų 
prietarais. Žmogui visa ką 
nustato jo prigimtis, pavel
dėjimas ir gyvenimo apy- 
stovos, o ne koks ten liki
mas ar dievas, tų pači i 
ž m o n i 11 p rasi m anytas.

tyt ir rašyt, ir greitoj ateityj 
tamsi ir atsilikus Rusija pa
vys, o gal i)* pralenks kultū
ringiausias tautas bei šalis.

Liepia Imt Pavyzdį

Kitas tekis aukštesnio mok
slo žmogus, plačiai į gyveni
mą žiūrintis ir nemelagius, lie
pia Jungtinėms Valstijoms 
imt pavyzdį iš Sovietų Rusi
jos, kaip užlaikyti kalėjimus 
ir kalinius.

Tam žmogui labai patinka 
tenaitinė kalėjimų tvarka ir 
jis sako: “Perilgai mes ma
nėm, kad tą šalį valdo tik kri
minalistai ir ji dėlto turės pra
žūt. Bet mes turėjome didelę 
klaidą.”

K. S. Lietuvaitė.

Išsirikiavusias pionierių eiles 
apėjo Partijos, valdžios ir Rau
donosios Armijos vyriausieji at
stovai. Jauniausioji karta 

I džiaugsmingu “ura” sveikino 
j “senius”, vadus. Per keturias 
j dienas pionieriai bendravo tarp 
j savęs ir su vyresniąja karta 
įmuose, pasilinksminimuose. Jie 
įkalbėjo ir elgės ne tik kaip vai
kai. Pionieriai, nors jaunučiai 

I (kiti ir mažučiai), daug nusi
mano apie dabartį, kurioj jie 
auga ir lavinasi, ir apie ateitį, 
kuriai jie rengiasi.

Iš Minsko 211 pionierių iš
vyksta Maskvon į visos Sovietų 
Sąjungos pionierių “sulėkimą”.

Dr. Jonas Repšys
I

881 Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

I
Nedėliomis: 10-12 vai', ryte.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PA DARYT CIGARUS, 
kad į mėnesj laiko po 500 JOHN’S 
(JGARŲ 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., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

DONORA IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI!

MŪSIJ SPAUDOS NAUDAI

SOVIETŲ ORLAIVIAI
APLEKIA PASAULĮ

Nesenai grįžo iš kelionės po 
I Europą Sovietų konstrukcijos 
ir darbo orlaivis “Krylja Sovie- 
tov” (Sovietų Sparnai). Jis 
buvo nusileidęs Berlyne, Pary- 

i žiuj, Romoj, Londone ir per 
Varšavą grįžo Maskvon. Dabar 
orlaivis “Strana Sovietov” (So
vietų šalis) iš Maskvos per Si
birą ir Ramųjį Vandenyną iš
lėkė Amerikon.

RENGIA A. L. D. L. D. II APSKRITISNedėlioj, 8 Dieną Rugsėjo (September), 1929
ANT WILLICK'S FARMOS, LINDEN, N. J.

PRADŽIA II VALANDA DIENA ĮŽANGA 35 CENTAI
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Laisves Choras, Paterson, N. J.

Šiame mūsų spaudos naudai piknike dainuos 
pagarsėję du chorai ir oktetas Ufa iš Maspetho. 
Didžiulis Lyros Choras, visiems žinomas ne tik 
New Yorko apielinkėj, bet ir New Jersey valsti
joj, maloniu dainavimu linksmins visus. Pater 
šono Laisvės Choras jaunutis, bet jame randasi 
dailaus jaunimo, puikiai dainuoja ir pirmu kartu 
dalyvaus Lindeno apielinkėj. Bus ir kitko.

KELRODIS: Automobiliais iš Elizabetho nuo 
Broad SI. Court House pasukite po dešinei 

Rahway Ave. (Lincoln Highway) iki Style St., 
Linden, N. J.; paskui pasukite po dešinei naujai 
taisytu keliu ir davažiuosite tiesiai į pikniko vie 
tą. O atvažiavusieji traukiniais paeikite iki 
Caldwell PI.; priešais Regent Teatrą paimkite 
busą No. 32 ir važiuokite iki Style St.

*

MKMi

KAIMYNŲ-DRAUGŲ 
DELEGACIJA

Lenkijos, vakarinės Baltaru
sijos ir vakarinės Ukrainos dar
bininkų ir valstiečių delegacija 
šiomis dienomis atvyko Sovietų

Gerai įsitėmykite šią žinią: 
Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
mingos Kapinės, kurios įsteig
tos 1916 metais Webster, Pa., 
Parduoda Lotus del Šeimynų

'ir Pavieniu už Labai 
Žemą Kainą

: Nuo $15.00 iki $35.00
čia labai paranku lietu

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

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—.John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

Sąjungon, Maskvon. Lenkų fa-į 
šistų valdžia bijojo įsileist So-1 j 
vietų Sąjungos lenkų darbinin
kų ir valstiečių atstovų, neno
rėjo išleist ir delegacijos iš 
Lenkijos pas mus. Vis tik iš 
100 Lenkijos, vakarinės Balta
rusijos ir vakarinės Ukrainos 
darbininkų ir valstiečių išrink- j 
tų delegatų 26 pavyko atkėliau- { 
ti į Sovietų salį. Tarptautinėj 
darbininkų ir darbo valstiečių 
vienybė nežino, nepripažįsta jo
kių buržuazijos nustatytų ru- į 
bežių. Broliška kaimynų-drau- ‘ 
gų delegacija Lenkijos, vakari-1 
nes Baltarusijos ir vakarinės į 
Ukrainos darbininkų rinkta, j 
įgaliota, jų vardu pareiškė, kad i 
Lenkijos fašistams pabandžius 
pulti viso pasaulio darbo žmo
nių tėvynę—SSRS, Lenkijos, 
vakarinės Baltarusijos ir vaka
rinės Ukrainos darbininkai ij- ■ 
valstiečiai gins ne ponų Len-1 
kiją, o darbininkų ir valstiečių 
Sovietų Sąjungą.

Delegacija lankysis ir Balta
rusijoj.

(“Raud. Artojas”)

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
n avi m o

JONĄ

z e m ą

13

patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo va
landoje šauki-

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

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

les pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass. • | Vaistžolės yra nuo sekančių lijgTĮl 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.

Bell Phone, Poplar 7f>4h

A. F. SU T- U i

Praloto Olšausko iBijda Bus 
Nagrinėjama Prie 

Atvirų Durų

KAUNAS. — Pranešama, 
kad praloto Olšausko byla 
būsianti nagrinėjama Kau
no apygardos teisme spalių 
1 dieną prie atvirų durų. 
Olšauskas kaltinamas nužu
dyme savo meilužes.

