
Nelabas Lietuvių
Dievas Perkūnasy - - - - - - -

Senovės lietuviu dievas v
perkūnas, tur būt susitaręs 
su dabartiniu dievu (pasko
lintu nuo žydu), kai kada
smarkiai “pakoroja” savo 
garbintojus. Žinoma, visa 
bėda krinta ant dabartinio
dievulio, nes visi sako, kad 
tai dievo valia, ką dievas 
myli, tam ir kryželį duoda...

6 d. rugpjūčio buvo gra
žus ir šiltas rytas. Apie 8 
vai. pradėjo iš vakarų pu
sės kilt skysti debesiai, bet 
kas kartas jie kilo vis sto
resnį ir tamsesni. Apie 11
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PLEČKAITIS IR SEPTYNI JO PASEKE- 1JM Sovietą Piliečiu 
JAI SUAREŠTUOTA EITKŪNUOSE Koncentacijos Stovyk- 

loj Mandzūnjoj

VALDŽIOS LIUDININKAI GASTONIEČIŲ Atvyko Amerikon 
Sovietų Mainu1 
Viršininkai

BYLOJ PRIEŠTARAUJA
KAUNAS.—Čia gauta pra

nešimas, kad Plečkaitis ir 7 
jo pasekėjai tapo suareštuo
ti Eitkūnuose, Vokietijoj.

Fašistai sako, kad pas 
juos rasta astuoni šautuvai 
ir nemažai amunicijos. 
Taipgi rasta dvylika bombų.

do ir griausmo garsas, o de
besys vakaruose jau buvo 
visai mėlyni. Dar už pus
valandžio pasidarė pusėti
nai tamsu ir pradėjo lietus 
pilt kai iš kibiro, o perku 
nas tai be sustojimo į 
ir pliekė; kai kada kai žers,Į 
tai net kojos dribteli. Tam
sus debesys buvo apsupęs I 
visą “dangaus” viršų apie! Rytoj, rugsėjo 8 d., 2 vai. 
valandą laiko, tai vandens po pietų, įvyks konferencija 

f~pasidarė visur didelės ha- užgyrimui Komunistų Par
jos. Nuslinkus debesiui į tijos kandidatų šiems mies-| 
rytus ir kiek prasiblaivins, ’ to rinkimams. Konferenci-I 
išėjau apsidairyt aplinkui. Į .ja bus Williamsburgo ko-i 
žiemių pusę (nuo Užuguos-1 munistų sekcijos kamba-i 
čio, Trakų apskr.) matėsi' riuose, 56 Manhattan Avė.,! 
keturi gaisrai; į rytų pusę Brooklyne. Pirmos rūšies; 
—du gaisrai. Vis tai buvo:draugai kalbėtojai nušvies; 
perkūno uždegti trobesiai, pareigas šiame rinkimų va- 
Netoli Kruonio vieno ūki- juje. 
ninko (Butkevičio) vienu 
trenksmu užmušė 19 avių privalo būti šioj konferenci- 
ir du teliuku. Tie gyvulė- joj. Yra šaukiamos ir visos gerai seksis kelionėj, tai la
bai nuo lietaus pasislėpė po darbininkiškos. organizaci-; kūnai pasieks New Yorką 
dideliu medžiu-topoliu, ku- jos išrinkti bei paskirti ir Į 
rin ir pliekė žaibas, padary- atsiųsti savo delegatus į1 
damas 21 negyvėlį... Tik į konferenciją 
kelios avelės buvo truputį

Fašistai mano, kad Pleč-I 
kaitis su savo pasekėjais' 
planavo nužudyti Voldema-i MUKDENAS, Mandžurija. 
ra, pastarajam grįžtant iš!—Mandįųrijos valdininkai 
Genevos.

Plečkaitis su savo drau- še, kad 1,114 Sovietų pilie-i 
gaiš atvykęs iš Lenkijos* įjčių suareštuotų laikoma; 
Eitkūnus. koncentracijos stovykloj į

penktadienį oficialiai prane

pliekė Komunistų Kandidatų i “Šalis Sovietų” Laikinai terY

Užgyrimo Konferencija Apsistojo Chabarovske

Ne vien visi komunistai

CHABAROVSKAS, Sibi
ras.—Sovietų iš Maskvos į 
New Yorką lekiantis orlai
vis “Šalis Sovietų” čia turė
jo apsistoti ant dešimts die- 

; nų, nes reikalinga pataisyti 
j orlaivį lėkimui per jūras; 
| reikalinga pritaisyti ponto- 
Įnus (tam tikras valtis), kad 
orlaivis galėtų saugiai lėkti 
per vandenį—per šiaurinį 
Pacifiką.

Taigi, ' jeigu toliau viskas

Mason, Turintis Kriminališkus Rekordus, Pasakojo, Kad 
Policija ir Mušeikos Nepaleido nei Vieno Šūvio NEW YORK.—Tik ką at

vyko Amerikon Sovietų rū- 
... .dos trusto viršininkai studi- kad sukelti dziurcs opiniją juotj ležjes rūdos kasimą 

pilies stieikieinis. Jungtinėse Vaistuose. Jie
' Valdžios Liudininko Mason yra L N. Grinjevas, direk- 

Pasakojimas torius centralinių mainų
r*- r T\/r 'Krivoį Rog distrikte, Ukra-Liudimnkas Mason gyve-.. . ... ., i;. ! moi; A. V. Brickin, vynau-na greta žemes ploto, kur . 3. .i .. ... _ C ’ sias inžinierius siaurinesi ūmios rastine, ir jis yra, i _ .i f . J ; grupes mainu, ir B. N. Gla-i matomai, vienatims vai- ® Li ... . . Idovsky, vyriausias rudosdzios liudininkas, kuris sa-i, , r . ...' . . . .’ , . ;trusto mechaniškas mzinie-i kosi savo akimis matęs vi- .! r. - i • rius.Jis pasakojo,;____________

kad girdėjęs Beal ir Bush !
kalbant masiniam mitinge, Amerika Nesutinka su Anglį-

Kompanijos Advokatai At
sinešė žuvusiojo' Policijos 
Viršininko Pavydalą Uni
formoj; Kaitinamųjų Ad
vokatai Privertė Išnešti.

į suareštuotų laikomai 
koncentracijos stovykloj į 
šiaurius nuo Sungari upės. 
Jų tarpe yra suvirš 70 mo-

, Sakoma, kad kiekvie
nas jų bus atskirai teisia
mas. Chinijos militaristai 
juos kaltina komunistiniam 
veikime.

Sovietai Atmuša Melus
Nesenai J . J. Mantell, 

amerikietis gelžkelio pata
rėjas Chinijos, valdžiai, pa
skelbė, būk Sovietai suvogę 
milionus dolerių nuo Chini
jos Rytinio Gelžkelio. So
vietų valdžia penktadienį 
pareiškė, kad tai yra bjau
rus melas?

Ljtvinovas, Sovietų užsie
nio reikalų komisaras, ir V. 
G. Čirkin, buvęs manadže- 
riaus pagelbininkas prie 
Rytinio Gelžkelio, nurodo, 
kad ponas Mantell tiksliai 
tuos melus, paskleidė. Lit
vinovas pareiškė, jog tas 
parodo, kad imperialistai 
nori neprileisti taikiu būdu 
išrišti konfliktą tarp Sovie
tų Sąjungos ir Chinijos, kad 
jie nori dar labiau pablo
ginti santikius tarp tų šalių; 
Litvinovas nurodo, kad bė
gy pereitų penkių metų tas 
gelžkelis Chinijai 
no iki $29,000,000. 
tell paduoda labai 
mą. Čirkin sako, 
m. tas gelžkelis 
$30,000,000, gi Mantell sako, 
kad Chinija gavus tik $138,- 
000. Čirkin nurodo, kad 
Chinija gavo suvirš $5,000,- 
000. Jis sako, kad kuomet 
Sovietai paėmė gelžkelį po 
revoliucijos, tai jis buvo 
blogoj padėtyj ir labai pra
skolintas. Laike penkių me
tų Sovietų 
skolos tapo 
darbininkų 
gos žymiai 
pačiu sykiu Chinijos valdi
ninkai aplaikė suvirš $22,- 
000,000, gi suvirš $18,000,- 
000 tapo išleista gelžkelio 
pagerinimui. Gelžkelis bu
vo geroj padėtyj, kuomet 
Chinijos imperialistai jį už
griebė, bet dabar jam gręsia 
bankrutas.

CHARLOTTE, N. C.—Kct-i 
virtadienį prasidėjus tardy-1 
mui Gastonijos streikierių; 
byloj iš pat pradžios pasi-1 
rodė, . kad valdžios puselę incidenta. 
silpnais įrodinėjimais, krei- “ 
va prisieka ir liudininkų!
priesginybe tikisi pasmerk ant unijos parandavoto že- 
ti sęsioliką streiko vadų;mgs lot birželio ? d h. 
elektros kėdėn arba ilgiems;
metams kalėjimo, 
tingai paaiškėjo, 
buvo pašauktas klausinėj!-1 
mui svarbiausias valdžios 
liudininkas Otto Mason.

Pirma jo buvo pašauktas

jos Pasiūlymu Laivynų 
Klausimej 7

_ kad jie liepė streikieriams | 
us ypa-1 SU(]ary įi pikietuotojų eilę iri 
kuometį dirbtuvę, ir jeigu rei-j

1 kalinga, įeiti į dirbtuvę ir nių Valstijų laivyno genera- 
, išvesti darbininkus į strei-.lė taryba dabar svarsto An
ka.

Mason sakė, kad pikietuo- del sumažinimo
i linkui Loray, lių kreiserių ir

WA SHINGTON.—Jungti-

Iglijos vėliausią pasiūlyma 
abiejų ša- 
sudarymuiliudyti daktaras McConnell, tojaį nuvyko

kuris buvo pirmutinis vai- dirbtuvės ir sugrįžo už pus- pamato penkių valstybių 
dž]0? dūdininkas. Mason valandžio. Pirma negu su-!konferencijai L.l v 
priešginingai^ pasakojo, kaip gTį^0> Aderholtas su kitais mažinimo” klausime.
- ----.v."~ ~.------ • ---• policistais atvažiavo i______
son priešingai kalbėjo ne tik moL>įHu> išlipo ir ėjo linkui
kas liečia ^faktus, bet taip- unįjos raštinės. J__  v_ _ „ ____  _____t ______ -c
gi kas liečia jo affidavitą, į<0 įpyS streikierių sargai ir, spėką už Jungtinių Valsti-

džios liudininkas. Mason valandžio. Pirma negu su- konferencijai laivynų “su-

ir daktaras McConnell. Ma-apie spalio vidurį. Dar jie 
I turi lėkti apie 9,000 mylių, 

i laiku lakūnai 
meteorologines 

New Yorke, sąlygas ir kitas savo kelio
nės problemas.

damas zi negyvėlį... iik Konierenciją. i .
kelios avelės buvo truputį; Tą pačią dieną ir tuo pat Dabartiniu 
apdegintos, gi didžiuma nei' laiku įvyks tuo tikslu kon- studijuoja 
nepajudintos, bet vis tiek 
užtrenktos. Būtkiemio kai
me Berukščiui sudegino du 
trobesiu; Ringailių kaime 
(netoli Užuguosčio) Stan- 
kevičio visus trobesius; prie 
Žiežmarių miestelio—kluo
ną. Kitose vietose dar ne
teko sužinoti, kiek trobesių 
sudegino. Vis tai vienas 
debesys tą padarė...

18 rugpjūčio, Jezne ir Se- 
meliškėj buvo “dideli šven
to Roko atlaidai”. Buvo la
bai karšta diena. Del to 
žmonės išgėrė (Semeliškių 
miestelyj) visą alų, visą le- 
monadą ir kvasą. Į vakarą 
jau ir vandens šuliniuose 
pritrūko. Po tokio karščio 
visuomet seka smarkus lie
tus su perkūnu. Taip buvo 
ir dabar: šturmas užėjo ant

■ ferencija ir 
26-28 Union Square.

Arabai Kariauja Prieš Anglijos Kariuome 
nę; Mūšiai Tęsiasi Palestinoje

JERUZOLIMAS.—Palesti
noj įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose tęsiasi mūšiai. 
Daugelyj vietų arabai susi
kirto su Anglijos kariuome
ne.

Anglijos orlaiviai atakavo 
arabus Nablus mieste, kuris 
turi 20,000 gyventojų. Penki 
arabai užmušta ir 20 sužeis
ta.

Safed mieste įvyko smar
kus susikirtimas tarp arabų 
ir ..Anglijos kariuomenės.

ir vienas

davė pel- 
Gi Man- 

mažą su- 
kad 1928 

uždirbo

kas liečia faktus, bet taip-

policistais atvažiavo auto- Washington© valdininkai
i suranda, kad Anglija norin- 

Juos pati- ti turėti didesnę kreiserių—*unijos raštinės.

ir dabar: šturmas užėjo ant “ ~ /
rytojaus, tai yra pirmadie- Ketvirtadienį . 80 sužeistų
nyj apie pietus. Rodos, ne-jaraį^ atvyko į Haifa mies- 
didelis debesys užėjo, bet '.
jau kad trankėsi, tai tran
kėsi perkūnas. Nuėjus de
besiui toliau, vėl matėsi 
apielinkėj trys gaisrai. O 
Užuguostyj ūkininkui De
gučiui puikią kumelę užmu
šė tas lietuvių dievas. Na
bagas tik diena atgal tąja 
kumele nuvažiavo į švento 
Roko “atlaidus” pasimelst, 
.kad dievulis duotų jam, jo 
šeimynai ir jo gyvuliams 
geriausią sveikatą, o čia, 
kai tik parvažiavo namo su 
“atlaidais”, pririšo kumelę 
geležiniu retežiu, tai dievu
lis ir davė kumelei “sveika
tą”: pirmu kartu trenkė, tai 
tik retežį nukirto, kumelė 
išsigando ir šoko bėgt. Štai 
už kelių sekundų antru kar-

Sukilę arabai kariavo su 
Anglijos kariuomene Tabo
ro kalno apielinkėj, vidur
kely tarp Galilėjaus jūrų ir

Sy rijos rubežiaus. Susikir
time EI Mesha mieste, į 
pietryčius nuo Nazareto, 
krito 26 arabai 
Anglijos kareivis.

