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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Prisiverčiau save perskaityti 
kelius perskyrimus L. Trockio 
rašinio apie jojo “audringą gy
venimą“. Jisai kalba juose 
apie spalio revoliuciją.

Kada* skaitai tą istoriją, tai 
nieko daugiau joje nematyt, 
kaip tik savęs garbinimas. Tik 
aš ir aš ir aš. Lenino visai 
nematyti. Bolševikų partija vi
sai išnykus iš paveikslo. Pasi
rodo, kad viską suorganizavo 
tik tasai vienas žmogus.

Tokio egocentrizmo, tokio psi- 
chopatologiško įsimylėjimo į sa
ve sunku pajieškoti.

* * *
Nedėldienio laikraščiuose tilpo 

žinia apie tai, kad keturi lenkai 
išvogė kaulus paskutinio Lenkų 
karaliaus Stasio Poniatowskio. 
Tie kaulai būk tai gulėję skie
pe Katarinos bažnyčios Lenin
grade.

Sakoma, jie atsigabenę tuos 
Jj^ulus į Varšavą. Kaip ten bu
vo, kaip nebuvo, bet J. šliupui, 
kuriam rūpi Vytauto kaulai, 
kurie sukrauti Krakove, dabar 
gali kilti idėja išvogti juos. 
Jeigu nakčia ir slapčia buvo 
užgrobta Klaipėda, tai kodėl ne
galima pavogti Vytauto kaulus?

šliupas ir kompanija perdaug 
prisivargins, kol suinteresuos 
Vytauto kaulais Washington© 
valdžia.

O be Vytauto kaulų reikėtų 
dar susirūpinti k/ulais Kosciuš
kos, Mickevičiaus, Lelevelio, 
nes, anot Šliupo, viską tą reikia 
gabent į Kauną...

* * *
Nesenai Hooveris pagimdė 

aforizmą, “kad visi žmonės yra 
lygūs žuvų akyvaizdoje.” (Can 
you beat it?) O ex-prezidentas 
Coolidge’ius, kuris dabar litera- 
toriauja, kalbėdamas apie Ame
rikos prezidento ofisą, sako: 
“Kaip apie skaistybę patekan
čios saulės, taip apie prezidento 
vietą negalima tinkamai papa
sakoti. Tą visą reikia pergy
venti.“

Baisus dalykas! Valgyt ham 
and eggs, klausyt savo pačios ir 
Meliono, iš popierėlės perskai
tyt prakalbą ir imti instrukci
jas iš senosios gvardijos repu- 
blikonų partijos—tai ir visas 
prezidentas.

Toks Amerikos gyvenimo 
kurjozas įsigeidė pakilti sulyg 
saule... 

♦ ♦ ♦
MacDonaldo valdžios prieš

rinkiminėj kampanijoj pir
mas prisižadėjimas buvo, kad 
su Sovietų Sąjunga tuoj bus už- 
megsti ryšiai.

Jau trys mėnesiai sukako, 
kaip tas melas su kiekviena die
na darosi didesnis.

Kairieji socialistai (J. Max
ton ir kiti) per savo neprigul- 
mingų socialistų organą “New 
Leader” pradeda smarkiai bar
ti MacDonaldą. Sako, kad per 
tris mėnesius jisai nieko nepa
darė. Bet ši kritika nieko ne
duos todėl, kad Maxton ir jojo 
šalininkai anaiptol nenori skir
ties nuo MacDonaldo. Maxton 
yra kairiosios frazės gramofo
nas, bet pas juos nėra jokios 
valios eiti kitokiais keliais, ne
gu MacDonaldas eina.

* ♦ ♦
New Yorko “Leader” sako, 

kad Amerikos socialistai jau 
surinko į savo fondą $20,000. 
O jau praėjo ir vajaus termi
nas. Skūpūs tai jie skūpūs.

Bet iš to nereikia daryti iš
vados, kad- Amerikos socialistai 
neturi įtakos. Jie turi jos, ei
dami išvien ir buržuazija. “Gri- 
goj ienos”, atsiremdamos tik sa
vo grupe, būtų zero, bet atsi
remdamos visu reakciniu spar
nu—jos yra didelis mulkinimo 
faktorius. • l
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Fašistai Žydai Užpuolė 
Komunistų Žydų Raštinę

CHICAGO, Ill.—Su pagel- 
ba Amerikos Legiono sio
nistai fašistai ir socialistai 
anksti šeštadienio rytą už
puolė ir išdraskė komunis
tų žydų dienraščio “Frei
heit” ofisą. Brutališkai su
mušė keletą darbininkų..

Fašistai ir socialistai žy
dai padarė užpuolimą del to, 
kad žydų komunistų spau
da smerkia Anglijos impe
rialistų viešpatavimą Pales
tinoj ir smerkia sionistus 
buržujus už vergimą arabų 
su pagelba Anglijos imperi
alistų.

Policija Išdraskė Masi
nį Mitingą Clevelande

/ CLEVELAND, O—šeš- 
tadienį policija išdraskė ma
sinį darbininkų mitingą, su
rengtą ant gatvės prieš An
glijos imperialistų ir žydų 
buržujų sionistų politiką 
Palestinoj. Apie 1,500 dar
bininkų buvo susirinkę. 
Penki darbininkai tapo su
areštuoti.

Policija įsakė, kad susi
rinkimas turi užsibaigti 10 
valandą vakare.

J. Louis Engdahl kalbėjo 
pasistojęs ant skrynios. At
ėję policistai pradėjo spar
dyti skrynią. Tuomet dar
bininkai iškėlė- Engdahlą 
ant pečių ir jis kalbėjo. Po
licistai buožėmis pradėjo 
mušti darbininkus.

Darbininkai skirstėsi dai
nuodami revoliucines dai
nas.

Didelė grupė jaunųjų ko
munistų ir simpatikų nu- 
maršavo prie policijos sto
ties, kur buvo laikomi pen
ki suareštuoti Vlarbininkai, 
ir ten pikietavo' tūlą laiką. 
Suareštuoti darbininkai 
yra:-Sadie Van Veen, Bet
ty. Gannett, Andrews, 
Kingston ir Bohus.

Sušaudė Alšauską
“Lietuvos Žinios” praneša:

KAUNAS.—Lietuvos pi
lietis Alšauskas •‘prieš kurį 
laiką mūsų policijos buvo 
inflagranti pagautas tuo 
metu, kada jis buvo nuvy
kęs prie administracijos li
nijos pasiimti iš plečkaiti- 
ninkų užsisakytus revolve
rius, granatas ir pragaro 
mašiną. Karo lauko teis
mas už minėtus nusižengi
mus jį pasmerkė mirti. Res
publikos Prezidentui atme
tus Alšausko malonės pra
šymą, teismo sprendimas
įvykdytas rugpjūčio 19 die- vis.
nos anksti rytą.

GASTONIJOS16 STREIKO VADŲ 
TEISMAS TAPO PAKRIKDYTAS

Vienas Džinrės Narys Išėjęs iš Proto, ir Dėlto Teisėjas 
- Barnhill Paskelbė Teismą Nevykusiu

CHARLOTTE, N. C.— 
Šerifas John R. Irwin pir
madienį pranešė, kad pir
madienio rytą labai sudur- 
navojo J. G. Campbell, laik
raščių pardavėjas, kuris bu
vo vienas džiurės narių tei
simu! 16 Gastonijos streiko 
vadų, kurių teismas čia tę
sėsi per dvi savaites.

Kuomet šerifas Irwin 
pranešė, kad išėjęs iš proto 
džiurės narys uždarytas ka
lėjime, tai teisėjas Barnhill 
paskelbė teismą nevykusiu. 
Dabar vėl išnaujo prasidės 
teismas, bus renkama nau
ja džiurė.

Sakoma, kad Campbell at
rodęs normališku iki to lai
ko, kai šerifas Avery B. 
Johnson pradėjo vesti džiu
rės narius iš vietos viešbu
čio į tcismabutį. Kuomet 
džiurės nariai praėjo mies
to salę, Campbell ūmai 
išėjęs iš proto.

