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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apary

Nedėldienių
GENEVA, Šveicarija.— 

Penktadienį Tautų Lygos 
susirinkime Anglija patiekė 
rezoliuciją, kad Tautų Lyga 
priimtų patvarkymą “išsi
žadėjimui” karo. Rezoliuci
ja reikalauja pakeisti Lygos i No. 214 
konstituciją.

Rezoliuciją patiekė socia
listas Henderson, Anglijos! 
užsienio reikalų ministeris. 
Ją užgiria Francijos, Itali- 
jis, Belgijos, Čilės, ir Dani
jos atstovai; taipgi jai pri-

Rezoliucija išgirta Kcllog- 
go “taikos” paktą ir sako,

vesti panašų patvarkymą 
savo nariams. Prižadamai 
finansinė parama agresy-l 
viškos šalies užpultai šaliai.

Netiesioginiai Anglijos 
socialistai taiko tą planą; 
prieš Sovietų Sąjungą. ‘So-j 
vietų Sąjunga nėra Tautų . 
Lygos narė, ir jeig.u impe-Į 
rialistams pavyktų išprovo-: 
kuoti karą prieš Sovietų Są-; 
jungą, tai jie šauktų, kad 
Sovietai pradėjo karą. Tuo-i 
met visos kapitalistinės - 
valstybės, sulig Tautų Ly-Į 
gos patvarkymo, teiktų fi
nansinę paramą Sovietų1 
“užpultai” šaliai (pavyz
džiui, Chinijai, ar kokiai ki
tai šaliai, kuri išprovokuotų i

Amerika Daro Žingsni Prisi
dėti prie Pasaulinio Teismo

Darbininkai Visų
Vienykitės! Jūs 

Nepralaimėsi t, 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Kataliku Kunigas
Darbuojasi Sulaužyt

New Orleans Streiką

ARABAI PRAŠO AMERI- i
KOS PAGELBOS i GASTONIJOS STREIKIERIAI AIŠKINA, 

KAIP POLICIJA SUAREŠTAVUS JUOS 
BRUTALIŠKA1 KANKINO

NEW YORK.—Kataliku

likų Universiteto Washing-' 
tone sušilęs darbuojasi, kad' 
sulaužyt New Orleans gat-j 
vekariu darb. streiką. Jam 
pasitaikė būti New Orleans, 
kuomet streikas prasidėjo, 
ir jis nuo to laiko dėjo pa
stangas, kad sušaukti par- 
davikiškus unijų vadus, A-

WASHINGTON.—Benk- ■ 
tądien į arabų delegacija, su-1 

į sidedant! daugiausia iš šios Į 
i šalies piliečių arabų, apsi-;
lankė pas valstybės sekre- . . . v. . n . .

i torių Stimson ir prašė, kad Valdžios Liudininkai Vieni Vienaip Pasakoja, Kiti Kitaip;
(Amerika pagelbėtų arabams, 
[išreikalauti, kad Anglija at-1
I šauktų savo 1917 metų de- į 
Iklaraciją, sulig kurios deda-- 
i ma pastangos įsteigti žydų!jama valdžios liudininkai ir 

tautinį kraštą Palestinoj. streikiei*iai McLaughlin ir 
pareiškė, 1_ ‘ 1

Policistai Turi “Blogą Atminti”

GENEVA.—Penktadienį į 
per Amerikos legaciją Ber-I 
ne Tautų Lyga aplaikė no
tą nuo Jungtiniu Valstijų v i . r *• n i J 
valstybės sekretoriaus Stim- į KOIltrolllIOtl Palestiną 
son del Amerikos prisidėji
mo prie Tautų Lygos tarp
tautinio teismo.

Notoj pranešama, 1 
protokolas, kurį čia pereitą 
pavasarį išdirbo Eli h u Root 
(Wall Streeto atstovas) 
Sir Cecil ” -
imperialistų atstovas), bus kuris buvo sekretorius Iraq

CHARLOTTE, N. C.—| kyti, kodėl policija ten nu- 
i Penktadienį buvo klausinė- vyko arba kam jis nusigabe

no šautuvą.
Hord negalėjo

Henri Barbusse, pasauliniai 
garsus francūzas komunis
tas rašytojas. Dabar per 
“Daily Workerį” eina jo 
įdomus aprašymas iš karo 
laikų — “Aš Pats Tai Ma
čiau”.

pažintiDelegacija
1 vienatinis būdas palaikymui 

merikos Darbo Federacijos ! . ,. v. . . 4 1- kinti ta Anglijos plana,viršininkus, su gatvekanų | v 
kompanijos viršininkais i[ 
susirinkimą, : 
sutartį užbaigimui streiko.

Jam pasidarbavus, tokia 
konferencija įvyko New

; Carter. Džiurė buvo pra- streikieriu sargų. Sako, kad 
r .. . . . I šalinta, kuomet tiedu strei- jis neatmena, kaip jis smo-
taikos Palestinoj, tai panai-Yjel.jaį |3UV0 piausinėjami. ■ ge Sophie Melvin ir kaip 

McLaughlin ir Carter iš-i sumušė streikierį Earl 
dėstė, kaip policistai juos | Tompkinson penkiolika mi- 
suareštavę brutališkai mušė nutų prieš atvykimą į strei- 
automobily ir nusigabenę į[kierių koloniją, kuomet jis 
kalėjimą, reikalaudami pa- ir kiti policistai ir šerifai 
sakyti, kas šovė į policiją. • u ž p u o 1 ė pikietuojanČiiH 
Sophie Melvin ir Vera Bush, 
streikierės, kurios buvo gre
timajam kambary kalėjime, 
pasakojo, kad jos girdėjo, jų advokatai

kad padaryti Laivu Butiavojnuo Kompani
h .

■ L r ... ■. ■

Clemenceau, Francijos bu.| Yorke pereitą antradienį ir 
vęs reakcinis premjeras, ku-1
ris karo metu siuntė Fran- P D. Federacijos preziden- 
cijos darbininkus į skerdy-jta® g'een’, New .Ovleans 
nę, nebesitiki sulaukti kito! Ratvekanų kompanijos vice 
imperialistinio karo ir VėF Rezidentas A.. B. Paterson, 
skandinti darbininkus krau-' 
juose. Jis šiuo tarpu .smar-: 
kiai susirgo. Žymūs dakta-! 
rai deda pastangas dar pa-į 
ilginti jo amžių; jis yra virš!
80 metų.

i kompanijos direktoriai R.
i Hecht ir H. Abel; geltonasis 
i gatvekarių (Amalgamated. 
[ Ass’n of Street and Elec- 
i trie Railway Employees) 
i unijos prezidentas Mahon 
I ir unijos advokatas Edward 

n i A L • D • v Rightor. Jie slaptoj sesijojj3K0? Arabai rasiryžę sudarė sutartį užbaigimui
streiko. Ta sutartis bus pa- 

J tiekta streikieriams užgirti;
----------- streikieriai bus verčiami

JERUZOLIMAS—Arabai slaptai balsuoti, 
pasiryžę kontroliuoti Pales- Ir tuo būdu tie ponai ma-

kad tina, net jeigu reikės kovoti no užbaigti (sulaužyti) gat-
• J • XZ A t • • rrx • • xz ! 1 «-x r«4-llzxilrrxprieš Angliją. Taip pareiš-Į vekariu streiką.

kė Auni Abd-el-Hadi Sih, I -------------------
ir: vienas arabu žymiausiu va-i n r r n j .• x i.

Hurst (Anglijos dų, pasižymėjęs advokatas,J bus (jalima ”a«aryh Saitą
patiektas prezidentui Hoo- šalies karaliaus Feisal, laike 
veriui pasirašyti. Paskui pasirašymo Versailės sutar- 
jis bus patiektas Jungtinių ties. Jis tokį pareiškimą 
Valstijų senatui užtvirtinti, padarė ketvirtadienį, pasi- 
Manoma, kad senatas už- kalbėjime su laikraščių ko- 
tvirtins ir Amerika įstos į respondentais.
pasaulinį teismą. į jjs sako, kad nieku būdu

____________ ' negalima įsteigti žydų kraš-
• nu 't° Palestinoj, kaip kad An- 

Daugiau Žinanti Bibliją, fglija pageidauja.
D*J • 1V| 1 • • i Jis sakė, kad dabartinėsDidesni Melagiai I riaušės yra pasekmė propa-

 I gandos prieš arabus.

NEW HAVEN, Conn.— 
Čia psichologų tarptautinia
me kongrese penktadienį 
profesorius P. R. Hightow
er iš Butler Universiteto, 
Indianapolis, Ind., nurodė, 
kad biblijos žinojimas nieko 
nepagelbsti žmonėms, bet 
priešingai, padaro žmones 
blogesniais.

Jis dare bandymus su 3,- 
316 mokyklos vaikų įvai
raus amžiaus. Pirma tyri
nėjo, ant kiek kurie vaikai 
žino bibliją, paskui, kaip jie 
elgiasi tam tikrose sąlygose, 
kurios suteikia progą ap
gaudinėti, meluoti, parodyti 
savo ištikimumą ir tt.

Jis surado, kad grupė vai
kų, kurte geriausia žino bi
bliją, yra blogiausi sutvėri
mai, melagiai ir apgavikai, 
kuomet tie vaikai, kurie nie
ko nežino apie bibliją arba 
labai mažai žino, vengė me
lavimo ir apgavystės.

Atėmė Pinigus ir Nuvilko 
Drabužius

CORNWALL, N. Y.—J J 
Maloney iš Poughkeepsie ir 
J. Decker iš Concord, N. H., 
nusiskundė policijai, kad 
penktadienį netoli nuo čia 
juos apvogė du nepažįstami 
vyrai, kurte važiavo auto
mobiliu ir sutiko juos nu
vežti į miestelį. Atėmė nuo 
jų $140 pinigais ir nuvilko 
drabužius, paliko tik vie
nuose marškiniuose,
nuo farmerio pasiskolino 
darbines kelines ir atvyko 
čia.

Orą ant Užsakymo

HAVANA, Cuba.—C. S. 
Alexander, vokietys išradė
jas, sako, kad jis suradęs 
būdą, kaip laike karščio pa
daryti šaltą orą. Jis išra
dęs tam tikrą nekenksmin
gą gazą, kuris paskleistas 
ore nuo 300 iki 500 pėdų 
augštumo gali sudaryti šal
tą orą, gali panaikinti karš
tį.

Jis tuo reikalu atsikreipė 
sanitariškumo 
Sako, kad jis 

parodyti, 
diena gali

padaryta šalta.

pas Cubos 
viršininkus, 
pasirengęs 
karščiausia

kaip 
būt

GENEVA.—Penktadienį 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Henderson Tautų 
Lygos susirinkime aiškino 
apie padėtį Palestinoj. Pa
reiškė, kad Anglija nemano 
pakeisti savo imperialisti
nės politikos Palestinoj— 
rems sionistus įsteigimui

Jiedu j “žydų tautinio krašto”.

Prisnigo Trijose Valstijose

jos Varo ’Vaju už Laivyno 
Didinimą

Lėkė Orlaiviu 329 My
lias į Valandą

WASHINGTON.—Iškilo 
į aikštę, kad stambios laivų

I budavojimo kompanijos va- 
[ ro didelę propagandą už ka
rinių laivų budavojimą.

1 William D. Shearer, laivy
no ekspertas, užvedė bylą 
prieš tris.laivų budavojimo 
k o m pa n i j as, r ei k ai au damas 
atlyginimo už jo pasidarba
vimą. Jiš sako, kad kom-! 
panijos. buvo pasamdžiusios 
jį vesti kampaniją už karo 

‘laivyno didinimą; jis dirbo 
visu smarkumu, darbavosi 
Washingtone tarp valdinin
kų, bet už Jo pasidarbavimą 
kompanijos n eu ž m o kė j u si o s 
kiek reikia. Jis reikalauja I 
atlvginti $308,885.

Tos trys kompanijos vra:|.
Bethlehem Shipbuilding 1 Shelby kalėjimą. 
Korporacija, American 
Brown Boveri Electric Kor
poracija ii 
Shipbuilding ir Dry 
Kompanija.

Prezid. Hooveris penkta
dienį pareiškė, kad bus rei
kalaujama tu kompanijų, 
kad jos sustabdytų tą vajų.

RYDE, Isle of Wight, An- 
. giija.—Tarptautinėse oriai- 

Hordo atmintis visai ne-ivjų lenktynėse šeštadienį 
beveikė, kuomet kaltinamų-(Anglijos lakūnas H. R. D.

1 priminė jam, ‘ Waghorn padarė naują: pa- 
kaip McLaughlin buvo kan- kad tik ką pries užpuolimą saulini orlaivio greito lėki- 
kinamas. Policija mušdama ant streikieriu kolonijos:mo rek01-(la. 1.'
juos išgavo pareiškimą, kad [ streikieriai padavė į jo ran-. pė 329 mylias į valandą. 
McGinnis ir McLaughlin šo- kas Manville-Jenckes kom- 
vė, kuomet policija pradėjo panijos pakaliką, kuris ta-! 
šaudyti, ir kad Carter nubė- po sugautas bandant užnuo- 
gęs atsinešti kitą šautuvą, dinti vandenį streikieriu ko-[2/ 
kuomet policija iš jo vieną; Jonijoj. Kad jis geriau at-;..” .
atėmė. Sulig policistų liū-i.•simintų, advokatai parodė! 
dijimo, nei vienas tų šūvių j jam vyrą ir vaiką. Jis bu-' 
nepataikė policijos viršinin-1 V(Tvisai “užmiršęs”, kad jis' 
kui Aderholtui. 1 buvo apkaltintas žmogžu-:

dystėj, bet už vieną žmog-; ’ 
žudyste buvo išteisintas. 
Džiurė jį išteisino nužudy
me vaiko, kurį nušovė, kuo-'

Grasino Atiduoti Gaujai 
Mušeikų

McLaughlin pasakojo, 
[ kad po suareštavimo šeri-

streikierius.

streikieriu kolonijos mo rekordą. Jis orlaiviu lė-,.

pasirodė turis “blogą atmin- 
Jis sakė, kad jokiose 

muštynėse nedalyvavo. Kad ■ 
' i, kaltinamųjų | 

'advokatai parodė jam teis- •_ 
mo rekordus, kad jis buvo

i apkaltintas už muštynes ir Į 
girtybę 1922 metais, kuomet 1 

[jis susimušė su Maiden, N. J 
C., policijos viršininku. Gil

bert už tai tano nubaustas 
■ užsimokėti $125.

__ , J . . _ . . J Policistas Roach pasako-Hord taipgi gynėsi, kad^ ka(] jjs gal(-;jo pažinti .
1 McLaughlin ir McGinnis 
kaipo streikierius, kurte 

’pirma pradėję šaudyti, nors
J ! !’_.on a1’'naktis buvo tamsi; jis prisi- itai jo protas atsipeike.10. Jis. žino> Rad juos nlat5 tik j 

sake kad. nei gurkšnio ne- viena karta pirma to. 
gėrė degtines per 7 metus, j ‘ ’
Didelis skaičius darbininku,1 Nepavyko Melaginga 
kurie jį gerai pažįsta, gar-i Teorija
džiai nusijuokė teisine. I Prokuratūra jau per tūlą 

Hordo liudijimas, kaip ir laika skleidė melus, . būk 
visų kitų svarbesnių vai- streikieriai patys atsivilioję 
džios liudininkų, iki šiol policijos viršininką Ader- 
prieštaravo jo affidavitui holta i savo koloniją su tiks- 
(raštiškam liudijimui), ku- lu ji nužudyti. Ta teorija 

‘ ; tuojaus po pasirodė melaginga, kuomet
į streikieriu suareštavimo, moteris Griggs, valdžios liū- 

“i Taipgi prieštarauja pasako- dininkė, gyvenanti arti

j fas Linerberg nugabeno ji>nie^ V9-ikas bandė pabėgti. 
t sakė, I.. Hord T”™ 

kad jį suareštavo policistas: RS nebuvo apkaltintas u 
Charles Ferguson; suaręs-! nelegališkus areštus ir gir

• m "n /. at I tavęs ii mušė ir Grasino' ^ybę. Bet kuomet jam tapo i ir Now Port News Xs R. sc nv. % •
Dock i a^sllyg111!1 , o vožiant į ka-il3aW( ^11 ieisn'(J 

Įėjimą policistas Hord gra
sino atiduoti jį gaujai mu
šeikų, jeigu jis “nepasakys 
viską”, v

Shelby kalėjime susitiko 
su Carteriu. Apie 1 valan
dą ryte šerifas Allen grasi
no jam, sakydamas: “Tu ge
riau išeisi, jeigu papasako
si.”