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA

už žemą

Street

PA.

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija Atdara kiekvieną dieną ir nedžlio- 
■tii nuo 9:30 iki 6 vai. po pietrj

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 
WILKES-BARRE, PA.
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g Keršto širdis

Į MARYTĖ
; (Apysaka iš Našlaitės Gyvenimo Rusijoj)

Pirmiau, negu pradėsime susipažinti su 
audringais Marytės gyvenimo nuotikiais, 
noriu trumpai pažymėti, kad Marytė gimė 
Rusijoj dar caro laikais, neturtingoj kai
miečių šeimynoj. Jos tėvelis buvo pašauk
tas į Rusų su Japonais karą, kur ir padėjo 
savo galvą Tolimuose Rytuose. Apie savo 
motinėlę Maryte girdėjo tik nuo senos prie
glaudos namų prižiūrėtojos. Buvo taip: 
kilus 1905 metų revoliucijai, jos motinėlė! 
tapo baisiai kazokų sumušta, nuo ko ir pa
simirė.

Marytė, likusi maža našlaitė, tapo atga
benta į nedidelį prieplaukos miestą ir įdėta!

žadėjo ateiti mus pasitikti. Onyte, man 
rodosi, kad ,tu tikrai pamylėjai Kolią. Jis 
gražus, protingas. Man Jonukas sakė, kad 
jis tave myli.”

“Taip, jis geras,” nuleisdama savo aku
tes, tarė Onytė, bet tu, Maryte, jau grei
tai apsivesi su Jonuku, o mudu ką tik pra
dėjome susipažinti. Tiesa, jis labai geras, 
toks mandagus, protingas. Tik nepamiršk 

(palaukti manęs. Aš užbėgsiu po vakarie
nės, dabar bėgsiu atsigerti vandens.”

“Gerai, Onyte, aš palauksiu, tik žiūrėk 
neužtruk.”

Onytė išbėgo į kitą kambarį. Marytė, 
žiūrėdama per langą ir giliai užsimąsčiusi, 
pradėjo niūniuoti kokią tai dainelę...

“Oi, kam ir kodėl ;
Tas vakaras tai buvo saldus?
Nedrebėtų taip mano širdis, 
Sapnai nežavėtų man jausmus.”

Tuom. pačiu tarpu pasigirdo keno

Spaudos Piknikas ir 
“Laisvės” Jubilėjus

tcll 
oema 1 neuiueų pnepiauKos miestą ir 1a, garsūs žingsniaL visame kambaryj tary- 
į piieglaudos namus, kui lį išbuvo iki se- Įum vjenu sykiu nutrūko visi žodžiai. Mer- 
Šiohkos metų amžiaus. Vėliaus piieglau-, skubini nnnlp nrip snvn masinu, ku
dos prižiūrėtojas surado Marytei darbą! 
Petrovo siuvėjų dirbtuvėj. Nuo tos dienos 
Marytė turėjo pradėti rūpintis savo gyve
nimu. Gaudama tik mažytį uždarbį už sa
vo taip sunkų darbą, Marytė vargiai galėjo 
pragyventi, nusisamdydama mažiuką kam
barėlį pas tūlą pavargėlę senukę. Bet ji 
jautėsi laiminga, nes per kitas savo drau
ges ji susipažino su Jonu Krivčenko,' kuris: 
tuomet baigė gydytojaus mokslą. Kaip pa-1 
ti Marytė, taip ir Jonas karštai pamilo vie-! 
nas kitą ir nutarė neužilgo apsivesti.

Graži ir. laiminga ateitis, kaip skaisti i duru stovinčia mergaitę, žiauriai supurti- 
saulutė, sviete Marytei. Bet, isausus gra-ln^s ja užklausė- 
žiam pavasario rytui, kuomet visa gamta, i ‘ 
tarytum išnaujo atgimdama, linksminosi, į! 
Marytės gyvenimą tarytum atskridusi au-| 
dra visu savo įsiutimu trenkė perkūnais, ^as dainavo, nedrįsdama nei. žodžio ištarti, 
paversdama jį į vargo, -Y - -- -y-— 
bangas.

Kuomet po ilgos šakos žiemos, išaušus 
maloniam pavasario rytui, visa gamta pra-; 
dėjo išnaujo atgimti, visi medeliai prade-( 
jo skleisti savo žaliuosius lapelius, žaliuo
jančios pievos ir lankos pasipuošė įvairiais 
gėlių žiedeliais, praskambėjo ir stebūklin-

i gaitės skubiai puolė prie savo mašinų, ku
rios vėl zvimbė, sukdamosi visu greitumu.

“Savininkas, savininkas,” tykiai pra
šnibždėjo vienos kitoms mergaites ir ne
užilgo tarpduryj pasirodė augštas, storas 
vyras, su gražiai užraitytais ūsukais ir 
tamsiomis, giliai smeigiančiomis akimis. 
Tai buvo dirbtuvės savininkas ir sykiu 

i slaptos policijos viršininkas Petrovas.
“Kokių velnių čia rėkaujate,” suriko jis 

savo storu ir griausmingu balsu, įeidamas 
jį dirbtuvę. “Kas čia dainavo? Ko tylite?” 

Ir piktai sugriebęs už rankos arčiau prie

! nęs ją, užklausė:
1 “Sakyk, kuri čia dainavo?”

Mergaitė tik bailiai traukė pečius ir pur
tino savo galvą, nuduodama, jog ji nežino.

kančių ir ašarų neį nepakeldama savo akių, tik suko savo 
- mašina visu smarkumu.v

Petrovas keliais savo piktais žvilgsniais 
! perbėgo visą kambarį ir bjauriai išplūdęs 
mergaites ir įbauginęs išmetimu jas visas 
ant gatvės, rengėsei išeiti į raštinę, bet 
netikėtai jo žvilgsniai sustojo ant Marytės, 
kuri suko savo mašiną iš visų savo pajėgų.• • 1 v , -1 • 1 • ill liuli 0 1UW uUVU JLIICLOAIIC* 10 V10U 0ClVv UUIvL, LA.goji paukštelių daina, su gamta tarytum R .. . . _i„nHn„a..z J,. in

atgimė ir suvargę zmonehai. Jų veidai-, . . , * .SUAli iveidą; jo akyse sužibėjo gašlumo' žaibai ir, 
sukdamas savo ūsu’s, Petrovas" lengvais 
žingsniais prisiartindamas prie Marytes, 

Ko 
dai- 
in a- 
nuo

Kelis metus paeiliuje A. L. 
D. L. D. II Apskričio piknikai 
buvo skaitlingi ir nuo jų ne
mažai likdavo pelno. Bet pik
nikas, kuris įvyks 8 d. rugsė
jo, Willick’s farmoj, Linden,Į 
N. J., turi būti daug skaitliu-j 
gesnis ir daugiau pelno turi 
likti. Mes turime atsiminti, 
kad šiemet jau sukanka de
šimts metų, kaip “Laisvė” ei
na dienraščiu. Per dešimtį 
metų ji mums tarnavo, todėl 
mes, minėdami tą jos jubilėjų, 
turime parodyti, kad ne tik 
žodžiais minime, bet ir dar
bais—turime susirinkti į ren
giamą spaudos naudai pikni
ką.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
nariai ir simpatikai turi paro
dyti, kad jie moka įvertinti ir 
paremti savo spaudą; turi ne 
tik patys atsilankyti, bet ir 
savo draugus prikalbinti nu
vykti.