Kalėjimo viršininkas Mc
Ginnis, už pusvalandžio po 
Campbello uždarymo kalėji-

Amerika ir Anglija
Kovoja del Kreiserių

WASHINGTON.—Valsty- 
bės departmento viršininkai 
sekmadienį čia pripažino, 
kad Jungtinės Valstijos ne
sutinka su Anglijos pada
rytu pasiūlymu del sudary
mo “lygios” abiejų šalių 
kreizerių spėkos. MacDo
naldo valdžios pasiūlymąs 
Amerikai nepatinka, nes pa
lieka Anglijai didesnę krei
cerių spėką, negu Ameri
kos. k

Dabar valstybes depart- 
mentas darbuojasi su laivy
no ir karo departmentais 
gaminime savo pasiūlymo 
del pravedimo ' tokioj krei
zerių “lygybės”, kokią su
pranta Washingtono ( val
džia.

UTICA, N. Y.—New Yor
ko valstijos Amerikos Legi
onas penktadienį čia savo 
konvencijoj priėmė rezoliu
ciją, kad ištikus karui būtų 
paskelbta visuotinas draf- 
tas.

GRANTS, N. M.-šešta- 
dienio rytą Taylor kalnuose 
atrasta Transcontinental 
Air Linijos nukritęs orlai-

Atrasta lavonai pasa-
žierių ir lakūnų. . * .

me, pranešė, kad Campbell 
siuntas del religijos klausi
mo.

Teisėjas M. V. Barnhill, 
atidaręs teismo sesiją 9:40 
vai. pirmadienio rytą, tuo- 
jaus paskelbė teismą nevy
kusiu.

Gali būt, kad Campbell 
j sudurnavojo. Bet kaltina- 
I mosios pusės planas, kad 
teismą pakrikdyti, taipgi 
gali būt sudarytas, turint 
kokią nors nuožiūrą ant bu
vusios džiurės.

Einant tardymui pasiro
dė, kad valdžios liudininkai 
daugely atsitikimų vieni ki
tiems prieštarauja. Proku
ratūrai iki šiol nepavyko su
daryti gero pagrindo įro
dymui, kad 16 teisiamųjų 
streikieriu būtu kalti nužu
dyme policijos viršininko 
Aderholt. Gal būt del to 

I darbdaviai ir pakrikdė teis- 
I mą, kad vėl išnaujo pradėti 
bylą. Tas dalykas turės 
paaiškėti vėliaus.

Sovietai Padarę
Nusileidimą Chinijai

NANKINGAS, Chinija.— 
Chinijos atstovas Vokietijoj 
pranešė savo valdžiai, kad 
'Sovietų valdžia sutinkanti 
atšaukti savo reikalavimą 
nuskirti naują direktorių ir 
direktoriaus pagelbininką 
Chinijos Rytiniui Gelžkeliui 
kaipo sąlygą pradėjimui de
rybų del išrišimo ginčo tarp 
abiejų šalių.

Manoma, kad dabar dery
bos galės prasidėti.

Chinijos Kariuomenė 
Įsiveržė Sovietų 

Teritori jon
MASKVA.—Sovietų žinių 

agentūra Tass praneša, kad 
šeštadienį Chinijos kariuo
menė įsiveržė į Sovietų teri
toriją keliose vietose, ypa
tingai Pograničnos, Ghaba- 
rovsko ir Blagoveščensko 
srityse. Chinijos kareiviai 
taipgi netikėtai pradėjo 
šaudyti Sovietų teritorijoj 
netoli Poltavskaja.

CAMDEN, N. J.—Penk- 
tadienio vakarą čia ablavoj 
ant paleistuvystės namų su
areštuota 170 asmenų, dau
giausia moterų. j

Žydai ir Arabai Boikotuoja 
Vieni Kitus Palestinoj
LONDONAS.—Padėtis Pa- 

lestinoj dar tebėra įtempta. 
Tarp žydų ir arabų santi- 
kiai negerėja. Arabuose 
vis labiau plečiasi judėjimas 
kovoti prieš Anglijos impe
rialistus ir žydus sionistus, 
kapitalistus.

Čia gauta pranešimas iš 
Jeruzolimo, kad ten žydai ir 
arabai boikotuoja vieni ki
tus. Pranešimas taipgi sa
ko, kad vienas žydas tapo 
nudurtas prie raudų sienos.

GASTONIA, N. C.—Man- 
ville-Jenckcs komp. “Vieno 
Šimto Komitetas” (gauja 
mušeikų) pereitą šeštadienį 
padarė naują ataką ant 
tekstilės darbininkų ir orga
nizatorių South Gastonijoj.

Užpuolimas buvo panašus 
į padarytą policijos ir mu
šeikų užpuolimą birželio 7 
d. ant streikieriu kolonijos. 
Tuomet streikicriai gynėsi 
nuo užpuolikų, ir už tai da
bar kapitalistai kaltina 16 
streiko vadų žmogžudystėj 
ir deda pastangas juos pa
siųsti į elektros kėdę arba 
ilgiems metams kalėjimo.

Užpuolimas buvo padary
tas ant Nacionalės Teksti
lės Darbininkų Unijos orga
nizatorių, kurie vyko į iš- 
anksto garsinamą masinį 
mitingą. Ir šiame atsitiki
me vos tik neįvyko žmogžu
dystė.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas nurodo, kad 
tas bjaurus mušeikų užpuo
limas patvirtina tos orga
nizacijos i r Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos nusistatymą, kad darbi
ninkai turi apsiginti nuo to
kių žmogžudžių atakų; nu
rodo, kad Gastonijoj taipgi 
siautė teroras prieš darbi
ninkus pirma birželio 7 d. 
Streikieriu įstaigos buvo už
pultos. Tas privertė strei- 
kierius apsiginkluoti ir gin
tis nuo užpuolikų.

“Vieno Šimto Komitetas”! 
tą patį vakarą bandė ata
kuoti kitą darbininkų susi
rinkimą, sušaukta McAden- •-7 v-
ville miestely. Bet ten bu
vo suorganizuotas tvirtas 
darbininkų apsigynimo kor-| 
pusas.

Sumušė Organizatorius
Apie du šimtai mušeikų j 

užpuolė unijos organizato-1 
rius Hugo Oehler, Dewey 
Martin, Maike Harris, 
James Robinson, Si Gerson 
ir Walter Passmore South 
Gastonijoj netoli tos vietos, 
kur buvo šaukiamas susi
rinkimas. Jie vyko kalbėti 
Pinckney dirbtuvės darbi
ninkams. Sugedus unijos 
automobiliui, jie pasiėmė ta
xi ir važiavo į susirinkimą. 
Netoli nuo. susirinkimo vie
tos mušeikos atstatę revol
verius sustabdė taxi.

“Eikite į peklą iš čia, jūs 
kalės vaikai, pirma negu 
mes jus nulynčiupsime,” pa
reiškė Tom Carver ir Will 
Goff, mušeikų vadai.

Zeppelinas Bandys Lėkti 
Aplink Pasaulį Be Sustojimo

LONDONAS. — Čia gau- 
ta pranešimas iš Berlyno, 
kad planuojama nauja diri
žablio Graf Zeppelin kelio
nė aplink pasaulį. Planuo
jama juomi lėkti aplink pa
saulį be sustojimo, vienur 
kitur pasiimant kuro skren
dant. Manoma, kad į 14 
dienų dirižablis galėtų ap
lėkti aplink pasaulį.

Pardavė Čigonei Vaiką

KAUNAS.—Šančiuose ta
po suareštuota čigone Bog- 
danavičienė Regina. Paste
bėta, kad ji turi kūdikį ne 
čigonų tautybės. Manyta, 
kad ji pavogė kūdikį.

Bet tyrinėjant paaiškėjo, 
kad ji nupirko kūdikį nuo 
Agotos Jančiauskaitės Ku
lautuvoj. Kūdikis moteriš
kos lyties, 3 mėnesių am
žiaus. Būdama neturtinga 
mergina negalėjo pati auk
lėti. Už tai pardavė čigo
nei. Iš pradžios už kūdikį 
prašė 50 litų, bet čigonei pa
sirodė kaina peraugšta, ir ji j 
siūlė pardavėjai tik 20 litų. 
Pagaliaus susiderėta ir kū
dikis parduota už 24 litus ir 
50 centų.

SAKO, AMERIKIEČIAI 
“MOTERIŠKI”

BOSTON.—Profesorius R. 
E. Rogers iš Massachusetts 
Technologijos Instituto sa
ko, kad amerikiečiai žmo-į 
nes yra “moteriški”. O to 
priežastis, tai kad moterys 
yra mokytojos mokyklose. 
Esą, jų mokinimo metodose 
stokuoja vyriškumo.