“Aš buvau persigandęs,” . .. _
sakė McLaughlin. “Aš du I1; Jls . Paciale 
kartu buvau sumuštas.' Ką'stl ei ueuu 
aš sakiau, tai sakiau del to, i jįmams pjrmesniu liūdinin- streikieriu kolonijos, papa-

s. kų. Pavyzdžiui, policistas šakojo, kad. ji telefonu pa- 
I Roach sakė, kad jis ir po-; šaukė policija, kuomet darb- 
| Įleistas Gilbert neėmę daly- 'davių mušeikos bandė išar-

Sovietai Protestuoja Prieš 
Chinijos Militarist Terorą

MASKVA.—Sovietų užsie- 
nio reikalų komisariatas 
Įteikė Vokietijos ambasadai 
čia notą, prašant, kad Vo
kietijos konsulatai Chiniioi 
darytų žingsnius sustabdvti 
terorą prieš Sovietu pilie
čius Mandžurijoj. Nota pa
žymi. kad daugelis 'Sovietu 
darbininku Mandžurijoj 
pražuvo, kitų atrasta lavo
nai bei galvų. Nota sako, 
kad Sovietu valdžia turi ti
kru žinių, kad desėtkai So
vietų piliečiu buvo barbariš
kai nužudyti be jokio teis
mo ir kad suvirš 2.000 su
grūsta koncentracijos sto
vyklose, laikomi surakinti 
retežiuose, kankinami, grę- 
sia jiems epidemiškos ligos.

šiol policijos viršininką Ader-

• kad buvau išsigandęs.
sakiau jam, kad McGinnis 
pirma šovė, o aš paskui šo
viau, ir kad visas būrys pas
kui šovė.”

Ir tą jų pareiškimą, per 
kankinimą išreikalautą, tei
sėjas Barnhill leido įtrauk
ti į rekordus kaipo įrodymą.
Policisto Hord Liudijimas
Adam Hord, Gastonijos po

licistas, kuris dalyvavo už
puolime ant streikieriu ko
lonijos birž. 7 d., pasakojo, 
jog kuomet jis išlipo iš au- 
tomobiliaus, nebuvo jokio 
sumišimo prie . streikieriu 
kolonijos. Jis pareiškė, kad 
tuojaus jis vijosi vieną 
streikierį aplink Otto Mas
on stubą. Sakė, kad jis ne
galėjo jį pagauti ir negali 
pažinti. Toliaus klausinė
jant pasirodė, kad Hord neijtuvą, ką kiįi policistai už-j šautuvą visą dieną, nors jis 
vieno negalėjo - pažinti—ne-lginčino. [neturėjo teisės '
žino, kas šovė, negali pasa-l

vumo išdraskyme pikietuo- 1 streikieriu mitingą ir 
tojų eilių tuojaus prieš vy- atakavo streikierį Miller, 
kimą į streikieriu koloniją. | Iki šiol prokuratūra ne- 
Gi Hord sakė, kad visi jie i Pajėgė aiškiai įrodyti, kas 
ėmė dalyvumą išsklaidyme: iš streikieriu paleido šūvius, 
streikieriu. Jis sakė, kad nuo kurių krito Aderholtas. 
“veik visi miesto policistai Taipgi nepajėgė įrodyti, kad 
buvo ten”, bet užginčino, streikieriai buvo sudarę 
kad streikieriai buvo muša-į konspiraciją prieš policiją, 
mi ir kad policistai juos! Klausinėjant kaltinamųjų, 
grasino nušauti, kaip “kalės! advokatui Hayes, Charles 
vaikus” (“shoot the sons of! Roach, kuris dalyvavo už- 
bitehes”). ‘ puolime ant streikieriu ko-

XT r» i • i i lonijos, prisipažino, kad jis Nemato Beal ir Bush . rezignįv[ęs iž policijos vie.
Hord sakė, kad jis nema- tos pirma užpuolimo, nes 

te Real ir Bush prie unijos! prieš jį buvo sudaryti kal- 
raątinės ir nematė Otto Ma- tinimai. Jis taipgi prisipa- 
sono jo stubos prieangy. Jis i žino, kad jis nebuvo nuskir- 
prisipažino, 'kad turėjo šau-jtas šerifu, tačiaus nešiojosi

ELIZABETH, N. J—Ed- 
ward L. White, nacionalis 
Amerikos Legiono vice ko- 
mandierius. kalbėdamas čia 
penktadieni pareiškė, kad 
valdžia nesirūpina tinkamai 
daugeliu sužeistųjų pasauli
nio 'karo veteranų.

OMAHA, Nebr.—Penkta
dienį sniegas pasirodė trijo
se valstijose, Nebraskoj, 
Wyoming ir nekurtose daly
se South Dakota valstijoj. 
Nekurtose vietose sniego gi
lumas siekia virš 4 colių.

neturėjo teisės vaikščioti 
Policistas Gilbert taipgi apsiginklavęs.

WINSLOW, Ariz.—80 or
laivių j ieško dingusio orlai
vio City of San Franęiseo. 
Jis dingo pereita antradie
nį. Manoma, kad kur nors 
nusileido tyruose.
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ŠALIN ŠNEKAS APIE KAPITALISTU 
TEISMO “BEŠALIŠKUMĄ!"

I kad

t

&

S
I

Gastonijos audyklų savininkų “Gazette” dejuoja, 
streikierių teismas perdaug lėšuos tos apskrities gyven
tojams, ir gana atvirai pasako, jog būtų kur kas pigiaus 
atsiėję nulynčiuot šešioliką audėjų, kurie dabar teisiami 
už primetamą jiems nušovimą tenaitinio policijos vado 
Aderholto.

» • II i i J . i • : < ' • i > > i .
Tie' $treikieriai nebuvo nulynčiuoti, o teisman pasta

tyti tik todėl, kad Amerikos buržuazija mato sau geres
nį išrokavimą paleist minioms dūmus į akis apie savo 
teismų “bešališkumą” ir “teisingumą”. Bet Gastonijos 
teismo tikslas kas link kaltinamųjų liekasi tas pats, kaip 
ir lynčiuotojų—nužudyt trylika veikliausių streikierių ir 
kairiosios Audėjų Unijos organizatorių, o kitus pasiųst 
į katprginį kalėjimą. O tuo užsimojimu norima duot 
toks smūgis streikams ir darbininkų organizavimuisi, 
kad jie nebedrįstų tolinus daryt jokių kovos žingsnių 
prieš--kapitalistus, ypač pietinėse valstijose, toje naujoje 
pragarinio darbininkų išnaudojimo srityje.

Patsai dabartinis teismas, todėl, yra tik žiauri kome
dija,. bet jinai taip gudriai lošiama, taip gabiai bešališku
mu monijama, kad prigavo net Komunistų Partijos orga
no “Daily Workerio” reporterį, kuris telegrafavo: “iš
rinkta tokia džiurė (prisiekusieji posėdįninkai), kad pa
sitenkina kaip kaltintojai, taip ir apgynėjai”. O ką jau 
kalbėt apie paprastus kapitalistinių laikraščių skaityto
jus!...

North Carolines valstijoj, kur eina kalbamas teismas, 
yra buržuazijos padarytas įstatymas, kad į prisiekusių
jų teismą gali įeiti tik tokie žmonės, kurie turi nuosa
vybes. Bet teisėjas Barnhill ir valstijos prokurorai ir 
šičia padarė “nusileidimą”, priėmė į grand džiurę kelis 
beturčius darbininkus, skurdžius farmerius, pavargėlį 
laikraščių pardavinėtoją, pašauktą nuo gatvių kampų, ir 
Lt. ;-«• ' '/ ..

Kąi kas, tokį sąstatą džiurimanų • matydamas, mano 
sau,.kad tokie asmenys vis viena atsižvelgs į teisybę, ir 
taip, manydamas baisiai klysta.

Palinkta tokie darbininkai, kurie grand džiurėje turės 
balsuot taip, kaip jiems įsakė jų darbdavis, arba kad ne, 
tai neteks darbo; prisiimta tokie farmerėliai, kuriems jų 
mortgidžius turintis bankas paliepė paduot balsą už 
streikierių nužudymą. Jeigu kuris iš džiurimanų pri
klausė Amerikos Darbo Federacijos Unijai, jis turi iš 
tos organizacijos instrukcijas balsuot už mirties bausmę 
“raudoniesiems”. Be to, visi jie užpumpuoti juodašim
tiškais buržuazijos laikraščių ir kalbėtojų riksmais apie 
“kairiuosius žmogžudžius”.

Pirmo puslapio žinias skaitydami, matome kapitalistų 
nupirktų liudininkų melus ir prieštaravimus'; žvaigždines 
vietai tarp tų liudininkų užima latrai kriminalistai.

Viskas eina sulig suplanuoto suokalbio prieš streikie- 
rius iy viskas pridengiama “bešališkumo” skarmalu, kuo
met tikrenybėje vedama kraugėringa byla, kaipo kapi
talistų klasės veiksmas prieš darbininkų klasę.

.r* ‘"j

Todėl darbininkuose visai neturi būt vietos tokioms 
šnekoms, kurios girdimos net tarp tūlų komunistams 
simpatizuojančių, kad, esą, veikiausia gastoniečiai nebus 
mirtin smerkiami.

Viskas priklausys nuo to, kaip atsilieps į tą bylą Ame
rikos" darbininkų minios. Tik galingas darbo masių spau
dimas- tepajėgs suardyti žmogžudiškus to kapitalistinio 
teismo planus.

APŽVALGA
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Apie Menininkus deda socializmas ir baigiasi 
fašizmas.

TIKĖJIMAS IR PRIETARAI

Draugas K. Valonis ITo- 
letmenininkų skyriuj “Vil
ny j” duoda sekantį patari
mą mūsų menininkams:

Mūsų draugai menininkai 
privalo saugotis kalimo. Nu- 
kalt eilėraštį,; papečkot pasakė
čią nedidelis daiktas. Jeigu 
kurią valandą nėra to, kas me
nininkui yra , žinoma kaipo 
“įkvėpimas”—geriau nerašyt. 
Neturint eilininko-beletristo 
gabu m ų' (“pašaukimo”); 
plunksna juk galima pavartot 
rašymui žinių, politikos 
straipsnių arba kitais klausi
mais. Nereikia užmiršt tos 
tiesos: nevisi vienu kartu gali 
būt' rašytojai, kalbėtojai, poe
tai ir muzikantai. Reikia pa
sirinkt tą darbą, kuris geriau
siai vyksta, ir jame nuolat to
bulintis.
Dažnai mūsų jaunų poe

tų eilėraščiuose tik todėl ir 
įsiskverbia nukrypimų, kad 
jie perdaug greit ir “masi
ne produkcija” buvo rašo
mi. Posakis “Mažiau, bet 
geriau”, turėtų būti obalsiu 
kiekvieno, ypatingai prade
dančio rašyto jauti draugo.

Klausykit, 
“Pranašas” Kalba

Chicagos menševikų juok
darys per savo organą ’(“N- 
nų”) laidoj už rugs. 3 d.) 
rašo “istoriją” Amerikos 
komunistinio judėjimo., Jo 
zaunos a p!i e 'komunistus, 
gaunamus “Maskvos sanvi- 
Čius”, ir tt., mūsų skaityto
jams jau senai yra žinomos 
ir todėl čia nei neminėsime.. 
Priminsime tik jo išvadą, 
kuri užsibaigia • pilnai gri- 
gaitiškai:

Kadangi su masiniu Ameri
kos darbininkų judėjimu ko
munistai neturi nieko bendro, 
tai, kai 
“darbo” 
sako.
Labai 

pranašas
“jie išnyks”.

Aštri Kova 
Baltrusijos Kaime

pro ta u- 
. daugiau

nežinoji

kinių žmonių senovės laikų 
prietaringumas.

Nepersenai teko skaityt lai
kraštyje, kaip žvejams plau
kiant žvejoti ant laivo doko, 
aslos, atsirado juodas kačiu
kas. žvejai, pamatę, apstojo 
į jį žiūrėdami. Tuoj atsirado 
tokių, kurie pareiškė, jog tai 
esą reiškia nelaimę, blogą 
“lifkę,” ir negalima esą jo pa
likti ant laivo, ir jau kėsinosi 
mest 
m u i.

Mat, šiandien nebe tie lai
kai. Bepigu būdavo aniems 
išmislyti , stebuklus, kuomet 
nebuvo gelžkelių, telegrafų, 
telefonų, laikraščių bei repor
terių, kurie nuėję pertikrina 
įvykius. Be to šiandien magi- 
kai turi payeržę magijos mok
slo paslaptis savo profesijai, 
su kuom senovėje kunigai ir

aną į jūrą nuskandini-

J. K. Dečkua.
(Tąsa bus)Sovietų Baltrusijos, kaip 

ir visos Sovietų Sąjungos, 
kaime dabar yra vedama di
delė'kova. Kova prieš buo
žes, už kolektyvizaciją ūkių 
ir kova prieš tfiįcybiniųs bur
tus, kuriuose ilgus metus 
mirko masės' žmonių. Toji 
kova neaplenkė nė lietuviš
ko kaimo. Jai vadovauja 
komunistai ir jų pavyzdin
gai vedamas “Raudonasis 
Artojas”. Šito laikraščio 
num. 32 telpa charakterin
gas aprašymas apie Sofeis- 
ko kaime įvykusią prietarų 
šventę ir su jos palaikyto
jais kovą:

Sofeiske 6 rugpjūčio buvo 
tikybinė šventė, šventei arti
nantis, visas kaimas kvepėjo 
kunigiškomis “bapkomis” ir 
daug nelaimingų vištelių nete
ko savo galvų. Pyragai ir viš
teliai buvo skirti išbadėjusių 
kunigėlių pilvams pasotinti.

Tamsuoliai dar prieš šven
tę paskelbė, kad “komjau
nuoliai darysią” “kraujo 
praliejimą” ir todėl, sulau
kus tos šventės,

kun. Lukianas lenkų kalba agi
tavo susirinkusius, nereikią, 
girdi, skaityt laikraščių, nes 
jie meluoja. Matyt, būtų kal
bėjęs daugiau, bet kai pama
tė, kad jo kalboš klausos vie
nas kitas, anot jų, “pagedęs”, 
tai susičiaupė. Privengia “na
bagas”, pasižiūri, pasižiūri į 
naujai atėjusius ir vėl iš lėto 
tęsia drebėdamas. Nors Lu
kiano kalboje maža buvo tie
sos, bet visgi pasitaikė netikė
tai ir tiesa pasakyt, būtent ku
nigėlis pasakė: “bus laikas, 
kad mūsų pačių vaikai iš mū
sų juoksis.”

Bet, kunigėlio nelaimei, tą 
pačią dieną išryto drg. P. 
V. Žalpis sako prakalbą, ku
rioje
nušvietė kontrrevoliucinę tiky
bos reikšmę. Tykiam ore aiš
kios kalbos atgarsiai giliai 
įsmigo širdin ir pasiliko at
minty ne vieno jau pradėju
sio abejoti, bet dar kunigų ir 
fanatikų tėvų apakinto jau
nuolio.

Vienas iš sėniausių žmogaus gi šiandien anie niekur nepa- 
jausmaveiksnių (emotions) sirodo su jokiais stebuklais į- 
yra prietarai. Juo žmonės tikinimui bedievių-bolševikų ? 
tamsesni, toliau atsilikę nuo 
civilizacijos, mažiau 
jauti, tuo pas juos 
prietaringumų.

žmonių tamsumas,
mas, baimė ir troškimas lai
mės gimdo anuose prietarus, 
o gudresni tuomi anų prieta
ringumu pasinaudodami išmis- 
lija visokius tikėjimus, religi
jas su visokiomis cackomis ti- visokie dievo įkvėpti tinginiai 
kinčiu žmonių mulkinimui, baugino, 
kad iš to turėjus puikų sau minias, 
gyvenimą.

žmonės, kurie daugiau va
duojasi jausmais, o ne protu, domis ir visokių relikvijų, 
yra lengvatikiai, kuriuos long- dalikų, brostvų lagaminu ne 
vai prisivilioja visokie kuni-;gali parodyt svietui menkiau 
gai, spiritualistai, mistikai, fa- šio stebuklo, nors ir labai no 
kirai, čėrauninkai, pradedant retų. Sakramentus, 
nuo palmistęs-čigonės, bai- stebuklingus abrozus, 
giant kunigija su pačiu popie- laiko bažnyčioje, vienok, baž- 
žium ir jo brostvomis, laimi-: nyčią užrakina nakties laiku, 
nimais bei prakeikimais. i kad kas neišvogtų tų auksuo-

;„itų šventų brangenybių. Mat,!
;;Cžino, kad vagių nesgaus ste-

, buklų jėga, reikia dar ir sar
gą laikyti, saugot šventuosius.

Padėkim, jei kunigai galė
tų surankioti visokius šventus 
stebuklingus paveikslus, relik- 

i vijas, kupkas, monstrancijas 
Į pilnas dievo kūnais; kielikus 
! pilnus vynu “krauju,” ir ką|

mulkindami žmonių 
kaipo viršgamtiškos 

pajėgos stebukladariai.
Šiandien kunigai savo mal

inę-

DRAUGŲ ŽINIAI
Draugai clevelandiečiai nuo 

i savo pikniko spaudos naudai 
“Laisvei” prisiuntė $130.00.