Kai kurie sako, kad pikni
kas esąs rengiamas toli, todėl 
neparanku nei nuvažiuoti. Ne-! 
jaugi jūs, draugai, norite, kad 
kiekvienam miesteliui būtų su
rengtas piknikas namie? Pa
žiūrėkite, kaip piknikus ren
gia Bostono apielinkė. Pažiū
rėkite, kaip piknikus rengia 
Conn, valstija. Ir ten niekas! 
nesiskundžia, kad toli važiuo
ti.

Informacijos, kaip nuva
žiuoti, telpa skelbimuose. Ku-j 
rie negalite važiuoti bosais, tai j 
galite važiuoti gelžkeliu. Ku-h 
rie turite automobilius, tie vis- = 
vien nedėldieniais namie ue-H 
būnate, todėl sekantį nedėldie-p 
nį atvažiuokite į apskričio H 
pik nik ą.

čia aš dabar nesakau, kuri|( 
kolonija bus ir kuri nebus. Į 
Apie tai pasakysiu po pikui- 
kui. O kad paskui apie ne- ! 
būvimą nekalbėti, tai pasi- 
stengkite visi ir visos daly- 
vauti. >

Rugsėjo 8 d. 'pasimatysime 
pi|cnįj;c. ( : . ■

■ į ] i ž’ V’’ PauLštys.
suraukšlėti. nuo šalto nuobodaus žiemos 
oro, dabar išrodė linksmesni, malonesni.! 
Visi džiaugėsi maloniais saulutės spindu-j 't Ar“‘tai“ t u“ čia dainavai?
hais kurie taip maloniai dabar apšvietė.t n kai pririjusi? Sakyk, ar tu 
miesto gatves. ; navai?„ Marytg tyl6jo> guk^m’a gavo

Augščiau pakilus saulutei, jos spinduliai! šiną ir nedrįsdama nei akių pakelti 
atskrido ir ant didelio mūrinio namo, ant! savo darbo, 
kurio durų kabojo auksuotomis raidėmis r-- - - - --
užrašyta didelė iškaba: “Petrovo siuvimo ep< ; mano kambarį 
dirbtuvė”. , -- ' . ’

Per plačiai atvirą langą matėsi kaip j duodama jam suprasti, kad girdėjo savi- 
zvimbdamos sukosi daugybė siuvamų ma- (ninko paliepimą. Petrovas, slaptingai šyp- 
šinų, prie kurių susilenkusios, neišdrįsda- (sėdamasis ir be perstojimo sukdamas savo 
mos nei akių pakelti dirbo didelis būrys 
moterų ir jaunų mergaičių. Jeigu retkar
čiais pasigirsdavo nors pašnibždžiai ištar
tas koksai žodis, arba viena mergaitė iš
drįsdavo ką nors pasiklausti savo kitos 
draugės, tuojau suskambėdavo storas, pik
tas užveizdos balsas: “Na, na, kokių per
kūnų šnypštauti, ar tik nenorite per duris 
išlėkti?”

'Kambaryj tuoj viskas nutildavo, mašinos 
tik zvimbė, sukdamosi visu greitumu. Po , . .
valandėlei pasigirdo garsus suskambėjimas! žemai savo galvą išlydėjo Petrovą ir atsi- 
ant sienos kabančio skambuko, kas reiškia į grįždamas į mergaites savo storu balsu 
reikalavimą užveizdos į raštinę, į kur už- j suriko: 
veizda perbėgdamas savo piktu žvilgsniu! “palaukite jūs, bjaurybės, kada aš tik, 
visą kambarį greitai ir pasiskubino. į išeinu ant vaĮandukės, tai jums čia reikia

Mergaitės viena po kitai ištiesė savo su-i]erma kelti! Dabar dirbsite be atsikvėpi- 
lenktas ir įskaudėjusias nuo nuolatinio ir j mo, o jei. ne, tai tuoj per duris išlėksite.” 
sunkaus darbo nugaras, vienos_ skundėsi ir tiesa/ Dabar tarytum įsiutęs iš pik- 
ant sunkaus darbo, kitos peikė užveizdos tumo užveizda greitai lakstė iš vieno galo 
žiaurumą, dar kitos skubiai atsikando kas- kambario į kitą, rėkdamas savo storu bal
nį duonos, kurį turėjo pasikišusios po savo Su:
staliukais. Prie paties didžiojo lango siu- j “Na, na, greičiau, greičiau. Kokiu vel- 
vo Marytė, nors dar jauna, vos tik dar pa- n|ų įen šnibždate?”
baigusi šešioliką metų, bet gražaus augš- i Marytė, kaip ir visos kitos mergaitės 
to ūgio, jos giliai mėlynos akys ir šviesiai 
auksuoti geltoni plaukai žavėjo kiekvieną 
praeivį.

“Maryte! Žiūrėk, koks gražus pavasario 
rytas! Žiūrėk, kaip maloniai šviečia sau
lutė,” pribėgusi ir žiūrėdama per langą 
tarė jos draugė Onytė. “Vakare eisime į 
sodą, ar ne? Tavo Jonukas.ateis su Ko
lia.”

Kokia tai maloni, šypsą perbėgo per Ma
rytės veidą, tarytum širdingu džiaugsmu 
sužibėjo jos akutės.

“Taip, taip, eisime,” linksmai šypsoda
ma tarė Marytė, “nes Jonukas su Kolia abu j

“Kai pabaigsi šį vakarą savo darbą, už- 
ar girdėjai?”