SANTA BARBARA, Gal. 
—-Sekmadienį, 9:27 vai. va
kare, čia pasireiškė žemės 
drebėjimas. Kai kur langai 
išbirę j o, bet šiaip nuostolių 
nepadaryta.

GAUJA KOMPANIJOS GENGSTERIŲ
RANDE NULYNČIU0T1 UNI JISTUS

Sumušė Organizatorius, Išdraskė Masinį Mitingą; Policis- 
tai Juokdamiesi Žiūrėjo j Mušeikas

Oehler reikalavo paaiš- 
kinti, kas jie tokie yra. Mu
šeikos atsakė, kad ne jo da
lykas, kas jie yra, ir vėl 
keikdami liepė jiems kuo 
greičiausiai iš ten nešdintis.

Dewey Martin paliepė šo
feriui važiuoti linkui susi- 

• rinkimo.
Mušeikų vadai' prišoko 

| prie automobilio ir keikda- 
| mi reikalavo, kad jie išlip- 
i tų iš automobilio. Atidarė 
durukes ir griebė Martiną. 

; Pusiau išsitraukę iš auto- 
: mobilio, du kartus jam kirto 

blekdžekiu.”
Oehler ir kiti įsikibę laikė 

į Martiną, žinodami, kad jei
gu jis bus ištrauktas iš au
tomobilio, tai mušeikos gali 
jį nužudyti.

Tuomet mušeikos pradėjo 
daužyti automobilį, išdaužė 
visus stiklus “blekdžekiais” 
ir akmenimis. Organizato
riui Oehler bonkomis sužei
dė galvą, stiklais suraižė jo 
rankas ir veidą. Mike Har
ris ir Si Gerson tapo ap
daužyti “blekdžekiais”.

Unijos organizatoriams 
pavyko įtraukti Martiną at
gal į automobilį ir uždary
ti duris. Šoferiui pavyko 
paleisti automobilį. Kurie 
mušeikos buvo užsikorę ant 
automobilio, tie turėjo . nu
šokti.

Policistai Tik Juokėsi
Gerson ir Oehler pasako

ja, kad gaujoj keli mušeikos 
išsitraukė revolverius, i r 
pištalietus ir grasino orga
nizatorius šauti. Policistai 
stovėjo aplink ir juokėsi.

Kuomet trokas unijos na
rių atvyko iš Gastonijos už 
kelių minutų vėliaus, tai ap
siginklavę mušeikos juos iš
vijo.

Del mušeikų South Gasto
nijoj nebuvo galima susirin
kimo laikyti.

Aptaisius daktarui žaiz
das, organizatoriai nuvyko 
į McAdenville kalbėti teksti- 
liečių susirinkime. Nepai
sant žaizdų, Oehler ir kiti 
organizatoriai kalbėjo. Virš 
700 darbininkų dalyvavo 
mitinge.

150 žuvo Nuskendus Laivui

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.—Del didelės audros 
šeštadienį nuskendo Finlan- 
dijos laivas Kuru Baltijos 
jūroje. Apie 150 žmonių 
žuvo. Ant laivo buvo apie 
200 pasažierių.
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DELEI “LAISVĖS” DIENRAŠČIO
DEŠIMT METU SUKAKTUVIŲ

Dar kelios dienos, ir “Laisvei” sukanka dešimt metų, 
kaipo pilamajam lietuvių darbininkų dienraščiui,—rugsė
jo 16 d. , i . *

Šį dienraštinį savo jubilėjų “Laisvė” tegali švęsti 
tiktai ačiū tūkstančiams darbininkų, kurie ją išnešė ant 
savo i pečių »per»visus pavojus, reakcijoj pasikėsinimus, 

\rgus ir finan- 
sėtkais atvejų

skaitlipgasj priešų bylas, ir įvairius kitus v 
sinius nįprrteklius, kurie ne kartą, bet d 
grūmojo šiam komunistiniam dienraščiui.

Kiekviename sunkiame momente draugai komunistai, 
dienraščio šėrininkai, jo skaitytojai ir pritarėjai puolėsi 
apginti tą savo klasinės apšvietos, kovos ir organizacijos 
keliarodį-židinį, kad jį neužgesintų atšiauriosios spėkos.

Tie draugai, todėl, turi pagrindo šiandieną pasididžiuo
ti dešimtmetiniu dienraščio “Laisvės” jubilėjum, kaipo 
vaisium savo darbo ir pasiaukojimo.

Pažymėt toms sukaktuvėms, išeis antrą tiek didesnis 
“Laisvės” numeris rugsėjo 21 d., šeštadienį. Tikimasi, 

kad įvairių vietų draugai užsisakys extra to numerio 
platinimui.

Sykiu ir Partijos Jubilejus
Tai bus ne vien dienraščio jubilėjinis numeris, bet 

drauge ir Amerikos Komunistų Partijos dešimties metų 
sukaktuvių numeris, su specialiais tam straipsniais.

Į Draugus Sandarbininkus
Kviečiame visus galinčius plunksną valdyti draugus 

siųsti tai “Laisvės” laidai raštų, pamatinių straipsniii 
klausimais Partijos, reikalais šiolaikinio darbininkų ju
dėjimo; prašome rašyti atsiminimų, paliečiant Partijos 
ir mūsų dienraščio istoriją. Pageidaujame, kad draugai 
poetai savo eilėraščiais apdainuotų šiokius bei tokius ryš
kesnius momentus dešimties metų laikotarpio bei šiandie
ninių,kovų ir uždavinių, stovinčius prieš akis revoliuci
niam mūsų judėjimui.

* ♦ l
• > ■ i. t •; .1 m • ‘
Atstovai į Jubilčjinį Mitingą

Randasi Vis daugiau draugų, kurie renka nuo savo 
organizacijų atstovus su pasveikinimais bei dovanomis į 
jubilėjinį dienraščio paminėjimą, į masinį mitingą, kuris 
įvyks rugsėjo 22 d., sekmadienį, Labor Lyceum svetainė
je, ’Brooklyne.

Kiti leidžiasi rinkti apmokamų skelbimų tam specia
liam “Laisvės” numeriui.

Svarbu pradėti vienuoliktus savo dienraščio metus su 
veikliu pritarimu ir entuziazmu, kaip ir garantija toles
nio pasiryžimo ne tik jį išlaikyti, bet dar į augštesnį 
laipsnį pakelti, padidinti ir juo platesnėse miniose 
skleisti.

<(

Argenti- 
socialis-

Argentinos lietuvių darbi
ninkų savaitraštis 
jus” praneša:

Rugpjūčio 10 d. 
uos nepriklausomųjų
tų partijos laikraštyj “La 
Vanguardia” yra straipsnys 
apie priėmimą lietuviškų “so
cialistų” į savo prieglobą. 
Lietuviškos partijos žiedais tę 
išvardyti: K. Norkus, žydelis, 
Graibus, Daratenas, ir čiuče- 
lis. Jie kaipo tos bandos di
rektoriai.

Reiškia Argentinos socialis
tų partija neatsilieka nuo' iš- 
gverimo progreso. Ji suėmė 
visas lietuviškos žmonijos iš
matas ir džiaugiasi. 'Kas ne
žino Norkaus labdarybių? gal 
tik tas, kuris nemanė važiuoti 
į Kanadą ar į Nortus ir neį
kišo jam kelis šimtus dolerių? 
Gal tik tas, kuris neturėjo su 
juom reikalų Brazilijoj, Uru- 
guajuj ir čia Argentinoj. Jis 
darbininkų toks draugas, kad 
jam žada darbų, rekomenda
cijų ir išvilioja jo paskutinius 
pesus, o jei neturi pesų tai 
prie jo nelysk.' O žydelis?— 
Jis Mihanovičiaus ir Cevrole- 
to streiklaužys ir baltasis 
agentukas. Daratenas ?—Tai- 
pat streiklaužys ir iš Lietuvos 
pabėgęs už pavogimą kokių 
tai gelžkeliečių pinigų ir kito
kius triksus. O Graibus?—or
ganizacijų plėšikas, nes jis 
darbininkų b-vę “Rytojų” api
plėšęs ant 300 pesų. O čįuče- 
lis?—Tas tai jau “profesiona
las” savo būvio gerintojas.— 
Jis tarnaus ir velniui bį tik 
pinigėlių gaus. Jei jis, padė-

irietis rašo cpecialį straips
nį ir apie nusileidimą vieny- 

! biniam nekaįba, |bct pareiš
kia: , ' ■ \
. . .jeigu rytiečiai laikysis sa
vo, tai galimas daiktas, kad 
balsam susiskaldžius, nieko ne- 
pešim nei mes, nei jie. Mes 
žinome, kad anų kolonijų SLA 
nariai didžiuojasi savo praei
ties darbais. Kreditą už tai 
ir mes jiems pripažįstam, bet 
sykiu norime ir patys turėti