Arabų vadai praneša, kad 
jie nutarė apeliuoti į Tautų 
Lygą ir į įvairias pasaulio 
valstybes, išskyrus Angliją, 
kuri valdo Palestiną, kad 
būtų ištirta jų nusiskundi- 

* mai prieš žydus.
Penktadienį gauta prane

šimas, kad arabai iš Sina
jaus pussalio įsiveržė į Pa
lestiną ir susikirto su An
glijos kariuomene Gaza 
apielinkėj, pietinėj Palesti
noj, ir Beersheboj, apie 30 
mylių į pietryčius nuo Gaza.

tu jau kad drožė, tai kume
lė tik apsipylė liepsna ir 
krito kai akmuo... Mat, 
prie kumelės kaklo dar bu
vo pasilikęs retežio ilgas ga
las. Čia žmonės dar neno
ri klausyt patarimo, kad 
užeinant griausmui, reikia 
atkabint geležinius retežius 
nuo gyvulių, nes geležis pa
traukia prie savęs žaibą. Jie 
sako, “ka dievas skyrė, taip 
turi ir būt”... (Tik mergi
nai vaiką tai jau velnias 
skiria.)

Užuguosčio Petras.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
AUTOMOBILĮ

Rugpjūčio 13 d. naktį Bu- 
buikių miške, kuris yra tarp 
Daugų ir Varėnos, keli 
ginkluoti plėšikai užpuolė 
automobily važiavusius ke
leivius ir norėjo apiplėšti. 
Automobilis važiavo iš Dau
gų į Varėną.

Norėdami automobilį su
stabdyti, plėšikai kelis kar
tus iššovė, bet tas nesustojo 
ir paspruko.

Plėšikai buvo ginkluoti 
šautuvais ir su kaukėmis.

administracijos, 
išmokėtos ir 

gyvenimo sąly- 
pagerėjo. Tuo

Pavogė Troką su Kiaulėmis

CHICAGO.—Ketvirtadie
nio rytą čia ant gatvės trys 
plėšikai užpuolė troką su 
kiaulėmis, sumušė ve
žėją, išmetė jį iš troko ir 
nusivežė kiaules. Kiaulės 
buvo gabenamos į skerdyk
las. Buvo vertės $2,000.

kurį padarė laike pirmo tar
dymo streikierių po suareš
tavimo.

North Carolinos valstijoj 
kaltinamųjų advokatams 
leidžiama išklausinėti val
džios liudininkus pirma 
teismo; jie išklausinėjo dak
tarą McConnell ir Mason 
kelios dienos atgal, ir ką jie ((kitas streikieris), stovėda- 
sakė kelios dienos atgal, bu- j 
vo skirtinga nuo to, ką jie mo, sušukęs: 
pasakojo ketvirtadienį liūdi- j 
ninku kėdėj. i McGinnis paleidęs pirmuti-

1 nį šūvį.
Bet tas prieštarauja fak

tams, ir bus įrodyta, kad 
policija paleido pirmą šūvį. 
Mason pareiškė, kad policis- 
tai neiššovę nei vieno šūvio.

Kiti priešginingi to Man
ville-Jenckes pakaliko liudi
jimo punktai yra, kad Beal 
ir Bush buvo prie durų uni
jos raštinės namo, kuomet 
šaudymas įvyko, ir kad jie 
šaukė: “Nušaukite jį.” Bet 
tikrenybėje abu jie buvo 
raštinės viduj.

Mason pripažino, 
kuomet Aderholtas atvyko, 
nebuvo jokios suirutės, jo
kio triukšmo prie unijos 
raštinės. Jis taipgi sakė, 
kad policistas Jackson buvo 
susirinkime tą dieną, 'bet jis 
neareštavo tų, kurie metė 
kiaušinius .ir akmenis i 
Bush; Jackson iššovė iš re
volverio į orą, kad pagąs
dinti streikierius ir ataka
vo Clarence Miller, viena iš 
dabartinių kaltinamųjų.

Mason turi kriminališka 
rekordą. Buvo kalėjime. Iš 
kalėjimo išėjo visai nesenai 
kuriuo laiku prieš policijos 
užpuolimą ant streikierių.

Daktaras pasakojo, kad1 
Aderholt numirė nuo 16 
kulkų, kurios buvo suvary
tos tiesiog į jo užpakalį. 
Tas prieštarauja jo pasako
jimui kaltinamųjų advoka
tams kelios dienos atgal, 
kuomet jis sakė, kad šūviai 
buvo paleisti įžulniai. Tas I 
yra svarbu, nes vėliau? bus; 
tatai iškelta išsprendimui, ■ 
iš kur šūviai buvo paleisti, i

Kad įbauginti džiurę ir j 
atkreipti prieš streikierius, 
tai Manville-Jenckes kom
panijos advokatai, kurie su
daro prokuratūrą, atnešė 
teisman žuvusiojo policijos 
viršininko Aderholto pavy
dalą, aprengtą jo unifor
moj. Kaltinamųjų advoka
tai tam griežtai pasiprieši
no ir teisėjas Barnhill įsa
ke pavydalą išnešti. Tačiaus 
jiems pavyko parodyti tą fi
gūrą džiurės nariams.

Prokuratūra taipgi paso
dino priešais džiurę Ader
holto našlę ir jos dukterį; ■ 
jos verkė tardymui prasidė
jus.

Tuo būdu prokuratūra, 
neturėdama rimtu faktų, 
bando lošti visokiais būdais,

jų, siūlydama sumažinti 
kreiserių skaičių. Anglija 
sutinka sumažinti didesnių

kaip Mason sako, pasiprieši
no; bet Aderholtas užklau
sęs: “Koks čia sumišimas?”

Tuomet, sako Mason, vie- {kreiserių skaičių, bet paši
nas iš sargų (streikierių) | lieka didelį skaičių mažųjų, 
atsakęs: “Ne tavo dalykas.” kurie jai naudingi. Ameri-

Paskui, sako Mason, poli- ka su tuo nesutinka, 
cistai bandė nuginkluoti 
Harrisona, bet McGinnis v z WASHINGTON.—Laivy- 

,s pranešė, 
kad du dešimties tūkstan- 

[ tonų kreiseriai, tik 
ką užbaigti budavoti, bus 
paleisti į vandenį šią savai-

mas prie unijos raštinės na- no departmental
“Paleisk jį.”

Mason sako, kad tuomet &U

kad

Kiti valdžios liūdin* 
buvo policistas A. T. R 
Otto Mason pati ir nu 
W. Griff, gyvenanti i 
unijos raštinės.
Įrodinėjo, Kad Polici. 

Buvo Girti
Arthur Garfield Hays, 

kaltinamųjų advokatas, 
klausinėjant policistą 
Roach, įrodinėjo, kad jis ir 
policistas Gilbert buvo gir
ti tą naktį, kada padarė už
puolimą ant streikierių ir 
kad diena pirmiaus jie da
lyvavo muštynėse, už ką jie 
yra apkaltinti.

Nei vienas iš liudininkų 
negalėjo pasakyti, kuris iš 
streikierių paleido šūvius, 
nuo kurių krito Aderholtas. 
Masonas pasakojo, kad Mc
Ginnis paleidęs keletą šū
vių. Advokatas Hays jo už
klausė:

“Ar tu gali pasakyti, kas 
paleido šūvį, nuo kurio kri
to policijos viršininkas?”

Masonas atsakė, kad jis 
nežino ir negali pasakyti.

Visi ir Visos Rytoj Važiuokite į A. L D. L D. 2-ro Apskričio'Darbininkų Spaudos Naudai Rengiamą Pikniką, ant Willick’s Parmos, Linden, N. J.
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APŽVALGAį

Fašistai Visur Toki

Reakcija Argentinojemūsų rinkimu kampanija
sa

vieji i;ą

elgiasi
sųžiniai tarnauja reakcijai

KOVA SU UGOMIS

turi

ir srutų nu-

RATEININKAI PRIEŠ AUKAS GASTONIJOS
STREIKIERIAMS

.001
8.001

; ritmas, 
diktavim

organizuotus stambiojo 
nio. ”

kad visi tie 
svarbūs svei-

Bet jie rė-

Balti- 
York

metu 
daužė 
ir re-

Argentinos 
o taip pat 
kitą kalti- 

dabarties
Opozi-

yra parodęs, jog 
, be kitų dalykų,

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Amerikoj
buvo pa-
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Foreign countries. komunistų puolimo, kuriam 

lietuviški menševikai nebū-

Newyorkiniame Komunistų Partijos distrikte pradeda 
įsisiūbuoti vajus šio rudens rinkimams New Yorko mies
te majoro, jo valdybos narių, tūlų kongresmanų ir kt.

Mūsų Partija šiandieną yra žinoma didesniam darbi
ninkų skaičiuj, negu kada pirmiau bėgyje jos dešimties 
metų gyvenimo. Į Komunistų Partiją kas kart daugiau 
kreipia domės ne tiktai amerikinis proletariatas, bet ir 
buržuazija. Komunistų, vadovautos bei vadovaujamos 
kovus. passaice, j New Bedford© ir Gastonijos audėjų 
streikuose, jų veikimas siuvimo pramonėje, jų darbuotė 
unijose, kova prieš imperializmą, Cleveland© Darbo Uni
jų Vienybės Suvažiavimas ir kiti revoliucinės klasių ko
vos.'‘žygiai visiems liudija apie Komunistų Partijos jau 
didoką ir vis augančią rolę šioje šalyje.

Bet kaipo jaunutė ir neperdidelė Partija, jinai dar ne
suspėjo išsidirbti reikiamų pasisekimų rinkimuose. Tam 
žymia dalim .kenkė faktas, kad iki šiol Komunistų Par
tija,, didžiumoje buvo susidariusi iš ateivių darbininkų; 
jai pritariančių darbininkų dauguma taipo pat buvo at
eiviai su stambiu skaičium dar netapusių šios šalies pi
liečiais.

Be to, nuo seniau buvo daugelį apnikęs žiūrėjimas pro 
pirštus į naudingumą parlamentarinės kovos, veiklaus 
komunistų dalyvavimo rinkimų kampanijose. Šį klai
dingą tų žmonių nusistatymą Partija kiek galėdama tai
so, pabrėždama propagandinę ir agitacinę svarbą rinki
mų* kampanijų, kuomet darbininkų minios būna susiin- 
terešavusios politiniais klausimais.

Besiartinant šio rudens rinkimams New Yorke ir įvai
riose kitose vietose, Komunistų Partija uždeda pareiga 
visiems savo nariams kuo veikiausiai dalyvauti kampani
joj/ rinkti piliečių parašus, reikalingus mūsų Partijos 
žmonių įdėjimui į oficialius balsarvimo sąrašus, kolektuo- 
tį tuo tikslu pinigų, dalyvauti priešrinkiminiuose mitin
guose ir kt. Dar daugiau. Komunistams statoma už
davinys įtraukti talkon visiems tiems darbams ir paša
linius, bet mūsų judėjimui pritariančius darbininkus.

Tokią liniją pravedė ir lietuvių komunistų frakcijos su
sirinkimas pereitą trečiadienį Brooklyne.

Kiekvienas lietuvis komunistas privalo eiti rinkt pilie
čių parašų. Pažangių darbininkų organizacijų nariai tu
ri prisidėti prie to darbo. Negana juk vien žodžiais pri
tarti revoliuciniam judėjimui; geros intencijos turi būt 
išreiškiamos praktikiniu veikimu, taip jau ir finansine 
Partijai parama. Tos organizacijos privalo pasiųsti sa
vo atstovus į Partijos platformos ir kandidatų ratifika
cijos (užgyrimo) konferencijas.—Šį sekmadienį, rugsėjo 
8 d.,.2 vai. po pietų, Brooklyne, tokia konferencija įvyks
ta sekcijos Darbininkų Centre, 56 Manhattan Avė., o 
New Yorke—Workers Centre, 26-28 Union Square.

Kai.del piliečių parašų rinkimo, draugai lietuviai iki 
šiol buvo apsileidę; juos suturėdavo kaimietiška,nedrąsa 
arba-’tiesiog nerangumas. Tai iš tokių daugiausia ir gir
disi "murmėjimo: kol kas mes vis tiek rinkimuose dar 
nieko negalime laimėti; Partija siekia perplačiai, ir tt., 
ir ttr

Tokiuose savo nerangumo teisinimuose, žinoma, nėra 
nei logikos. Ar tie draugai mano, kad nieko neveikiant, 
"tumiant vienus metus po kitų, įvyks koks stebuklas ir, 

Tg iš dangaus^ ūmai iškris Partijai pasisekimas su šim- 
:s^tūkstančių bei milionais balsų? Gal jiems atrodo, 
d Partijos intaka savaime išauga be josios narių dar- 
gumo? Ar jie nesupranta, kad tam reikia nuolatinio, 
itlaidaus darbo? Jeigu kurie laukia kokio didelio su
ėjimo, krizio, kuris staiga minias išjudins, tai ir jie 
rotų žinoti, kad be stropios, miklios, užsigrūdinusios 

. .yvose ir kampanijose Komunistų Partijos mažai tebūtų 
revoliucinės naudos ir iš panašaus krizio.

' Parašų rinkimas, draugai, turi dar kitokios reikšmės, |

uz- 
puolė komunistinio dienraščio 
raštinę Chičagoj esančią po 
No. 3301 W. Roosevelt Rd. ir 
sunaikino raktinės rakandus. 
Puolimas padarytas nakties 
laiku iš pirmadienio į antra
dienį. Tai visai panašu į 
‘Vilnies’ puolimą. Tik ‘Frei
heit’ raštinė yra .svetimam na
me, tai neišdrįso fašistai. su
deginti, o pasitenkino 
kandų laužymu.”
Tie niekšdariai 

panašiai Chicagoje, 
New Yorke. Šičia 
sa, nedrįsta pulti 
heito” narna, nes

1,000 DOLERIŲ GASTONIECIAMS NUO 
AMERIKOS LIETUVIU DARBININKU

Argentinos darbininkų 
vaitraštis “Rytojus” (num. 
32) praneša:

“Argentina savo reakcija 
neatsilieka nuo kitų kraštų. 
Matydama, kad darbininkai 
vis daugiau simpatizuoja ko
munistams, tad komunistus ir 
persekioja. Sąryšy su Rugp. 
1 diena tapo areštuota visa 
eilė komunistų partijos narių 
ir nekurie begailestingai buvo 
mušami, iš kurių 
nukentėjo jaunas
draugas Gelman, kurį 
nagaikoniis, kumštimis 
vol veriu rankenomis.

“Visur buržuazija prieš sa
vo galą išmėgins visus savo 
pasiutimo būdus, kad kiek at
silaikius prieš atūžiančią 
timos pasaulinės 
bangą.

“Visa dabartinė 
valdančioji sriovė, 
ir opozicijos viena 
na del nepaprasto
darbininkų judėjimo, 
cija kaltina yrigoženistus, kad 
jie kalti, o šie—opoziciją, ir 
vieni ir antri ruošiasi kaip 
užslopinti darbininkų judėji
mas.”

Šiuo momentu labai svar-i

---- ..f....... r--------L------------ ---------- — 
veda’ma ta didelė darbininku 
byla', jei komuąistai vogtų pi
nigus, skirihmUsi gastohiečiįms? 
Iš ko būtų buvę maitinami Gas
tonijos streikieriai? Ar ne 
žioplas, todėl, yra tas Indrulio 
ir kitų ratelninkų išmislas?