Marytė žemai linktelėjo savo galva,

ūsus, pasuko linkui durų, vedančiu į rašti
nę taku. Čia prie durų įbėgdamas patiko 
jį užvezida. “Žiūrėk, kad tos paleistuvės 
necypautų čia, o dirbtų savo darbą, ar 
girdėjai?” piktai suriko savininkas. “Klau
sau, jūsų mylista,” žemai nusilenkdamas ir 
drebančiu balsu pramurmėjo užveizda. 
Petrovas dar sykį kokiu tai slaptingu 
žvilgsniu perbėgo Marytę ir linksmai šyp
sodamasis ir sukdamas savo ūsus išėjo į 
raštinę. Užveizda dar vis tebelinguodamas

: LONDONAS.—Zionistų 
organizacijos viršininkai iš
leido reikalavimą, kad Pa
lestinos valdžia neatimtų 
nuo žydų ginklų Palestinoj.

Lietuvos. darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenes gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininke privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

........ $1.75

.....?1.00
“Balsą”: Ger-

Metams ........
G mėnesiams..

Adresas užsisakyt 
many. Franz Moe rieke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas ' užsisako “Balsą,” tas 
tuoąi pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą it padeda jų 
kovai’ prieš fašistų valdžią. ,

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

I šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 mietų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

Piirmąme skyriuje $150, A.ntrame - $300, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

per visą dieną dirbo su didžiausiu pasisku- 
binimu, negaudamos progos nei ištiesti sa
vo nugarą. Šimtai įvairių minčių skris
damos per jos gąlvą kankino ją. Ką va
kare pasakys jai savininkas? Ar gi jis 
galėjo girdėti, kad tai ji dainavo? XO gal 
jam kas pasakė. Kaip gi kitaip jis galėjo 
įspėti? Taip, savininkas tikrai žilio, kad 
tai jį dainavo. Toji mintis baugino Mary
tę, nes ji jautė, kad bus paliuosupta iš dar
bo. Kur dabar jai reikės pasidėti? Juk ji 
neturi giminių nei pažįstamų.

(Tąsa bus)

šiame naujame mūsų knygų kataloge talpinama apie 1,- 
500 skirtingais užvardžiais įvairiausių knygų Amerikos »
ir Lietuvos laidų: teatralių, muzikalių, apysakų, vado
vėlių, rankvedžių, žodynų, dainų, mokslinių, sveikatos, 
dvasinio ir filosofinio turinio, juokų, monų, orakulų, ži
nių ir pamokinimų ir kito įvairaus turinio knygų. “Lie
tuvos” knygynas, tai didžiausias lietuviškų knygų san
delis pasaulyj. Reikalaukite katalogo—prisiusime dykai. 

Kreipkitės šiuo adresu:

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kaltiin- 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias k.uopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

NAUJA CENTRO VALDYBA UžėMe SAVO 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St. Chicago, Ill.

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Rn.^
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Ketvirtadien., Rugs. 5, 1929SLONIŲ KAPAI
Labai daug rašoma ir kal

bama apie slonių kapus. Ke
liauninkai, tyrinėtojai ir vietų 
gyventojai žino, kad sloniai 
turi savo kapus, eina vienon 
vieton mirti. Iš tp daroma vi
sokių išvadų, visokių pasakų 
bei legendų. Vietos gyvento
jai deda pastangų surasti slo
nių kapus ir iš to pasinaudoti, 
gauti brangių kaulų.

Ir reikia pasakyti, kad iki 
šiol mokslininkai negalėjo iš
tirti, kodėl prieš mirtį sloniai 
nežinia kur dingsta. Papras
ti žmonės pasakoja, kad jie 
savo kapus laiko didelėje slap
tybėje ir “griešnas” žmogus 
jų nepajėgia surasti.

Bet pastaruoju laiku šis se
kretas tapo atidengtas. Vie
nas žymus tyrinėtojas ve ką 
paskelbė. Kuomet slonius 
suserga, tai pirmiausiai jam 
pradeda skaudėti “nosis,” jei
gu taip ją galima pavadinti. 
Slonius tuomet negali nei mai
sto pasiimti, nei vandens iš bi
le kur pritraukti ir paskui sau 
į burną įsidėti, kaip jis pa- 
pastai daro. Todėl sergantis j 
slonius atsiskiria nuo sveikųjų ; 
ir traukia į girias, kur žmo- , 
gus negali prieiti. O ten jis 
suranda balas, įbrenda į jas 
taip, kad burna galėtų pasiek
ti vandens atsigerti ir kokių 
nors lapų, augančių vandeny
je, gauti. Dažniausia ligoti 
sloniai tose balose miršta, jų 
sunkūs kūnai nugrimsta giliau 
ir gyventojai nieku būdu ne
gali surasti tų “slaptingų” ka
pų, apie kuriuos tiek daug ra
šoma ir kalbama.

Pasirodo, kad sloniai jokių 
savo kapų nežino ir apie tai, 
kad eiti ton vieton mirti, jo
kios nuovokos neturi. Atsi
skirti ir eiti į balas, juos ver
čia gyvenimo aplinkybės—li
ga. Kitaip sakant, jie eina 
gydytis, pasveikti, o ne mirti. 
Bet besigydydami sulaukia 
galą.

Puslapis PenktasLAISVE
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Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Siųtdnsui pinigu* »u tavo adresu, užrašykite:

Al, žemiau pr.*Irafię», siunčiu jum* VIENĄ DOLERĮ, už kur} malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, #u virai* nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders X° ‘f
nuo savo amžino priešo!

Ilrbn I ZY T^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prie! UIUU LuA luJo fcjįą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATJšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS
6102 Grand
Maspeth, L.

Kampa* Clctuoont Avenns 
TELEPHONE* JLNIPEK

ta sprammas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO JA a
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_  -Alain
Bell

9669
Oregon 5136

kTek: Grftcnpoiflt 96M2
>

Darbą

Ta kritika toliau jau nepateisinoma.

Švenčioniškis.

PASTABOS
UŽSUK—Lucky Strike Šokiu Orchestrą, kas šeštadienio vakara, Atlantic iki Pacific tinklą N. B. C. stoties.

© 1929, The American Tobacco Co., Mfr

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZMAS
LABAI
rodoma
ciniame

ir

ABERDEEN, WASH.

darbininkais ir vals*
Skaudi Pamoka

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-

46 Ten Eyck St.

■ * Aberdinietis.

nail)

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

Skaitykite ir 
Platinkite

Nau- 
bizn|.

M 
sel- 
ra-

Spraginimus, moderniškiausis cigaretu dirbimo žingsnis, prašalina 
iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi čigaretose 
darytose senoviniu budu.

Dabar .senis vaikštinėja 
liūdęSj nes tiek daug pinigų 
neteko. Dirbo per visą amžį, 
o dabar tie pinigai nuėjo vė
jais.

“LAISVĖ”radimais ir dar dievo žodžių 
perdavimui.

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

45, red. gaz.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”— LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrids 
nuodus iŠ LUCKIES kurie seno budo cigaretu išdarbio suerzina gerklę 
ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį nepama
tuotą smerkimą prieš cigaretu tukimą vyrams ir moterims.

Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė iš 64 
pusi. Kainu 20c

BENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be moderni o mokslo nagel- 
kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretu.

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

kainoa.
sekančiu adresu:

svarbi brošiūra. Joje nu- 
Trockio paklaidos rcvoliu- 
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.

$

Perskaitęs “Vienybėje” pra
nešimą, kad S. L. A. 38-ta kuo
pa rengia 25 d. rugpjūčio mil
žinišką išvažiavimą į Forest 
Park ir dar su programa, nu
dūlinau į parką. Aš vaikšti
nėju po parką, o renegatas 
Marcinkevičius bėgioja, 
galiaus, 
klausiu, kur tas garsintas mil
žiniškas išvažiavimas? Jis 
man atsako: “Brolau, kaip aš 
galiu žinoti, kuomet matai, 
kaip vienas rengėjų, Marcin
kevičius, net liežuvį iškišęs, 
bėgioja ii- negali surasti ne 
tik publikos, bet ir kitų komi
sijos narių.

Tai ištikro buvo milžiniš
kas išvažiavimas, kurį atlaikė 
vienas Marcinkevičius.

Ir nenuostabu, nes ta S. L. 
A. kuopa yra širvyduko kuo
pa.

Praėjęs yra tas senovinis ne

pamatuotas kaltinimas ciga- 

retų — Progresas padaryta. 

Mes pašalinom nepamatuotą 

kaltinimą cigaretu prašalin

dami erzinančius nuodus iš 

tabaku.

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės nu mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S..

It’s toasted”
Nex Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

o

9 
ai

sijoj, ūkininkai pasigedo, kad 
Pa-Į jų šuneliai nežinia kur dings-! 

susitikęs pažįstamą ta. Pradėjus tyrinėti, pasiro- • 
dė, kad vietos kunigas Sadov- ( 

i nikovas juos gaudo, galabina, 
; lupa kailius ir parduoda.

IJunigas priėjo prie išvados, 
kad dabar Rusijoj jau pelnin- 

! gesnis užsiėmimas šunis gau- > 
dyti ir jų kailius lupti, negu ) 
griešninkų dūšias ganyti.

Rusijoj kunigai šunims kai
lius lupa, o Lietuvoj—-darbi
ninkams.

Aš vis dar laukiu, kada tau
tininkų ir katalikų spauda pla
čiau aprašys savo gerbiamo 
karžygio Akyros-Biržio nu
veiktus Jungtinėse Valstijose 
darbelius, už kuriuos jis tapo 
net specialiu valdžios įsaky
mu, kaipo diplomatinis žmo
gus, išdeportuotas.

Vyrai, prie darbo! Juk to
kius dalykus, kuriuos atliko 
Akyra<BiržisK tik Lietuvos did
vyriai ir dar turėdami diplo
matinius pasus, gali atlikti.

Iš Worcesterio Kybą tol bu
vo “revoliucionierius,” kol už
kariavo Paltanavičiaus namą 
ir spaustuvę. Bet kaip greit 

, užkariavo, taip greit atsisėdo 
į Paltanavičiaus vežimuką ir 

; važiuoja tuo pačių keliu.
Laimingos kelionės greitai 

, pasivyti buvusį savo poną 
Paltanavičių. . .

Švenčioniškis.

Vienas senelis turėjo susi- 
taupinęs, kaipo darbininkas, 

| nemažai pinigų ir manė, kad 
jau senatvėje bado pavojus 
negres. Tuo tarpu jis susiti
ko gatvėje^ neva savo “seną” 
pažįstamą, 'nes abudu paeiną 
iš Europos vienos vietos ir 
tuojaus su juomi susidrauga- 
voj parsivedė svečią pas save i 
į namus, kuris tūlą laiką ir! 
gyveno, nuduodamas gerą jo! 
draugą. Jis nudavė ir turtin-j 
gu žmogumi. Tuojaus pradė
jo kalbinti savo “seną” drau
gą užsidėti biznį. Iš senio 
reikalavo $7,000 ir pats dėjo 
$25,000. Senis sutiko. Abu
du nuėjo į banką, senis išėmė 
pinigus, abudu sudėjo į daik-

Trojnicko bažhytkiemyj, Ru-1 tą—senis savus, o svečias sa-

Vokietijoj įvyko katalikų 
kunigų suvažiavimas. Nutar
ta įsteigti radio stotis, kad ga
lima būtų perduoti plačiam 
pasauliui popiežiaus pamoks
lus.

Popiežius—dievo tarnas, o 
turi naudotis “velniškais” iš-

Pranašas” Krišnamurti, ku
rį jo pasekėjai vadino antruo
ju Kristum, išleido “manifes
tą,” kuriuomi paleidžia savo 
organizaciją.

Matomai mažai surado dur
nių; kurie jį Kristumi pripaži
no, tai ir nuo tų atsikratė.

Na.

Hieata*

IIIQIIIQ

,St. or Ati.

Rtate__

□IIIDIIIOtll

“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 daug įvairhj žinių 
i|, lietuvių kolonijų gyvenirpo.
'“RAUDONASIS ARTOJAS” 

teikia savo skaitytojams daug 
žinhj iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas
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 ryĄiūs su Sovietų 
Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

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

AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulrningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpa laiką ir už mažą kainą. Spe- 
cialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdini mas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 5Sth Streets 

New York City

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j mėnesi. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant meneai-

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotu. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

liucionierių Abaze. Susiriesdami
giria jį visi proletarinės revoliuci-

H

jos priešai.

vus, įdėjo į dėžutę, užrakino 
ir liepė seniui neštis namo, o 
pats kur tai su reikalais nu
ėjo. Dar seniui davė $20 ir 
liepė pagaminti gerą vakarie
nę, kuomet jis sugrįš.

Senis parsinešė pinigus, pa-

gamino vakarienę, bet svečias, tę, rado joje tik du doleriu, 
nepasirodo. Truėdamas stu- 
boj tiek daug pinigų, pradėjo 
nerimauti ir pasikvietė kaimy
nus. Bet svečias vis nepasiro
do. Paskui buvo pranešta po
licijai, kurt atidarius tą dėžu-

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, Gaivos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais., At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
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Drasko “Freiheitą” ir 
Grasina Jos Pardavinėtojam

|| SPORTASI
PHILADELPHIA, P

Priminimas Vietinėm 
Organizacijom

Busais Važiuokite j Linden 
Šį Sekmadienį.