Darbininkų Kalendorius 1930 Metams

Ąndai šitoj vietoj esame 
paskelbę sandariečių-socia- • 
listų “koalicijos” sudarytą; 
sleitą į SLA piki, tarybą, j Pro«os išbandyti savo spėkas. | 
Kaip greit jis buvo paskelb- ' Mes manome, kad ir be to 
tas, taip greit .prasidėjo tar-! susiskaldymo sandariečiai 
pe jų pačių peštynės—peš- su menševikais pralaimės, 
tynęs nę tarp socialistų .ir rinkimai bus vedami tei- 

“ i singai. SLA nariai darbi- 
. , . , . . . ,■ t ninkai jam gerai pamate tmjokio skirtumo),, beį tarpe elementu darbus> ju fašisl 
“rytinių” ir “vakarinių” i tiška politiką. Jie sekamais 
sandariečių; tarpe labiau’ 
f asistuojančių ir liberaluo- 
jūnčių eleipentų. Pirmieji 
priešingi, kodėl naujam šlei
fe įdėta net du žmonės iš 
Chicagos. Pastarajam “San
daros” numeryj tūlas sanda-

sandariečių (tarpe jų nėra<

rinkimais pasakys, kad jie 
.nenori, idant kruvinųjų fa
šistų garbintojai ir palaiky
tojai valdytų jų organizaci-j 
ją; jie bajsuos už darbiniu-i 
kiško-komunistinio nusista
tymo asmenis.

TIKĖJIMAS IR PRIETARAI
(Pabaiga)

Laivo kapitonas, visa tai nu
girdęs, uždraudė žudyt kačiu
ką, liepdamas palikt jį liuosy- 
bėj ir pajuokė anuos už prie
taringumą. Ji) žygis žvejot! 
gerai pavyko, geriaus negu 
kada pirmiau, ir sugrįžę par-' 
davė žuvų už $1,000. žvejai 
džiaugėsi savo “luke,” nepa
miršdami nupirkt. kačiukui ge-i 
ros mėsos ir, pieno maistui ir 
paduškaitę gulėjimui, 
anas 
Reiškia^ 
aniems laimės reiškėju.
padėk tlllUV CIUU 10 J <1 tl X\ I” v w
mo žygyje būt. kas nors blogo! hiomos, ypač moterų, kurios

daro įtekmę smegenų centre, 
kontroliuojančiam nervus ir vi
so kūno mašinerijos judesius 
ir turi galimybės sustabdyti 
tą kūno gyvybės judėjimą. To- 

! kiame atsitikime vieni sako, 
!jog užraganavo, o kiti—jog 
i atspėjo, bet tai tik įvykis po 
įtekme autosugdžestijos.

Spiritualistai su anų trik- 
sais lengvatikiams lieka miste- 

’ riški ir brangiai parokuoja už 
kad ^avo žaislus su dvasiomis, net 

jiems atnešė |aimukęJ iki 15 dol. ir daugiau už per- 
; tas kačiukas paliko!statymą. Per tai ame savo pa- 

( Be|. sekėjui mažai turi iš biednųjų; 
tarne anu "išplauki-! dau8‘iausiai iš turčių, dykūnų

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

Bet jis tokiu nebus, jei mūsų draugai literatai ne
prisidės prie jo su savo darbu, su straipsniais. Dau
geliui draugų buvo rašyta laiškai, prašant pagaminti 
ką nors Kalendoriui. Nuo tūlų jau gavome, o nuo dau
gelio dar nesigirdi. Prašome nesivėluoti, nes dedamos 
pastangos Metraštį šiemet išleisti. kiek galima anks
čiau, idant davus progos platintojams jį plačiau pa
skleisti.

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

Apie vidurį šio menesio, rugsėjo, būtinai turime 
gauti visus raštus.

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

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

, “Laisvės” Redakcija.

SHENANDOAH, PA. JUOKAI NE JUOKAI

kim, tarnaus socialistų parti- pasitaikę ar kuris iš žvejų su-Pan^° savęs patenkinimams, 
jai ir gaus algą, o pakils prieš j sižeidęs, ar prigėręs, ar laivas Daugely) vietų spiritual! 
ją reakciją, persekiojimas, ir prakiuręs, ar užėjęs ant uoluotus numaskavo, tai yra,ją reakciją, persekiojimas, i ____ ________________ ___
jei reakcionieriai jam duos di- ar tam panašiai, tad visa kal-

ii spi ritual is- 
, paro

dė ami paslaptis; jau miręs
dėsnį atlyginimu —2. jis juos tė būtų tam juodam kačiukui magikas Harry Houdini, o da- 
parduos kaip Jūdošius poną tekus, ir tuoj rastųsi tokis, ku- bartės Dunninger. 
dievą, 
tuvoj, 
kur tik 
randasi būreliai.

Šitokiais lietuviškais pa
puošalais pasipuošė Argen-į minčių įsivaizdinimas. 
tinos menševikų partija.
Nepavydi m. Tik ten jiems 
ir vieta. Tuomi, supranta
ma, Argentinos menševikai 
galutinai uždarė duris lie
tuviams darbininkams. Nesį“^ 
kas gi pažinodamas virš su-

Į minėtus egzempliorius no- 
an" rėš būti su jais vienoj par

tijoj? Nebent tik tas, kuris

pa-

Rugpjūčio 26 d. numirė 
Konstancija Kvalkauckiūtė, 13 
metų amžiaus. Kadangi Kval- 
kauckai progresyviai žmonės 
ir jau senai liuosi nuo baž
nytinių prietarų, tai ir dukre
lę palaidojo be bažnytinių ce
remonijų. Laidotuvės įvyko 
29 d. rugpjūčio, palaidota lai
svuose kapuose. Nors Kval- 
kauckai gyvena ant ūkės, vie- 

duk- 
žmo-

iii.

I nok palydėti į kapus jų 
in<r Lai rniU-in! Science and Inventions”: rc)ę susirinko nemažai 

m . 4 1L J magazine tilpo pasiūlymas spi- nįu.
, , _21S . , Ju°o°: ritualistams $21,000, jei kuris,plauko gyvūnėlis nieko, o me- iš anu įrodvs ka tokio virš.| 

( ko neturi su anų laime ar ne-! gamti-ko ai. su-sisiekima su! 
L laime, tai tik prietaringumo! jei pa.

Jis tai praktikavo Lie-' ris būtų sušukęs: “Ar aš ne 
Latvijoj ir Vokietijoj; sakiau jums, v 

lietuvių-emigrantų nelaimę!”
Reikia pastebėti, kad dūšių

... .  _ ganytojas, sužinojęs, jog lai- 
tai tik prietaringumo!^“,"“"”Vdva‘siomiš7Tefto pa“-|d°ja 'Je. bažnytinių ceremoni-

jties magikas nepajėgs atlikti! ’̂ atbėgo ir pradėjo siūlytis 
v , , , , . , , ,, ___ _ _ : r n VH n 11 Ii nn Ir 1T /J M t zy rr 4 1 1 v.

Minčių įsivaizdimntuos zmo- magijos pagelba. 
guje veikia pajėga, angliškai atsirado, 
vadinama a u t o -s u ggestion. 
Autosugdžestija yra vienas iš 
galingiausių proto instrumen
tų. Visokie fakyrai tą gerai

Vienok, ne-! 
kuris būt galėjęs pa-, 
kad laimėt tą $21,-

KANTRUS VYRAS
Požeminiam traukinyj pasi

taikė greta stovėt šimto sva-^- 
rų vyrukui ir trijų šimtų sva- L 
rų vyrui. Abu, kaip ir visi, 
laikosi įsikibę į palubėj esan
čius diržus.

šimtasvaris: Net ranka pa
ilso besilaikant.