Draugas M. Sellers, iš Pitts- 
I field , Mass., buvo surinkęs 
: Lietuvos baduoliams. $10,00, ir 
buvo pasiuntęs juos Komitetui 

'Šelpti Lietuvos Baduolius. Ne- 
i galėjus baduolių sušelpti, tą 
dešimtinę aukojo “Laisvei.”

Daugiaus paramos gavome 
nuo šių draugų:

O. Kvedarą, New York, N. 
Y., $1.00; J. Waitch, Pitts
burgh, Pa. $1.00 ir A. Pask, 
Askam, Pa., $1.00. Draugas 
BendleT iš Oakville, Conn., 
aplankė “Laisvę”; atvežė dvi 

tik jie turi švenčiausio, suneš-'prenumeratas ir aukojo $1.00 
ti viską į bile airių ar italų išmokėjimui knygų spausdini 1 
vyskupų valdomą bažnyčią, imo mašinos.
sušaukt parapijomis ir anų Pora Laiškelių:
akyvaizdoje leist kokiam sa-!
vanoriui bolševikui išpilstyt Gerbiama “Laisvės” Adm.!
kupkas, kielikus su “kūnais”; Aatėjo pas mane drg. V. Bo- 
ir “krauju”; viską apverst ant belis, iš Elizabeth, N. J., ir sa- 
žemes “išnevožijant,” užtikri-: kėši gavęs iš jūsų laišką, kū
nu, kad dievas neparodytų jo- riame rašote, kad buvote pa- 
kio stebuklo nubaudimui bol-j siuntę jam 2 pikniko tikintus, 
ševiko nei įtikinimui žiūrinčių! Tų tikietų jis negavęs. Bet jis 
parapijonų.

O kiek dar randasi visokių; 
prietarų, nereliginių, nebažny
tinių žmonių tarpe. Nekurie 
tikį, jog numeris 13 yra nelai-! 
mingas ir vengia viešbutyje! 
kambario , tokiu numeriu ar 
nenori sėsti prie stalo, jei try
lika svečių esti; ar kad sudau
žymas veidrodžio atneša ne
laimę per septynerius ar kiek 
ten metų. Arba kad juodos 
katės perbėgimas skersai gat
vę reiškia nelaimę ir eibės pa
našių kvailysčių žmonių įsi- 
vaizdinimuose ir įsitikinimuo
se. O kiek da randasi viso
kių šulerių, darančių sau leng
vą gyvenimą iš žmonių prie
taringumo ir lengvatikystės; I 
astrologai, nųmerologai, spiri-į 
tualistai, galvas skudurais ap-; 
sivynioję įvairūs indusų faky
rai, palmistai (čigonės) ir t. t., 

žmonės lando prie tokių
monelninkų, moLėdami už pa-j 
melavimą nuo 50 centu iki 15 j 
dolerių ir daugiau savęs ap
gaudinėjimui.

Vienokiem ar kitokiem prie-; 
tarąm patikėjimas reiškia fa-; 
natizmą, neprotavimą.

Reikia tik apmislyti, kad 
pseudo-mokslas a s t r o 1 ogija ‘ 
nėra 1 
astronomija, bet tai senovės| 
liekana aigiptiečių kunigų pa-! 
likimo, kurie dar nieko neži
nojo apie planetų judėjimus, i 
anų orbitas ir kelią, nei apie 
gravitaciją, ir t. t.

Astrologai, jiems užmokė
jus, neva išskaito horoskopą 
ypatai, gimusiai tam tikrame 
laike ir ant tos ypatos tam ti-l 
kra žvaigžde turinti įtekmę! 
ano gyvenime jo laimėms ir į 
nelaimėms ir veikia ant ano! 
charakteriaus ir t. t. šimtai, DARBININKIJ 
tūkstančiai gimsta kožną mi
nutę ir tą pat minutę toje pat 
vietoje bus su skirtingais cha
rakteriais ir įvairiais palinki
mais visokių ypfitų, visai ne-i 
sutinkant pagal astrologų ho-.j 

šven-Į roskopą. |
Ir iš save vadinančių lais-į 

vamaniais, kurie jau laisvi nuo 
bažnytinių tikėjimo prietarų,} 
maldų, “brostvų” ir t. t., da} 
randasi tokių, kurie sykiais 
nueina pas kokį tai fakirą,

visokius 
stabus

Klausimas, kodėl žmonių i 
minios tiki, kunigams ir anų 
prietarų zobovoms? Atsaky
mas lengvas. Todėl, kad anie 
iš pat mažens įbauginti vel
niais, pragaro kančiomis po 
mirties nesamam jižgrabiniam! 
gyvenime ir išmokinti aklai,' 
nuolankiai tikėt, o ne- savu i 
protu protaut, o protauti 
aniems draudžiama.

Yra sakoma, kad viena un
cija mokslo, žinystes, dažnai 
išvalo pilną kubilą ne^ąmonęs 
burtų-prietarų.

Parapijomis nustotų buvęs: 
fanatiku, aklai kunigui ti-Į 
kinčiu, jei ans daugiaus pro
tautų, žiūrėtų į dalykus pro
to šviesoje, statytu klausimus, 
jieškodamas prirodančių at
sakymų.

Jei tik jie pamislytų, ar po- 
teriavimai bei kunigų, vysku
pų ir paties popiežiaus laimi
nimai ' gelbsti ar turi vertės, 
nors ir už lietuvišką skatiką?

Argi popiežiaus maldos su
laikė pasauliui karą? . Ne!

Dar pesenąi Romos, papa, 
lig tas kurmis, išlindęs iš Va
tikano palociauš-urvo palaimi
no visą pasaulį į rytus, pietus, 
šiaurę ir vakarus* Bet ar nuo 
to palaiminimo .kam nors pa
liko gerinus, ar kas nors pasi
keitė pasaulyje? 
ir niekas neįrodys, 
vo žmogžudysčių, 
potvinių, viesulų, skerdynių ir 
t. t., taip ir tebėra.

Jei paties “Kristaus įpėdi
nio,” popiežiaus maldos ir lai
minimai neturi svarbos, tai ką 
jau bekalbėti apie prastų ku
nigų.

Jei parapijonai pradėt sta
tyti sau klausimus apie mal
das, relikvijas ar visokias prie
tarų šventenybes, padėkim, 
kad ir tą šventintą vandenį, 
kuriuom kunigai visur viską 
šlaksto, jie kitaip manytų. 
Pavyzdžiui, kame skirias 
šventas ir ne šventas vanduo ?

Ar kunigas atskirtų, jei a- 
nam nematant įpilt į dvi pana
šias bonkas—į vieną šventinto, 
o į kitą nešventinto vandens? 
Kaip ilgai vandenyje švente
nybė pasilieka- nuo ano pa
šventinimo? Kiek vandens ant 
syk kunigas gali pašventinti: 
puodą, kubilą, eketę, ežerą, o 
gal ir visą okeaną?

Kunigai, šventindami ką 
nors, krapija šv. vandeniu, o 
su kub pašventina šventintą 
vandenį? Nugi įberdami žiup- 
jspęlį šventintos druskos, burb-J 
’telėdami kelis lotyniškus žo
džius, “okus-pokus,” o, ta šv. 
druską šventina šv. vandeniu.' 
Ar gi ‘ne prajovai?

Kunigai kalba tikintiems! 
apie ’ buvusius dievo stebūk-j 
lūs senoje praeityje atliktus' 
per, kaip anie vadina, š 
tuosius ir pranašus, bet kodėl

man davė $2.00 ir liepė pa
balinti: $1.00 pasveikinimui 
“L.” su dešimties metų jubilė- 
jum ir $1.00 “Daily Worke- 
riui.”

sigirn.C ir šian

Kaip bu- 
plėšimų,

jie išnyks, nuo jų 
čia nepasiliks nė pėd-

Žydų “socialistų” dienraštis “Forward” New Yorke

gaila, kad tasai 
nepasakė, kada 

Kodėl nenų- 
skirti laikas, kaip, pav., bu
vo nuskirta Sovietų Respu
blikai; kelios dienos, keli 
mėnesiai, puse metų, metai, 
o dabar, po dvylikos metų 
jos -gyvavimo.. .pašnipšt.

Be to, prie “komunistų 
istorijos” jis būtinai turėjo 
įdėti ir socialistų istoriją; 
ypatingai lietuviško “socia
lizmo”. Kodėl “pranašas” 
Grigaitis negalėtų paaiškin
ti, kiek daug jo sąjunga tu
ri šiandie narių? ką ji turi 
bendro su masiniu Ameri- 

:kos darbininkų judėjimu? 
Kodėl neprimint to “masi- 

' nio daTbo-” šąryšyj ' su'' chi-^ 
vadina paprastais žudeiku pogromais arabu kovas Pales-1aliejum, kujolais-bįn-

- - r -- - ■ golais, ir tt., ir tt.? .

SIONISTŲ IR SOCIALISTŲ POGROMAI PRIEŠ 
C KOMUNISTINIUS DARBININKUS

tino je. prieš tenai tinę žydų buržuaziją, kuri bernauja Ąn- 
glijos^imperialistams; kuri eina Anglųį žandarų pareigas 
prieš 1)0 nuošimčių Palestinos gyvėhtojų-arabų, ir kuri 
iki ši$l nėrė kailį arabams valstiečiams ir juodadarbiams.

Tas. streiklaužių ir drabužio fabrikantų organas, “For
ward*1, pasidarė vyriausias kurstytojas žydų sionistų už
puolimų ant komunistų mitingų, ant jų laikraščių ir or
ganizacijos centru, ne tik New Yorke, bet ir kituose did
miesčiuose.

žydų buržuazijos paperkama ir visų socialistų abelnai 
siundoma, policija daužo ir blaško komunistinius mitin
gus, ^areštuoja kalbėtojus ir klausytojus. O socialistai 
džiaugiasi, kad pasitaikė toks, jų supratimu, paraukus 
momentas kovojimui Komunistų Partijos, išteroidzavi- 
mui, Jypač- žydų tautos darbininkų, priklausančių Parti-
M :. . ,

Tokiais savo darbais socialistai dar kartą skaisčioje 
dienoj šviesoje pasirodo neprieteliai kolonijų vergų (šia
me atsitikime arabų), kovojančių prieš imperialistinius 
lupikus ir du agentus.

Pasakysim trumpai ir kiš
kiai : Amerikos Komunistu * ..
Partija narių skaičium (del 
daugelio tam tikrų priežas
čių) yra sumažėjus, bet ji 
vistik yra Komunistų Parti
ja. Apsišarvojusi .marksiz
mų ir leninizmu, Komunistų 
Partija vadovauja kasdieni
nėm darbininkų kovom; 
šarvuoja proletariatą Mark- 
so-Lenino mokslu, ruošdaį 
ma jį prie nušlavimo kapi
talistinės sutemos. „| j z

Tuo pačiu sykiu sdėialis-

Ir todėl:
Keletas aktyvesnių mergai

čių, nors jas tėvai ir gąsdino 
primušiu, valgyt neduosią, nuo 
kapų^kur meldėsi “tikintieji”, 
atbėgo pasiklausyt' prakalbų. 
Kai kurioms vargšėms prisėjo 
skaudžią; nu^ęiitūti' .11119} fana
tikų tėvų. Kai kurios moti
nos su^inęj’ę, kad, (J^terys nę- 
simel’džia,!' sti “ragtipišRu” pa
siutimu atbėgo nuo idpų. Ma- 
taušienė Lapienienė ėmė duk
terį mušti, rėkdama: “tu, gy
vate, baigi mano : sveikatą ės
ti”. (Selsovieto1 nariai susta
tė už tai protokolą.) Papsu- 
jienė irgi atsižymėjo savo nar
sumu ir išdaužė dukteriai vei
dą už tai, kad nesėdėjo visą 
laiką ant kapu, o ėjo į prakal
bas.

Matom, kokios ko?vos ver- 
:da Baltrusijos kaime tarpe 
tamsos ir šviesos! Kuri 

tai, .per tą dešimtį;^etųpįš- laimes? .Nereįkįa | nei sa- 
Uandipįp jau ne,- kyti,. kad laimės šviesa, nes 

galimąt suprąsįį;' lųąn prąsiT jos.* pusėje ; ( stąvį. i Sovietų

J. Wizbor, 
Elizabeth, N. J.

Gerbiami Draugai!
Prisiunčiu $7.00, kuriuos 

skirstau: $G.(W už “Laisvės” 
$1.00 auka 

pasveikini- 
dešimties

prenumeratą ir 
“Laisvei,” kaipo 
m as sukaktuvėms 
metų.

Draugiškai,
Joe

Garwood, N. J.
Visiems aukotojams širdin

gai ačiuojame ir sveikiname 
juos su giliu nuoširdumu, kai
po rėmėjus savo dienraščio.

Jau turime daug pasveikini
mų nuo draugų ant blankų, 
kurios yra išleistos del skelbi
mo Darbininkų Kalendoriuje 
už 1930 metus, šią savaitę 
paskelbsime visų vardus dien
raštyje.

Darbuokitės, draugai, kad 
tikras mokslas, kaip kad ?u’*nk^ ku^ Jiluguiusia vaidų 

; į Darb. Kalendorių ir atsimm- 
| kite, kad reikia gauti ir skel- 
' bimų nemažiau, kaip kitais 
i metais.

Laisvės” Administracija.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
aLAISVĘ”

KALENDORIUS
Rugsėjo 9 d.:

—Gimė Levas Tolstojus,
'11828.

—Pasibaigė didysis streikas 
■Rusijoj; darbininkai laimėjo, 
i 1899.
! —Prasidėjo Tauragės išsto
jimas prieš Lietuvos fašistų 
valdžią, 1927.

—Pittsburghe prasidėjo ko- 
| vingų mainierių konvencija, 
: kurioj dalyvavo virš 1,000 de- 

Aš neti-|lęgatų, ir įkūrė Nacionalę Mai- 
ri prieš savo akis herku-į kiu/^ nuėjau tik . del juoko.”inierių Uniją, 1928.
lišką darbą galutinai nuka-;Kur gi čia tau tas juokas mo-į —Italijos fašistų teismas nu- 
riauti šimtmečiais įsišaknė-;kėti Pinigus save mulkiu pasi- smerkė 30 metų kalėti Mammo- 

galvose f ana-i staiant, ° 1 Tas dar reiškia, kad

vyriausybe; ją paturi ko
munistinis judėjimas ir vi
sas proletariatas.

Užkariavęs valstybės ga- kad anas atspėtų jam ateities 
lią, Sovietu Sąjungos pro-i įai.nię’T Užklausus, kodėl jis 
lę^anatas, taciaus, dai tu- imo^ę|hinkų, atšako: “.

lo Zamboni ir jo švogerką Vir- 
Tabarroni už priklausy-jusi Žmonių jąuvubu jlčuiu-i rn , .v. . . , v. >- • ......................../ ... , . •! Tas dar reiškia, kad šiam gmia ------------ — t...... .—c

tizmą 11 piietaiųs, taipgi civilizuotam, ,pasauly j žmonių i nią Italijos Komunistų Partijai, 
nugalėti buožes. »• i galvose da tebėra užsilikę lau- '1928.
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GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytoja

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 6631

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 
Uniyer.-Jteto Mokytojų Kolegijoj, St. 
Louil^ New Yorko Universitete, 
New Yorke, ir kitose žymiausiose 
mokslo Įstaigose šioje šalyje. Mr. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs Co- 
lumbijos Universiteto Mokytojų Ko
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius de
šimtį motų daugiausia mokino lietu
vius. Daugelis jų dabar jau patys 
mokina. Todėl jis paruošė special] 
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti 
dugnių pamokų 
vo mokiniams, kurie rinitai 
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, 
Mr. Nobiletti yra priruošęs special j 
kursą, susidedantį iš dviejų lekcijų 
kas savaitė— viena lekcija privačiai, 
o kita klasėje.
.Klasinės, pamokos apima sekančius 
dalykus:

A 1. Muzikos teorija; visuotina mu- 
M žikos istorija.

2. Klausos
3. Muzikos rašymas, diktavimas ir 

kompozicija.
Patyrimas yra parodęs, jog pa

mokos klasėje, be kitų dalykų, duo- į 
da sekamų rezultatų:

1. Paskatina progresą per varžyti- l 
nes tarp mokiniu.

2. “ * ’ ’ - - ■

kito
3. 

tyvę
4.

bę) 
tuojautinę 
kompoziciją.
narnomis kainomis, yra atdaras 
siems.