A. L. D. L. D. Pirmos kuo
pos komisija praneša visiems j 
tiems, kurie norėtumėt važiuo
ti Į Lindeną Į mūsų spaudos; 

Taip pat minėjom, kad naudai pikniką (Willick’s far- 
moj), kad paimti du dideli* 
busai pirmos rūšies, ir tie, ku-; 
rie norėtumėt kartu važiuoti, [ 
susirinkite prie “Laisvės” sve
tainės šį sekmadienį, 8:30 vai. i 
ryte. Į abi puses kiekvienam 
lėšuos 2 doleriai. Titą kurie j 
norėtumėt išanksto užsiregist-1 
ruoti, palikite savo vardus 
“Laisvės” ofise.

Jau buvo minėta, kad “Ląi-j 
svės” Bendrovė rengia 10-ties' 
metų sukaktuves nuo išėjimo 
jos kaipo pirmo darb. dienraš
čio. 1 
vietinės ir apielinkės organiza
cijos išrinktų atstovybę i “Lai
svės” rengiamą sukaktuvių 
mitingą, kuris bus 22 d. rug
sėjo, 1-mą vai. po pietų, La
bor Lyceum svetainėj, Brook
lyne. Tatai pri menam visoms 
mūsų simpatizuojančioms or
ganizacijoms ir abelnai vi
siems “L.” skaitytojams reng-! 
tis prie šios 
vės.

Rašykit į 
num. 
mitinge, 
pasveikint “1

DAR APIE ALBERTĄ 
ŠVILPĄ

Tai naujas sunkaus svorio 
kumštininkas. Jis pribuvo į 
Brook lyną šiomis dienomis iš 
Tamaqua, Pa. Pennsylvanijoj 
pagarsėjo, kaipo geras pradi
nis kumštininkas, laimėdamas

Lyros Choras rengia puikų pikniką 
su koncertine programa nedėlioj, 8 
rugsėjo, Laurel Springs, N. J. Ger
biami vietos ir apielinkės lietuviai! 
Šis piknikas bus vienas puikiausių, 
nes Lyros Choras deda visas pa
stangas, kad atsilankiusius pilnai pa
tenkinti. Tat nei. vienas nepraleiskit 
šios progos, atsilankyk i t pasilinks- 

paskutinj kartą šiame sezo-

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

kilnios sukaktu-, Rep.

minti 4 ne.
Lyros Choras.

(211-212)

DETROIT, MICH.

vės” 
vau t 
kais

specialį “Lais-i
Rengkitės daly- Iš Aido Choro Kelionės

Rengkitės laiš-1

žydai sionistai ir socialistai 
išvystė pašėlusią kampaniją 
prieš Komunistų Partiją, prieš 
josios organą “Daily Worke- 
rį,” o ypač prieš žydu komu
nistų dienraštį “Freiheitą.” 
Jie vaikščioja pas laikraščių 
pardavinėtojus (laika nčius 
“standus”) ir prigrasina, kad 
neimtų pardavinėjimui nei
vieno “Frciheit’o” egzemplio-1 tų po 
riaus; o kitaip,\ tai užpulsią, j 
išdraskysią jų ‘‘standus” ir 
primušiu “Freiheito” pardavi
nėtojus. Nuo daugelio “stan-l 
du” tie gaivalai pagriebė! 
“Freiheitą,” sudraskė ir nu-j 
metė.

Už puldinėdami 
nius /mitingus, 
tai ir sionistai rėkia: ‘ 
sate žydų žudytojai! 
arabų rėmėjai.

kitokius komplimentus. Al
bertas švilpa kumščiavosi 
daugelyj Pennsylvanijos mies- 

v arda is kaipo: Kid

vasari Albertas ' Švilpa (Kid 
Swift)
Middle Atlantic A. A. U., Phi- 
ladelphijoj, Pa., per nukirti
mą trečiam raunde Tomo 
Jones, iš Pottsville, Pa..

“Tamaqua Eve. Courrier” 
sako: “Al. Swilp, sunkaus svo
rio kumštininkas, kilęs nuo 
Pine St., nors dar tik pirmi 
metai kumščiuojasi, bet yra 
daug žadantis vaikinas šiame

laimėjo č a m p i o n at ą

R. K.
Philadelphijon

Didelis Brooklyno Gaisras
Per kilusį iš gretimo me

džių sandėlio gaisrą, užsidegė 
6 lubų fabrikinis namas, 254- 
260 Wallabout St., Brooklyne.; 
Begesinant gaisrą, buvo pri- i 
troškę 12 ugnagesių, kuriuos į 
paskui atgaivino artimose li
goninėse. Ugnis padarė na-; 
mui $200,000 žalos. Laike, 
gaisro suvirs dvi valandas ne-; 
galėjo pravažiuot gatvekariai 
Nostrand Ave., Flushing 
Lorimer St.

ir

Visiem Aidiečiam ir 
“Kornevilio Varpu” Lošėjam:

Penktadienį, 6 d. rugsėjo, i 
“Laisvės” svetainėn, visi atsi-į 
lankykite, nes bus visų prakti
ka sykiu.

Draugai aidiečiai ir aidio-| 
'tės, užmirškite vėlavimosi lai
ką. Dabar laikas suglausti sa-; 
vo spėkas, kad pastačius mini
mą operetę tinkamai. Todėl 1 
būtinai reikia mokintis.

N.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne- z 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- k 
skaityti.—Syk j atsilankę, persitikrin- f 
šit.—Pabandykit! f

Šimtai Žydų Fašistų 
Nepajėgė Suardyt 
Komunistų Mitingo

500 žydų sionistų ir social is- j 
tų antradienio vakare užpuo-! 
lė Jaunųjų Komunistų su re n g-* 
tą mitingą atvirame ore, ties1 
Pitkin ir Stone Ave’s., Brook-j 
lyne. Tie žydų fašistai kelis ■ 
syk metėsi prie kalbėtojų plat- i 
formos, norėdami ją nuverst. ; 
Bet komunistai turėjo išanksto 
pasistatę savo Darbininkų Sar-I 
gybą, kuri ne tik atmušė už- j 
puolikus, bet dar gerokai su
šveitė jiems į kailį.

Penki stovėjusieji policma- 
nai padėjo socialistiniams ir 
sionistiniams žydų juodašim- 
čiams. Vienas mėlynsiūlis, jų 
užklaustas, kas daryt, kad su
ardyt šį 2,000 darbininkų mi
tingą, patarė nustumt kalbė
toją nuo platformos. Bet ko
munistai mokėjo apsiginti, ir 
mitingas pilnai pavyko. Kal
bėjo dd. Sid. Magidson, Her
bert Fink, Sophie Trotsky 
Schwartz ir Louis Burtž.

Pereitą sekmadienį, 1 d. 
rugsėjo, Aido Choras važiavo 
Į philadelphiečių pikniką, ku
ris buvo surengtas dienraščio 
“Laisvės” naudai. Garsinta 
ir laukta tos dienos, ka'da į- 
vyks tas šaunusis “jomarkas.” 