Trišimtsvaris: Tai kokis tu 
nekatrus; aš turiu laikyt už 
tris, o nieko nesakau.

patarnauti, sakė, kad vežtų į> 
bažnyčią ir jis atliksiąs už $5 
pamaldas. Bet tėvams atsisa
kius nuo jo patarnavimų, jis 
išėjo plėsdamas tėvus. Ant
ias dalykas, kurį reikia pami
nėti, tai Kvalkauckams prisi
ėjo ir nuo savo giminių nema
žai nesmagumų nukentėti, 

i kad laidojo be bažnytinių ce
remonijų. Bet jie nekreipė į 
tai jokios domės.

Jų dukrelė Konstancija, bū-

sirodyti,
000.

Lygiai
rodė anų

| supranta ir iš silpnos valios gumą.
Francijoj panašus magikas,!

kaip astrologai neį-j 
horoskopo neklaidin-j

BEŽDŽIONĖS DRAUGAS
šiomis dienomis j Bronxo 

parką parvežė naują beždžio
nę, šimpanzę.

Parko direktorius, išvažiuo
damas į dviejų savaičių ato
stogas, įsakė beždžionės pri
žiūrėtojui, kad šis jam praneš
tų kas keturios valandos apie> 
šimpanzės stovį ir sveikatą.

Po trijų dienų beždžionė 
paliko labai nusiminus ir pa
skelbė bado streiką.

Prižiūrėtojas mušė telegra
mą direktoriui, kad šis kuo 
veikiausiai sugrįžtų, nes, esą: 
“Šimpanzė serga del ilgesio 
prie savo draugo.”

n

nių gerovės.

Ištikimybe Revoliuciniam Judėjimui
Rugsėjo 10 d.:

Yiei sekcijai, Jungtinių Valstijų Komunistų Partijai

an-f,• ■

Rado Anglies Ruožtą

nęs nematė.
Marytė: Taip, jis man sakė, 

kad tu ten buvdi.

NEMATĖ
Onutė: Ei, Maryte, mano 

brangioji Maryte’ Vakar va- 
ma-

i mė autosugdžestijos ar nenu- 
v,- - -v - - I jaučiama savanorė, minčių

pačių menševikų panašių veikmė, savanoris hipnozas.
Arba padėkim, čigonė ar 

Bet kokis čėraunirikas tūlai ypatai

Vienas indusų fakiras savo tyti “Laisvėje’ 
iš tikinčių j dedamą skyrių, 

žmonių rengęs, įrodymui ano!

j rėsi mirti.” Dabar jei' ta ypa- 
mi politiniai nusibankruta- ta bus tvirtos valios ir į tuos 
vusiu “pranašų” priešinimo-' pasakymus tik nusijuoks, ne-

! dienai ir jei anam pasitaikys 
! nors ir menkiausis susirgimas 
minėtoj dienoj, tai ir gali a- 

j nam ištikti1 mirtiš: mat, ’ant 
silpnavaliu mintis it baimė

Dienraščio Role Svarbesne, negu bet Kada
Kas tėmija šio laiko įvykius ir ženklus klasinėje 

voje'ir tarptautinėje politikoje, kiekvienas supras dides
nę revoliucinio dienraščio rolę, negu kada pirmiau. ,

Amerikiečių*lietuvių pasidalinimas į skirtingus politi- n0H butl aP£autu- 
hius lagerius šiandieną yra ryškesnis, negu bet kada. -----
Santikiai ir ko,Va tarp komunistinės sriovės, iš vienos w ,v . 
puses, ir visokfo plauko reakcionierių bendro fronto, iš NciSCIS Nieko 
antros pusės, šiuo momentu yra^kur kas labiau suaštrėję,' 
negu pirmesniais laikais. Lietuvių darbo minių atkaria- 
vimas nuo reakcionierių abazo—tai uždavinys, kuris yra 
laikytinas mintyje kasdieniniame mūsų veikime.

Kas dar svarbiau^mes mažu-pamažu giliau įsitraukia- tt “•
me į bendrąjį Amerikos darbininkų klasinį, judėjimą irįikurta Uar?9 -Jniju Vieny- 
jo kovas prieš reakciją, prieš vis sunkesnį kapitalo gu-|bės Lyga, Grigaitis sušuko: 
limąvapt proletariato. Tokiu momentu “Laisvė”, kaipo'“Nieko neišeis”. Ta patį pa- 
fcasdįeninis k°v°jančių darbininkų organas, įgyja yis,sak visa Amėrik<js kapita- 
gilesnes r^il$smes, kaipo lietuviško proletariato tikslus;.. _ . • . .
keliarodis ne vien batalijose prieš buržuaziją, bet.ir prieš ; lls.e sPaucla> Patl paša- 
tos buržuazijos buldogus socialistus, šunvuodegaujančiusp<ys ir darbo ųnijų biuro-(tai įsimyli ir apsjvėdą 
priešus lovestoniečius-gitlowiečius, renegatus ir kitokius i kratai. Bet kas to paiso? ,
revoliucinio judėjimo kirminus. . !Jei Rusijos proletariatas, 12;

metų atgal, būtų klausęs tų i

Tik natūralu, kad po Dar- 
j bo Unijų Vienybės Konven
cijos Clevelande, kur tapo

žmonių pasinaudoja.
Pavyzdžiui, čigonė, žiūrėda- nueidamas į spiritualistų mi-i 

ma į kazyras ar į merginos Į tingus, užžiebdavo šviesą lai-l 
delną, neva išskaitydama pa- ke “dvasių” pasirodymo ir 

dabojas sugaudavo tas dvasias, tan-i 
žemas storas vy- kiaušiai žmogystę apsisiautu-

Saugokis jo, šią baltomis sietkomis ir t. t. dama gyva, labai mėgo skai- 
anglų kalba
Dažnai ji de

klamuodavo mūsų parengi
muose darbininkiškas eiles. 
Bet nelaboji mirtis išrovė ją 
iš mūsų tarpo dar tik prade
dančią pražįsti.

Konstancija paliko didelia
me nuliūdime tėvus, sesutes ir 

i broliukus, kurie taipgi auklėja- 
i mi laisvoj, darbininkiškoj dva
sioj. Ir reikia tikėtis, kad už-j kare šokių svetainėj 
augę darbuosis del darbo žmo-Įčiau savo meilužį, bet jis ma-

sako anai: “Tave
juodbrovis,
ras, ar ne taip ?
tu apsivesi su augštu, šviesiais
plaukais vyru, būsi laiminga” pasipelninimui 
ir t. t.

Tie čigonės žodžiai giliai į- viršgamtiškos jėgos, leist save’ 
smenga merginos atmintyje ir, i nusikryžiavoti' ar pereiti per, 
vėliaus, ana baliuose, šokiuose • panašią ceremoniją, kaip Kris-i 
ar kur susidūrusi su minėto tus. Jau buvo ir special} di- 
typo vyru, naturališkai, pa-Įdėlį kryžių užsakęs ir tam tik- 
mislija, čia tai jau bus man!ras vinis astuonių colių ilgio, 
skirtas, apie kurį girdėjo nuo I plienines, tik adatos storumo, 
čigonės ir ji nei nesijausdama pasidaręs, 
palieka šypsančiu veidu, lipš-

Į nesne 
prie j 
j eis ėl^ifn

Vistu savo dienrašČiavimo laikotarpiu “Laisvė” buvo ir' z^unų, tai, aišku, būtų nie-j 
liksis ištikima Komunistų Internacionalui ir jo ameriki- ' ^o neišėję ir tuomet. L:t

Vclovlj. zZvrjai. Ta- jis darė savo, kaip šiandien i p^ako: ‘Tu dar gyvensi- tiek
tai įvertindami, sąmoningi lietuviai darbininkai, fties pa- pažangieji Amerikos darbi-Į P JoVdim\os’tt^ansiiįsi m tu- 
sitikime, tinkamai, plačiai, nuoširdžiai ir praktiškai is-pinkai kad daro, nepaisyda-i

« 1 . X z. r. w » z. .r. . 4* n ... z. z-» . . z. z-1 . i.oXX.*.. X : z. z. z. 4 z. — . - ____ * _ _ — 1 ' £ ’ . -  -  _ 1   1 . . J.reikš savo pritarimą savo dienraščiui šiose jo vienuoliktų 
metų išvakarėse, su kietu, pasiryžimu ir toliau palaikyti 
ir auklėti tą $avo kovos organą.