Kad sutvarkyt pasimatymus 
Mr. Nobiletti, malonėkite rašyti 
vardu, 1763 Cropsey Ave., Brook- Į 
.lyn, N. Y.; telefonuokite Benson-j 

Ahurst 6631; arba rašykite 981 Broad- ;
way, Brooklyn, N. Y., arba telefo-1 

4^ nuokite Jefferson 6993 arba išpildy- j 
kite ir atsiųskite šią blanką:

Lavinimosi Kampelis Korešpondenty Siivažia 
visi!o Klausimu

N. Lenin

SOCIAL-ŠOVINLST AI, MARKSISTAI IR 
KARO KLAUSIMAS

(Tąsa)
1 “Kautskystė”
Kautskis,'visų žymiausias 

It Internacionalo autorite-

kas visų saliu buržuazijos 
melas, dengiančios savo

cijos pagrindo neišvengia
mai gimdo revoliucini misi-< f v •

dermė—padėt suimt tą nu
sistatymą, pagilink ir sufor- 
muot jj. Tą uždavinį tei
singai išreiškia tiktai obals- 
sis ,ipie imperialistinio karo I

* -*■ 1J Z X 1 I

skaidrus pavyzdys to, kai])
(marksizmo pripažinimas žo-
; džiais privedė faktinai prie
į jo pakeitimo “struvizmu”
i ar “brentanizmu”. Mes ma- 

a- tome tai ir iš Plechanovo
: pavyzdžio. Iš marksizmo
aiškiais sofizmais išmušama

įjo revoliucinė gyvoji siela, pakeitimą piliečių
i marksizme pripažįstama vi- ■ kiekviena nuosaki

i metu, 
rimtai vykdoma

masių auklėjimo įveikimo” taktika 
šioj pakraipoj. įgiamai veda prie to.

’’ Įima žinot, sąryšy su 1 ar 2|‘ 
social-šovimzmo ' imperialistinių d i d ž i ų j ų (į 
1X0 t,i.; J...,i,;„ n...... n, i

K<i Išmokau c

Tūli draugai išreiškė savo 
minti “Laisvoj” apie koi’espon- 
dentus ir reikalingumą jų su
važiavimo.

Aš sutinku su ta minčia, kad 
toks suvažiavimas mažai 
dos duotų mūsų spaudai, 
galime prasilavinti rašyt, 
tik stengsimės. Bet bėda 
su mumis tame, kad labai 
kiai manome apie save, 
mes jau esame mokyti, 
rašyt gana atsakančiai, 
taip yra? Visai ne.

Čionai parašysiu apie save, 
nes tas gal bus įdomų ii* ki
tiems draugams pasiskaityti.

Jei aš neklystu; tai “Laisvė-į 
jo” rašinėju nuo pat jos įsi-l 
kūrimo. Rašiau koresponden-• 
rijas, straipsnelius ir aš vis ma-! 

kad esu geru rašytoju.
tai kas atsitiko. 1917 me-i 
gyvenant man Brooklyne, I 

’i parašiau straipsnelį į “Laisvę,”
. St raip-

nau-
Mes

jei
Y ra 
tan- 
kad j

) nok ame

apykanta pasireiškia. Kartais 
net laikraščiui “boikotą” pa
skelbia.

Mano supratimu, redaktorių 
draugiškumas, patarimai daug 
daugiau naudos atneša kores
pondentams, negu suvažiavi
mas.

Man rodosi, kad mums būti
nai reikia mokytis nuo redak
torių, o ne mokinti juos rašy
bos. žinoma, jei redaktoriai at
eitų dirbti į dirbtuvę, tuomet 
ten dirbantieji juos pamokintų, 

‘kaip reikia dirbti.
Brukąs.

! organizacijų atstovai dalyvau-' 
kite šiame susirinkime. Gerai! 
būtų, kad ii* frankfordiečiai! 

■prisidėtų prie mūsų komiteto.* 
i Pirmiaus jie priklausė, bet vė
liaus atsimetė, 
padidinti mūsų 

į stiprinti bendrą 
! frontą, turime 
| veikti.

Girdėjau, kad mūsų drau- 
i gai choristai nenori su Bendro 
i Veikimo 
. Lietuvių 
venti ir 
gai cho

veikimą, su

bendrai

Komitetu bendrai 
Liaudies Name g.v- 
sykiu dirbti. Drau- 
ečiai, padarysite di-

jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

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

PHILADELPHIA, PA.

patieks greitą, nuo
gu rsą būsimiems sa- 

nori iš-

lavinimas; ritmas.

yra parodęs, jog pa-

l’aakstina mokinius viens nuo ; 
mokintis.
Sukelia įvertinimą ir konstruk- j 
kritiką muzikos ir muzikų.

Išvysto individualizmą (asmeny- i 
ir liuosumą savi-išraiškoje, per , 

“ ir nudugniai apdirbtą |

Šis puikus kursas, su labai priei- j 
, yra atdaras vi-.

su 
jo

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus , • w • • 9 • • • » • •

Keturios bolių alleys. 
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

klesti ko
kiekviena! o kopiją pasilikau sau.
“masinio snelis tilpo “Laisvėj.” 
neišven- čiau jį ir pažiūrėjau

i kopiją. Stebuklai!
I pasidarė? Gal tam redaktoriui 
Į yra kas nors negera. Ar 
ant manęs supyko, kad taip

są, apart revoliucinių kovos|va karo 
priemonių, jų skelbimo 
ruošimo, masių auklėjimo Į veikimo 
kaip tik 
Kautskis neidejiniai 
pamatinę SuvKu-nnvnu/.iuu ■ iiupui lausimių u J u z, 1 U J ų : an| manęs supyko, kad taip “su-> 
mintį, tėvynės gynimo pri-■ valstybių karu, laike jo ar j darkė” mano rašytą straipsnelį.1 

i, eisiu ir pasikalbė- 
|siu ypatiškai su redaktorium 
apie sudarkymą straipsnelio.

Nuėjau pas jį ir sakau : Na, i 
rauge, kodėl tu sudarkei tą I 

mano rašytą straipsnelį? Ai1 
i tau nepatinka mano rašyba?

Jis atsakė: Drauge, nepyk,* 
nes tas draugų kvailas pyktis; 
nustumia juos nuo mokinimosi 
taisykliškai rašyt. Tavo rašy
tą straipsnį perrašiau ištisai. ' 
Tu žinai, ko tau reikia? Tu 
kuogreičiausiai nusipirk lietu-1 
vių kalbos ir rašybos gramati-' 
ką ir studijuok ją. Tas tau pa-I 
gelbės išmokti taisykliškai rašy
ti.

Aš draugo redaktoriaus pa
tarimą išpildžiau—nusipirkau

ir lavinausi, kiek tik 
prieinamu 

išmokau, tai gali 
! ti draugas redaktorius, 
(pirmiaus peržiūrėdavo 
! raštus.

v j 4 i ii i j z x i. . v CHO V J' M* Lt 1\CH U, J Cl * Ucl I IX I I !<U t

pažinimą šitam kare, su di-jpfr) jo iškils smarkus revo-* Maniau sau 
bet šiaip! 

ar taip mūsų būtina prie-i 
dermė sistematingai ir nuo-j^ 
latos veikt kaip tik toj pa-i

plomatiniu, paviršutiniu n.u-!liucinis judėjimas, 
sileidimu kairiesiems pavi
dale susilaikymo balsuojant 
kreditus, savo opozicioniš- 
kumo pripažinimo žodžiais 
ir tt. Kautskis, kuris 1909 
metais rašo ištisa Įmyga 
apie revoliucijų gadynės ar- 
tinimąsi ir apie karo ryšį su I 
revoliucija,\ Kautskis, kuris I 
1912 metais pasirašo Baze-1 
lio manifestų apie revoliuci-1 
nį būsimo karo išnaudojimų. '■ 
dabar visais būdais teisina j 
ir dailina social-šovinizmųj 
ir taip pat, kaip ir Plccha-Į 
novas, dedasi prie buržua
zijos pašiepimui bet kokio 
manymo apie revoliucijų, 
bet kokiu žingsnių prie’ tie-, 
sios revoliucinės kovos.

Darbininkų klase negali 
atlikt savo pasaulinės revo
liucinės rolės, nevesdama 
negailestingo karo su ta re- 
negatyste, becharakteryste, 
patai kavim u opor tun iz m ui 
ir neišsakomu teoretiniu 
marksizmo š'lykštinimu. 
Kautskizmas nėra pripuola
mas dalykas, bet socialinis 
produktas II Internacionalo 
prieštaravimų, jungimo iš
vien ištikimybės marksiz
mui žodžiais ir žeminimosi 
prieš oportunizmą darbais.

Įvairiose šalyse tasai pa
matinis “kautskizmo” fal-

I V. . .vi • ...

i sius pasireiškia įvairiose 
I formose. Rusijoj Trockis, 
I taip pat atmesdamas ta ide- 
(ja, lygiai gina tą vienybę 
’ su oportunistų ir šovinistų 
| “Naša Zaria” grupe. Rumu
nijoj Rakovskis, skelbda- 
m as karą , opor tu n i z m ui,
kaip II Internacionalo susi- 
bankrutijimo kaltininkui, 
tuo pat metu yra veikus 
pripažint tėvynės gynimo 
idėjos teisėturhą. Visa tai 
yra apsireiškimai to nedo-

I rūmo, l<urį holandų mark
sistai (Horteris, Paneku- 
kas) pavadino “pasyviu ra
dikalizmu” ir kuris yra re
voliucinio marksizmo pakei
time eklektizmu teorijoj ir 
vergiškam nusilenkime ar 
negalėj prieš oportunizmą 
praktikoj.

Bazelio manifestas stačiai

munos pavyzdį, t. y. į vy-į 
riausybių karo pakeitimų' 
piliečių karti. Pusčšimtme-I 
čio atgal proletariatas buvo' 
perdaug silpnas, objektyvūs' 
socializmo sąlygos dar ne-i 
buvo pribrendusios, revoliu-J 
cinių judėjimų atitikimo ir 
pagelbos visose kariaujan
čiose šalyse negalėjo būt, gramatik 
Paryžiaus darbininkų dalies pajėgiau 
karštas atsidavimas 
nei ideologijai” (1792 metų' 
tradicijai) buvo smulkiai

j likusią
Kas čia

laiku.
spręs- 
kuris
mano

Bet man atrodo, kad . 
tunu, lyra labai didelis skirtumas ma-j 
laiku no rašyboj, sulyginus tuos ra-1

■ buržuazinių jų sil 
i kurį Marksas savo 
nurodė, ir ’

; žlugimo priežasčių. Pusei isy<T' ’’^aktorius.
V *. v. t 1 *" • Joks korespondentu suvazia-Isimtmeeio praslinkus po jos • ..r, „i 1 . . 1 ,J vimas nebūtų man taip pagelbe-
atpuole silpninusios tų laikų i jęS lavintis rašybos, kaip drau- 
revoliuciją sąlygos, ir da-įgo redaktoriaus patarimas. Ne- 
bartiniu laiku nedovanotina sakau, kad aš moku rašyti be

'yra socialistui taikytis su I 
atsisakymu nuo veikimo!
kaip tik Paryžiaus komuna-? 
rų dvasioj. v

Broliavimosi Tranšėjose 
Pavyzdys

Visų kariaujančių 
liti buržuaziniai laikraščiai 
duodavo pavyzdžių, kaip 
kariaujančių tautų karei
viai broliaujas dagi tranšė
jose. Karo vyriausybės
(Vokietijos, Anglijos) Dra
kono įsakymų išleidimas

viena Komunos šinius, kuriuos turėdavo perra 
■u » i otri i un/lnlrl'Aviiin

Svarbu Vietos Darbininkiš
koms Organizacijoms i 

I

Visi žinote, kad Rusijos la-į 
kūnai greitu laiku jau pribusi 
j Jungtines Valstijas. New i 
Yorke jiems rengiamas didelis j 
pasitikimas. Phil adei] 
rusai darbininkai taipgi 
giasi.
ką pasitikti lakūnus ir sykiu j kestra, 
renka pinigus nupirkimui Ru-: kandžią 
sijai traktorių, kaipo 
kurie bus įteikti per 
Rusai darbininkai jau 
tikslui sudėję $3,000 
dar daugiau sudėti.

Mes, lietuviai darbininkai, ■ 
ypatingai darbininkiškos drau
gijos, neturėtume miegoti, tu
rėtume prisidėti prie šio dar-; 
bo, nes tai labai svarbus. Jei-į 
gu mes, kaipo vietos lietuviai,| 
vieni nieko negalėtume nu
veikti, tai turėtume prisidėti 
nors prie vietos rusų darbini?)-1 
kų.

Aš turiu koletą draugų, ku-i 
rie tam tikslui jau pasižadėjo’ 
duoti no penkinę, ir po dešini-1 
tinę. Bet čia turėtų ir drau-i 
gijos subrusti. Dabar, greitu 
laiku, turėtume sušaukti vie
šą susirinkimą visų darbinin
kiškų organizacijų ir ten šį 
klausimą apsvarstyti, išrinkti 
komisiją, kuri darbuosis šiame 
darbe. Reikėtų suorganizuoti 

i busus vykimui į New Yorką. 
i Jeigu 
suorganizuoti, tai galima būtų 
prisidėti prie rusų, nes jie turi 
jau suorganizavę 4 busus ir 
bus daugiau.

Kurie, norite vykti į New 
Yorką, tai turite jau dabar už
siregistruoti šiose vietose: 
Rusų Liaudies Name, 995 N. 
5th St. ir Lietuvių Liaudies 
Name, kampas N. E. 8th St. 

: ir Fairmount Ave.

nuo Bendro Veikimo Komite
to ir Liaudies Namo palaiky
mo. Juk dabar kaip tik ge
ra proga mokintis veikalus ir

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

ša-

prieš tokį broliavimąsi pri- kuoia”’ i,„,i . a.r. k............ 1 v .rodė, kad vyriausybe ir bu r 
žuazija žiūrėjo į tai, kai])

j klaidų.
Bet aš gerai žinau, kad man 

i rašinėti mūsų 
į darbininkiškoj spaudoj.

Dabar noriu tarti keletą žo- 
j džių apie tuos draugus, kurie 
(prasilavinę ir galėtų daug nau
dingo parašyti iš dirbtuvių ir 
abelnai žingeidžių žinučių iš vi
suomenės gyvenimo, kurios neš
tu nauda mūsų laikraščių skai
tytojams. Kiek man teko pasi
kalbėti su draugais, tai jie tan
kiausia “kritikuoja” kitų rašy
tojų žodžius. Jie, suradę kele
tą žodžių, kurie turi skirtingą 

i reikšmę skirtinguose sakiniuo
se, kad “kritikuoja,” tai “kriti- 

! O jei straipsnis yra 
į rašytas kurio nors draugo, dir
bančio redakcijoj, tuomet ir ne

kitką, kuomet yra nu 
švarus kambarvs.

komisija, kuri buvo 
suradimui vietos, da

V kurios
7.30 vai.

Komiteto 
f išrinkta

ren-

ren-1 (l
Jie važiuos i New Yor-|savoj svetainėj. Bus puiki or-| 

saldžių gėrimų ir už- 
Kviečiame visų 

draugijų narius ir simpatikus- 
atsilankyti.

Komisijos Narys.

dovanų,, 
lakūnus.! 
yra tam* 
ir mano Į

Re i k etų su organ i z u oti

vieni busų negalėsime

Turiu pranešti visoms darbi
ninkiškoms o r g a n izacijoms, 
kad Bendro Veikimo Komite
tas nusisamdę mitingams ir 
šiaip parengimams vietą Lie
tuviu Liaudies Name, kampas 
N. E. 8th St. ir Fairmount 
Ave., ant antrų lubų. Įėji
mas iš Fairmount Ave.

Iki šiol pas mus, lietuvius, 
nebuvo bendro veikimo, nes 
neturėjome svetainės, todėl ir 
buvome pakrikę po visą mie
stą. Dabar, nusisamdžius sve
tainę, turėsime vietą susirin
kimams ir parengimams.

Visų draugijų sekretoriai tu
rite šaukti susirinkimus į Ben
dro Veikimo Komiteto nusam
dytą vietą. Tą sekretoriai turi 
gerai įsitėmyti.

Bendro Veikimo Komiteto] 
susirinkimas įvyks 11 d. rug-i 
sėjo, Lietuvių Liaudies Name,! 
kampas N. E. 8th St. ir Fair-I 
mount Ave. Visų draugijų ir

Marksistų Obalsis—Tai Re
voliucinės Social-Demokra- 

tijos Obalsis
Karas, be abejonės, pa

gimdė kuo didžiausią krizį 
ir neišsakomai padidino ma
sių vargus. Reakcinis to

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

Argentina

‘GERAI PATAIKO!

automobiliaus pavogė kailiu
ką, kurį nešioja ant kaklo, 
vertės $125. Patartina tiems, 
kurio atvažiuoja automobiliais

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 

: lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

rų, m?s visur

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorija, duoda lekcijas ant smui
kas. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, 
mane, o 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th S(., Camden, ‘N.