Ot štai jau ir sulaukėm. 
Aido nutarimą s—iš va ž i u ot i 

Į Philadelphiją septintą valan
dą ryte. Renkasi aidietės, 
renkasi aidiečiai ir neaidiečiai 
prie “Laisvės” namo.

Jau pribuvo autobusai, 
mūsų tūli žmoneliai nutarimą 
ir garsinimą pramiegojo net 
čielą valandą ir pusę. . . Tai, 
reikia sakyt, miegojo poniškai, į 
o ne proletariškai.

Diena nužiūrima šilčiausia; 
pasirengusieji kelionėn vaikš
tinėjo šen ir ten, o kiti stovėjo 
po kelis ir grupelėmis prie 
“raudonojo namo.”

Girdėjosi kalbos ir juokai, 
o “komisarai,” dd. V. Dvariš
kis ir Aleksaitis, sėdėjo “Lais
vėje” prie dienraščio knygve- 
dės deskos ir peržiūrinėjo 
korteles, išrinkdami pinigus iš 
keliaujančių už vežimus.

Kol susėdome Į autobusus, j 
kol viską susitvarkėm, jau bu
vo netoli devynios valandos.

Kelionėje sekėsi gerai, nes 
mašinos negedo, o aidiečiai 
dainavo, kalbėjosi tarpe savę 
ir juokavo. Nuvažiuojant ir į 

[grįžtant namo, daugiausiai sa- 
j vo dainomis žymėjosi Veličkų 
Aleksandra ir Konstancija 
Menkeliuniūtė.

Antrame autobuse neteko 
sužinoti, kas ten daugiausiai 
“šumijo.” Netoli pikniko vie-i 
tos, Blackwoode, mūsų auto-* 
busai ėmė sukinėti gatvėmis Į 
šen ir ten, kol, pagaliaus, su- ■ 
siklausinėjo. Vietoje buvome 
3:30 vai. po pietų. Vadinasi, 
važiavome šešias su viršum va- [ 
landas.

Pikniko vieta gamtiniai ne-
i bloga,nes randasi tarpe lapuo- 
I tų medžių, o žemiau teka upe- 

t> liukas, kuriame keleiviai nusi
prausė apdulkėjusius veidus.

Pikniko vietos savininkas 
turėtų pasirūpinti toj atkalnė
je nupjauti tas augštas ir ro
tas smilgas, kurios buvo alie
juotos ir degutuotos. Dauge
lis, manydami, jog toj atkal
nėje vėjas papučia daugiau, 
negu pakalnėje, didžiuma pik- 
nikierių nuėjo į atkalnę ir, ku
rie buvo šviesiais drabužiais 
apsirengę, i š s i s m a 1 avo. . . 
Daugiausiai kliuvo mergi
noms.

Išpildymą programos palie
ku vietiniams aprašyti, 
mie buvome 2:30 vai. 
dienio ryte, 
sėkminga ir laiminga.

Kuršėnų

komunisti- i 
žydai social is-j 

Jūs. e-j 
Jūs! 

Mat, žydai! 
komunistai irgi smerkia sionis-i 
tus, kaipo Anglijos imperializ-! sporte.” 
mo Įrankius Palestinoje, ,ir| Albertas yra dar tik 20 me- 
pritaria arabams, kovojau-j tų, gražaus išaugimo, 6 pėdų 
tiems prieš savo prispaudėjus augščio ir sveria 185 svarus, 
ir plėšikus. j Pilnas energijos atsiekti tikslą

žydų tautos komunistai Į kumščiavimosi sporte. Vei- 
New Yorke ruošia eilę mitin-'kieji 
gų, kad išaiškint savo viengen-■ New 
čiams darbininkams, kas ištik- nors 
ro dedasi Palestinoje ir kaip! žinti 
tatai reikia suprasti. prietatai reikia suprasti.

jo norai—gauti darbą
Yorko apielinkėj, kur 

padirbėti iš peties, susi pa
su lietuviais ir pristoti 

Liet. Atl. Kliubo.
Reporteris P.

Karščiausia Mėty Diena

Vos Peršliaužęs per Stogus 
Nukrito Orlaivis; Sužeidė

Išsibaigus gazolinui ir stai
ga lėktuvui smeigiant “uosiu” 
į žemę, tapo labai pavojingai į 
su ž e istas o i j ai v i n i n k ystės 
kinys, Gustavas Krimsieras, 1.8 
metų amžiaus, kuris' su savo 
seseria' Azalea, 20 metų, lei
dosi praktikuotis lakiojime tuo 
pasiskolintu aeroplanu. Vos 
prašliaužus lėktuvui virš sto
gų dvejų grindų namų, jis sa
vo pirmagaliu dūrė į tuščią lo
tą ant kampo E. 37th St. ir 
Avė P., Brooklyne.

Krismiero sesuo, taipgi kri
tiškai sužeista, randasi ligoni
nėj. Bevežant ją tenai, beje, 
liko automobiliu sužeista ir 
pasitaikiusi ant gatvės 8 me
tų mergaitė, Marie Carsute.

Brolis gi toj savo nelaimėj i 
susilaužė šonkaulius, rankas 
ir kojas ir gavo sunkių viduri
niu žaizdų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
I PHILA DELPHI JOS JAUNUOLIAM 
; Trys Internacionalus Jaunuolių Die

nos Yra Paskirtos: 6, 7 ir - 
8-ta Rugsėjo

! Pčtnyčioj, Rugsėjo 6 d., įvyks ma- 
; sinis mitingas, Grand Fraternity 
[ Hall, 1626 Arch St.—prakalbos ir 
į muzikalu programa. įžanga—45c.
; Subatoj ir nedėlioj, 7 ir 8 rugsėjo, 

mo-; rengiamas»didelis išvažiavimas j Pio-
I nierių kempes, Lumbersville, Pa. Ten 
bus prakalbos, perstatymas, koncer
tas, šokiai ir šiaip sportas.

Išvažiavimo tikietų kainos:
Tikietas del abiejų dienų su valgiu 

ir nakvyne—$2.00.
Tikintas tik del nedėlios—$1.50. 
Nuvažiavimas—$ 1.00.
Trekai ir busai išvažiuos nuo 1124 

Spring Garden St., tarpe 2 ir 5 va
landų subatoj po pietų. Nedėlioj, 
kaip 9-ta valanda ryto.

Kaip draugus, taip ir simpatikus, 
senus ir jaunus, kviečiame dalyvau
ti Jaunųjų Komunistų Lygos išva
žiavime.