TORONTO, "Kanada.— 
Blacksmith Rapids, prie A- 
hitibi upės,’ Kanadoj, atras
ta anglies'ruožtas mylios il-

gumo ir pusės mylios pla
tumo. Aprokuojama, kad 
bus galima iškasti nuo 7,- 
000,000- iki 10,000,000 tonų 
anglies.

si. Ir todėl galime pilniau
siai tikėtis, kad iš to judėji
mo išeis labai daug naudos 
Ame r i k o s darbininkams. 
Aišku, bus daug sunkumų; 
reikės daug dirbti, bet Ame
rikos darbininkai turės būti 
suorganizuoti į ’kovingas 
darbo unija *

Bet tas magikas įsimaišė ir 
ir susipažinus prisiriša stebuklas neįvyko. Mat, ma- 

dankiai įr jęi ji ’ir! gikas norėjo leist save nukry
ps anam patinka,! žiavot sykiu su tuo fakyru 

i. 1 Paryžiuje, ant aikštės, kur
t žinoma, ji netikės, jei jai i žmonėms galvas kapodavo, su 

išlyga, kad kryžiavojant ne
perkaltų vinių per kaulus, ne- 
sutriuškint kaulų. Esą, jei in
dusų fakyrui leistina, tai ko
dėl gi ne Franci jos piliečiui, 
kad abu nukryžiavotų sykiu; 
parodyt žmonėms, jog tai ne 
stebuklas, nesą nieko viršgam- 
tiško, bet tik magijos mokslo 
paslaptis. Bet miesto majo
ras nedavė leidimo tai atlikti 
viešai. Esą, del jūs kvailybių 

patikėdama, tai tik niekis, bet! užtvenksią žmonėmis miesto 
jei tas pasakymas įsigilins! gatvių trafiką.
anos atmintyje ir rimtai mis-' žmonės pastos daugiau pro- 
lys, manys, jog reikės mirti, i taujanti, išmintingesni, kuomet 
bijodamas, patikėdamas ano į iš mažens vaikus pradės mo- 
pasakymui, tad prisiartinus tail kint gryno mokslo ir protaut, 
jj——ui kajp daroma jau S. S. S. R., o 

ne įkalt į anų .protą visokių 
pasakų apie; raganas, velnius, 
baubus, kunigaikštes, velykes, 
“Santa Člaūs”; kuomet busi

DARBININKŲ
KALENDORIUS

“CODAI”
Kitose šalyse tą nelemtą re- 

ivoliucinę literatūrą plati nąv 
komunistai. Bet smetoninia.’/ 
fašistai paskelbė, kad jų ka-

—Iš Europos į Ameriką at- ralystėj komunistų nei jų sim- 
plaukė pirmutinis garlaivis, patizatorių jau nei ženklo ne- 
1819. • liko. O vis tiek ten nuolat

—Aštuntasis II Internationa-‘ atrandama paskleistų komuni- 
lo Kongresas, 1910. stinių lapelių... Kokie čia

—Sovietų raudonarmiečiai būtų “cūdai?”
paėmė Kazaniaus miestą, 1918.

NĖRA ŽMONIŲ, O TIK 
VYRAI.

liautasi jie mokint visokių po-i Viename laikraštyj skaitau: 
terių, katekizmų ar tiesiog re- “žmogus geras, žmogus tobu- 
ligiškų ir patriotiškų paibelių į Jas, žmogus genialis, žmogus 
eibės, kas padaro jaunuolius išradėjas, žmogus palinkęs 
sapnuotojais, o ne protau-iprie grieko, jis trokšta mo
toj ais: terš.” Hm’ - Ant svieto nėra •

.šalin visokie prietarai ir'žmonių nei moterų, tik žmo-/i: 
proto varžytojai’ igjus—vyras su jo troškimais

J. K. Dečkus. i K. S. L-te.
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GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
A Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto
Mokinti

Progresyve Seriją (Eilę)
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
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 
Universiteto Mokytojų Kolegijoj, St. 
Louise, New Yorko Universitete, 
N**v Yorke, ir kitose žymiausiose 
mokslo į?ffjigose šioje šalyje. Mr. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs Co- 
lumbijos Universiteto Mokytojų Ko
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius de
šimtį metų daugiausia mokino lietu
vius. Daugelis jų dabar jau patys 
mokina. Todėl jis priruošė specialį 
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti patieks greitą, nuo
dugnių pamokų kursą būsimiems sa
vo mokiniams, kurie rimtai nori iš
mokti pianu skambinti.

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

Apart reguliario pamokų kurso, 
Mr. Nobiletti yra priruošęs specialį 
kursą, susidedantį iš dviejų lekcijų 
kas savaitė— viena lekcija privačiai, 
o kita klasėje.
Klasinės pamokos apima sekančius 
dalykus:

LvMuzikos teorija; visuotina mu- 
zikoV istorija.

/A. Klausos lavinimas; ritmas.
3? Muzikos rašymas, diktavimas ir 

kompozicija.
Patyrimas yra parodęs, jog pa

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

1. Paskatina progresą per varžyti
nes tarp mokinių.

2. Paakstina mokinius viens nuo 
kito mokintis.

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

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

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

Kad sutvarkyt pasimatymus su 
Mr. Nobiletti, malonėkite rašyti jo 
vardu, 1763 Cropsey Ave., Brook
lyn, N. Y.; telefonuokite Benson
hurst 6631; arba rašykite 981 Broad
way* Brooklyn, N. Y., arba telefo
nuokite Jefferson 6993 arba išpildy- 
kite ir atsiųskite šią blanką:

Dear Sir:
Kindly call at my home in re

gard to piano lessons.

Name ~----------------------------
Address --------------------------

Telephone -----------------------------

,0r. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

< Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

Nuo 2-4 po pietį) ir
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

n n r i. ir.-ar.’.'-sa

Nuo Viesutos žuvo 200 
žmonių

MANILA Filipinų Salos.—

N. Lenin

SOCIAL-ŠOVINISTAl, MARKSISTAI IR 
KARO KLAUSIMAS

(Pabaiga)
Nelegaiės Organizacijos 

Reikšmė
Žymiausi viso pasaulio 

anarchistai nemažiau, kaip 
oportunistai, susigėdino so- 
cial-šovinizmu (Plechanovo 
ir Kautskio dvasioj) šiame 
kare. Vienu naudingų jo 
rezultatų bus, be abejonės, 
tai, kad šisai karas užmuš 
ir oportunizmą ir anarchiz- 
ma.

Neatsisaky damos nieku 
būdu ir nekokiomis apysto- 
vomis nuo išnaudojimo ma
žiausios legalinės galimybės 

'masėms organizuot ir soci
alizmui skelbt, s.-d. partijos 

i privalo liautis vergiškai be
silenkusios prieš legalumą, 

i “Šaukit pirmieji, ponai bur
žua”, rašė Engelsas, pri- 

; mindamas kaip tik piliečių 
ikarą ir reikalingumą mums 
'atmest legalumą po to, kai 
jį atmes buržuazija. Krizis 

į parodė, kad buržuazija lau
žo jį visose, dagi laisviau- 

isiose šalyse, ir kad negali
ama vest masių į revoliuciją, 
nekuriant nelegaiės organi
zacijos revoliucinių kovos 
priemonių skelbimui, svars
tymui, vertinimui, ruošimui. 
Vokietijoj, pavyzdžiui, visa, 
kas yra socialistų daroma 
dorai, atliekama prieš niek
šingą oportunizmą ir veid
mainingąjį “kautskizmą” ir 
atliekama kaip tik nelega
liai. Anglijoj siunčiama į 
katorgą del spausdintų šau
kimų nestot kariuomenėn.

Laikyt sutaikomu su pri
klausymu s.-d. partijai nele
galių propagandos būdų 
neigimą ir jų išjuokimą le- 
galėj spaudoj yra socializ
mo išdavimas.
Apie “Savosios” Vyriausy
bės Pralaimėjimą Imperia

listiniam Kare
Šiam kare savosios vy

riausybės laimėjimo gynė
jai, kaip ir gynėjai obalsio 
“nei laimėjimo, nei pralai
mėjimo” vienodai laikos so- 
cial-šovinizmo pažiūrų. Re
voliucinė klesa reakciniam 
kare negali netrokšt savo 
vyriausybės pralaimėjimo, 
negali nematyt jos karinių 
nepasisekimų ryšio su jos 
nuvertimo palengvinimu. 
Tiktai buržujus, kurs tiki, 
kad karas, vyriausybių pra
dėtas, būtinai baigsis, kaip 
karas tarp vyriausybių, ir 
kurs nori to, randa “juokin
gą” arba “nesąmoningą” 
idėją, kad visų kariaujančių 
šalių socialistai stotus su 
pralaimėjimo pageidavimais 
visoms “savosioms” vyriau
sybėms. Atbulai, kaip tik 
išstojimas atitiktų slaptoms 
kiekvieno susipratusio dar
bininko mintims ir sutiktų 
su mūsų veikimu nukreiptu 
į imperialistinio karo paver
timą piliečių karu.