Kuomet darbininkai nutarė 
paaukot šimtą dolerių Gastoni
jos streikieriams, ratelhinkai, 
kai vienas, pradėjo rėkt, kad 
pinigus pavest Amalgameitų li
nijos išdavikiškiems 
kams. Visi žino
malgameitų Unija, nei 
kokios reakcinės unijos virši
ninkai niekuomet nerėmė ir ne
rems masinių darbininkų strei
kų, kuriuos remia komunistai. 
Tie visi viršininkai ne tik patys 
neveda, neremia tikrųjų strei
kų, bet’ jie dar visokiais būdais 
prisideda prie pardavimo bile 
streiko; ! Tą darbininkai turėtų 
aiškiai suprast ir žinot. Tą, be 
abejonės, žino ir patys ratelnin- 
kai, bet jie veidmainiauja, ar
ba sųžiniai tarnauja reakcijai.

jie, tie- 
“Frei- 
patys 

gautų į kailį, bet už tai fa
šistai plėšo laikraščio kopi
jas, pagriebę nuo standų. 
Landžioja po žydų stubas 
ir kursto tamsesnius gai
valus daryti pogromus ant 
komunistų. Ten pat “Vil
nis” nurodo:

“žydų fašistų siutimas ro
do, kad komunistinis judėji
mas tarpe žydų auga, ir todėl 
fašistai siunta. Jie degina at
siųstas pardavinėti kopijas to 
laikraščio; jie! suardė raštinę. 
O kokius žingsnius ateityje jie 
darys, tai pamatysime netoli
moj ateityj. Vienok reikia ti-! 
kėtis, kad tas žydus darbiniu- j 
kus dar labiau suglaus ir* jie | 
pradės energingesnę kovą bu, kad Argentinos lietuviai 
prieš savo tautos fašistus, su-, darbipinkai pastatytų savo 

anį- stipresnių pa-j 
grindų; kad būtų galima 
įtraukti į revoliucinių dar- 
bįninkų (komunistų) orga
nizacijas' kuo didžiausjį 
skaičių lietuvių darbininkų. 
Mes turime pagelbeti argen- 
tiniečiam. Labai gera su
manymą padare ALDLD 
Centro Komitetas, nutarda
mas nupirkti . jiems stato
mąją mašiną., Paremkim 
ji!

Viena darbininkai 
'įsitėmyti, • 1 būtent: šitam 
pasiutiškam darbui pilnai 
pritaria ir jį remia ne tik 
žydų, reakcine įr liberalų 
spauda, bet ir socialistai su 
savo “ F o r w a r d u ” ! 
Ir tai ' visai' logiška. 
Atsiminkim, kad i r 
tarpe lietuvių dalykai pana
šūs: nebuvo nei vieno ant

Užpereitą trečiadienį Brook
lyn© lietuvių kriaučių mitinge 
atžagareiviai ratelninkai statė 
visokias pinkles prieš aukojimą 
pinigų Gastonijos streikieriams.

Daugelis jau žino iš darbi
ninkiškos spaudos pranešimų, 
kad Gastonijoj (North Caroli
na valstijoj) audėjai veda iš
tvermingą kovą prieš darbda
vius už savo būvio pagerinimą.

Toj aštrioj kovoj, kaip ir vi
sose kitose kovose, darbininkai 
mušami, šaudomi ir į kalėjimus 
kemšami. Bet kuomet kapita- 

I listų klasės tarnaitė-valdž'ia 
negit Vien tik.įdėti savo kandidatus į rinkimų sąrašus.įdaėjo iki to, kad nebepasitenki- 
Parasus renkant, skleidžiasi ir žinios apie mūsų Partiją, i na pavienių dąj-binipkų ,žudy-;

‘ ■ tuo būdu ugdoma susidomė-1 mu, o užsimojo užpult ant strei
kuojančių darbininkų jbuypines

P1TTSBURGHAS 
IR APIEL1NKE
Teisina Paleistuvį

Tūlas laikas tam atgal “Lais
vėje” jau buvo rašyta apie nu
baudimą vienais metais kalėji
mai! fotografo Jono Petraičio, 
šv. Kazimiero parapijos komite
to nario, už žaginimą jaunų 
mergaičių savo studijoj.

Tą niekšą labai stojo ginti tū
li biznieriai ir kunigai. Tiesa, 
jiems nepavyko visai tą niek
šą išteisinti, bet visgi, kur rei
kia gerai pašmeravus, Petrai
tis gavo kalėjimo vienus me
tus atpakutavoti už skynimą 
nuo jaunų “medžių” uždraustų 
vaisių, kuomet jo sėbras, atli
kinėjęs tokius pat darbelius, bet 
biednas ir už kurį kunigai ne
užsistojo, tapo nubaustas vie- 
nUolika metų prie suilkių darbų 
kalėj ibiam

Tokiu pasielgimu Petraičio,I 
kurį ; parapijonai skaitė labai į 
“dievobaimingu” žmogum (nes 
Petraitis, kaip ir daugelis pa- 
rapijonų, labai neapkęsdavo bol
ševikų ir abelnai susipratusių 
darbininkų, juos visuomet mo
kėjo gerai niekinti), negalėjo 
nepasipiktinti. Bet už' tai šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Kazėnas labai gynė tą 
niekšą. Jis ir dabar dar vis 
išbara tuos parapijomis, jei tik 
nugirsta, kad pastarieji nume
ta žodelį kitą Petraičio niekin
giems darbams, žinoma, kaipo 
kunigui, tai ir tinka užstoti pa-

I našius gaivalus.

Nauja Draugija
Pastebėjęs “Laisvėj” praneši

mą, kad subatoj, 31 d. rugpjū
čio, pas Šimkus įvyksta susi
rinkimas visų dailės mylėtojų, 
nudūlinau ir aš pasižiūrėti, kas 
ten bus. Kadangi tą vakarą į- 
vyko vietos S. L. Kliubo balius, 
tai į minimą susirinkimą da
lyvių susirinko nedaug, bet su
sirinkusieji, plačiai išdiskusavę 
dailės veikimą Pittsburgh©, pri
ėjo prie išvedimo, kad tokia 
draugija būtinai reikalinga ir 
nutarė tuojaus ją sutverti. 
Draugijai vardas duotas “Dai- 

Tikslas—lošti te-

Pereitą ketvirtadienį drg. R. Mizara, sekretorius bu
vusio Komiteto Šelpimui Lietuvos Baduolių, perdavė 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui, kuris veda 
bylas Gastonijos tekstilinių streikierių, dar $500. Pir
mieji $500 buvo įteikta rugpjūčio 24 dieną, pačioj pra
džioj šitos garsiosios bylos.

Taigi išviso, didelėmis sumomis, Amerikos lietuviai 
darbininkai įteikė jau tūkstantį dolerių gynimui Gas
tonijos kovotojų, kuriem grasina mirtis elektros kė
dėj.

Šitie pinigai, kaip žinoma, buvo renkami šiaurinės 
Lietuvos baduoliams, bet kuomet, dėka fašistiniam 
režimui, jų nebuvo galima ten sunaudoti, tai Komite
tas nutarė likviduotis ir surinktuosius pinigus paskir
ti tam tikslui, kuriam nutars patys aukotojai. Di
desnėj! dalis aukotojų sutiko su Komiteto pasiūly
mais, būtent: išdalinti tuos pinigus pusiau: pusę gy
nimui Gastonijos streikierių ir kitą pusę prieš-fdšisti- 
nįam darbui paremti. Dalis aukotojų savo aukas 
atsiėmė. Išviso, pasak drg. Mizaros, buvo sugrąžinta 
aukotojams arti $1,000.

Šis tūkstantis dolerių tai geroka pagelba darbinin
kams, esantiems šešėlyj elektros kėdės!

Pasak sekretoriaus, buvusis Komitetas greitu laiku 
paskelbs savo galutinas atskaitas.

Kaip senai žmonės pradė
jo sirgdami gydytis, nėra 
tikrai žinoma.

Gilioj senovėj, laukinių 
žmonių neišlavintas protas 
stengėsi ligą nugalėti bur
tais, magika arba tiesiog 
šaukiantis viršgamtinės ga-

cholera Jungtinėse Valstij 
daugumoje vietų buvo paprastu 
dalyku. Pirmutinėj devynio
likto amžiaus dalyj gydytojai 
apie nekurias ligas tik spėti te
galėdavo, ir tai dažniausiai 
klaidingai. 1831-32 m. Euro
pos aštuoniolikoj miestų, kur 
buvo skaitoma apie keturi ir 
pusė milionų gyventojų, iš jų 
50,000 mirė nuo choleros. Ven
grijoj laike tos pačios epidemi
jos mirė vienas žmogus iš kiek
vienų 46 žmonių; Montrealy 1 
iš 20, New Yorke 1 iš 100; 
Albany 1 iš 77. Net 1873 m. 
cholera siautė 19 šios šalies 
valstijų.

šiltinė būdavo kaip kokia 
rykštė. . . ,

Prieš civilį karą 
geltonasai drugys 
prastu dalyku New 
Galveston, Mobile, Key 
Pensacola ir Charleston, 
miestuose. Philadelphia, 
more, Portsmouth, New 
ir kiti miestai kęsdave nuo dau
gybės epidemijų.

Kaip skirtinga yra padėtis 
šiandie. Naujovinė medicina 
tikrai moksliškai pradėjo veikti

Istorikai primena faktą, kad 
senovės žmonių tarpe buvo da
roma mėginimai viešos sveika
tos darbuose. Egyptiečiai filt
ruodavo (iškošdavo) Niliaus 
upės purviną vandenį. Juoza
po šulinys, netoli Gizeh, buvo 

(kastas tris šimtus pėdų per ak- 
Imenį, kol prieita prie tyro van
dens. Visi žinome, kAip fizi
niai sveiki buvo senovės grai
kai. Romėnai pirmiausiai su
prato ventiliacijos (vėdinimo) 
vertę. Jie atvedė tyrą vandenį 
nuo kalnų ir įtaisė požeminius 
vamzdžius išmatų 
traukimui.

Nėra abejonės, 
žygiai buvo labai 
katos palaikymui, 
mesi ne ant mokslinių patyri
mų, o ant abelnojo supratimo. Į nuo didžiojo francūzo moksli-

Vėliaus (viduiamžiuose) ka-ininko Louis Pasteur laikų, nuo 
rai, bloga valdžia, fanatizmas ( ^57 jųį 1885 m. Pasteur sek- 
bei begalinis ištvirkimas nustū- fmingai išrišo klausimą, kad pu

vimas, rūgimas ir panašūs pro
cesai buvo tai, kas paprastai

avo vadinama “savaiminga 
‘ ‘ i”, tai yra būk tokios 

gyvybės formos galėję savaime 
atsirasti iš negyvos medžiagos. 
Pasteuras įrodė, kad įvairios 
ligos žmoguje atsiranda iš au
gimo 
mosi mažyčių augalėlių, 
dabar žinomi kaipo ligų perai 
arba bakterijos.

Toliau medicinos darbas sėk
mingai vystėsi ir vis dar labiau 
vystosi, nešdamas žmonėms ne
įkainuojamą pagelbą.

GEORGE NOBILET 
Pianistas ir Mokyte 

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresvvę Serijų (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Du 
mos Studijoje ir Mokin 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Benson hurst 663

OFISAS 
981 Broadway 

BROOK L) N, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

Mr. George Nobiletti yra Įga 
paliudytas mokinti Progr 

Seriją (Eilę) Piano įlėkei jų, 
kad jų yra mokinama Wasninj 
Universiteto Mokytojų Kolegijo, 
Louise, New Yorko Univers 
New .Yorke, ir kitose žymiau 
moksli įstaigose šioje šalyje. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs 
lumbijos Universiteto Mokytojų 
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius 
šimtį metų daugiausia mokino 1 
vius. F‘ 
mokina.
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti patieks greitą, 
dugnių pamokų kursą busimiem: 
vo mokiniams, kurie rimtai noi 
mokti pianu skambinti.

Mr. Nobiletti pasiekė geri: 
vaisių ačiū savo žinojimui, kur 
įgijo per daugelį metų studijai 
per savo platų patyrimą, kaipo 
’ * ’ ‘ per savo pasekmi

duodama 
Mr. Nobiletti taip pat 

privatinėse

pamokų k 
sp< 

dviejų le 
lekcija priv: 

apima sekai

:: visuotina

kytoja
muzikales programas, 
mokinių.
mokytojas keliose 
kyklose.

Apart reguliario 
Mr. Nobiletti yra priruošė 
kursą, susidedantį iš 
kas savaite— viena 
o kita klasėje.
Klasinės pamokos 
dalykus:

1. Muzikos teori j 
i. ’kos istorija.
t) 2. Klausos lavinimas;

3. Muzikos —--------
kompozicija.

Patyrimas 
mokos klasėje 
da sekamų rezultatų:

1. Paskatina progresą per vai 
nes tarp mokinių.

2. Paakstina mokinius viens 
kito mokintis.

3. Sukelia įvertinimą ir kons 
tyvę kritiką muzikos ir muzikų,

4. Išvysto individualizmą (asn 
bę) ir Luošumą savi išraiškoje 
tuojautinę ir nudugniai apc 
kompoziciją.

Šis puikus kursas, su lab: 
narnomis kainomis, yra atd: 
siems.

Kad sutvarkyt pasimatyt 
Mr. Nobiletti, malonėkite r: 
vardu, 1763 Cropsey Avė., 
lyn, * N. Y.; telefonuokite 
hurst 6631; arba rašykite 981 
way, Brooklyn, N. Y., arba 
nuokite Jefferson 6993 arba 
kite ir atsiųskite šią blanką:

mė žmonių progresą keliais 
šimtmečiais atgal. Tuo laiku 
visos sveikatingumo priemonės ]jrlcĮ< 
buvo suspenduotos, ir žmonės | 
gyvendavo tokiose vietose, ku-1 ___v-Ur
rios buvo tinkamos tik gyvu
liams. Jie retai kada praus
davosi ar skalbdavo drabužius. 
Išmatos būdavo metamos Į gat
ves.

Visos ligos buvo skaitomos 
kaipo dievo bausmė, ir mažai 
kas buvo daroma, kad apsigy
nus nuo jų. Keturioliktam • 
šimtmety užpuolė maras aršiau- j 
šioj formoj, ir per trumpą lai-' 
ką užmušė ketvirta dalį visų: 
žmonių, gyvenusių tuomet ži-, 
nomame pasaulyje.

Taip tęsėsi per kelis šimtus 
metų, ir iš priežasties to maro, 
arba “juodosios mirties 
kad tuo laiku buvo 1 
žmonės buvo sujudinti reikalin- j

Tuo laiku raupai buvo labai iš-
■ J DARBININKŲ

Suradimas vietos sekančiam !)U,VO ir atskirti nuo

ir nesuskaitomo daugini-
kuric

B
Bei

B
U

Dear Sir:
Kindly call at my home in 

gard to piano lessons.