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

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

; čiais parsitraukia ir pasekmingai . , 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 

iBrooklyne ir kituose miestuose, kur ■ • 
■yra geri lietuviai ir išmintingi dar- ; . 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai- 

i vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
il77 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—.John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

! visi myli rūkyti ir sako.-kacL— 
■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 išdirbystčfl 
į draugi: cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky- 
•lamas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- .< 
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 

kreipkitės j ant pareikalavimo visur į kitus mies- 
gausite tikrai profesionalę tus biznieriams ir privatiškiems žmo- i 

: noms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas: ' ■ .>

Naujoku Cigarų Dirbėjai
; 267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.J

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
riausio 
naviino

I $1,000 Tik Už 60 Centę

c

z e m ą

patar- 
ir už

kainą,

landoje šauki-

^35558' t ės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

VV. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston *0304-W.
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nai oportunizmui viešpatau
jant Vakarų Europos s.-d. 
partijų viršuose ir visai s.-d. 
spaudai, visiems II Interna
cionalo autoritetams, palai
kant social-šovinizmą, galė
jo būt broli avi mos atsitiki
mų, tai šitai rodo mums, ant 
kiek būti] buvę galima su
trumpini dabartinis nusi- 
žengėliškas, reakcinis, ir 
vergininkiškas karas ir or
ganizuot revoliucinis tarp
tautinis judėjimas sistema- 
tingai veikiant ta pakraipa, 
kadi r tik kairiesiems visų 
kariaujančių šalių socialis-

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVę

Naujas Knygų Katalogas
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:

OKGDVAS “L/ETUVA”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

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

1023 Mt. Vernon

kapinių 
už žemą

Street

Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokią 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 

■ kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

I bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
, atgaut savo sveikatą.
i Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
į vidurių užkietėjimo, skilvio a nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

i si mūsų gausius vaistus, tai- 
1T1US Prano rof o c ** ■
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

au
sų gausius vaistus, taip vadina- 
Nervų Preparatas.” Nervų Ii-

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną !r nedil lo
ki ii nuo 9:80 iki 6 vai. po pietį) '

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARI
WILKES-BARRE

kuogeriausio.se


1

Puslapis Ketvirtas F E AI S V® Pirmadienis, Rugs. 9, 1929

Keršto širdis

MARYTĖ h

S • • * C[ (Apysaka iš Našlaites Gyvenimo Rusijoj) i
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(Tąsa)

“Aš girdėjau, kad savininkas įsimylėjo į 
Marytę,” tyčiodamosi pastebėjo viena iš 
mergaičių.

“Taip, tas tiesa. Aš girdėjau, kad savi
ninkas žada apsivesti su Maryte. Už tai 
jai ir nebereikės dirbti prie mašinos,” juok
damosi pridūrė dar kita mergaitė.

Jonukas, jausdamasis užgautas mergai
čių pasityčiojimu, skubiai pasišalino nuo 
lango ir, kankinamas įvairių minčių, nuke
liavo į ligonbutį.

Toji diena Jonukui buvo viena iš ilgiau
sių dienų jo gyvenime. Kiekviena valanda 
tarytum tęsėsi savaitėmis. Su didžiausiu 
nekantrumu laukė vakaro, kad greičiau 
nubėgus pas Marytę ir sužinojus, kas su ja 
atsitiko. Ir kuomet Jonukas užbaigė savo 
dienos darbą, jis su didžiausiu pasiskubini- 
mu leidosi gatvėmis. Netrukdamas nei 
kelių minučių, jis jau stovėjo prie mažo, 
susmukusio namelio, kuriame gyveno Ma
rytė, ir, nieko nelaukdamas, tuojau pabel
dė į duris. Čia, prie durų, Jonuką sutiko 
senelė.

“Kur Marytė? Kas su ja atsitiko?” ne
kantriai paklausė Jonukas.

“Nežinau, kas su ja galėjo atsitikti,” ver
kiančiu balsu prakalbėjo senukė. “Verkia 
per visą dieną. Aš visaip bandžiau ją nu
raminti, bet veltui. Ji tik verkia ir verkia. 
Eik tu, Jonuti, gal tu ją suraminsi.”

Įbėgęs į Marytės kambarį, Jonukas rado 
• Marytę parkritusią skersai jos mažą lo

velę. Jos visas kūnas drebėjo nuo širdies 
plyštančio verksmo.

“Kas atsitiko, brangioji Maryte?. Ko tu 
verki? Nusiramink, mano brangioji, sa
kyk, ko tu verki?” raminančiu balsu, apka
bindamas Marytę, klausė Jonukas.

Marytė, tarytum pabusdama iš gilaus 
miego, lengvai pakeldama savo galvą ir su 
dideliu vargu atidarydama savo nuo verks- 

. mo užputusias akis, ir pamačiusi šalia jos 
ant kelių priklaupusį Jonuką, greitai ran
kose paslėpė savo veidą ir koks tai širdį 
plėšiantis verksmas išsiveržė iš jos krūti
nės ir dar giliau paslėpdama savo veidą į 
savo mažą pagalvėlę, ji verkė su didžiausiu 
širdį draskančiu verksmu, nuo kurio be 
perstojimo trukčiojo jos pečiai ir drebėjo 
jos visas kūnas.

“Kas atsitiko, mieloji Maryte? Sakyk 
man, brangioji, kas tau pasidarė? Ko tu 
verki?” su pilnomis jo paties akimis aša
rų, klausinėdamas maldavo Jonukas, steng
damasis sužinoti, kas jai atsitiko.

Nors Marytė, girdėdama taip karštą Jo
nuko maldavimą, ir bandė surinkdama sa
vo visas spėkas susiraminti ir pasakyti jam; 
viską, kas su ja atsitiko, bet tai buvo vel
tui. Nedrąsumas jaunos mergaitės nelei
do jai ištarti tų žodžių. Vien tik skaudus 
verksmas veržėsi iš jos krūtinės ir ašarų 
upeliai be persojimo riedėjo per jos veidą, 
kaip su vandeniu vilgindami jos mažą pa
galvėlę.

Jonukas nepaliaujančiai vis maldavo jos,

kad pasakytų, kas su ja atsitiko. “Miela 
Maryte, sakyk, brangioji, kas atsitiko? Ko 
tu verki? Aš meldžiu tavęs su ašaromis, 
pasakyk man, brangioji, ko tu verki?”

Marytė, tarytum surinkdama visas savo 
spėkas, bandydama ant valandėlės susira
minti, nei nepakeldama savo veido nuo sa
vo paduškėlės, užkimusiu ir verkiančiu bal
su prakalbėjo: “Negaliu, o, ne, aš negaliu 
tau pasakyti. Eik, Jonuk, užmiršk mane 
ant visados. Niekuomet aš nebegalėsiu bū
ti tavo žmona. O, ne, niekuomet. Aš ne
verta dabar daugiau tavęs. Tu turi už
miršti mane ant visados!” Ir vėl verks
mas, tarytum drąskantis Marytės širdį, 
veržėsi iš jos krūtinės ir ašarų upeliai bč- 
go per Marytės veidą. Nors Jonukas dar 
ilgai maldaudamas stengėsi suraminti ją 
ir sužinoti, kas su ja atsitiko, bet jo visos 
pastangos jam nieko negelbėjo. Maryte 
dabar įpuolė į isteriškas kančias ir visai 
nebeteko sąmonės. Kas galėjo atsitikti su orkestros' 
Maryte? Čia Jonukui prisiminė pasakoji-į draugų, 
mas mergaičių prie dirbtuvės lango: o gal 
būti, kad tai ir teisybė, kad Marytė pamy
lėjo Petrovą, kaip jam pasakojo mergai
tės? Gal būt, kad ji jam pasidavė, nes ki
taip ji galėtų jam viską papasakoti.

Marytė jam liepė užmiršti ją ant visados. 
Marytė atmetė jo meilę, sulaužė jam dar] 
taip nesenai duotus savo prisiekimus, kad | 
ji bus tik jo vieno; jo vieno iki mirties. O; 
dabar—dabar ji jam liepia apleisti ją, ap
leisti ant visados, užmiršti ją.

Toji klaidingoji mintis šukele perkūno 
audrą Jonuko krūtinėje. Jo akyse dabar,! turėjo 
vietoj ašarų, sužibėjo neapykantos žaibai 
ir greitai pagriebęs dabar savo kepurę, Jo
nukas išbėgo per duris, palikdamas vieną 
Marytę, nenorėdamas apie ją daugiau 
ko girdėti, nei matyti.

• (Tąsa bus)

nie-

Pirmoji Gegužės Maskvoj

licijos brutališkumą, neįvyko. 
Prijaučiančių susirinko virš 
penkių tūkstančių, bet stipri po
licijos užtvara nei vieno neįlei
do parkam Nekantriai žiūrin
ti minia į policijos demonstra
ciją parke, apie 8 vai., tapo vi
sai išsklaidyta.

TORONTO, CANADA

Ūkanose švinta rytas, 
Šviesa tamsų apgalėjo. 
Debesys rausvai dažytas, 
Erdve slenka palengvėlio.

Jame saulė švaitos, ritas, 
Maudos, nardosi, kavojas. 
Vietoms dangus nuvalytas, 
Terški gatvės, tykus oras. , 

Gatvėm minios klega, rangos, 
Lyg jūra nuo vėjo supas. 
Ūžia, siaudžia dainų bangos, 
Tai pirmos gegužės ūpas.

Orkestrai tik griežia maršus, \ 
Aikštėn Raudonoj on kviečia, 
Lyg liepsnas, ar plienas karšti 
Vėliavos raudonos šviečia.

Minios veidus vėjas glosto, 
Lyg bučiuoja apkabinęs, 
Tai sušvilpia viršuj bokšto 
Daina naujosios gadynės.

Orlaiviai lyg strielos žaibo 
Blyksi, švaitos padangėse. 
Debesys mėlynėj braido, 
Urkščia pulku, tai eilėse.

Fabrikai nustojo kaukę, 
Nežvanga mašinų plienas. 
Pirmos gegužes sulaukę, 
Švenčia savo šventes dienų.

Vėliavas plasnoja vėjas.
Minių minios skuba, traukia, 
Prie garbipgo mavzolėjaus, 
Kur' vadai jų sveikint laukia.

Drųsutis.
(“Kolektyvas”)

mėnesio 25 d. vargais negalais, 
Hamiltone tapo sutverta A. L. 
D. L. D. kuopa. Į kuopą įsto
jo 11 narių: O. Lapenaitė, R. 
Klingas, P. Jankauskas, P. Stu- 
kus, A. žilaitis, A. Žekonis, A. 
Bugailiškis, P. Ūša, K. Ūša, M. 
Bartulis, ir A. Grapšas. Tą pa
tį vakarą išrinkta laikina kuo
pos valdyba; valdybon įeina: 
P. Jankauskas—organizatorius, 
P. Stukus—sekretorius ir A. ži
laitis—iždininkas. Valdyba, kiek 
pasirodė, išrinkta darbšti ir 
energinga, todėl galima tikėtis 
pasekmingo darbo. Šiuo laiku 
Hamiltone randasi nemažas lie
tuvių skaičius, bet į steigiamąjį

Nauja Kuąpa J Tamil ton g
Kaip tik Hamiltoną apgyveno 

didesnis lietuvių skaičius ir bu- 
to vo numatyta dirva įkūrimui 

darbininkiškos organizacijos, 
nuo to laiko Toronto A. L. D. 
L. D. 162 kuopa pradėjo dėti 
pastangas kas link suorganiza
vimo Hamiltone šios qrganizaci- 
jos kuopos. Bent kelius kar
tus buvo pasiųsta iš kuopos or
ganizatoriai atlikimui viršminė- 
to darbo, bet del Hamiltono lie
tuvių nerangumo darbas likda- 

vosi be pasekmių. r j kuopos susirinkimą ateilankjf,
Toronto kuopa nenuleido ran- į palyginamai, mažai. Sulig kai 

kų. Nepasisekus atlikti savo kurių draugų nupasakojimų ir 
svarbią užduotį, palikdavo at- kiek pačiam teko pastebėti, ha- 
eičiai ją pirmoje vietoje. Iš- j miltoniečiai, daugumoj, yra 
lengvo sukantis gyvenimo ra- į ““bonkutės” vergais ir mažai 
tas pirmyn nepatenkino hamil- kreipia domės į organizacijos 
toniečius vien fizikiniu darbu ir 
sunkiai uždirbtais doleriais. Pas 
nekuriuos draugus savo klasės 
organizuotumas ir apšvieta tapo 
pastatyta augščiausiame laips
nyje. “ Užėjus vajaus laikotar
piui, pradėtas darbas varomas 
pirmyn. Suradus vietinių pri
jaučiančių draugų, / rugpjūčio

svarbą. Jaunutės Hamiltono A. 
L. D. L., D. kuopos, kaipo sie
kiančios , apšvietos tikslo, , turi 
būti vykiausias uždavinys—su
traukti /kuo daugiausia 1 lietuvių 
prie yrganizacijos, ? atitraukti 
juos nuo kenksmingostbonku- 
tės. /ūsų, draugai, darbas sun
kus ir reikalingas daug energi-

jrts. Kiek galėdami veikite, o 
mes, torontiečiai, pagelbėsime.

Kelios savaitės tam atgal, be 
bažnytinių 7 prietarų, apsivedė 
drg. A. Mikelionis. Jis yra su
sipratęs darbininkas. Nors ne- 
persenai gyvena; Toronte, bet 
darbu yra prisidėjęs prie Meno 
Sekcijos ir aktingas A. L. D. 
L. D. narys. bendradarbiai 
jaunai porelei linkime gero pa
sisekimo ir nepaliaujančio dar
bo draugijiniame darbininkų ju
dėjime.

Prityrę medžiotojai—Bepirš
tis, Ragauskas ir dar du vyru
kai, apsišarvavę medžioklės į- 
rankiais, rugpjūčio mėnesio 15 
d. ištraukė į tolimus Kanados 
šiaurius, kur randasi brangių 
žvėrių,—medžioti. Jei minimus 
draugus negrąžins šaltoji žiema 
ir nępataps plėšriųjų žvėrių au
komis, medžioklė galės būti pa- 
sekminga.

Kviestas susirinkimas Queens 
Parke, rugpjūčio 27 d., 7:30 
vai. vakare, Komunistų Parti
jos, už laisvės žodį ir prieš po-

'il ■■ ■

kad kompanija atima geresnę 
šaudymo medžiagą, o kainą 
palieka geros medžiagos. 
Kiekvienam suprantama, sti
praus parako reikia mažiau, 
kad atšauti tiek angį iii, negu 
silpno. O kad reikia mokė
ti brangiau už silpną, tai ang
liakasiai nusitarė streikuot iki 
tam laikui, kol kompanija su
grąžins vadinamą “Monobil” 
paraką, nes minėtas parakas 
buvo duodamas mainieriams 
per devynerius metus, o da
bar nori atimti.

Savaitė laiko atgal tik vie
nas lokalas 
streiką už 
priežastį, 
tris dienas, 
prezidentas 
kams grįžt . 
jis sutaikys. Bet pasekmės 
buvo tokios, kad kompanijos 
atstovas atsisakė grąžint “Mo
nobil” atgal. Tai augščiau 
minėtos kompanijos lokalų 
komitetai, susirinkę į genera- 
lišką mitingą ir nutarė strei
kuoti visi, kol neatgaus senas 
sąlygas.

Darbai angliakasyklose, pa
staruoju laiku, apie šį mies
tą, pradėjo eit biskį geriau. 
Bet kai kurios kompanijos nu
mušė užmokestį ant masto 
mainieriui, kuris gauna, kiek 
įvaro tolumo “pleisą.” Dar 
numušė mokestį ir ant staty
mo stulpų. Tą padarė dau-i 
giausia po Glen Alden Coal' 
Co. Nes distriktas nepaiso,| 

; kad numuša mokestį, jei patys] 
lokalai nesipriešina. O minė
tos kompanijos lokalų komite-l 

'tai, didelėj didžiumoj, eina sm 
itliko'kaipo pašei-1 bosais ir Pasipriešinimo nepaą 

pine draugija.
Ateinantis susirinkimas 

vyks 15 d. rugs., 10-tą vai. ry-l 
te, 12 Lynwood Ave. Kurie! 
norite įstoti į pašelpinę drau-Į 
giją, tai ateikite minėtu laiku 
ir prisirašykite.

Šiuo laiku Toronto priskaito- 
ma apie 40,000 bedarbių. Su 
kiekviena diena jų skaičius di
dėja. Prie paprasčiausio darbo 
kai kuriose vietose reikalaujami 
pilietybės ir vedybų dokumen
tai. Kažin, ką valdžia darys 
su tais, kurie jų visai neturi? 
Iš kaimyninių valstijų (apie- 
1 i ūkių) lietuviams nepatartina 
važiuoti rl$o ronton j ieškoti dar
bo.

Prie naujai steigiamos stygų 
užsiregistravo 15 

Mylinti muziką ir tu
rinti gabumą, noriai kviečiami 
prisidėti. Mokinimosi sąlygos 
labai lengvos. Pamokos atsi
bus 300 Bathurst St., ukrainie
čių darbininkų svetainėje, vie
ną kartą savaitėje, penktadienį,

K. B. Aras.

A. P.
pikniką 11 d. rugpjū- 
Gryno pelno padare 

Tai pirmas mūsų 
draugijos parengimas, bęt ga
na pasekmingas.