Be abejo, rimta anglų, vo
kiečių, rusų socialistų dalies 
agitacija prieš karą “silpni-

Smarki viesulą siautė Lu- no” atitinkamų vyriausybių

negali kitaip išsigelbėt, kaip 
keldamos revoliuciją ir 
versdamos “savąsias” vy
riausybes, ir kad tų vyriau
sybių sunkumai dabarti
niam kare reikia išnaudot 
kaip tik tam tikslui.
Apie Pacifizmą ir Taikos 

Obalsį
Masių ūpas taikos naudai 

dažnai rodo protesto, pasi
piktinimo ir karo reakcio- 
niškumo nusimanymo pra
džią. Išnaudot tasai nusi
statymas yra visų s.-d. prie
derme. Jie karščiausiai da
lyvaus kiekvienam judėjime 
ir kiekvienoj demonstraci
joj ant to pamato, bet jie 
neapgaudinės žmonių, leis
dami manyt, kad, jeigu nėra 
revoliucinio ■ judėjimo, yra 
galima taika be aneksijų, be 
tautų spaudimo, be plėšimo, 
be gemalo naujų karų tarp 
dabartinių vyriausybių ir 
viešpataujančių klesų. Tok
sai žmonių apgaudinėjimas 
eitų tik kariaujančių vy
riausybių slaptosios diplo
matijos ir jų kontr-revoliu- 
cinių planų naudai.Kas nori 
tvirtos” ir demokratinės tai
kos, tas privalo būt už pi
liečių karą prieš vyriausy
bes ir buržuaziją.
Apie Tautų Apsisprendimo 

Teisę
Labiausia prasiplatinusiu 

buržuazijos apgaudinėjimu 
žmonių šitam kare yra jos 
plėšimo tikslų dengimas 
“nacionaliai-liuosuojama” i- 
deologija. Anglai žada lais
vę Belgijai, vokiečiai—Len
kijai ir tt. Iš tikrųjų, kaip 
mes matėm, tatai yra pa
saulio tautų daugumos 
spaudėjų karas del tokio 
spaudimo sustiprinimo ir iš
plėtimo.

Socialistai negali pasiekt 
savo aukštojo tikslo, neko
vodami prieš bet kokį tautų 
sprendimą. Todėl jie būti
nai privalo reikalaut, kad 
spaudžiančių šalių (vadina
mų “didžiųjų” valstybių 
ypatingai) s.-d. partijos pri
pažintų ir gintų pavergtųjų 
tautų apsisprendimo teisę, 
ir- kaip tik politinėj žodžio 
prasmėj, t. y. politinio atsi
skyrimo teisę. Didžios ar 
kolonijų turinčios tautos so
cialistas, kurs negina šitos 
teisės, yra šovinistas.

Šitos teisės gynimas ne 
tiktai skatina kurt smulkias 
valstybes, bet atbulai veda 
prie laisvesnio, bebaimio ir 
todėl platesnio ir visuotines- 
nio kūrimo patogesnių ma
sėms ir labiau atitinkamų 
ekonominiam vystymuisi 
stambiausių valstybių ir są
jungų tarp valstybių.

Pavergtųjų tautų socialis
tai, savo tarpu, privalo bū
tinai kovot del pilnos (tame 
skaičiuj organizacinės) pa
vergtųjų ir vergiančių tau
tų darbininkų vienybės. Vie
nos nuo antros tautos juri
dinio atsiskyrimo idėja (va
dinamoji Bauero ir Renero
“kultūriškai tautinė autono-

zon Saloj, Filipinuose. Žuvo “karinę galybę”, bet tokia 
virš 200 žmonių. Tūkstan- agitacija buvo socialistų 

gyventojų liko be na-j nuopelnu. Socialistai priva
lą. lo aiškint masėms, kad jos

mija”) yra reakcinė idėja.
Imperializmas yra gady

nė, kada saujalė “didžiųjų” 
valstybių vis labiau ir la

biau frna spaust viso pasau
lio tautas, ir todęl kova del 
socialistinės tarptautinės re
voliucijos prieš imperializ
mą yra negalima be tautų 
apsisprendimo teisės pripa
žinimo. “Negali būt laisva 
tauta, kuri spaudžia sveti
mas tautas” (Marksas ir 
Engelsas). Negali būt soci
alistiniu proletariatas, kurs 
taikinąs su mažiausiu “jo” 
tautos spaudimu kitų tautų.

A. P. LA. REIKALAI
A. P. L. A. KUOPŲ PROTES

TO REZOLIUCIJOS PRIEŠ
A. P. L. A. 22-ro SEIMO 

TARIMUS
Draugai, čia patalpinu vi

sus kuopų protestus prieš 22-ro 
Seimo tarirhus, iš kurių galė
site matyti, kiek kuopų kuria
me klausime protestavo. Su
lig senos A. P. L. A. konsti
tucijos dalies 3-čios, skyriaus 
10-to, paragrafo 3, 4 ir 5-to, 
kur sakoma, kad jeigu po sei
mo tarimo pagarsinimo orga
ne ir praėjus 60-čiai dienų 
laiko, nesimato protestų iš vie
no ketvirtadalio kuopų prieš 
seimo nutarimus, tada seimo 
tarimai pasilieka teisėtais ir 
įeina į galią sulig seimo nuta
rimo be jokio referendumo. 
Draugai, šios draugijos randa
si jau 48 kuopos, vienas ket
virtadalis susidaro iš 12-kos 
kuopų. Protestus gavome nuo 
šių kuopų, kurios protestavo 
prieš sekančius seimo nutari
mus. 2-ra kuopa balsavo 
prieš naujos konstitucijos pa
ragrafus. Kadangi 2-ra k p. 
protestuoja prieš daugelį kon
stitucijos paragrafų, tad išti
sai 2 kp. rezoliuciją siunčiam 
į organą, kad visą patalpintų, 
kaip parašyta. 3-čios kuopos 
rezoliucija sutaisyta vien tik 
iš šmeižtų, kurią kuopos esą 
matę ir kurią ištisai talpiname 
organe, lai sprendžia patys 

i draugijos nariai, ko verta to- 
į kia melaginga rezoliucija ir 
'jos autoriai. 9-ta ir 12-ta 
kuopa rimtai protestuoja prieš 
seimo tarimą konstitucijos 
klausime ir reikalauja, kad 
konstitucija būtų leidžiama re
ferendumu.

19-ta kp., gavus 3-čios kp. 
šmeižtų rezoliuciją ir vien tik 
protestuoja prieš tai, kas pa
sakyta minėtoj rezoliucijoj. 
Protestas yra be vertes. 26 
kp. rezoliuciją ištisai talpina
me organe.

30-tos kp. rezoliucija tilpo 
organe, kurioje protestuojama 
prieš naują konstituciją ir rei
kalauja, kad nauja konstitu
cija būtų užgirta referendu
mu.

43- čios kuopos rezoliuciją 
talpiname organe ištisai.

44- ta kp. protestuoja prieš I 
numušimą pašelpos vieną do-j 
lerį į savaitę ant antro sky-, 
riaus ir reikalauja, kad būtų 
įdėta į konstituciją, kad A. P. 
L. A. Centre ta pati ypata ne
galėtų daugiau iš eilės būti, 
kaip 2 terminus' (keturis me
tus) ; praleidus vieną terminą, 
galėtų ir vėl kandidatuoti. Ki
tus visus tarimus naujos kon-

(Tąsa 5-tam pusi.)

tonijos streikierių vadų gelbė
jimui nuo kapitalistų puolimo.

Nors šią vasarą buvo daug 
piknikų, tačiaus, jie ne visi 
buvo dideli ir svarbūs, kai]) 
šis choriečių. Nes choriečiai 
ir menininkai veik vieną tokį 
parengimą turi vasaros metu. 
Tai vasaros sezono įplaukos 
palaikymui choro ir menininkų 
ratelio, jeigu tatai tekis pa
rengimas nusiseka. O šiemet 
buvo dedamos pastangos, kad 
šis piknikas pavyktų kuoge- 
riausiai. Ir tatai bendrai vei
kiant, tasai parengimas nusi
sekė neprasčiausiai. Ir nėra 
niekam pavydo, kad kiek ir li
ko uždarbio, nes jo būtinai rei
kia. O kuomet choriečiai yra 
bagotesni, tai tada pas juos 
yra daugiau energijos ir jėgų 
eiti į talką kitiems darbinin
kiškiems rengimams.