Name .....

Addre

Telephone*

josi .daugiausia tie, kurie dar niekad nebandė V

■i *

buvo parūpintos vietos, kur jie j
KALENDORIUS

T.zeisti. Išdykęs Vaikei;jo.

VA LANDOS: 

2-4 po pintų ir

kai Pi I-ndtu-ji 
iš ko būtų

OFISO

Nuo
Nuo
Nedaliomis:

JOHN S. STANESLOV
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 v 
Rytais ir Nedaliomis pagal sut:

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury,

sekimų jos gyvavime ir bu jo- c i e p i j i m a s , 
jime, nesi Pittsburgho mieste raupai buvo 
bjū^inai : tdkioš * draugijos reikė- tas

Tel. ofiso 780G-W. Nunių 7S0C
DAKTARAS

j Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Aver 

(arti Central Sąnari) 
Cambridge, Mass.

• Tel. Porter 37x9

C

kaip"ąpie politinį veiksnį, ir 
jimas>jąja. . . . . ---vnT4G”i»:’D '

Abelnai, galima sakyt, kad piliečių parašu rinkimo bi- ir šaudyt juo;s šimtai’š, tuohiėt' 
vlv, Kiekvie- i'b 1 uinkai susiprato ir stojo į

nas gi* sykį jau pabandęs, pasakys, kad tame nėra nieko atvirą^mūšį, jau neb|^u^čion^iįs _ . to M j n J X y > X _ J y , . _ rankomis, kad ^pšigiiit. .i :
A ’ 4 j > V L ‘

Ir todėl, kad tie darbininkai 
gynėsi nuo valdžios razbainin- 
kiškų užpuolikų, jie teisiami ir 
grasinami mirties bausme.

Šiandien ne tik Gastonijos 
darbininkų išnaudotojai, bet vi
sa kapitalistų klasė ir jos at
viri ir slapti agentai ir tarnai, 
reakcinių unijų biurokratai-va- 
dai ir visi socialistai visoj ša
lyj smerkia tuos dąrbininkus.

BERLYNAS.—Vokietijoj I »»rl’ininkų tarpe, rodos ne- 
_. J J I galėtų ir neturėtų rastis zmo- 

rabinai paskelbė rugsėjo 4 gaus, kuris neatjaustų savo 
dieną kaipo žydų maldų ir brolių ir seserų, savo klasinių 
pasninko dieną, kad išpra- drau^ sunkios padėties; rodos, 
syti dievo pagelbos žydams, ri/ ne^tiestų savo bl.ol-škoSt 
kapitalistams spausti ara- .(jftrhihink'išk9S j-^slętpiSį raukom i 
bus Palestinoj. 'kad geibėjas ne vieną, bet try-

baisaus. Rinkėjai gana mandagiai priimami. Daugiau 
šiurkštumo parodo tiktai “socialistai”, sąmonihgi darbi
ninkų klasės išdavikai. Net policmanai ir valdžios tar
nautojai pasirodo sukalbamesni už tuos menševikiškus 
buržuazijos pakalikus. . •

Draugai, šiuo momentu nėra reikalaujama iš jūsų Jko- 
kių didvyriškų darbų, nepaprastų pasiaukojimų. Visi 
atlikite dieninius Partijos uždavinius, reguliariu nuolati
niu veikimu, o Komunistų Partija diena iš dienos, mėnuo 
iš mėnesio augs ir drūtes.

CQNSTANZA, Rumunija. 
—Trečiadienį laike manev
rų gaudant trūko kanuolė 

j _ ; ♦. .. . * . .
ant ; Rumunijos kreiserio. 
Vienas kareivis tapo užmuš- 

? P

liką teisiamųjų nuo mirties 
bausmės.

Vienok yra darbininkų iki 
kaulo smegenų perrpirkytų ka
pitalistiniais nuodais. Grupė 
žmonių, ratelninkais vadinamų, 
54 Amalgameitų Unijos Boka
le, Brooklyne, bjauriausiais ir 
nachališkiausiais būdais nieki
no Gastonijos kovojančius 
darbininkus. Tūlas Indrulis 
(aidoblistas) atsistoja ir štai 
kaip pareiškia:

“Gastonijoj neva sustreikavo 
grupė darbininkų, sukėlė riau
šes, kuomet šerifas atvyko tvar
kos daryt, jie jį nušovė ir už i lės R'atelis. 
(ąi yra kaltinami žmogžudystėj, atrus, rengti įvairius vakarėlius 
Komunistai labai remia ir gi- ir siektis prie išvystymo choro, 
pa tųoą. streiĮjįerius., Jeigu lo- 
Kltfas' huUftų hukoV įJhigų! Tai 
jau tik neduot I. L. D. (Tarpt. 
Darpinhikų įApsigy.nipiųi); ųęs 
ta * organizacija |kdjĮiuįiiptį, 
o' jie všisur ir visuomet baisiai 
vagia.”

Panašia prasme, tik kitokiais 
žodžiais, kalbėjo ir kiti ratel
ninkai (socialistai ir tautinin
kai), o katalikai pasisakė už 
rėmimą gastoniečių.

Visas svietas jau žino, kad 
streikieriai jokių “riaušių” ne
kėlė, taip pat visas svietas ži
no, kad komunistai visur ir vi
suomet remia ir gina streikuo
jančius darbininkus, o juo la
biau Gastonijos streikierius nuo 
ųiirties bausmės (tą ir pats In
drulis pripažino), ir', vienok, jis 
vartoja bjauriausią demagogi
ją, primesdamas komunistams* 
vagystę. 
, įjeipų taipi^ūtų; 
lis prasimano, tai

Mokestis, į' draugiją nustatyta 
nąrianąs 10 centų į mėnesį; kol 
kas, jokio'įstojimo neimti. Lai- 
kiiias komitetas išrinktas iš šių 
drhugų: J. Urmono, J. Melnie- gurnu apsisaugoti nuo tos ligos, i ‘ 
nes, J. Urbono, E. K. Sliekiė- 1 
ries, M. Urmonaitės, V. Budni- siplėtoję, ir raupais sergantiems 
kaitės ir J.- D. Slieko.

. KAUNO laikraščių kios-
, kuose parduodama bolševi- 

” kaip kų ekonominiams reikalams 
vadinama, I oficiozas “Ekonomičeskaja

susirinkimui ir kiti prirengia
ntieji dalykai pavesta komite
tui. Komitetas žadėjo plačiai 
informuoti Pittsburgho ir apie- 
linkės lietuvių visuomenę apie 
naująją draugiją ir jos darbuo
tę per dienraštį “Laisvę.” Na
rių viso minimame susirinkime 
įstojo, pasimokėdami po 10 cen
tų, kaipo mėnesinių duoklių, 
penkiolika.

jAš. nuo savęs vėlinu naujajai 
draugijai kuo geriausių pasi
sekimų jos gyvavime ir

kitų.
Palengva žmonių padėtis pra- j Rugsėjo 7 d.:

i dėjo gerintis, nors progresas i —Narodovolcai nutaria nu
buvo nepaprastai mažas. Prie- j ^udyt carą Aleksandra Antra- 
tarai ir tamsumas buvo pasi-|j; 1879.
rengę sutriuškinti tuos, kurie. .—Vengrijoj suareštuota 250 
drįso atskleisti gamtos lapus. komunistu 1927.

1628 m. Harvey turėjo daugi
sunkenybių net iš mokslininkų i Rugsėjo 8 d ’
pusės kol privertė pripažinti' jo i _Prasidgjo Kornilovo pučas 
atrastą kraujo cirkuliaciją (aP-'Rusijoj 1917
linktakij, žmogaus kūne). Kol | _15(; angliakasiu žuv0 ka. 
Jennerio nebuvo sumanyta : sykloj> Heijo> Korgjoj> 1925.

, 1798 metais, j —Anglijos darbo unijų va- 
buvo taip papras-jdai reakcininkai nutraukė viso- 

dalykas, kaip šiandie kius; ryšius su Sov. Sąjungos 
tymai. Nuo 1830 iki 1860 m.'fdarbo unijom, 1927.
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Lavinimosi Kampelis
N. Lenin ,

SOCIAL-ŠOVIN1STAI, MARKSISTAI IR 
KARO KLAUSIMAS

(Tąsa)
II Internacionalo

Trečias

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

» - Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duod 
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6G31
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993
Mr. George Nobiletti yra įgaliotas 

ir paliudytas mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę) Piano Lekcijų, kaip 
kad jų yra mokinama Washingtono
Universiteto Mokytojų Kolegijoj, St. 1 
Louise, New Yorko Universitete, 
New*Yorke, ir kitose žymiausiose 

• * mokffo ‘ įstaigose šioje šalyje. Mr. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs Co- 
lumbijos Universiteto Mokytojų Ko
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius de
šimtį metų daugiausia mokino lietų

jų dabar jau patys 
jis priruošė speciali 

patieks greitą, nuo 
kursą būsimiems sa

a-

vitfs. Daugelis 
mokina. Todėl 
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti 
dugnių pamokų 
vo mokiniams, kurie rimtai nori iš
mokti pianu skambinti.

Mr. Nobiletti pasiekė geriausių 
vaisių ačiū savo žinojimui, kurį jis 
įgijo per daugelį metų studijavimo, 
per savo platų patyrimą, kaipo mo
kytojas. ir per savo pasekmingas 
muzikales programas, duodamas jo 
mokinių. Mr. Nobiletti taip pat yra 
mokytojas keliose privatinėse mo
kyklose.

Apart reguliario pamokų kurso, i 
Mr. Nobiletti yra priruošęs speciali 
kursą, susidedantį iš dviejų lekcijų 
kas savaitė— viena lekcija privačiai, 
o kita klasėje.
Klasinės pamokos apima sekančius 
dalykus:
* 1. Muzikos teorija; visuotina mu- 

Jūkos istorija.
m\2. Klausos

3. Muzikos rašymas, diktavimas ir 
kompozicija.

Patyrimas yra parodęs, jog pa
mokos klasėje, be kitų dalykų, duo
da sekamų rezultatų:

1. Paskatina progresą per varžyti
nes tarp mokinių.

2. Paakstina mokinius" viens nuo 
kito mokintis.

3. Sukelia įvertinimą ir konstruk- 
tyvę kritiką muzikos ir muzikų.

4. Išvysto individualizmą (asmeny
bę) ir liuosumą savi-išraiškoje, per 
tuojautine ir nudugniai apdirbtą 
kompoziciją.

Šis puikus kursas, su labai priei
namomis kainomis, yra atdaras vi
siems.

Kad sutvarkyt pasimatymus su 
Mr. Nobiletti, malonėkite rašyti jo 
vardu, 1763 Cropsey Ave., Brook
lyn, N. Y.; telefonuokite Benson
hurst 6631; arba rašykite 981 Broad

way, Brooklyn, N. Y., arba telefo- 
Jiuokite Jefferson 6993 arba išpildy- 
kite ir atsiųskite šią blanką:

lavinimas; ritmas.

yra parodęs, jog pa-

Dear Sir:
Kindly call at my home in re

gard to piano lessons..

Name ___________________
Address

Telephone

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

799 Bank StreetnanK orreet
x, .’ j (virš Banko) Waterbury, Conn.

SCRANTONO MARGUMYNAI da kelia į padanges, kaipo 
prakilnius darbus.

Na, duokim sau, jei tas atsi
tiktų Sovietų Rusijoj, kad koks 
raudonarmietis ar bolševikas 
išeitų ant gatvės nuogas, tik 
su moteriškomis kelnėmis. Oi, 

' kiek tai būtų riksmo, kiek tai 
i šauksmo, kad Rusijoj, 
žmonės pametę sarmatą,' 

I nuogi vaikščioja gatvėmis ir 
iš rengėjų Ljar ...! Bet Amerikoj 

viskas prakilnu. Aš gerai at-, 
'menu, kaip pora metų tam at-: 
j gal, Maskvoj tik įvairaus spor- 

tarpu einaho mylėtojai mankštymosi rū- 
,” nes nuo;puoso žaidė sode ar prie, upės, 

o pasaulio kapitalistinė spau- 
i da rėkė visa gerkle, kad Mas
kvos jaunimas nuogi paroduo- 
ja Raudonojoj Aikštėj. Mat,j 
ten ))• čia, tai du skirtingi da
lykai.

pranešimų irgi spaudoj 
mato, nors buvo ir iš “Laisvės” 
štabo du atstovai. O buvo 
gražaus svietelio, ir piknikas

nesi-

ir

turėjo būt pasekmingas visais! būtu 
atžvilgiais, tat neprošalį, jei |jau " 
kas apie tą įvykį ii- spaudoj,; n‘UOo
prisimintų, ypač 
tarpo.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos
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 Pietų Amerikoj.' vajai” vyriausybei, besiran- 

I dant jai keblioj padėty vie
toj jos keblumų panaudoji
mo revoliucijai. Jei paimt 
visas Europos šalis ištisai, 
jei atkreipt domę ne į pa
vienius asmenis (nors ir au
toritetingiausius), tai pasi
rodys, kad kaip tik oportu
nistu sriovė virto svarbiau
siu social-šovinizmo rams
čiu, o iš revoliucionierių lio- 
gerio kuone visur sklysta 
didesnio ar mažesnio nuosa- 
kumo protestas prieš jį. Ir 
jeigu paimt, pavyzdžiui, pa
kraipų susigrupavimą Štut
garto 1907 m. tarptauti
niam socialistų kongrese, tai 
pasirodys, kad tarptautinis 
marksizmas buvo prieš im
perializmą, o

žlugimas ’
socialistai 

iškilmingai pareiškė 1912 
m. Bazely, kad jie žiūri j 
būsimą 
į visų 
rystę” 
dalyką, 
tint kapitalizmo puolimą, i 
neišvengiamai gimdydamas 
prieš jį revoliuciją. Užėjo 
karas, užėjo križis. Vietoj 
revoliucinės taktikos daugu
ma social-demokratų parti
jų ėmės vykdyt reakcinę 
taktiką, stodama savo • vy
riausybių ir savo buržuazi
jos pusėn.

' išdavimas reiškia II Inter
nacionalo žlugimą (1889- 
1914), ir mes turime išsiaiš- oportunizmas 
kint, kas tą žlugimą iššau- vo už jį. 
kė, kas pagimdė social-šovi- 
nizmą, kas davė jam spėkų 
Social-Šovinizmas Yra

Baigtas Oportunizmas
Per ištisą II Internacio

nalo gadynę visur ėjo kova 
social-demokratų partijose 
tarp revoliucinio ir oportu- 
nistinio sparno. Visoj eilėj 
šalių buvo sukilimas tąja li- 

^nija (Anglija, Italija, Ho- 
landija, 'Bulgarija). Nei 
vienas marksistas neabejojo 
del to, kad oportunizmas iš- 

; reiškia buržuazinę politiką 
darbininkų judėjime, išreiš
kia interesus 
buržuazijos ir 
buržuazėjusių 
dalies sąjungą 
buržuazija prieš 
mases, prieš pavergtųjų ma
sių reikalus.