Praeitame susirinkime, paau
kojo penkis dolerius del Gas-j 
tonijos streikierių. Tai ganai

buvo iššaukęs 
augščiau minėtą 

Bet pastreikavus 
1-mo’ Distrikto 
įsakė darbinin- 

atgal į darbą, o

i rodo. Pavyzdis buvo apie; 
trys savaites atgal. “Lumis”, 
mainos darbininkai išeina'' į 
streiką reikalaudami, kad mo
kėtų už statytus stulpus ir už 
mastus. Bet pastreikavę tris 
dienas sugrįžta į darbą, nieko 

j nelaimėję. Laimėt jie negalė-' 
piknikas, įvykęs! .1°, nes viena maina išėjo į 

streiką, o daugiau kaip de
šimts dirba, tai pastarosios 
prikasa anglių, kiek kompa- 

reikia.

“Laisves
25 d. rugp., buvo gana pasek
mingas. Publikos susirinko
apie pora tūkstančių. Čia .. . 
mažai kas gali sutraukti tiek ni.lai
daug publikos. Katalikai su
traukia dideles minias, bet jie 
turi daug parapijų šioj apie- 
linkėje, tai per pamaldas su
varo parapijomis. Mūsų pik
nikas dienraščiui davė $225.15; 
gryno pelno.

Lehigh & Wilkes-Barre 
Coal Co. išėjo į streiką apie 
penkiolika tūkstančių darbi
ninkų. Tai uždarė apie vie
nuolika skirtingų šaftų, ką 
reiškia general į streiką po šia 
kompanija šioje apielinkėje. 
Streikas jau tęsiasi kelios die
nos. šitą streiką darbininkai 
paskelbė už atėmimą stipres
nio parako, kurį mainieriai tu
rėjo pirmiau. Tai yra, pirma 
turėjo eksploduojamą medžia
gą 27-nių nuošimčių, o dabar 
pradėjo duot tik 14 nuošim
čių, bet už 25 svarus reikia 
mokėt tą patį, kaip ir už pir
mutine, $3.25. Dabar aišku,

50
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400

Dagys

SEATTLE, WASH.

iš Worcester, 
nare United 
Tearti Cham- 
PI aukime ke-

Rugpjūčio 28 d. čia dalyva
vo plaukikių lenktynėse Albi
na Osipavįčiūte 
Mass. Ji yra 
States Olympic 
pion of Senior,
lias buvo paskirtas 100 metrų' 
ir Osipavičiūtė laimėjo. Bu
vo nemažai susirinkusių lietu
vių pažiūrėti.

Reikia pažymėti, kad Albi
na Osipavičiūtė jauna mcrg’i- 
na, čia augus, bet lietuvių kal
bą vartoja gerai.

Jos, šešios plaukikes, važi
nėja po Amerikos miestus ir. 
visos vienokiu ar kitokiu plau
kiojimu yra pasižymėjusios,! 
kaipo čampiones.

Senas Grinorius.

“LAISVE”
llllllllllllllllliuilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Greitai ir Pigiai Persiunčia

Litų

Litų
Litų

vuz
uz
uz
uz

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50UZ

1000 Litų

500
600
700
800
900

Litų

Litų

Litų 
už 103.00

uz
uz
uz
uz

v uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

Gorėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemų kainų galite pa
siųsti per / y

40 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

> >

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

UTHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

skyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmčlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su nartių pilkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

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.

FARMA
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.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji 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, 17 kambarių, 

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

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

namus labai pigiai ir tas neilgai

y

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vielo,’Jįbiz- 
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską. \

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOlh’H BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

už

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 geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 

mainom biznius, farmas ir namus.

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

545 Bro

ir

ay, So. Boston. Tel., 0605—1337

PLATINKITE “LAISVI

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDA
LIETUVIŲ AMERIKOJE ‘

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašclpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šių Draugijų priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UŽĖMĖ SAVO
(JULY), 1929

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

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

d



Pirmadienis, Rugs. 9, 1929 E KIŠ VE Puslapis Penktas

Iš Philadelphi  jos Pikniko “Laisvės” Naudai nes būtų pasilikę užganėdin
ti. šitas Žukausko 

Tuoj jis sako:
issireiskimas. bunavičienei.

t. , ----- __ . “Tu, matyti, fa___ 15 000 litu
Is kolonijų dar daugiau bū- esi atviras žmogus ir pasakai.

Sandelio ver- ‘ SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITfiS Į PR. Z1NS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo sekai 
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chropiškų Skausmų, 

A bei no Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidčju- 

SF ji šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies,
J Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 

.agvĮ vio, Žarnų ir MSšlažames, Reumatizmo, Sciatica, 
&WJ Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 
\ 1 k ef;ate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 

Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa- 
jf gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 

si lankykite pas mane ypatišk'ai. Slaptumas užtlk- 
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
J U M S.

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

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

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

— . 4 j
ką tu manai. Bet, tavo supra-1 Drauge Sudegė 
timu, kas nėra komunistas, tai 
tas hera nei darbininkas.” J.
Žukauskas atsako, kad jis yra 
darbininkas, bet tokis darbi
ninkas nesupranta savo ir vi
sų darbininkų reikalų, čia p. 
Žukas pusėtinai išniekino ko
munistus ir 
“Laisvė” ir 
užtektinai.

tų buvę svieto, jei išank- 
sto būtų jie užkviesta; peril
gai nusitęsė tylėjimas per ne
apsižiūrėjimą. Visi draugai ir 
draugės, dirbanti prie pikniko, 
sunkiai nusidirbo, bet jie visi 
linksmi, kad liks daug pelno 
“Laisvei.” Katrie draugai 
dirba iš širdies, smagu su jais 
dirbti bile darbas. Taip ir 
reikia. Visiems darbininkams,' 

e 7 I

kurie padėjo dirbti šiame pik-j 
nike, tariam širdingą ačiū.

A. J. Smitas.

Dar sykį galima įrodyti, kaip riai kumštininkai J. Smith su 
remia j. Stropiu. Jiedu, kaip akro

batai, šveičia vienas kitam pa
gones, nosis, pilvus ir kitus ga
lus; galop išeina lygiomis. Po 

“Laisvę” ir visą darbininkišką jų susikimba stipresni kumš- 
judėjimą. Virš dviejų tūks- tininkai J. Woodman, su II. 
tančių žmonių suvažiavo į pik- ^Calvell (juoduku), šie vyrai 
niką, apie kurį reikalinga ap- pradėjo šveistis ne juokais. J.Į 
rašyti plačiau. Iš vakaro reh-; Woodman nors ir turėjo dide- 
gėjai jau buvo sistemačiai vfe- lį šaltį, bet dėjo pastangas ne 
ką prirengę ir kiekviena vie- tik atsilaikyt prieš savo opo- 
neta buvo atsakominga už sa-įnentą H. Calvell, bet jis jį! 
vo darbą. Taip ir išėjo. Ank-!smarkiai atakavo, gi Calvell 
sti ryte pasirodė gražiausia; irgi mitriai gynėsi ir smarkiai 
giedra ir visi philadelphiečiai j atakavo savo oponentą, ir iš- 
linksmai nusišypsojo. Drg. Ši-įrodė, kad Calvell nugalės; 
manskas su “siūtkeisiais” iš- Woodman, bet Woodman vic- 
dūmė su saulės tekėjimu į pik-Į nu smarkiu smūgiu prakirto 
niko vietą, drg. Šapranauskas,. Cąlvell’ui lūpą, iš kurios pra- 
kaip lietuviškas karabelnin-j dėjo tekėti kraujas. Galų ga-; 
kas, prisikrovęs visokeriopos 
mantos, barškančiais ratais 
tratėjo į pikniką, o didysis Ja- 
tužis, apsivyniojęs virvėmis, 
šniokšdamas vilko visokios rū
šies tikietus į. pikniko vietą. 
Nespėjus viską susitvarkyt, 
ugi kaip bematant atrūksta 
milžiniškas busas, dulkes 
spjaudamas į padanges. Tai! kietijoj, vienok 
draugai cliffsidiečiai iš New. technišku 
Jersey atmovė, kaip Zeppeli- J.
nu, nepadarydami jokios klai- sunkiasvoriai kumštininkai 
dos. Vėliau pradėjo važiuoti! O. Reds 
mašinos iš Great Neck, N. Y., Stropiu, 
Shq^adoahrio, Eastono, Tren- 122 ___ v, _____________ _
tono, Riversides, Readingo, kovą už pergalę. . Reds Wilos! l<as liečia S. L. A 
Chesterio, Burlington© ir iš ki-į daug 
tų mažesnių miestų-miestukų. Philadelphijoj, bet jis su 
Buvo kelios mašinos iš ? “ ’ x ,
ton, Mass. Apie 3-čią vai. po Pirmą ir antrą raundą 
pietų, du milžiniški busai, gra-; Wilos smarkiai atakavo 
žiu žmonių, iš Brooklyno at-jpį, bet Stropiai 3-čiam 
pyškėjo: Aido Choras, “Lais-j de labai mitriam būnant, p 
vės” štabas, virvės čampionai i sisekė prakirsti antakį Reds 
—Brooklyno kriaučiai. Kriau- Wilos ir tuomi jis laimėjo ko- 
čiai tuojau ėmė klausinėt, ar į vą sulig nuosprendžio, čia rei- 
daug baltimoriečių yra, betlkia pažymėti, kad Reds Wilos 
baltimoriečiai, kaip tyčia, lyg; prieš patį pikniką patiko ne- 
paklysdami, nepasirodo pikni- laimė, trokas pervažiavo jam 
ke. Pasigedo jų brooklynie- vieną koją, o tas reiškia daug 
čiai, philadelphiečiai ir kiti, ir prie kumštynių. Bet jis sa- 
negalima žinoti priežasties, ko-, ko, neužilgo tą patį oponentą 
del jie neatvažiavo? Diena! pašauks persimušti ir jis įro- 
buvo šilta, tai baras net braš- dys, kad jis pralaimėjo delei 
kėjo, o šokikai savo prakaitu kojos pažeistos.

(laistė padlagas. Pusė po pen- vo iš 
kių prasideda programa. Pa- ' nepaėmiau)

4 kalnėj geležiniai stulpai įkalti kurio irgi pavardės nepaspė- 
ir virvėmis apjuosti del risti-! jau paimti. K. O. Reds Wi- 
kų, kumštininkų, bet toj vie-'los sudarė tymą su kitais sa- 
toj atsibūna visa programa. Į 
Publika užvaryta ant kalnelio čiavosi 
ir visa susodyta, kad visi galė
tų matyti programą, 
tomą Philadelphijos

lietuviai darbininkai
savo spaudą, kurios nau
dai buvo surengtas šitas pik
nikas, kuris dar sykį priešams j i 
įrodo, kad darbininkai reriiia

_ i sandėlyj j 
buvusios ūkio mašinos, ja- i 
vai ir Antanavo pieno per
dirbimo bendrovės pabū-: 
klai. Spiritas, sandėlis ir! 
pieno bendrovės mašinos • 
buvo apdraustos.

tuo pačiu sykiu!
“Vilnis” atsiė m ė | ......... -r-.

Į Už Scenų Cigaretų
j Dirbtuvėjeeiles klausia

Tik
Trečias iš 

j Gataveckas, sako: 
■kalbėjo ponas Žukas, kad 
išelpos ir apsaugos fondus kon- I J I • • 1 1 v • 1 • •i vie- 

ki- 
tik

ką 
pa

Nedaugelis rūkytojų tųsuprpnta, , 
kad reikia penkių metų laiko, kad 
pagamini Lucky Strike cigaretą.

Išauginimas ir laipsniškas suskir- į 
stymas tabakų, kad gaut vienodai I 
gausingą kvapsnį, charakteringą j 
Lucky Strike cigaretams, yra vie-1 
na iš ilgiausių ir delikatniausių ope
racijų, kokios tik žinoma.
metų, kol tabako ekspertas 
tinkamai sulaipsniuoti ir

Nors valdžia yra uždeju 
j mokesčius, kaipo pabrangus < 
S tačiaus jis yra farmų produktą 
Į daug jo išaugina randauninkai far- 
tneriai. Farmerio derliaus gerumas 
priklauso nuo oro, laike tabako au
gimo. Reikia apie 2 akrų žemės, 
kad iŠaugint 100 svarų tabako.

■ Vienų metų tabako laipsniai gali 
’ nebūti tokie pat sekančiais metais.
i Naujas derlius gali būti visiškai 
skirtingo laipsnio, negu pirmesnieji 
derliai.

i ir jeigu šiandien bus komunis-l Pannktimausi tabakai, išauginti 
v. ,. , per penkis metus įsekmiui, yra paltas, tinkamas užimti centre I rcnkįmi delei IjUcky Strikes. At.

vieta, jį referendumas didžiu-į sarginiai (rezerviniai) sandeliai šio 
ima balsų išrinks ir seimas už-Pab^k£’ laikom?. medinėse bačkose, 
I tvirtins taipgi didžiuma balsų, 000,000 svarų, ir per penkis metus 

- . v~. ■: i npiŽplsrl'ini'F ir Inhni iš i tai kaip jį negalės įleisti į ceil-1l'—<“ ”• —-... -------nukovė kumštininkų nejzeisaamas, nors n iaoai is- *
a ; gyrė centro valdvba, kad įi:^ ? valdybą. taipgi, kam į 

■ - - - - - | taip atakuoti komunistus?!
: Juk fašistai, sandariečiai ir so- j drėkina 
cialistai laiko slaptus susirin- 

j kimus, kad nuolatos savo ran- 
i koše laikyti S. L. A. O kas 
link tų slaptų laiškų, , tai kam|? 
tik Komunistų Partijai primes-

' ti, juk ir Sargybos. Bokštas pir- 
i miau 
Ikus.” 
rėžė:

i le jiedu išėjo lygiomis. J. Ba- 
I gočius pasirodė ne tik geras 
I ristikas, bet jis vėl išeina kai
po kumštininkas su J. Ropo-! 
vecz kumščiuotis. Čia jis pra-'™0-^, 
dėjo vanoti J. Ropovecziui pa
šones. J. Ropoveczius irgi pa
rodė gabumų, nes jis sakosi 
kumščiavosi apie du metus Vo- 

Bagočius 
knakaut” nugalėjo.

Ropoveczių.

CARNEGIE, PA. troliuoja valdžia, kur nei 
n as 
tam 
tam, 
kaip 
munistai galės užgriebti tą

j lioną dolerių ir jį panaudot

centas nėra leistina 
tikslui eikvoti, kaip 
kam yra sumokėti.
į centro valdybą įėję

Iš A. Žuko Prakalbų
Rugs. 1 d. čia lankėsi S 

! A. organizatorius p. žul 
j kur jam prakalbas surengė S 

.! L. A. 323-čia kuopa. Kaip! 
;8:20 vai/ vakare prakalbas Isvarbu’ koklos P^jos zmo-l 
atidarė P. Liepas, paaiškinda- bus išrinktas į centro val- 

kad prakalbas surengė J^bą, jis turės laikytis S. L. 
A. 323 ir 128 kuopos.'*^” konstitucijos taip, kaip pas 

(Aš, kaipo 128 kuopos pirm., mus 12 ~ ku°P°J griebtai lai- 
nieko nežinau, kad S. L. A.|komasi T“ konstitucijos, 
128 kp. būtų nutarus arba i *r. n^ra .i°k jy vaidų ir užsipili-■ 
nors kas būtu įnešima padaręs| dinejimU vienas ant kito; su-į 

1 sirmkimai visuomet būna tvar-į 
kūs ir greitai pasibaigia. Na,!

P. Liepas turėjo' 
Publikos buvo apie | 

25-kios asabos su pačiu kalbė- 
prakalbą pasakė, j 

gerą, nieko Į 
ir labai iš-!

T ko- 
mi-

del Maskvos reikalų? Juk ne- tabaku

Reikia 20 ; 
išmoksta ;
supirkti į

tabakui 
dalykui, 
'•'"is, ir i

JUOZAS KAVALIAUSKAS

kuopos susirinkime, kad reng 
Paskutiniai ti prakalbas del P. Žuko, čia 
" ■ KJ matomai,

Wilos su Antanu 
sverianti abudu po į 

180 svarų, pradėjo smarkią i toju.

Bos- Stropiu turėjo sunkią kovą. .V*’a labai taupi, sutaupius dau
giau milioną dolerių; taipgi; 
pridėjo, kad mes ir jūs padėjo-.' 
me sutaupinti. Ką tas reiš- 

_|kia “mes ir jūs?” Juk jeigu 
Visi vienoj organizacijoj pri
klausome, tai turėtume sakyti 
tik vien mes,- kam dar “jūs” 
reikia ?
Žukas Pats Save Numaskavo

Kuomet pasakė prakalbą, 
taip sakant, bešališką, nieko 
neįžeisdamas, tai gal manė, 
kad taip viskas ir užsibaigs? 
Bet tuoj J. čirvinckas ir sa
ko: “Aš labai sutinku su Žuko 
prakalba, kuris pasakė, kad 
visi nariai yrą lygūs, bet tik 
man nesuprantama, kodėl mū
sų organas ‘Tėvynė’ yra tokis 

, 1UO oum«xv Ky .iiQ ou vienpusiškas ir .tiesiog pasako,
,vo dalyviais, kurie visi kumš- kad jeigu bus išrinktas komu-

Reds 
Stro- 
rau n-

Referees bu-
Brooklyno (pavardės 

ir kitas vietinis,

nistas, tai jo neįleis į centro 
valdybą ?”