Komitetas.
(211-212)

Iš $2,500 į Milioną
n

BAYONNE, N. J.
Ta 1). L. D. 212-ta kuopa orga- 

narius ir pašalinius važiuoti 
D. II Apskričio 

Rusas 
A. U. 

Kliubo sales, 197 Avė. E ir 19th St. 
Tikintas suaugusiems 75c, vaikams 
25c. Kurie važiuosite, tai nevčluo- 
kite, būkite laiku.

A 
1 nizuoja 
busu į A. L. D. L. . __ ..

I piknikų, kuris bus 8 rugsėjo.
! išvažiuos 11 vai. ryto nuo L 

TZIS.tk^ 107 A ~~ '

(210-211) 
Komitetas.

A. P. L. A. 47-tos kuopos susirin- i 
kimas bus nedėlioj, 8 rugsėjo (Sep.), ' 
Draugijų svetainėj, 24 ir Michigan 1 
Ave. Pradžia 10-tą vai. ryte. Visi ! 
nariai atsilankykit, nes turime ap- ■ 
tarti draugijos reikalus. Taipgi ap
kalbėsime ir apie mūsų būsiantį pik- ; 
nikų, 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 pašal
pos, o pomirtinė, iki $1,000.

Sekr. J. Povilaitis.
(210211)

FOR RENT
PASTRANDA VOJA 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 RĄNDOS 4 šviesūs kambariai 

su maudyne ir šiluma už prieina
ma kainą. Taip pat yra ant randus 
atskiras fornišiuotas kambarys del 
vyro ar merginos. Matyt galima po 
6-tos vai. vakare. Atsišaukite J.. 
Vitkauskas, 1097 Halsey St., Brook
lyn, N. Y. 20.9-211

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 DOLERI ($1.00) 
TRYS NAUJOS DAINOS

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

vasario Žiedai.” Parašė Juozas Žū- 
ronas, 2448 W. 63rd St., Chicago, 
111. Prisiųsk vieną dolerį ir tuoj 
gausi dainas.
•Įfc .. (210-212)

PARSIDUODA 5 kambarių fornišiai 
per 3 dienas: pirmadienį, antradie

nį ir trečiadienį. Kas nori, gali 
pirkti visą arba kavalkais. Kreipki- | 
tęs 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 11 th St., New York, 
N. Y. 194-220

417 Lorimer Street

U Lorimer Restaurant į
J. MARČIUKIENĖ į

SAVININKE &

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOiM

i

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios 
tinka a u k š č i a u s i e m s 
skonio reikalavimams.

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

ata-
gero

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 |
i Lietuvis Fotografas;
i IR MALIOR1US

Nufotografuoja • 
ir numaliavoja J 
visokius p a - | 
veikslus jvai- į 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir | 
kra javus ir Į 
su daro s u į 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu: į

STOKES Į
Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. |

Darbą atlieku 
Kreipkitės

JONAS,

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

I

A

1416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

[DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

^Specialistas del visų ligų ir opera- 
įcijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
tino būdai.

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

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

;8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Jaunas ex-kalinys Ch.
G re e n h a u s, prig a u d i n ė d ant as 
žmones Įvairiomis Wall Stry- 
to Šerų suktybėmis, trumpu 
laiku “užsidirbo” milioną do
lerių iš savo $2,500, kuriuos 
buvo iš sykio įdėjęs į tas me- 
klerystes,—sako J u n g t i nių 
Valstijų prokuroras Tuttle, 
kuris dabar varo kampaniją 
prieš Šerų “būtlegerius” New 
Yorke.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpinusį laiką. 
Mes garantuojąm laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 
2 vai. dieną. Lietuvis 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

11 vai. iki 
mokytojas

SCHOOL

214 Perry Avenue

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet
UŽEIGA

jau senai, matčmžsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

$150.000 Banko Vagystė
J. IR O. VAIGINIS

I.

Antradienį buvo karščiau
sia šių metų diena Didžiajame 
New Yorke. Temperatūra sie
kė 94 laipsnių.

Vėl Humbugiškas Streikas
International Ladies’ Gar

ment Workers Unijos vadai 
paskelbė vakar streiką siuvė
jų, sijonų kvolduotojų, kaspi- 
ninių ir kitų darbininkių bei 
darbininkų, neva reikalauda
mi pridėti 20 nuošimčių uždar
bio. Iš to socialistų lyderių 
sireikiŠko blofo, žinoma, irgi 
išeis darbininkams tiktai pikšt. 
Jis taipgi užsibaigs laimėjimu 
fabrikantams, o ne darbinin
kams. j

Kelione

Na- 
pirma- 

buvo

St-s.

Lėktuvu Pargabeno Kalinį
Nassau apskrities, Long Is

land, detektyvai lėktuvu par
sigabeno kalinį .Alexandru 
Nelsoną iš Troy, N. Y. Jis 
kaltinamas pavogime $350 
vertės parašiuto iš Roosevelt 
Field orlaivių stovyklos. Nel
sonas buvo pagarsėjęs, kaipo 
vienas iš drąsiausių ir gabiau
sių iššokt su parašiutu ir sau
giai ant žemės nusileist iš 
augščiausiai iškilusių orlaivių.

Aikštėn kyla vis naujos ban
kų vagystės. Užvakar New 
Yorke tapo įkalinti keturi vir
šininkai Banko of i United j 
States, Columbus Ave ir 104th i 
St., už prašmugeliavimą $150,- 
000. Vienas iš tokių, S. J. 
Sau r, pastatytas po $20,000 
kaucija; kiti—po $10,000.

Paštininkai Reikalauja 44 
Valandų Darbo Savaitės

Amerikos Pašto Darbininkų 
Sąjungos suvažiavimas, Jeff
erson Hall, Brooklyne, reika
lauja 44 valandų darbo savai
tės. Jie kreipiasi į Washing- 
tono vyriausybę, kadi ištarna
vusiems 30 metų paštininkams 
būtų mokama ne mažiau, kai
po po $1,200 pensijos.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir (t. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel,, Stagg 3842

“LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

■ Maspeth, N. Y.

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVĄ
; 50 Litų už $ 5.50 500 Litų už 51.75
[ 100 Litų už 10.75 600 Litų už 62.00

200 Litų už 21.00 700 Litų v uz 72.25
: 300 Litų už 31.25 800 Litų už 82.50
[ 400 Litų už 41.50 900 Litų vuz 92.75

1000 Litų už 103.00

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

ar

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

-—------ --------- ------------------—------------------

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-,SPINDULIŲ DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po riet. 
Ketvergai* ir ■ub*toml« iki 0 vai. 
Penkiadieniai! ir sekmadieniai* tik 
■u lyg autarties.

t'“-——- . ----------------

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228——2nd Ave., New York

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.