Objektyvinės XIX šimt
mečio pabaigos sąlygos 
ypač stiprino oportunizmą, 
versdamos buržuazinio le
galumo išnaudojimą šunuo
degavimu prieš jį, sudary
damos mažą darbininkų 
klasės biurokratijos ir aris
tokratijos sluogsnį, pri
traukdamos į i 
kratų partijų eiles 
smulkiai-buržuazinių 
dovų”.

Karas pagreitino 
mąsi, pakeisdamas oportu- j. . .
nizmą social-šovinizmu, pa-icm10 proletariato skaldy- 
keisdamas slaptą oportunis-j1 .
tinį susivienijimą su buržu-| Kad ir kaip butų 
azija atviru. Tuo tarpu ka-1 atskirais atsitikimais kova 
ro vyriausybė visur įvedė 1^ viešpataujančiais dauge- 
karo padėtis ir uždėjo ant- ;^-įe organizacijų ^oportunis- 
snukius darbininkų ma-1 
sems, kurių senieji vadai 
kuone perdėm perėjo į bur
žuaziją.

Ekonominio oportunizmo 
ir social-šovinizmo pagrin
das yra vienas ir tas pats: 
interesai mažo privilegijuo
tų darbininkų sluogsnio ir 
smulkiosios buržuazijos, gi
nančių savo privilegijuotąją i 
padėtį, savo “teisę” rankiot 
trupinius pelnų, suvogtų 
“jų” tautinės buržuazijos, 
beplėšiant jai svetimas tau
tas, besinaudojant jai savo 
visagalia padėtim ir tt.

Idejiniai-politinis oportu
nizmo ir social-šovinizmo 
turinys yra vienas ir tas 
pats: klasių bendradarbiavi
mas vietoj jų kovos, atsisa
kymas nuo revoliucinių ko
vos priemonių, pagelba “sa-

Viso pasaulio

Europos karą, kaip 
valstybių “piktada- 
ir reakcioniškiausią 

kurs turi pagrei- • i i • n •

Tas socializmo

nunešti pas dvasišką asa- 
kad tas

su antru

jam įdėtų dūšią, 
moteris, kuri ve- 
vyru, pusiau be- 
katalikų žmonių,

Kelios savaitės atgal čionai 
atlankė garnys vieną dievo
baimingą moterėlę. Bet kad 
atlankė garnys, tai dar daly
kas tuomi neužbaigtas, nes 
naujas pasaulio pilietis buvo 
dar be dūšios, pagal katali
kišką tikėjimą, todėl gimęs 
kūdikis iš katalikės motinos 
dar buvo ne katalikas. O kad 
jį padarius kataliku, tai rei
kia 
ba, 
Bet 
d u s
dieviu, prašė 
kad nuneštų jos kūdikį į krik
štą, tai tie visi atsisakė, todėl 
biednai moteriai nieko neliko 
daryti, .kaip tik prašyti bedie
vio kūmo ir kūmos, kuri irgi 
jau du metai neužsimokėjus į 
parapiją ir nebuvus ausinės, 
nes karštai tikinti moterėlė 
manė, kad nors ir bedieviai, 
bet jos prašymo išklausys: nu
neš ir apkrikštys jos kūdikį. 
Nors kūmas P. P. ir nurodė tai 
moteriai, kad kun. Kuras jį 
nepriims, kaipo bedievį, krikš
to tėvu tam kūdikiui, bet ti
kinti 
kad

' kaip 
savo

moteris tam netikėjo, 
toks “dvasiška” asaba, 
kun. Kuras, nepaisys ant 
katalikiškų pareigų ir lie

Serą n to n e šiuo 1 
didelis “sujudimas, 
26 iki 31 rugpjūčio Amerikos! 
legionieriai tęsia savo su važia-j 
vimą, arba parodymą išgveri- 
mo. Svarbiausias tų juoda
šimčių tarimas, tai kad Penn
sylvania valst. būtų pati pir
mutinė už visuotina ėmimą 
(draftą) visų sveikų vyrų ka
riuomenėn, esant reikalui. 
Taipgi nemažai kalbėta ir 
kaip pasekmingiau laužyti 
darbininkų streikus. Tai vis
kas, kuo tie imperialistų pa
stumdėliai rūpinasi. Taipgi į 
nemažai parodė ir laukinio iš-' 
gverimo, nes girtų legionierių ■ 
pilnos gatvės ir daug visokių i 
“šposų” prikrėtę kaipo didvy
riai. Geriausia atsižymėjo, 
tai du iš visos tos gaujos, ku
rių vienas užsimovęs moteriš
kas “bloomers” ant savo nuo- 

korsetą” tik 
ant apatinių trumpų kelnaičių 
ii* spacieravo po miestą. Rim
ti žmonės, pamatę tokius su
tvėrimus, tikrai manė, kad tai; 
piliečiai iš “Far View” karaly
stės (beprotnamio), bet jų nie
kas nedrįso užkabinti, jie nau
dojosi “demokratija” pilnoj to 
žodžio prasmėj. Kita gauja 
iš tų tėvynainių raiti ant kar
vės nujojo į miesto rotušę pa
gerbt miesto gaspadorių. ži
noma, tas tai pilnai atatiko. 
O betgi tą visą kvailiojimą, tą 
išgverimą kapitalistinė spau
da giria ir didžiuojasi savo ša
lies didvyriais, būk jie karštai 
diskusavę pereito karo įvy
kius, kad net du pamiršę ap
sirengti, jie manę, kad dar vis 
esą apkasuose, nors jie vaikš
čiojo Scrantono gatvėmis. Po
licija davė pilnutėlę valią le
gionieriams, tai tie ir darė, 
kaip tik kur norėjo. Ir tą vis
ką vietinė kapitalistinė spau-

"RYTOJAUS” KAINA:
Metams Pusei____ $1.50

Rumboniškis.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

Telefonai: So. Boston IG62—1373

A. J. KUPSTIS

tarptautinis išgelbės ( ?—Red.) dievui du- go kūno, o kitas 
tu tada bu- iI tys.

I ir
Oportunizmu

iš velnio nagų—nekrikš- 
Ji užsispyrusiai maldavo 

gana, kad P. P. apsiimtų 
būt kūmu, ką pastarasis ir pa
darė, nenorėdamas griežtai at- 

Bet kada atsilankė
Vienybė s u

* Yra Darbininkų Susivieniji--sisakyti
mas su “Savąja” Bui žuazi-1 pas kun. Kurą, Ui viskas taip 
ja ir Tarptautines Revoliu- stojosi, kaip jis sakė, kad ne- 

cinės Klasės Skilimas priims. Ir nepriėmė. O ka
dangi tikinti to kūdikio motj- 

kad tas bedievio 
: neparvež- 

• sakytų, kad 
apkrikštytas, tai su kūmais iš
leido ir savo dukterį pridaboti.

Pereitąją gadynę, iki ka- na bijojo, 
ro, oportunizmas buvo lai-l«motas neapgautų: 
komas neretai nors ir “nu- nckrikštytą ir 
krypimu”, “kraštutinybe”, 
bet vis tik teisėta, sudėtine j Tokiame atsitikime, kūmas at- 

partijos! sidūrė tarpe kūjo ir priekalo: 
Darodė' kad ne’ namo, nei tęst kelio- 
' nebegali- >’? tolyn-...Vienok, nusprendė, 

nuno- yįu kūdikiu, todėl apkalėdojo 
atliko iki galo savo ro- net penkis jklebonus, skirtingu

smulkiosios 
menkos su- 
darbininkų 

su “savąja” 
proletarų

social-demokratų 
dalimi. Karas 
šitai ateityj yra 
ma. Oportunizmas “ 
ko”, 
lę buržuazijos emisaro dar- tautų 

j reikalą.
Iš tokio 

m o net ir 
si pikti n o, 
pačius kūdikio tėvus, kurie la
bai supyko ir pamatė, kad ku
nigams nerūpi išganymas dū
šių, bet dolerių, ir net ketino 
u ž s i p renumeruoti “Laisvę.” 
Todėl krikšto tėvas turėtų ne
pamiršt, bet atlankyti savo 
krikšto sūnų ir suteikti jam 
šviesos žibintuvą, užrašant tė
vams “Laisvę,” kad tas kū
dikis augtų darbininkiškoj 
dvasioj ii- kad jo tėvai pasto
tų sąmoningais žmonėmis, o 
nepasiliktų tamsiais bažnyčios 
vergais, kaip kad buvo iki 
šiol.

bininkų judėjime. Vienybe 
su oportunistais virto išti
sa veidmainyste, kurios pa
vyzdį mes matome Vokieti
jos social-demokratų parti
joj. Oportunistai 
svarbiaisiais 
(pavyzdžiui,
balsavime) stojas su savo 
ultimatumu, vykdydami jį 
gyveniman 
plačių ryšių 
sąjungų valdybų savo dau
gumos buržuazija ir tt. Vie
nybė su oportunistais reiš
kia dabar faktinai darbiniu-

visais 
atsitikimais 

rugpjūčio 4

pagelba savo
su profesinių

social-demo- kų klasės atidavimą “savo- 
daug į 

a

Vienok, nusprendė, 
kad negrįžt namo su nekrikš-

iki atliko ta

kun. Kuro p ašie Įgi
lę aršti katalikai pa
jau nekalbant apie

” tautinės buržuazijos 
pajy_ j žinion, sąjunga su ja sve

timų tautų spaudimui ir ko- 
Ivai del visagalių privilegijų;
Statai yra visu šalių revoliu- protokolo dar ir po šiai dienai 

- - - neteko pastebėt organe “Lai
vėj.” Kažin ką konferencijos 

e i sekretorius veikia, kad nepa
tinki talpina tarimų į spaudą? La

bai blogas daiktas ką nors vil
kint.

vysty

Jau daugiau kaip mėnesis 
laiko po įvykimui A. L. D. L. 
D. 12-to Apskričio konferenci
jos, bet konferencijos tarimų,

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

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

Argentina

i ‘GERAI PATAIKOT’

tais, kad ir kaip būtų savo
tiškas atskirose šalyse dar
bininkų partijų nuo oportu
nistų valymo procesas, tasai 
procesas yra neišvengiamas 
ir naudingas. Reformisti- 
nis socializmas merdėja; 
gimstąs socializmas “bus 
revoliucinis, nesutaikomas, 
maištiškas”, kaip teisingai 
yra išsireiškęs francūzų so
cialistas Polis Kolei.

25 d. rugpjūčio įvyko pikni
kas. Valley View parke “Lais
vės” naudai, bet apie jį jokių

i Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961

I Grand St., Brooklyn, N. Y. "GERAI 
PATAIKOT PADARYT' CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik

I lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumoriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii-

I 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 
ji} parsitraukia.

Į 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 progresyvi škas lietuvis,
I užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 1 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos

1 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 Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugi? cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga- . . 

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame .. 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas: '

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

Žemnamijos, Apdraudos 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

ir

iki

CASTON ROPSEVICH

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo t

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

MM

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir kctvergai.s:
1218 So. 101h St., Camden, N.

LIETUVIS GRABORIUS

z e m ą

JONĄ

.Norintieji ge
riausio 
Davimo

J.

■*

patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

Ml

Naujas Knygų Katalogas

(Bus daugiau.)

Subankrutavo Krautuve

Chicago, Ill.3210 So. Halsted St.

KNYGYNAS “LIETUVA”

Bell Phone, Poplar 7545

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

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

MB?
TAURAGĖJ užsidarė su

bankrutavusi ūkininkų są
jungos krautuvė, 
riams likę apie 
tūkstančių litų 
Nesenai užsidarė
sąjungos bankelis, taipgi su 
nuostoliais virš 10,000 litų.

Kredito- 
dešimts 
skolos, 

tos pat

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
dėlis pasaulyj. Reikalaukite katalogo—prisiusime dykai. 

Kreipkitės šiuo adresu:

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

stebūklingų žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri, 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų 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.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligrjl 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči, 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

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

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

Lietuvaitė Fotografistė 
fotografuoju, didinu ir numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir n ed JI lo
mia nuo 9:80 iki h vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB
WILKES-BARRE, PA.

MH0



Puslapis Ketvirtas T LĄISVfi ’

s Keršto širdis -

I MARYTĖ
(Apysaka iš Našlaitės Gyvenimo Rusijoj)

visu savo įsiutimu, sudarkė taip puikų pa- metus, daug darbavosi minė- 
vasario vakarą. Lietus pyle visu smarku- ;^p°j ir £*??lnai dm*bi- 
mu; be perstojimo žaibavo ir trankėsi per- ejime. ra.pgi

yra nuolatinis “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojas. Apie 
jo draugę neteko daug patirti,

M.

(Tąsa)
“Tai ko tokia nusiminusi? Bijai, kad iš 

darbo neatleisčiau? Nenusimink.”
Tuom pačiu tarpu Marytė pajuto, kaip 

Petrovas smarkiai pasuko duryse raktą ir 
skubiai ištraukdamas jį įsidėjo į savo ki
šenių.

“Ką tamsta darai?” persigandusi suriko 
Marytė. “Kam tamsta užrakinote duris? 
Leiskite man išeiti. Jeigu norite, atleiskite 
mane nuo darbo, tik leiskite man išeiti. 
Jeigu neatrakinsite tuojau durų, aš šauk
siu pagelbos. Ar girdėjai tamsta?! Atra
kinkite duris”, verkiančiu balsu maldavo 
Marytė.

Petrovas tik ironiškai šypsojosi, kramty
damas savo storą apatinę lūpą ir be persto
jimo sukdamas savo ūsus, ir tarė:

“Nesikarščiuok, tu mano paukštele. Ar

kūnas; vėjas, sukdamas ir švilpdamas, dau
žė namų langinyčiomis, kitas visai nuplėš
damas sudaužė, numesdamas į gatvę. Nuo tik tiek žinau, kad drg. 
smarkaus sukančio vėjo užgeso ir daugybe Paulinaičiūtė-Adomaitienč yra 

, liuosa nuo religinių prietarų.
Kiek teko patirti, tai jauna

vedžiai rengiasi apsigyventi

gatvės šviesų, kas (Jare gatvęs tamsiomis ir 
nejaukiomis. Todėl visos gatvės, kurios dar 
taip nesenai buvo pripildytos : 
kur tarytum buvo suplaukę visi miesto gy
ventojai, kad pasigerėti taip maloniu pa
vasario vakaru, dabar liko tuščiomis. Visi 
išsislapstė po’ savo pastogėmis. Niekur ne
simato gyvo sutvėrimo. Tik kur-ne-kur 
pasislėpęs durų tarpe susitraukęs 
policistas, nedrįsdamas pasirodyti gatvėje.I 
Visos gatvės dabar tarytum nušluotos J 
niekur nesimato gyvo sutvėrimo. Smarkus ! 
vėjas, švilpdamas ir nešdamas lietaus baii-d 
gas, suko ir draskė viską, kas tik papuolė, 
jam ant kelio, tarytum norėdarlias’ pakelti' 
namus ir nusinešti su savim. Tik iš vieno i 
mūrinio namo, ant Įjūrio, žaibo apšviečia-j 
ma, matėsi didelė iškaba “Petrovo dirbtu
vė”, išbėgo jauna mergaitė. Jos drabužiai!