Persta- čius su P. Dovidoniu, kaipo ri-! Tuoj Žukas pašoka kaip ant 
Lyros stikai irgi ėmėsi uždyką, pa-1 žarijų ir sako: “Komunistai 

Choras, vadovaujamas J. Jur- į remdami “Laisvės” pikniką, i negali būti įleisti į centro val- 
čiukonio, atidaryti programą; į Jie ne tik pasidarbavo pikniko! dybą, nes jie griauja Susivie- 
jie puikiai sudainavo keletą; parėmime, bet jie labai užga- :
dainų. Po to drg. R. Mizara Į nėdino publiką »su visais sve- 
pasakė prakalbą, pasveikinda-1 čiais, kas liudijo, kad nei joks 
mas “Laisvės” 10 metų sukak-i piknikas per visas lietuvių ko- 
tuves, kaip jinai vedė ir vedallonijas neturėjo šitokios tur- 
kovą prieš visus darbininkų į tingos programos. Mes, ren- 
klasės priešus, dar labiau tvir-; gėjai, sykiu su visa publika,! 
tėdama ir remiama susipratu- tariame širdingą ačiū visiems 

, šių lietuvių darbininkų, kuri kumštininkams, ristikams ir 
atmušė visus priešų staugimus kitiems programos dalyviams.

L bei geismus jos prapulties, už-! Daug žmonių patvirtino, kad 
baigdamas Gastonijos streiko! jei kitais metais bus tokia pro- 
vadų tragedija. Po jo dar!grama, tai būsią koki 9,000 
drg. Morisonas atsikreipė. žmonių. Kumštininkai ir ris- 
trumpais žodžiais į publiką, | tikai užtikrina, kad kitais nie
kad ji atsilieptų į Gastonijos,tais jie dar geriau prisireng- 
draugų šauksmus, gelbėtų juos’ 
nuo elektrikinėj kėdėj žuvimo. 
Buvo renkamos aukos, kurių 
buvo surinkta $65.00. Po 
prakalbų Aido Choras iš
Brooklyno, vadovaujamas L. nom, kad nieko netruks pikni- 
B. šalinaitės, puikiai sudaina-'ke. žmonas šoko iki pusė po 
vę keturias dainas, su kuriuo dešimts nakties ir baigė gėri- 
dainavo visiems gerai žinoma mus 
ir mūsų publikos mylima dai- 

lĮ-nininkė įt. Menkeliūniūtė. L.
B. Šalinaitė sugabiai diriguoja 
Aido Chorą. Chorams ir kal
bėtojams publika plojo ir la
bai ramiai užsilaikė. Prasidė

jo ristynės ir kumštynės. Pub
lika užsilaiko ramiai ir lau
kia atletikų akto, štai, Jo
nas Bagočius lenda per virvę, 
rodos laibas vyras, bet mitrus 
ir gyvas drūtuolis; jo oponen
tas P. Dovidonis daug riebes
nis ir atrodo, kad jis Bagočių 
tuoj užgulęs- prispaus prie ma- 
traso ir tas nei nevamtels. Bet 
kaip susikibo, Bagočius pra
dėjo vyniotis, aįiie Dovidonį* 
Iš publikos j vieni sako, kad 
Bagočius ('phalaimės, kiti rėkia, 
kad BAgdčius laimės. Na, 
ir štai, už 7 minučių Bagočius

uždyką, paremdami 
Laisvės” pikniką. J. Bago-

šią ir duos dar geresnį faitą. 
Tie, kurie nebuvo šiame pik
nike, labai gailėsis. Pereitais 
metais buvof tik kankynė pub-i 
likai, gi šiemet mes užtikri-

nijimą ir jie nori užgriebti mi- 
lioną dolerių, nes ir Komunis
tų Partijos vaikėzas Siurba iš
siuntinėjo slaptus laiškus, kad 
užvaldyti S. L. A. To komu
nistai nesusilauks ir aš sakau 
ne ve id m ainiaudamas, kad 
komunistai negali būti S. L. 
A. valdyboje.” Mat, Žukas 
pasakė visą prakalbą veidmai
niaudamas, kad visi nariai yra 
lygūs, nežiūrint, kokiai parti
jai jie priklauso, bet dabar 
pasakė, kad komunistai nebus 
įleidžiami. Tai kuo fašistai 
gali būti geresni, kad jie gali 
įeiti į centro valdybą ? Dar 
čirvinckas antru sykiu statė 
klausimus, bet Žukas tą pačią 
giesmę atgiedojo, kad komu
nistai arba progresyviai į cen
tro valdybą neįeis. • Mat, p. 
Žukas J. Čirvincką paskaitė 
komunistų, kuomet jis jam ne
patinkamą klausimą > pastątė, 
beį Čirvinckas nfe tik kad nė-

su užkandžiais; vienok 
dar liko, kas liūdija, jog nieko 
netrūko šiame piknike. Mes; ra komunistas, bet jokiai pro- 
manom, kad šiemet padarėm’ gresyvei draugijai nepriklau- 
daug geresnį biznį, negu pėr4 so. Mat, kas tik tiems po- 
eitais metais ir sumušėm visų nams nepritaria, tai tas jau, 

išskyrus jų. supratimu, yra komunistas, 
nors tas žmogus su komuniz
mu nieko bendro neturi.

Antras iš eilės, J. ’ Žukaus
kas, išsireiškė sekamai: “Man 
rodosi, kad ant komunistų ne
reikėtų taip užsipulti, nes ko
munistai* yra visi darbininkai, 
ir jie neturi skirtingų reikalų 
nuo darbininkų. Komunistų 
Partija pati pirmutinė gina 
dabar Gastonijos teisiamuosius 
audėjų streiko vadus ir abel- 
nai visus darbininkus ir, zina- 
no supratimu, turėtų kiekvie
nas darbininkas .- prie kpmų- 
nįstų prisidėti arba jiems' pri-

kolonijų rekordus, 
pačios “Laisvės” pikniką; bet 
mes manom kitais metais už
kariauti ir “Laisvės” pikniką 
Brooklyne. Be to, dar reikią, 
priminti, kad J. Sutkaičio or
kestrą puikiai grajino šiame 
piknike. Mes manom, kad 
liks gražaus pelno. dienraščiui 
“Laisvei.” Seno Vinco Žalnie
riai visi nesuvažiavo, tai del 
laiko stokos virvės traukimas 
likosi atidėtas kitiems metams, 
vienok Gibbstowno įhieste pa
siliko tik vienos vištos, o žmo
nės visi Jt>uvo piknike, kad .vir- 
vės traukimą laimėjus. Vin-

prie matrasov ir jį publika 
sveikina delhų plojimu. . \ Po 
ristynių susikimba lengvasvo-

cas pradėjo sĄjąupytų orą is 
apmaudo. Visi kalba, kad 
tokio puikaus, pikniko dar nėj 
buvo niekad, kad taip žrno-

tarti. 1 aipgi ir musų organai 
neagituoja 2ųž • teisiamuosius 
kad jiefns ‘kiek\ parinkti au- Ir 1V * ’ ZVi n ii L. 1 i 1 n J n 4- i1. .

LIETUVIS GKABOR1US
IK BALZAMUOTOJ AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bun am tinkamiausias Ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie- manęs.

1439 South 2nd Street
Philadelphia! pa.

TELEFONAI?
___________ Main

Bell__
9669

Oregon 5136

! jis bręsta ir noksta sandėliuose.
Pats gi Lucky Strike padirbimas 

f užima penkias dienas. Kuomet ta- 
• į baką išima iš didžiųjų bačkų, jį su- 

'■•■'•"' i su pagelba garo, švirkščiamo 
i per visą eilę dūdelių, iš kurių išei- 
i dainas garas pavirsta Į maželiausias 
i dulkytes. Lapų kambliai yra pra- 
i šalinami stebėtinai įtaisytomis genė- 
• jimo mašinomis, kurios veikia uoliau 
ir nuodugniau, negu žmogaus ran
kos. 'los mašinos suskaito net, kiek 
kambliukų išimta! Patyrusieji spren
dėjai akylai teini ja tabaką, prašai in
dam i kiekvieną lapą, kuris nepasie
kia Lucky Strike gerumo laipsnio.

Tabakas yra nuodugniai išplauna
mas, kad prašalint bile kokį nešva
rumą, kuris laukuose būtų galėjęs 
prikibti prie lapų. Dabar jau iš-, 
purena tabaką, kad jis būtų lengvas 
ir liuosas; paskui jį atvčdina, ir nu
pučia ant tam tikro plataus diržo, 
ant kurio jį nuodugniai sumaišo.

Po to seka garsusis apkepini mo 
('Toasting) procesas.

Išnaujo suvilgius tabaką, jis bū
na paliekamas per 24 valandas po 
dideliais balto audeklo uždangalais, 
kad užtikrint lygų pasiskirstymą 
kvapsnio ir drėgnumo.

Dabar tabakas jau gatavas smul
kiam supjausytmui, lyg į valaknas. 
Eile voliukų suspaudžia jį į stan
džią, kietą medžiagą, kuri atrodo, 
kaip puikiausios džiovintos figos iš 
Smyrnos—ir taip gerai atrodo, kad, 
rodos, imk ir valgyk!

Yra ilga eile tų pjaustomųjų ma
šinų, kurios viena eile nusitęsia 
skersai ištisą dirbtuvės didelį kam
barį. Kiekvienas storas didelis pei
lis nupjauna, tiek, kad galima būtų 
padirbt 300 iki 450 cigaretų į mi- 

s' nutą. Trynimasis toks didelis, kad 
storos tų peilių geležtes tegali tar
nauti tiktai 8 iki 10 minučių; tuo- 

sustabdoma ir įdedama

Dar sykį pakaitinus, kad paliuo- 
suot kvapsnį, tabakas yra dedamas 
į dideles skrynias, vadinamas Sara- 
togomis. ščylniai uždarytose skry
niose per dvi dienas kvapsnys sker
sai išilgai ir lygiai perima visą ta-, 
baką. J

Dabar seka galutinai apdirbančios 
arba išpurenančios mašinos, kurios 
vėl “purena” arba karšia tabaką, 
panašiai kaip kad ir vilnos yra kar
štamos, kad užtikrint tabako leng
vumą ir vienodumą svoryje. Ir ta
bakas būna užbaigiamai gatavas dė
lei automatinių cigaretus dirbančių 
mašinų, kurios padirba po 700 
Luckies į minutę.

T*l..< G rec apoint 96S1

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

Maliavų jame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės bu muma» del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
biznį.

siuntinėjo slaptus laiš- 
Čia p. Žukas tuoj at- 

“Labai ačiū Siurbai, 
kad jis tokius laiškus išsiunti
nėjo, nes dabar mes aiškiai ži
nome, su kuo turime reikalą. 
Ir pirmiau tik vienas buvo 
Sargybos Bokštas, o dabar 
jau mes turime 40 Sargybos

i Bokštų.
“O del pinigų negalėjimo 

| užgriebti ir juos išeikvoti, 
tai ve kaip gali būti: ka
da komunistų partijos žmo
nės gali įeiti į centro valdy
bą, tai jie gali padaryti tokią 
paskolą, kur namas bus vertas 
tik du tūkstančiu dolerių, o 
jie gali duoti penkiolika tūks
tančių, ir paskui gali pasakyt, 
kad padarė ‘misteik.” Arba 
vėl, dabartinė valdyba yra j 
sutaupius suvirs trisdešimts 
tūkstančių dolerių lėšų ir ko-i 
munistai, būdami centro vai-! . «. , . . . ,, . •.... ’ . J . ,v 1 met masinti sustabdoma ir į<!<dyboje, gali JUOS tuoj įseikvo- kita, naujai išaštrinta geležte.

644 Drigg* Avenu®,
Ridgewoodo Skyrius: 253

WIE -'-’J. —— 
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kaim 
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y, 
Grove St.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
(Miltelius nuo šalčio) jokių ialčią ne-

UI Dali b viliu 1L k dvi o kjj0 įjj baksą apsiginkluok
» nuo savo amžino priešo!

Hrhn F HY Tabs <:entai skrynutę) yra tai kanuolž prie! 
Ulbu LfiA laUu kj£ą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti-

ti ir pasakyti, 
‘misteik,’ o už ‘misteiką’ 
nebaudžia.

kad padare 
nieks 

Taigi, tokiu būdu 
komunistai negali būti įlei
džiami į centro valdybą.”

Jeigu jau komunistai gali 
pridaryti “misteikų,” išduoda
mi paskolas, tai kodėl social- 
fašistai ir sandariečiai jų ne
gali padaryti? Šių partijų 
žmonės gali tų “misteikų” pa
daryti daugiau, negu kas ki
tas.

Kad valdybos nepadarytų 
tų “misteikų,” tai jos turi už-

ir tuomet nesvarbu, kokios 
partijos centro valdyboje žmo- Tai Tie švelnūs Cigarai,
gus bus, nes tuomet jo kauci- Kurių Jūs Pagcidavot 
ja ątsakys už ;visus jo “mis- 
teikus,” ir tuomet-jis tų “mis
teikų” nedarys. Taigi, čia be 
reikalo ponas Žukas niekinai 
darbininkų partijos žmones, o 
fašistus giria, kurie jam yr 
labai artimi.

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

o

Perkūnas Išsiilgo Spirito
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

■ jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y„ 
TELEPHONE 

GREENPOINT 14 H

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

Kampas Clermont Arenus 
TELEPHONE* JUNIPER 97»«

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

____________________  ORDER BLANK ____________________
Riųfidajni pinJjoin «u hsvo adroau, nžrn5.vkitoj t

Ai, Jtamiau pnilraPvr, riuučiu jum* V1EN4 DOLERI, už kur| acalonėkit nun 
pričiupti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA. >u vioaU n urodj mali. P 
kaip vartoti. !
Vardai —_ ________ _ —----- ------------- —------ ------- - ------------------- ----—Į

No. —

Miestas Klote.

St. or
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AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KyKLA REPUTACIJA 

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

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

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

New York City
Iš MarianTpolės praneša

ma, kad rugpjūčio 8 d. 18 
vai., perkūnas trenkė į An- 
tanaVo dvaro spirito sandėlį 
ir jį uždegė. Jis priklausė 
“N&kt’aro” spirito varyklai. 
Saridpljj buvusios bačkos su 

96 procentų spi- 
sudegė. Nuosto- 
padaryta apie už 

. .. Sandėlis prir.

Išbandykite Šiandien

ri
liu išvis( 
i3o;ooo) 
klausė d

Juos išdirba
STANLEY PAUL

’ 1035 Spring Garden St-
Philadelphia, Pa> h

Sulig reikalavimo, šiuois ciga
rus .taipgi ir,-, per paštą iŠsiunti- 
nęj-ame, kaipo užsakymu^

X \
(orderius). ", , \ j

\ A
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LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir . valdyti 
automobilius į trumpinusį laiką; 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 125. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedeldieniais nuo 11 vai. iki 
£ vai. titaną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus;
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

MNHm. a.
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Puslapis Šeštas ? Pirmadienis, Rugs. 9/1929LAISVS

Aidiečiai ir Aidietes, LIETUVIŲ VALGYKLA
rugsėjo, Lavinkite Savo Vaikučius

su
vakare,

Tėvai ir motinos .yra ypatin-
•zzvz'z<v<-A-,v,,?/z,-z,-z?z?-zzrzzrzz.vzz2.Y/rzAY'?zz??yz??-zzz.vzz????y??,A????*zzzzzzzzzzzzzr^rzzzzzggY3

BAISO IR NUMOS Sek r.

REIKALAVIMAI

FOR RENT
1416UH'

<4

SALES—PARDAVIMAI

Rn. K

MATTHEW P. BALLAS

Brooklyn, N. Y

Tel., Stagg 10124NOTARY

PUBLIC
7-nių

Boar ■ Telefonas:

Stags
3

5043

J. Buivydas.

GR ABORIUS Valgykla yra užvardinta

MALONAUS PASIMATYTO)

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

tro, dainuodami itališką revo-Į legramą, 
bucinę daina, 
liava.”

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

j REIKALINGA patyręs 
sunkaus darbo.