Iš Bridgewaterio aukų:
July 13 $20.75

July 20, Bridgewater 
Darbininkų Koopera- 
tyvės Draugovės 48 
poros čeverykų (po 
$3.50) gastoniečiams, 
vertės

August 31, 
surinkta

$168.00 
Dirbtuvėje

$70.26

žmonėmis, Maspeth, N. Y.
Nuo savęs jaunavedžiams 

linkiu gero pasisekimo šautai-i 
koj gyventi ir grumtis su gy-! 
veninio bangomis, neapleisti! 
darbininkiškų organizacijų, o j 

j su didesne energija dirbti irj 
stovėjo I kovoti prieš šią sutrūnėjusią 

; turčių besočiu sistema.
A. K.Gausinga BridgewaterioDarbininkų KooperatyvoAuka Gastoniečiams

gi aš jau toksai baisus, kad tu taip pabūgai nudraskyti, plaukai išdraikyti ir i

Sykiu $259.01
J. Tolivaiša.”

PLATINKITE “LAISVĘ

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

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

Taipgi Smuikos, Mandolinos, Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių daigių (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiunčiain i namus. 
Taisom ir tūninam Pianus ir Gramafonus.

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

Telephone, Stagg 5633

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia 
tu s

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima įdrkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu iaiku.
A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

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

manęs? Žiūrėk, lauke audra. Ko taip sku
biniesi?”

Marytė tik žvilgterėjusi per langą pa
matė, kad smarkus lietus pylė visu smar-| 
kurnu be perstojimo. Blizgėjo žaibai ir 
smarkus vėjas, švilpdamas ir 
daužė namų langinyčiomis. i 
nebaugino Marytės. Ji norėjo tik kuo grei
čiausiai pasprukti iš dabar suprantamų jai 
kilpų.

“Atidaryk tamsta duris arba aš šauksiu 
pagelbos,” verkia Marytė.

Matydama, kad Petrovas vien tik šypso
josi ant jos maldavimų, jo akys žibėjo kaip 
liūto rengiantis užpulti savo j 
auką, Marytė skubiai puolė prie durų ir 
smarkiai abejomis savo rankomis mušda
ma į jas pradėjo šaukti: “Gelbėkite, gel
bėkite !”

Petrovas tik ironiškai šypsojosi, nei ne- 
sikrutindamas iš vietos. “Gali sau šaukti, 
paukštele, kiek tik tau patinka. Tu žinai, 
kad dabar dirbtuvėj nieko nėra, ir tavo 
balso niekas neišgirs.”

Sekamas laiškas pats už sa
ve kalba:

‘ * B r i d ge w ate r, M ass.
August 31, 1929.

NOTARY

PUBLIC

I VI1DQTK 332 WEST BROADWAY L llUlullu So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

rankos nubraižytos. Visa jos išvaizda pa
naši į pamišėlę. !

Mergaitė, atsiradusi ant gatvės, bailiu ir | Brooklyn, N. Y. 
greitu žvilgsniu pradėjo žvalgytis į 1 

Ipuses; ašaros tarytum upeliais Lėgo 
Pajautusi smarkiai pilantį 

gaitė, tarytum mčgin- 
Į dama surinkti visas savo spėkas, svyruo-!
dama ii atsiiemdama į namų sienas, pi a- j bjnįnkai vėl suaukojo $70.26. j 
dėjo bėgti tamsia Lidovo gatve. Pasiekusi | čionai yra čekis Tarptauti-! 
dar šiaurinę Baseino gatvę, ji sustojo prieinam Darbininkų Apsigynimui! 
seno, mažiuko, susmukusio namelio, kur su! (international _ Labor ne
dideliu vargu, vos tik pajėgė atrakinti duris ; fcnse)’ ‘<I/aisve £.er.du?s 
savo mažo kambarėlio, kuliamo pas pavar-1 organizacijos cent-

, Į r u i.-—Red.).
Senukė jau senai miegojo iš nuovargio!---- - -

savo dieninės kelionės, beelgetaudama del 
savo pragyvenimo. Marytė, netekdama 
spėkų, atsiradusi savo mažame kambarėly
je, parpuolė ant savo mažos loveles. Aša
ros tarytum upeliais bėgo per jos veidą. 
Nuo širdį plėšiančio verksnio grobėjo visds 
jos kūnas. .“Ką aš dabar įdarysiu? Kur 
aš dabar pasidėsiu ? ’Jonuti! kodeB tu neat-1 
pini išp’plbnti mnnp iš t.n žvnrins rmcrn?

L' sukdamas, Jos v^idą.
Bet toji audra Jos kūno Jietų, mergai

^as į Draugai:
Jer I Gastonijos streikierių byla i 
int yra svarbus dalykas; reikia pi-l 

nigų jos lėšoms padengti.
Bridge water D a r b i ii inkų 1 

Kooperatyvės Draugovės dar-i

Telefonas:

Stagg

5043

GR ABORIUS

nelaimingą ggl« senukę gyveno.

’atarnauju visiems be skirtumo ■ 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del. 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-Į j. 
aras dieną ir naktį. Darbą at-J1 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas> 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. f 1

734 Grand Street |
BROOKLYN, N. Y. 1!

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0CK». Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos pe
rėsite niekur.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

Į VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir 
Meldžiam kreiptis pas 
sitikrinti.

Parduodam anglis 
pristatėm į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

krautuvių, 
mus ir per-

ir malkas,

DAR VIENA NEGIRDĖJAI
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampine vieta. Rondos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rondos, žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Tel.:

ištaisytas iš lauko ii' iš 
Kreipkitės tuojaus 
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 16G2-1373

pas

/

Marytė dabar tikrai suprato savo nelai- ėjai išgelbėti mane iš to žvėries nagų? 
mingąją padėtį. Ji žinojo, jog tai tiesa, Kaip aš dabar galėsiu būti tavo žmona? 
kad dabartiniu laiku dirbtuvėje nieko nėra. Ne, o niekados! Aš geriau numirsiu, negu 
Naktinis sargas ateina tik nuo pusiaunak- atnešiu tau :tokį pažeminimą ! 
čio, o toliau gyvenanti žmonės negalės iš- • r
girsti jos šauksmo, nes nuolatinis švilpi- Jos spėkos visai neapleido ir 
mas ir audros daužymas neduos jos balsui i 
pasiekti juos. Verkdama maldavo išleisti

Marytė verkė per kelias valandas, pakol 
, netekdama

sąmones, užmigo.
Jonukas, Marytės sužiedotinis, su ku-

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

ją. Bet Petrovas tik šypsojosi ant jos pra- Uuomi Marytė jau buvo sutarusi neužilgo 
šymo, sakydamas:

“Geriau nesikarščiuok, tu mano paukš
tele. Jeigu būsi protinga ir nesipriešinsi, 
tai geriau išloši. Aš būsiu tau geras, tu 
pati paminėsi, o tavo bereikalingas karš
čiavimasis tau nieko nepagelbės. Tai ge
riau būk protinga ir nepriešink.”

Artinosi prie Marytes, norėjo ją apkabin- dayo su Maryte

apsivesti, del priežasties didelės audros, ne
buvo sode patikti Marytės, nes jis tikėjo, 
kad ir ji negalės ateiti jo pasitikti. Anksti 
iš ryto, eidamas į ligonbutį, kur Jonukas 
mokinosi gydytoju, jis skubiai bego gatvė
mis, kad greičiau pasiekti Petrovo dirbtu
vę, kur prie lango kas rytą jis [pasimaty-

ti. Bet Marytė, smarkiai atšokdama, puo
lė prie lango ir visu savo balsu pradėję 
šaukti pagelbos. Greitai geležiniai stiprios 
Petrovo rankos viena užspaudė jos burną, 
o kita tarytum geležinėmis replėmis su
spaudė jos liemenį.

Marytė visomis savo

o kartais, nebūnant už- 
veizdai, ir trumpai pasikalbėdavo su ja. 
Prisiartindamas prie dirbtuvės lango, Jo- 

I liukas nemažai buvo nustebintas, kad prie 
galėjo atsitikti? 

ir iš tolo 
Prisiar- 

užklausė

| jo nesimatė Marytės. Ka
Juk Marytė kas rytą laukdavo jo 
jau modavo jam savo rankute.

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchurms. 'Savininkai. Tel. Stagg 6533

pajėgomis bandė ti.n?s Prj.e lango, jis nekantriai 
pasiliuosuoti iš jo nagų, bandydama šaukti, ^Kų, arčiau prie lango dirbančių mergai- 

sti-■ čių: “Kur Maryte?’” O ~ J“ 
su
pa- 
ne-

kando ir draskė jį savo nagais. Bet 
prios Petrovo rankos stipriai laikė ją 
spausdamos kaip geležinėmis replėmis, 
kol Marytė, bekovodama, pradėjo visai 
betekti savo spėkų ir sąmonės.

“Dabar tu mano, paukštyte,” uždustan- 
čiu balsu sumurmėjo Petrovas.

Netikėtai atskridusi audra, siausdama’

“Kur Maryte?’” Onyte, artimiausia 
Marytės draugė, papasakojo Jonukui apie 
vakarykštį nuotikį; papasakojo jam, kaip 
savininkas vakare, po darbo, pašaukė ją į 
savo kambarį ir kad greičiausiai ji bus 
paliuosuota nuo darbo, nes šį rytą ji nebe
atėjo į dirbtuvę.

(Tąsa bus)

“LAISVE”
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PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97-tos 

pos susirinkime dalyvavo 
žai narių. Tur būt jie 
karščių, kad vasarą taip 
žai tesusirenka. Vienok, 
bas yra vykdomas,
komisija išdavė raportą 
pelno padarė virš $63. 
šio pelno $40 paaukota skir
tingoms įstaigoms. Pinigai

jaunuolių mūsų kuopoj. Yra 
nusiskundimas nuo jaunuolių, 
kodėl jiems centras knygų nę- 
prisiunčia? Nutarta pasiųsti 
laišką centro sekretoriui ir pa-

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARM A 
. 66 akeriai, 8 kambarių namas 
su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 

'mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTA PAN
Dviem šeimynom, 5-G kambariai, 

netoli skvero, ųauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, .MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli, gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, f7 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

Galima pirkti
Jūsų seną

Įgyt tur-
Matykitc

$6,600 i m etų r 
lengvomis išlygomis.
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga 
tą su mažais pinigais.
Gailių.

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

CITY POINT A
Naujas namas, su visais tol

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

BRI DG EW ATER—-FA RM A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karves, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; parsiduoda už 
$G,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučerne. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. AU'- 
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matyki! Jur- 
geluną. K
"-^=-*^OUTH BOSTON 

''{Krautuvė ir 5 šeimynom kampi
nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznio!i su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

--------TT ;
Mūsų draugės, L. D. S. A. 

5 3 - č i a kuopa, r e Įi g j a , tf 1 k ii i ą 
ant Radzvilos farmos Vūgsė.j'o 
15 d. Visi draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti ir 
praleisti linksmai nedeldienį.

5.50uz u z 
uz

51.7550050
100 62.00

72.25
Litų 
Litų 
Litų 
Litų

už 103.00

10.75 600u zkuo-
ma-
bij°l klausti, kame dalykas? 
m a-!
dar-

Pikniko
; kad 1

Iš

Taipgi pakeltas klausimas, 
kaslink A. L. D. L. D. Centro | 
siuntimo organizatorių vietoj Į 

Geidimo daugiau knygųft Po' 
ilgų diskusijų mūsų kuopos nd- 

” riai stovi už senovės patvarky- l r i. Y. . . .. . mą. Vietoj organizatorių, lex-padahnti sekančiai: Agitaei-|ti d j k
JOS Fondui $10.00; T. D. A.'
$10.00; “Laisvei” $5.00; “Vii-j Komisija iš trijų (Ona Zda
niai” $5.00; “Daily Worker” i nienė, M. Ručienė ir J. V. Sta- 
$5.00 ir argentiniečiam del, nislovaitis) išrinkti pereiti per 
naujo linotype $5.00. Nutar-' draugus ir surinkti knygų del 
ta, kad finansų sekretorius pa- pasiuntimo į Argentiną. Atei- 
siųstų pinigus, kur jie paskir- nantį susirinkimą nutarta lai- 
ti.

Pakeltas
kyti Stravinsko svetainėj, ant- 

klausimas kaslink rą seredą rugsėjo menesio.

97-tos Kp. Korespondentas.

NEWARK, N. J
Rugpjūčio 30 d. susijungė 

draugiškumo ryšiu J. Ado
maitis ir M. Raulinaičiūtė. 
Abu jaunavedžiai yra laisvų 
minčių žmonės.

J. Adomaitis yra nariu A. 
L. D. L. D. Gyvendamas 
Grand Ratfids, Mich.,' buvo A. 
L. D. L. D. 66-tos kuopos or
ganizatorium . per trejus

200
300
400

Litų
Litų
Litų

vuz
uz

21.00
31.25

už
1000 Litų

41.50

700
800
900

uz
vuz
vuz

82.50
92.75

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

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Z.

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi, gerinusį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir nąmus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337 i .



't

šeštadienis, Rugs. 7, 1929 LAISVE

WILKES-BARRE, PA.
Tūkstančiai “Laisvės” Piknike

vieną dainelę, parinktą del 
mainierių. Jai dainuojant, 
daugelis apsiverkė, kuomet ji 
perstatė aiškiai mainierių pa
dėtį ir ko mainierių šeimynos 

s daina labai 
Kalba drg. P.

10 me- 
“Lais- 

vė” gynė ir gina darbininkų 
reikalus, kad “Laisvė” ir to
liau gins darbininkų reikalus 
ir ves jų kovą iki laimėjimui. 
Per kelius atvejus darbininkai 
plojo, kuomet drg. Buknys tik 
suminėjo, kad “Laisvė” kaip 
vedė, taip ir ves kovą už dar
bininku reikalus. Tas aiškiai 
parodė, kad “Laisvės” įtekmė 
dideliais šuoliais auga mai- 
nieriuose. Taip ir reikia. St. 
Kuzmickas, iš Shenandoah, 
dainuoja solo. Sudainavus 
jam, smarkiai plojo per kelias 
miliutas. St. Kuzmickas yra 
vienas iš žymių' dainininkų 
šioj apielinkėj. Nors jis dar 
nesenai pasirodė, bet. ji mai- 
nicriai lab^i myli. Kalba drg.

šęs. Dovanas dalyvavusiems 
sporte davė drg. J. Samuolis, 
rodos, 4 užvalkalus del paduš- 
kaičių. Tai gera auka “Lais
vei.” Varde “Laisvės” tariu 
J. Samuoliui ačiū. Buvo lei-j 
džiami laimėjimui Lietuvos po
litinių kalinių dirbiniai iš 
“Varnių kalėjimo.” Pirmą 
dovaną laimėjo drg. A. Juš- 
kauskas, antras dvi laimėtojai 
atsiėmė ant vietos. Tuomi ir 
užsibaigė p r o g r a m a.

Visi, kurie tik dalyvavo šia
me piknike, linksmai laiką 
praleido, pasimatė su savo pa-i 
žįstamais, kurių per daugelį! 
metų nematė, ir kartu davė di-į 
dėlę moralę ir medžiaginę pa-į 
ramą del savo dienraščio j 
“Laisvės.” šis piknikas 
lieka istoriniu pikniku 
apielinkėj. Pakartotinai 
si prisiminti tas faktas, 
“Laisvės” įtekmė šuoliais au
ga darbininkuose ir kartu au
ga klasinis supratimas.

Mūsų broliai tautininkai, 
kurie giriasi per “Tėvynę,” 
kad jie gana galingi ir turi

BINGHAMTON, N. Y

Rugp. 25-tą dieną į Valley
View daržą susirinko daugiau j susilaukia. J 
dviejų tūkstančių “Laisvės” I patiko visiems, 
skaitytojų ir jos rėmėjų pami-i Buknys apie “Laisvės” 
nėti 10 metų sukaktuves, kaip tų sukaktuves, ir kaip 
“Laisvė” kasdieną tarnauja i 
darbininkams ir gina jų rei-į 
kalus, veda kovą prieš išnau-1 
dotojus, anglių viešpačius ir 
kitus fabrikantus. Reikia pa-j 
sakyti, kad ir patys rengėjai j 
nei nemanė, kad tiek daug su-i 
sirinks žmonių į pikniką ir 
kad tiek daug “Laisvė” turi j 
rėmėjų ir pritarėjų šioj apie-Į 
linkėj. ši apielinkė yra žino-1 
ma plačiai visur, kaipo tam-1 
siaustas kampas. Daugelis 
lietuvių darbininkų yra suvar
žyti fanatizmo retežiais. Vie
nok nepaisant to, mainieriai 
pradeda matyti, kas yra jų 
tikras priešas ir kas jų kla
sės reikalus gina. Šie tūkstan
čiai darbininkų, susirinkę į 
“Laisvės” pikniką, aiškiai pa-į J. Siurba. Jis trumpai kalba 
rodė, kad jie žengia dideliais | ir prisimena keliais sakiniais, 
žingsniais pirmyn į klasinį su- kad mes visi darbininkai turi-, 
pratimą ir kartu ruošia kelią į me būtinai daugiau 
į naują ateitį. Tas duoda daug savo klasės reikalais 
daugiaus drąsos ir energijos. voti 
“Laisvei” žengti pirmyn, gi- • 
nant darbo klasės reikalus ir 
vesti kova, v

Kiek teko patirti, buvo iš 
šių kolonijų: Shenandoah, Mi-į 
nersville, Frackville, Mahanoy 
City, Tamaqua, McAdoo, Fo-■ 
rusit City, Scranton, Throop, j ___ _ lv
iš Brooklyn© ir Philadelphijos ! tęsėsi daugiau, kaip valandą i šams-tautininkams 
ir iš visų Wilkes-Barre apie-į laiko, 
linkės skaitlingai susirinko.

Prasidėjus programai, She
nandoah Lyros Choras sudai
navo keletą dainelių, vadovau
jant šiurikui. Nors ne visi 
choristai buvo, bet gražiai dai- .
navo. Solo dainuoja A.' Pie- Red.) ir’-nebuvo galima atlik- 
teriūtė. Ji šį kartą dainavo! ti visų, kiek jis buvo prisiruo-1

rūpintis! 
ir būda-j 

revoliucinę Komunistų i 
Partiją Amerikoj. Drg. Kuz-Į 
mickas ir Grabauskas sudai
navo duetą. Wilkes-Barre! 
merginų ir moterų choras su-

Nauji “dievulio” tarnai

Jau kelios savaitės, kaip 
čionai eina tautiškos parapi
jos organizavimas.- Scranto- 
no kunigužiai su pagelba ke
lių vietos lietuvių bando su
sukti naują religinį lizdą.

Kad kunigužiai landžioja 
po lietuvių kolonijas ir jieško- 
si naujų lizdų, tai nėra stebė- 

j tina. Jųjų toks apiatas, kad 
imti pinigus, o nieko už tuos 
pinigus nepadaryti ir nieko 
savo kostumeriams 

| Stebėtina tik tas, kad tūli vie- 
į tos žmonės, buvę nuo bažny-j 
čios atšalę ir pasitraukę, da
bar ranka rankon su kunigu-1 
žiais dirba organizavimo dar
bą. Suėję laisvamanį, jie irgi 
nuduoda laisvamaniais, bot 
“tautos palaikymui” ir “pro
greso darbui,” sako, reikia! 
tautiškos bažnyčios. Tie žmo
nės statosi savo juokui, dau
giau nieko.

Bažnyčia, nežiūrint kurio ti- Leonaitis. 
kėjimo, visuomet eina ranka tų atgal, 
rankon

gina naudotojų klasės rci- 
trukdo 

dieną, tai . nuo pažangos, 
aprašymo nuo supratimo savo klasės rei-jtone 

Mat, jie negali kalų.

džiai randasi.' Yra žmonių,1 
kurie, nežiūrint ar daiktas ti
kęs, ar netikęs, jieško ir puola' 
prie naujenybių. Bet tai yra 
žmonės be pastovumo. Jiems 
visur nusibosta. Apsidžiaugę 
tautiškuoju dievuliu, bodėsis' 
ir juom. Gi. ištikimi Romos! 
bažnyčios žmones vargiai prie I 
šios naujenybės eis, nes jie ga
li matyti, kad “dangaus užsi-j 
pelnymui” kelias ir vienos ir! 
kitos bažnyčios yra peršamas 
tas pats. O rimti laisvama
niai, kurie nenori juokui staty-Į 

i tis, prie tų beverčių naujeny-
neduoti.'bių nepuls.

Naujos parapijos organizuo- 
tojai gali imtis plataus darbo, 
bet kaip jis 
dys ateitis.

D

pasi- 
šioj 

nori- 
kad

daug įtekmės, liepos 4-tą die-
ną turėjo si’J’cngę pikniką ii 

į garsino gana daug per “Tė
vynę.” O po piknikui džiaugė-’.H 
si, kad tūkstančiai buvo žmo- kalus 
nių. Kurie buvo ta 
spjaudosi iš tokio 
ir melavimo.

! nei žingsnio žengti be melo.

seksis—tai paro-

Pastaromis 
girdėti, kad

. Puslapis Penktas

JUOZAS

Tel.» Grr.cnpoint 86XX

Nau- 
biznj.

kainos.
sekančiu adresu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
Brooklyn, N. Y.

Grove St.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažarnės, 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 ypatiškdi. Slaptumas užtik
rinta. * PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

g

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO Ji* M

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

TELEFONAI i
Keystone__  .Main
Bell------------ -- Oregon 5136

KAVALIAUSKASdienomis teko 
pastoviu kunigu 

tai naujai parapijai yra atvy
kęs žmogus pravarde Mažonis, 
o binghamtoniečiams jis yra 
nuo seniau žinomas kaipo J. 

Virš dešimties me- 
visuomet eina ranka tų atgal, jis čia gyvendamas 
su išnaudotojų klase; buvo laisvamanis—liaudinin

kas. Dabar jau atsisukęs apy- 
dąrbininkus ■ kaklę atbulai—kunigas. Tai

nuo progreso,; tas pats žmogus, kuris Scran- 
gąz d i n d amas vysk ū pa

Gritėną, bandė skustuvu pasi- 
p j auti. ž m ogu s—ne p avy d et i-
nos reputacijos.

Senas Laisvamanis.

9669Kuriame gi mieste, kur ran-i 
tautiškos bažnyčios, lie-j 

pakilo progresas, i 
pažengė savo kla-] 
supratime? Nie-Į 

Romos katalikų

dainuoja kelias daineles ir Ai-iY'SC), su visais rengėjais ir vai-idasi
50 ypatų. Ot tuvių tarpe 

darbininkai 
reik alų 

k ui1! Kaip 
kunigai, taip ir tautiškos baž
nyčios atbulkalnieriai perša 
tą pati dangų, kurio patys ne
žino, ir i kurį patys nesiren-

do Choras. Visiems smarkiai kais, buvo apie
plojo publika. Laike pi’ogra-1 b’ tūkstančiai. Daržo sa-l 
mos visi ramiai klausėsi, kuri į vininkas paaukojo tiems varg-jSės . . . . .. - ------ x - ■L-----’------ ; porą dole-

buvo,1’1.1, ^ad nesigraudintų tokio-!
mis nepasekmėmis ir ant to- ’ 
liaus tokių gerų dienų neriui-, 
d avėsiąs.

Po programos 
kurį vadovavo drg. Į 

Botirius, kaip kad ir abu cho
ru jis vadovauja. Ir reikia 
pasakyti, kad drg. Botirius 
gana gabiai veda chorus. Ve
dant sportą drg. Botirių ( ?—

BROOKLYN LABOR LYCEUM

J. Paulius. gia keliauti.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Ar pavyks jiems susisukti 
lizdą? Tai klausimas, kurį da
bar daugelis lietuvių diskusuo- 
ja. šiek tiek pritarėjų pra-

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel.. Stagg 3842
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Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y

TELEPHONE
GREENPOINT UIT

2
2 
n

6102 Grand
Maspeth, L.

Ksaipi) Clermont Avenue 
TELKI’HONEc JUNIPER »7»«

644 Driggs Avenue.
Ridgewoodo Skyrius: 253

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c Pniwlnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIUdH & UUIU rmvdUb bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfho l 3Y (25 centa* ui skrynutę) yru tai kanuolč prieš
UI uu LAA amžiną žmogaus priešą—vidurių vžkietš-
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

UBIIISIHI eiiiūiii

2

5 
2

SBSOI Kr

D s o

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
!S1 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_____________ _________ ORDER BLANK ___ __________________

Siųadr.iMi pinigu* su *avo rcItcuu. užrašykite t

Aft, tenlno panirsfe*. wluniiu jure* VIENĄ DOI.ERI, už kur| winlondkit »au 
pri*iu*ti URBAN’S COLD POWDERS lr URBOLA, *u virai* narody»*H. 
kaip vartoti. 
Vardu*----------------~---------------- - -----------------------------------

Siute..

PIRKĘ PORĄ ČEVERYKŲ, GAUSITE DIRBTUVĖS PAVEIKSLĄ
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO

WORKERS UNION

UNIONAHSTAMP

Bridgewater Darbininku Ko-operatyveDraugove
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KY^-L>A gu REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cials klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla- 
sšs dienomis ir vakarais.

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

New York City

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

.OSXS.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausi laiką. 
Mes garantuojam 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- 

Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
Lietuvis mokytojas

AUTO SCHOOL 
cor. 14th St., N. Y.

ro.
2 vai. dieną. 
L. Tiknus.
NEW YORK
228—2nd Avė.,
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VIETOS ŽINIOS Nubaudė Vaiką už Aukų 
Rinkimą Gastoniečiam

J. KOMARO RISTYNĖS

Važiuokite Busais į 
Lindeną, Nedėlioj

Paskutinis Pranešimas

Harleme (N»w Yorko daly) 
nubaustas dviem dienom kalė
jimo James Simth, 13 metų 
vaikas, negrukas, komunisti
nis jaunasis pionierius, už tai,
kad rinko aukas Gastonijos I 
streikieriams. I

Juozas Komaras, žinomiau
sias lietuvių drūtuolis ristikas, 
imsis Philadelphijoj 
13 d., penktadienį, 
svetainėj bei arenoj
kuom, apie tai būsią pranešta 
vėliaus.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

rugsėjo
< Kokioj

i r su

Nedėlioj, rugsėjo (Sept.) 8 i 
d., 9:30 vai. iš ryto A. L. D. į 
L. D. pasamdytas busas išva-l 
žiuos nuo “Laisvės” svetainės Į 
į Lindeną, N. J., kur Willick’sj 
farmoj, įvyks didelis piknikas; 
mūsų spaudos naudai.

Pasiskubinkite 
ruoti važiavimui, 
ir $2, kaipo kainą kelionės į 
ten ir atgal, nes turime 
anksto žinoti, kelis busus 
imti.

Tai bus paskutinis toks 
delis piknikas šią vasarą 
je apielinkėje; tikimasi 
turėti stambią minią iš visų 
plačių apielinkių.

z Piknike dainuos Maspetho 
Lyros Choras, Ufa dvigubas 
kvartetas. Netruks ir kitų pa
sismaginimų.

Kelrodis: Automobiliais iš 
Elizabetho nuo Broad St. 
Court House pasukite po de
šinei Rahway Ave., (Lincoln 
Highway) iki Style St., Lin
den, N. J. Paskui pasukite 
po dešinei naujai taisytu keliu 
ir davažiuosite tiesiai į pikni
ko vietą. O atvažiavusieji 
traukiniu paeikite iki Cald
well PI.; priešais Regent Te
atrą paimkite busą No. 32 ir 
važiuokite iki Style St.

A. L. D. L. D. Pirmos 
Kuopos Komisija

Rytoj, tai reiškia, nedėliojo, 
8 d. rugsėjo (Sept.), visiems 

' gerai žinomoj vietoj, Forest 
’ Hills Parke, įvyks S. L. A. 83 
• kuopos puikus išvažiavimas, 
j kur bus galima poilsio dieną 
i linksmai praleisti.

Kiekvienas, sulaukęs nedė- 
v . lios, mąsto, kur bus galima 

uzsn egist-j praleisti šią dieną, j
priduodami | rpoc|ej «r ^us prOga g l ą

Bennett Subirsiąs LaGuardia

pa-

šio- 
ten

83 kp. išvažiavime, kur bus 
galima su draugais sueiti ir 
apie kasdieninius reikalus pa
sikalbėti. Taipgi bus įvairių 
užkandžių ir minkštų gėrimų. 
Programa irgi bus.

Kviečia Komisija.

Tammany Hali demokratų 
politikieriai sako, kad rinki
muose galįs gaut daugiau bal- 

j su republikonas Bennett, negu 
pirmiau paskirtas republikonų 
kandidatas į majorus, ex-so- 
cialistas LaGuardia.