Juniper 7646 •
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

rugsėjo,! ir alsi veskite savo draugus bei
• i v • i . . * X..4 < t•i 11

Bellida Funston,

TELEPHONE, STAGG 9105

i

Susirinkimas ga-;
Dalyvaukite visi1

Tūlas A. J. Wisch iš Den-| 
verio, Colorados, mušė New1 
Yorko majorui Walkeriui te-'

I I KUl 114 A Uo I t 1 l\ I (L Vy 1 V l l/o 1 Įlieti x/ Y * T\ v V •

šuoli linkui Darbininkų Cent- ZaCICjO l3(laryt LlCtŲ
New Yorkui už $200,000

M. Beal

MASPETH, N. Y.
Ta 1). S. A. 91-mos kuopos susi 

kimus Ims panedėli, 9 rugsėjo, 
drg. Balakauskienę, 6139 Perry ? 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visos

taus. O dabar jau susilaukė 
me lietaus ir visiškai dovanai

Ateities ž i e d o J a u n u o I i ų j

J Ha pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

užeiga
jau senai matėmisi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažj.’tate mOsię, t.wl del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

Puikus pasirink imas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgiu. Turime puiku patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

į 8-tą vai. vakare įvyks ekstri 
i vyrų pamokos operos “Kome

draskyti ‘Komunistų Partijos sulaužyti visas sutartis su kai-) 
Bronxo Sekcijos centrą, 1330 iriaisiais organizuotais darbi- 
Wilkins Ave. ninkais. Jeigu samdytojai pa-

Tuo tarpu svetainėje mitin- bandytų tatai daryti, tuomet

C. BROOKLYN, N. Y.
j. J). V. 1). 24-tos kuopos su- ■ 

panodeli, 9 ri
85 Hudson 
vakaro.

STUDIJA
Taipgi Pirmos Kli'sos Chorvedys

Myron Korykora jau Brooklyne. Ji
sai atidarys savo STUDIJĄ rugsėjo 
(5, 1929, po num. 4 17 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Visi yra kviečiami 
ateiti ir susitarti apie mokinimą.

PASIRANDAVOJA 4 did.-li kam
bariai, yra visi įtaisymai, ant pir
mo Doro, randa nebrangi. Kreip-

I kitos no No. 281 Stagg' St., prie 
j B u s h wick Ave., Brooklyn, N. Y.

| Pasirandavoja fornišiuotas kamba 
rys del vieno vyro. Yra visi pa

I rankumai. Paranku privažiuot Į vi 
įsas dalis miesto. Kreipkitės po N< 
333 E. 150th St., Apt. 26, Bron?

J Telephone, Stagg 4409

i A. RADZEVIČIUS

Jungtinių Valstijų Darbo 
ministerija išsiuntinėjo laiškus 

j visiems čeverykų fabrikan- 
' tams New Yorke ir Brookly
ne, padariusiems, po sėkmin
gam streikui, sutartį su kai-

. Virš 1,000 žydų jaunuolių J riąja Nepriklausomąja čeve- 
pagal sionistų ir socialistų pa- į rykų Darbininkų Unija. Tuo- 
kurstymą, bandė užpulti ir iš-! se laiškuose ministerija įsako

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

klastą, laike paskutinio savojlę tvarkyti arba patirti, kaip 
viešo atsilankymo New Yoi-iji yra tvarkoma ii' kas joj mo
kė. ' i k i narna.

------------------------ ! Seki'. P. Višniauskas.

[PARSIDUODA fotografijų studija, i 
į labai geroj vietoj, daugiausia lietu- ; 
! vinis apgyventa, biznis įdirbtas peri 
150 metų, viskas puikiai įtaisyta.! 
j Pardavimo priežastis—savininkas iš-1 
važiuoja Į I'Airopą. B. A. Zinis, 499 j 

i Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. I 
Stagg 8383 arba Jamaica 7394.

prie i 
J. Eisenberg Co., ! 

Ave., Brooklyn, N.

A. L. D. L. 
sirinkimas bu.- 
< lervos : volainūj, A ve; . 

Draugai 
ir drauges, malonėkit atsilankyt, yra ; 
svarbių reikalų. Atsiveskite ir nau- • 
jų narių.

VIETOS ŽINIOS j“1“
Pirmadienį, f) <

Darbininkuose Randasi 
Rezervinės Spėkos, Ką 
Liudija “L” Jubilėjus

Virš 3,000 Dalyvavo 
Jaunimo Dienos Mitinge

Amerikos lietuviuose darbi-!? 
ninkuose yra daugiau revoliu-i 
cinių spėkų, negu kad mane 
mūsų priešai.- Nežiūrint atei- 
vybės faktino sustabdymo; ne
paisant pasikartojančių sunkių' 
laikų, tie darbininkai išlaikė 
“Laisvę” dienraščiu jau de
šimts metų. Tai ilgokas lai-, 
ko tarpas klasiniam darbo | 
žmonių dienraščiui, f’ 
bilėjiniam faktui pažymėti, 
Brooklyne, Labor Lyceum sve
tainėje, rengiama masinis mi
tingas su gražia koncertine; 
programa, rugsėjo 22 d., sek-i 
madienį po pietų.

Kuomet “Vilnis 
eiti, kaipo antras mūsų dien-| 
rastis, daugelis manė, kad 
abiem dienraščiam sykiu ne-! 
būsią galima išgyvuoti, 
darbininkuose pasirodė 
giau rezervinių spėkų, 
tūli tikėjosi 
“Laisvė” ir 
čiau pasklido lietuviškose dar 
bo miniose.

Į jubilėjinį “Ląisvės” dien . 
raščio mitingą įvairios darbi- 
ninkiškos organizacijos renka; 
delegatus su pasveikinimais iri 
dovanomis tam savo kovos ir 
klasinės apšvietos organui. 
Tik su skelbimų rinkimu ju- 
bilėjiniam “Laisvės” numeriui! 
vis dar atsilikę New Yorko 
ir apielinkės draugai, kurie, 
ištiesų, turėtų kuo smarkiau
siai sukrusti.

Virš 100 policijos buvo 
statyta Union Square aikštėje, 
New Yorke, dar pirm prasi- 
dėsiant masiniam mitingui 
Tarptautinės Jaunimo Dienos, 
pereitą penktadienį, vakare.! 
Mitingai! suėjo daugiau kaip 
3,000 ’komunistinių jaunuolių 
ir suaugusių darbininkų. Ko
kia 20 vaikų bei jaunuolių, ta-i 

'me skaičiuje, ir negrai, sakė 
i prakalbas. Kalbėjo ir keli1 

Sitam Jū-isuaugę darbininkai.
Sovietų Sąjungos apgynimas! 

! nuo imperialistų, (Distonijos 
Įstreikierių gelbėjimas, kovai 
prieš Anglijos imperializmo i 
lekajus sionistus, bendras juo- 

i-. dujų darbininkų veikimas su 
piadejo. La](ajsjais prieš išnaudotojus 

'ir kt. sudarė pamatines kal- 
vflc i bėtojų temas.

Baigiantis mitingui, keli) 
zI. Išimtai uniformuotų jaunųjų; 
negu! P,on,er,0 ir komunistų jau- 
laiko nuo^1.1 susirikiavę leidosi mar-

! rai, malonėkite visi, kaip vie- Draugijėlės mokyklėlė atsida- 
I nas atsilankyti į pamokas mi-jro su 9 d. rugsėjo, “Paiš
inėtu laiku. Mūsų visų parei-Į’vės” salėje, 46 Ten Eyck St., 
I ga rūpintis ir raginti viens ki-| Visi draugijėlės nariai, bū- 
! tą, kad atsilankytų į viršminė-Į kito pirmadienio vakare “Lais
tąs pamokas.

Antradienį, 10 d.
: tuo pačiu laiku j v, 
bendrai sykiu su lošėjais prak-j draugijėlės, 
tika. Tat įsitėmykite ir visi; 
atsilankykite “šarp,” 1 
tuntą valanda vakare. Visų i lyvauti ir prigelbeti mokykle 

opera, | _
kad pasistengtume gerai su vai-; 
d i n t i. I š a ts i b u v u s i ų p a m o k ų j 
pereitą penktadienį, kaip'

I daugumas svečių i.šsireiškia, 
kurie klausėsi mus lošiant, sa
ko “bravo,” adiečiam už tokią 
garsingą muziką ir gražų dai-| 
navimą. Draugai-draugės, tat 
turime suglaust savo jėgas,; 
kad mes galėtume dar geriau 
pasirodyti, kaip ateis lošimo! 
diena, kuri įvyks 6 d. spalio,! 
Labor Lyceum svetainėj’.

V. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas. I...

ir nuo to
padidėjo ir pla-i rtz, „o TT . e ~ ...............  - iro, 26-28 Union Square. .

policija puolėsi, kaip meška 
■ ant dūmų, ir iš sykio suardė 

i demonstrantų eiles.
i Bet paskui jie vėl susirikiavo 
ir traukė prie Darbininkų Cen-

Amerikos Darbo Ministerija 
Kursto Fabrikantus 
Prieš Kairiuosius Šiaučius

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Org. N. Greviškis.

Lorimer Street417

| DR. A. PETRIKĄ 
$ LIETUVIS DENTISTAS K 221 South 4th Street 
g X-SPINDULIU DIAGNOZA L (Priešais Bridge Plaza) 

■2 BROOKLYN, N. Y.
2 VALANDOS:
j 10-12 prieis pi et; 2-8 po plet.

Kpi.vcrj.YHif Ir »nha.G>mi» iki C vai. 
n Penktndicniaia ir •ektcadieniaia tik 
■ vulyg k.įtarties.

GRABORTUS 
(Undertaker)

*4

1,000 Žydų Sionistų ir 
Socialistų Buvo Bepuolą 
Komunistų Sekcijos Centrą

į 48 valandų, bet miestas ture-) 
tų už tą stebūklą užmokėt! 
$200,000. Bet pirm telcgra-l 
mos atėjimo, buvo jau dikčiail 
paliję. Majoras Walkeris nu-' 
sijuokė: Jeigu tas pasiūlymas| 
būtų atėjęs keletu valandų) 
pirmiau, tai gal žadamas lie-j 
tus ir būtų vertas reikalauja-1 
mos kainos, kuomet New Yor-|

NĖR
DAUGIAU
R A U M A T I Z M O
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

tV/ANDIMPROhc.

pZ7ZA?ZZZŽ4J2Z.’Z.V?.’>.V.'ZZl/vVZ.V2.’AVZA,‘.W^ZyZ<ę; 

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

ESpeeialistas del visu ligų ir opera-g 
gcijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-| 
glčs. Naujausi Diagnoze ir Gydy-fc 
Erno būdai. fc
I 127 East 84th Street t
R(Tarp Park ir Lexington Avės. < 
g NEW YORK CITY | 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki? 
t>8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.g 
Vrz^VYyzzrzzzz/zz.vzrzrfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgyygA?

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Kriaučių Ekstra 
Susirinkimas

(213,-218) į
! PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, prie vandens, daug laivų [ 
- i prieina. Pietus darome del 200 žmo- 
. i nių. Atvažiuokite laike pietų, tai )
■ pamatysite, kad daroma geras biz- ’ 
; nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir i 
I .fornišiuoti kambariai. Galima pirk- I 
J I ti atskirai. Pardavimo priežastį su-į
■ I žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 ' 
I 'West St., near 11th St., New York,!

N. Y. 194-220 i 475 Grand Street,

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

REPUBLIC LUNCH

gą laikė Vengrų Darbininkų | išnaujo kairioji unija užkurtų 
Kliubas. Jie pasitiko pirmąjį! jiems tokią kovą, kokios jie 
užpuolikų būrį, apie 100 as-i dar nebuvo matę.
menų, ir taip iškaršė jiems kai-' ,-----------------------
Ii, kad tas pirmasis fašistinis! Artistės BankrŪtO 
būrys džiaugėsi išnešęs savo' . ..

Jkulnis iš komunistų buveinės, j IStOHja
Bet lauke stovėjo dar apie

900 tų gaivalų, kurie ėmė ply
tomis ir akmenim^ laidyti į. duktė ^buvusio Francijos am- 
langus. į basadoriaus Balkanų valsty-

Buvo pranešta policijai apie! bėms, taip nusibankrutavo, 
tuos juodašimčius. Bet polic-Įkad nunešė beveik paskutinius 
manai atsakė, kad neturį 
ko patirti, kame dalykas, 
ba kitaip pasiteisino.

Suprantama, kad pats
..puolimas buvo padarytas 

policijos žinia.

lai- savo drabužius į “panšapę” 
ar- New Yorke. Jos vyras, kurio

j vardą jinai slepia, vakaruose 
už- prašvilpė visus savo pinigus ir 
su nusižudė. Atvažiavus į New į

Yorka, jinai suėjo inžinierių!
R. II. Malcolm, j

3 Dienos Kalėjimo už 
' Pritarimą Arabams

Visi kriaučiai dalyvaukite Į 
savo nepaprastame susirinki-; 
me, kuris įvyks antradienį, 10) 
d. rugsėjo (Sept.), 
Arion PI., kaip pusė po 
va kare.

Susirinkime bus Joint
do atstovai T larry T lol land ei’ ir 
Rlumbergis. 
na svarbus, 
kriaučiai.

Surado Pusę 'Miliono per 
Klastą Išgautų Pinigų
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REAL ESTATE: Namai, Žemė'
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, Į 

tik 3 menesius vartoti. Parsi.luo- j 
labai pigiai. Kas nori, gali ir j 

I kambarius randavoti, ramią tik į 
; $20.00. Savininką galima matyti . 
rytais iki 10 vai., o panrdčlyj per 
visa dieną. J. Grice, 40 Johnston I 
Ave., Kearney, N. J. (199 227) 1

Hgyja Lielifflšlta Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS
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NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

1ŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York
Leonard Restaurant f‘atarnauju visiems be skirtumo 

sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-• 
aras dieną ir naktį. Darbą at-J 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas) 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street '
BROOKLYN, N. Y.

Susekta, kad pusė miliono! 
doleriu, kuriuos falšvvais če
kiais ištravo iš šešių New Yor- 

| ko banku, randasi 
R. H. Malcolm, gyvenantį! Banke., Coloiadoj. 
Yonkerse, 435 Van Cortland!_ 111 lc e . banko 
Avė. Jis pasižadėjo su ja 
si vesti, ir iškaulijo iš 
$6,200; tais.pinigais, sakė, 
kelsiąs biznį savo “aukso 
sykių,” kurių jis ištikro

147 Leonard Street

ap
jos 
pa-| 
ka-
ne-

Telluride
Jieškoma

* banko prezidento
Waggonerio, kuris padarė

| Tel., Triangle 1450

[Lietuvis Fotografas)
IR MALIORIŪS i

Wm. Simons, sekretorius 
Visa-Amerikinės Priešimperia- 
listinės Lygos, tapo nuteistas turi, 
trims dienoms kalėjimo už tai,j Kada po to visko, inžinie- 
kad jis komunistų mitinge, ties'1 r’us atsisakė su Bellida apsi- 
1.37th St. ir 7th Avė., Harle-i vesti, jinai jį areštavo. Jis 
me, kalbėdamas pritarė Pales-! tapo pastatytas po $7,200 pla
tinos arabams, sukilusiems; rankos ir bus teisiamas, kaip 
prieš Anglijos imperializmą ir vaffis. 
jo bernus, žydų buržujus.

Magistratas Gottlieb, surau
kęs kaktą, su pikta pašaipa 
užklausė: “Tai, vadinasi, tu 
remi arabus prieš žydus?”

Drg. Simons paaiškino 
Priešimperialistinės Lygos tik
slus, jos kovą už vergiamus 
kolonijų žmones, vis tiek ku
rios tautos jie būtų. Tatai la
biau sustiprino teisėjo pasiry
žimą nubausti drg. Simonsą.

1,200 Maisto Biznierių 
Areštuota už Nešvarą

Darbų atlieku
Kreipkitės

JONAS

Šiltinės New Yorke
Septyni newyorkieciai apsir

go šiltinėmis. Ši liga atkelia
vus iš vaikų Camp’ės Tabos, 
Pa. Toj vasarinių atostogų 
vietoj' užsikrėtę, vaikai išne
šiojo šiltines į įvairias vietas 
Pennsylvanijoj, Ohio ir kitur.

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja į 
visokius pa-( 
veikslus Įvai- • 
riomis spalvo- Į 
mis. Atnau- Į 
jina senus ir? 
krajavus ir; 
sudaro s u I 
amerikoniškais į

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

STOKES
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I

Per paskutinius tris mėne
sius Brooklyne buvo areštuo
ta virš 1,200 bučerių ir kito
kio maisto krautuvninkų už 
nešvarumą, už sugedusių pro
duktų pardavinėjimą ir už ki
tų sveikatingumo taisyklių 
laužymą. Jie yra sumokėję 
$6,689 pabaudų.

telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Daugiau Mokinių
Apskaitoma, kad į 600 

Didžiojo New Yorko viešųjų 
mokyklų dabar 
22,000 daugiau 
gu buvo šiemet

susiregistravo 
mokinių, ne- 

kovo mėnesį.
Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

j. ir o. VAIGINIS
214 Perry Avenue. Maspeth, N. Y.