SM,000,000 Kalėjimas

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

NAUJA SENO VINCO- 
JURČIUKONIO 
“GEGUŽINĖ”

MASPETH, N. Y.
I/. D. S. A. 91-mos kuopos susirin

kimas bus panedėlj, 9 rugsėjo, pas 
drg. Kalakauskienę, 6139 Perry Ave. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visos na
rės ateikit, yra svarbių reikalų.

Org. N. Greviškis.
(213-214)

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24-tos kuopos su

sirinkimas bus panedėlj, 9 rugsėjo, 
Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Draugai 
ir draugės, malonėkit atsilankyt, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskite ir nau
jų narių.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Kaip Paminėsite “Laisvės” 
Dienraščio Jubilėjų?

New Yorko policijos komi- 
sionierius reikalauja, kad bū
tų pastatyta naujas valstijos 
kalėjimas arti New Yorko. 
Toks kalėjimas lėšuotų apie 
$14,000,000.

Lyros Choro nariai važiuos 
savo specialiu busu į Lindeną. 
Jų busas nuo “Laisvės” svetai
nės išeis 8:30 vai. iš ryto, šį 
nedėldienį, rugs. 8 d. Jie, su
prantama, dainuos ne tik A. 
L. D. L. D. 1 kp. piknike, Lin
dane, t>et ir važiuodami. Sma
gi kompanija. Kiekvienam ly- 
riečiui kelionė busu į ten ir 
atgal kaštuos tiktai po vieną 
dolerį. Busas tikrai puikus.

Visi lyriečiai turi laiku su
sirinkti ties “Laisvės
ne, kad galėtų išvažiuot 
vai. iš ryto.

Jubilėjinis “Laisvės” nume
ris bus antra tiek didesnis, ir 
turės 12 puslapių.

Į tą numerį davė ištiso pus
lapio skelbimą Bridgewaterio 
Darbininkų Čeverykų Koope
racijos Draugovė. Pradeda 
ateidinėti ir iš kitų vietų spe
cialiai tam numeriui skelbi
mai, kuriuos renka įvairių ko
lonijų draugai.

Brooklyniečiai ir newyorkie- 
čiai neturėtų užsileisti kitiems 
ir pavaikščioti pas švarius biz
nierius, paprašant skelbimo į 
minėtą numerį, kuris pasieks 
kelis kartus didesnį žmonių 
skaičių, negu paprastieji mū
sų dienraščio numeriai.

“Laisvės” dienraščio dešim
ties metų jubilėjus Brookly- 
ne bus paminėtas masiniu mi
tingu Labor Lyceum svetainė
je, rugsėjo 22 d., sekmadienį 
po pietų. Jame bus ir gera 
koncertinė programa. Be abe
jo, turėsime toje iškilmėje 
skaitytojų ir “L.” šėrininkų ne 
tik iš 
bet ir

SPORTAS

Nauja daina “Gegužine.” 
žodžiai Seno Vinco, muzika J. 
Jurčiukonio, dainuoja Lyros 
choras Philadelphijoje.

Minėta daina skamba gerai 
ir muzika tinka žodžiams. 
Antra dalis dainos fugato (ma
ža fuga). Muzikos forma tu
ri net keletą įvairumų, bet nė
ra persunki.

Tiktų visiems progresyviams 
chorams ją dainuoti, nes pir
mutinė tokia daina lietuvių 
darbininku muzikos literatūro
je. l

Reikalaudami šios dainos, 
kreipkitės į Lyros Chorą, 4661 
Germantown Ave., Philadel
phia, Pa.

Sek r. M. Beal.
(213-214)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

J. Mitras aukavo $2.00 Gastonijos 
Streikierių gynimui. Pinigai gauti 
per A. Totorėlį ir pasiųsti komite
tui. ' . “Laisves” Adm.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA 
sunkaus darbo. 
55-57 Montrose 
Y. Tel. Stagg 3456

patyręs vyras prie 
J. Eisenberg Co., 

Ave., Brooklyn, N.
(213-215)

FOR RENT

svetai-
8:30

Didžiojo New Yorko, 
iš tolesnių vietų. Dau- 
darbininkiškų draugijų 
savo atstovus dalyvauti 
masiniame mitinge ir

Policijos Šaudymas į 
Komunistų Mitingą

renka 
tame 
pasveikinti savo dienraštį. Ki
tose, tolimesnėse kolonijose, 
girdėt, būsią ir vietinių speci
alių parengimų “Laisvės” nau
dai, minint josios, kaipo dien
raščio, dešimtmetinį jubilėjų.

K.Rn.

mi
ne-

Policija šaudė į masinį 
tįingą, kurin bendrai suėjo 
grai ir balti darbininkai, per
eito trečiadienio vakare, Har
leme, atvirame ore, ties 137th 
St. ir 7th Avė. Mitingas bu
vo surengtas Jaunųjų Komuni
stų Lygos.

Šūviais mėlynsiūliai norėjo 
išgąsdinti susirinkusius, taip 
kad į visas puses išbėgiotų pu
blika. Bet kuomet toks gąs
dinimas nieko nepasiekė, tuo
met “tvarkdariai” puolėsi buo
žėmis trankyti darbininkams 
galvas; desėtkus numušė ir 
trylika areštavo. Dvi komuni
stės jaunuolės jau nuteistos po 
dieną į kalėjimą; keli pa
liuosuoti be baudos, o likusieji 
dar laukia teisme. 1
Vien už tai, kad dalyvavo ra
miame mitinge.

Toj vietoj per vieną savaitę 
žydai sionistai ir socialistai, su 
pagelba jų papirktos policijos, 
išardė jau daugiau kaip pus
tuzinį komunistinių susirinki
mų.

Žydų socialistų dienraštis 
“Forward” kasdieną kursto 
savo skaitytojus daryt tokius 
pogromus prieš kairiųjų 
bininkų mitingus.

8,000 Vežėjų Laimėjo 
Streiką į Kelias Vai.

20 MYLIŲ PLAUKIKAS ST. 
ZENEVIČIUS BROOKLYNE

“Laisvėn” užėjo žymus lie
tuvis plaukikas Stasys Zene
vičius. Jis Atlantic City, N. 
J., plaukikų čampionas, kuris 
per 6 vai. ir 55 minutes nu
plaukė 15 mylių iš Atlantic 
City į Ocean City, viso pen
kiolika mylių, vienu pradėji
mu. Jau treji metai atgal jis 
buvo pagarsėjęs tame mieste, 
kaipo laimėtojas mėgėjų plau
kikų čampionato.

Zenevičius dalyvavo 30 d. 
rugpjūčio gabiausių pasaulio 
vyrų-, plaukikų lenktynėse, va
dinamose Wrigley marathon u. 
Laimėtojui buvo paskirta $25,- 
000 dovanų. Bet Zenevičiui 
šičia netaip ipavyko. O prie
žastis tame, kad plaukimas 
buvo prėskame (gelame) On
tario ežero vandenyje, o ne 
jūrų vandenyj. Zenevičius vi
sus pirmesnius plaukimo kon- 
testus' turėjo jūrų vandenyj, 
kuris, kaip žinoma, yra tirštes
nis ir geriau plaukiką kelia. 
Jeigu, būtų jis turėjęs tinkamą 
manadžerį, tai būtų kitaip iš
ėjęs. Manadžeris turėjo iš- 
anksto pasakyt skirtumą tarp 
plaukimo viename vandenyje 
ir kitame; tuomet Zenevičius 
būtų “prisirengęs ir, visai ga- 

daiktas, būtų laimėjęs.

WASHINGTON.—Aliejaus 
šmugelninko Harry F. Sin
clair draugai smarkiai dar
buojasi, kad paliuosuoti jį 
iš kalėjimo. Jo kalėjimo 
terminas užsibaigia apie 
kalėdas.

Pasirandavoja fornišiuotas
rys del vieno vyro. Yra 

rankamai. Paranku privažiuot j vi
sas dalis miesto. Kreipkitės po No. 
3.33 E. 150th St.,’ Apt. 26, Bronx, 
N. Y. (213-214)

kamba- 
visi pa-

PASIRANDAVOJA 4 dideli kam
bariai, yra visi įtaisymai, ant pir- 

i mo floro, randa nebrangi. Kreip
kitės po No. 281 Stagg St., prie 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(210-215)

SALES—PARDAVIMAI

trokųIšėję streikan, 8,000 
vežėjų. laimėjo į kelias valan
das. Samdytojai sutiko su- 
trumpint darbo dieną nuo 9 
iki 8 valandų ir mokėti pus
antro syk tiek už viršlaikio 
valandas. Vežėjai priklauso 
Tarptautinei Brolijai Trokų 
Vežėjų ir šoferių.

Čekiais Išsukęs $500,000
New Yorko policija ir de- 

Ir už ką ? j tektyvai jieško C. D. Waggo- 
nerio, prezidento Telluride 
Banko. Klastingais čekiais jis 
arba kitas juom ’-pasivertęs as
muo išgavo pusę miliono dole
rių iš šešių New Yorko bankų.

Staten Island
Šoferių Streikas

dar-

$1,000 Kaucijos už 
Anglijos Kritikavimą

St. George Ferry, Staten Is
lande, sustreikavo 200 busų 
vežėjų. Apie 25,000 New 
Yorke dirbančių bei tarnau
jančių tos salos gyventojų yra 
priversti pėsčia vaikščiot iš 
prieplaukos namo bei atgal.

Ad. No. E-51

Ką Daryti del Silpnų Inkstų 
Ar Pūslės

Žmones, kurie kenčia nuo silpnų 
inkstų ar pūslės, džiaugsis Nuga- 
Tone pagelba. Šie pastebėtini vais
tai sustabdo kėlimąsi naktimis, pa
šaliną tą kurtų .skaudėjimą nugaroje 
ir sustabdo nuolatinį silpnumą ner
vinės sistemos, kas yra taip kenks
minga - sveikatai.

P-nas G. M. Hunter, Galveston, 
Texas, turėjo silpnus inkstus ir sa- 

į ko: “Nuo pradėjimo imti Nuga-Tone, 
inkstai manęs nebevargina. Aš mie
gu gerai ir dabar man nebereikia 
keltis naktimis. Nuga-Tone yra pa
stebėtini vaistai del silpni; inkstų 
ar pajrusios pūslės.” Nuga-Tone 
pardavinėja visi vaistų pardavėjai. 
Ir jeigu atsitiktų, kad jūsų vertelga 
neturi jų stake, paprašyk jį.

limas
Bet dabar manadžeris tikrino, 
kad viskas gerai ir daugiau 
nieku, nereikią rūpintis.

Tuo būdu, Zenevičius, nu
plaukęs ežero Ontario vande
niu 10 mylių, ir turėjo sustot, 
neprisirengęs prie tokio van
dens, o dar nepaprastai šalto.

Už tokius patarnavimus Ze
nevičius tuoj aus atstatė neži
nantį savo profesijos manadže- 
rį.

Pernai Zenevičius Bermudoj 
nuplaukė 20 mylių į 10 valan
dų, žinoma, marių vandenyj ir 
dar šiltame.

Tas plaukikas, suprantama, 
nenusimena. Jis toliau keti
na lavintis, ypač pratinantis 
prie plaukinio .gelajnę (prės
kam e) • vari d e nyj. . ’

Zenevičius šiuo tarpu stap
telėjo Brooklyne, iš kur šio
mis dienomis važiuos į Bosto
ną aplankyti giminių ir senų 
draugų bei pažįstamų.

BALSO IR MUZIKOS
STUDIJA

Myron Korykora jau Brooklyne. Ji
sai atidarys savo STUDIJĄ rugsėjo 
J5, 1929, po num. 417 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Visi yra kviečiami 
ateiti ir susitarti apie mokinimą.

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.4 Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

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

RUSSIAN ART RESTAURANT

PARSIDUODA fotografijų studija, 
labai geroj vietoj, daugiausia lietu

viais apgyventa, biznis įdirbtas per 
50 metų, 
Pardavimo priežastis 
važiuoja j Europą. B. A. 
Grand St., Brooklyn, N. 
Stagg 8383 arba Jamaica

viskas puikiai įtaisyta, 
savininkas iš- 

Zinis, 499

7394.
(213-218)

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

REAL ESTATE: Namai, Žeme
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

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

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografa

IR MALIORIUS
Nufotografuoja i 
ir numaliavoja Į 

y visokius pa-| 
ja veikslus įvai- ■ 
|į riomis spalvo- į 
II mis. Atnau- | 
U jina senus ir | 
f kra javus ir į 

sudaro s u I 
amerikoniškais į

■ gerai Ir pigiai
šiuo adresu:
STOKES

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y<

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIST AS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS pfet; 2-8 i>o piet. 
Ketverprnia Ir »u!>atomi« iki <1 ral.
Penktadieniai* ir Kekwadieniaia tik 
aulyg autartiea.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Po $1,000 kaucijos pastaty
tas drg. Wm. Simons, kurį a- 
reštavo laike Komunistų. Par
tijos mitingo atvirame ore, 7 
St. ir Ąve. B, pereitą ketvir
tadienį; Jis kalbėjo prieš Ant 
glijosl imperializmą; ir prieš to 
imperializmo bernus, žydus si
onistus Palestinoje.

Inžinieriaus* J. Kurtinaičio 
Laidotuvės

Prigėrusio inžinieriaus Jono 
Kurtinaičio laidotuvės įvyko 6 
rugsėjo 2-rą vaL įjo pietų iš 
Garšvos įstaigos į Alyvų kalno 
kapus.

J. Garšva.

DR.A.L.CEASARI 
į DAKTARAS IR CHIRURGAS > 
į Specialistas del visų ligų ir opera-: 
jcijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- > 
Hes. Naujausi Diagnoze ir GydyĄ 
mo būdai. P

j 127 East 84th Street 
I”(Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

H3

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH ?

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

,MASPETH, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmones, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie dabar laiko daugeliui 

žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street,

Tel., Stagg 10124

Brooklyn, N. Y.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
.gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYS >
181-189 SECOND AVENUE, NEW YORK CITY 
Southwest corner 12th St., Jewish Art Theatre Building

RUSIŠKI VALGIAI RUSIŠKA ATMOSFERA
Rusiška Balalaikų Džiazo Orkestrą
Rusiški Pasilinksminimai Kas Vakaras

SMAGŪS ŠOKIAI STALTIESĖS VELTUI
UŽKANDŽIAI—PIETOS—VAKARIENĖS

Specialiai Prirengta Bankietams ir Partems
Atdaras nuo 12 vai. dienomis iki 3 vai. ryto

_ ___ .__ LLL1_ Li_ . 1 I_ ___:_____. • • _________

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

i Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
užeiga

jau senai matimtsi. Būtų linksma paii- 
matyti.

Kurie dar nepažįstat* iuUsm, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

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