Užsibaigus vasaros sezonui, 
Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras žada dažniau rengti kon
certus ir teatrus. Ir galimas 
daiktas, kad jie savo prižadą 
pildys. Nes šiemet pas juos 
yra daugiau spėkų ir energi
jos, nes Liuosybės Choras yra 
susivienijęs su Teatrališku Ra
teliu, jeigu kuriam d a)’ nėra 
žinoma tas.

A. P.

rugsėjo, o turi būti 29-ta rug
sėjo. šiuomi klaidą atitaisau. 
Taipgi turime žymėti, kad kai 
Kurie kuopos nariai vėl susi
rinkimų nelanko. Draugės ir 
draugai, meskime tą nelemtą 
tinginį ir lankykimės visi į su
sirinkimus, nes mūs maža kuo-' 
pa nariais, tai visi dirbkime, o 
ne kraukime ant trijų ketu
rių draugų visą darbą.

Southburio Pusdzūkis.

i—>---- ;---------- j-----------
Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

MONTELLO, MASS.

Choriečių Pasekmingas 
Piknikas

Kaip kas metai, taip ir šie
met, Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras turėjo didelį pikniką- 
išvažiavimą Liet. Tautiško Na
mo Parke 1 ir 2 dieną rugsė
jo. Nedėlioję buvo smarkiau
sia diena, nes pasitaikė puiki, 
šilta. Tokiu būdu mūsų cho- 
riečiams į talką atvažiavo iš 
kitų kolonijų chorai, būtent: 
Bostono, Worcesterio, Lawren- 
ce’io, Haverhillio ir Norwoo- 
do. Taipgi ir šiaip nemažai 
publikos atvažiavo—net vieną 
kitą žmogų mačiau ir iš 
Brooklyn, N. Y.

Tai buvo didelė publika.
Buvo renkamos aukos Gas-|

SOUTHBURY ir OXFORD, 
CONN.

Ūkininkai sako, kad nei lie
pos mėnesį nebuvo taip šilta, 
kaip dabai-. Kaip tik užsto-t 
jo rugsėjo mėnesis, tai ir labai 
šilta pasidarė. O čia pradė
jome kukurųzus (kernus) kir
sti ir “saitas” pilti, tai ūkinin
kų didžiausia darbymetė ir vi
si nori, kad prieš pikniką apsi
dirbus. Mat, dar tokio pikni
ko čionais niekad nebuvo. 
Bus prakalbos ir dainos; kal
bės L. Prūseika ir dainuos Vi
lijos Choras iš Waterburio. 
Viskas įvyks 29 d. rugsėjo, tė- 
mykit “Laisvę,” bus viskas pa
garsinta prieš pat pikniką. A. 
L. D. L. D. 225 kuopa jau ga
vo pikniko apgarsinimus ir 

i draugai platina. Taipgi kuo
pa šaukia nepaprastą susirin
kimą 15 d. rugsėjo, vien tik 
pikniko reikalais; bus renka
mi darbininkai ir kiti pikniko 
reikalai apsvarstomi. Susirin
kimas bus ten, kur visada bū
na, pas J. Ivanauską; prasi
dės 12 vai. senu laiku. Tai
gi, draugės ir draugai, visi 
būkime susirinkime. Turime 
viską sutvarkyti, nes mes pir
mą dar tokį pikniką rengia
me, tai visi turime dirbti, kad 
viskas būtų surengta kuo ge
riausia. Taipgi ir Waterburio 
draugės ir draugai prašomi 
platinti apgarsinimus ir tikie- 
tus, kiek galima, ir agituoti 
savo pažįstamus ir abelnai vi
sus Waterburio lietuvius į mū
sų pikniką. Kelrodis bus nu
rodytas “Laisvėje” apgarsini
muose prieš pat pikniką.

Taipgi yra patėmyta, kad 
“Laisvės” num. 199 yra klai
da padaryta kuopos korespon
dento korespondencijoj, nes 
pažymėta pikniko diena 25-ta

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis ratoinis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
O JJBOADWAY, snsw YOKK

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose. L;

—$203- - - - -
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V, 

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

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

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

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

CASTON R0PSEV1CH
u

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lOth St., Camden, N. J.

LIETUVIS GRABORIUS

‘GERAI PATAIKOT’
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.”

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

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

i bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
: riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

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

i biznyje negalima apsieiti!
Todėl,draųąai 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 išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

■HMBDBnnBMMBMMiMHMMMBMBMBMMMi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija: T

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. | 
SOUTH BOSTON, MASS. 1

Tel., So. Boston 0304-W. j

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Bell Phone, Poplar 7545

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

stebūklingų žolių vertis 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- 

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

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų t 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

I pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
i ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
; žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Graboi’ius-Undertakcr Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedillo- 
mii nuo 9:30 iki t vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAB! 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas i UAISVB » 'Antęadįenis, Rugs. 10, 1029
»

Keršto širdis

I MARYTE
j (Apysaka iš Našlaitės Gyvenimo Rusijoj) |

(Tąsa)
Marytė, palikusi viena, dar ilgai kanki

nosi isteriškose kančiose. Vėliaus, pabudu
si iš gilaus miego, kokiu tai baimingu žvilg
sniu perbėgo savo mažą kambarėlį ir atsi-. 
sėsdama ant lovelės krašto, tarytum steng
damosi surinkti savo mintis, kurios kaipo 
koksai baisus sapnas pynėsi pę jos galvą. 
Ir kaip tiktai jos mintys pradėjo sugrįžti, 
jai tuojau prisiminė jos nelaimė ir Jonu
kas. Marytė dabar suprato, kad ji neteko 
ir savo vienintelio ir brangiausiojo draugo 
pasaulyj. Taip, jis ją apleido. Ji pati jam 
liepė apleisti. Tik viena suramintoja liko 
Marytei—jos pavargėlė senukė, pas kurią 
ji*gyveno, kuri tikrai Marytę mylėjo, kaipo

“Tiesa, tamstos kūdikis labai blogoj;pat 
dėtyj ir jeigu tuojau jam nebus suteiktos 
reikalingos gyduolės, jis gali numirti.”

“Susimylėkite, gelbėkite jį, ponuli!” bu
čiuodama jo rankas maldavo Marytė.

“Aš iš savo pusės padariau viską, kas tik 
galima. Vaistų aš pas save neturiu. Nu
eikite į vaistinę ir gausite.”

Gydytojas, surašęs ant korčiukės vaistų 
vardus ir paduodamas ją Marytei, tarė:

“Tik nieko nelaukdama Jiasirūpink vais
tus ir pildyk taip,' kaip viSstininkas papa
sakos, ir kūdikis pasveiks. O man atlygin
si, kada galėsi. Tik neužmiršk atsilyginti.”

“Neužmiršiu, ponuli, neužmiršiu,” bu
čiuodama jo rankas prižadėjo Maryte.

“Vaistai, tiesa, nepigūs,” krapštydamas 
savo galvą pramurmėjo gydytojas; kainuos 
tur būt apie penkis rublius.”

“Penkis rublius! Viešpatie! Aš netu
riu dabar nei kapeikos. Ponuli, ar tams
ta negalėtum paskolinti man,” griebdama

įnjišias ;ir ■ sykių; prakeikė i visa 
pelių veislę. : f'

Laikas bėga, pelės bažny
čios prakeiktos, bet savo dar
bų varo pirmyn. Valstiečiai 
dejuoja, kad nei bažnytinis 
teismas, nei prakeikimas nie
ko negelbsti, 
tiečiai jau 
ti.

Kadangi 
nepabijojo
tai vyskupas 
pašventė pamokslų pelių klau-

Kai kurie vals- 
pradejo ir murmė-

peles prakeiksmo 
ir laukų, neapleido, 

viėną nedėldienį

sįmu. Jis pasakė^ kad bažny
čios prakeiksmas turi didėlę 
galių. Bet jeigu pelės nepa
bijojo, tai čia jau buvo dievo 
tokia vaĮia. Valstiečiai dievui 
prasikalto ir jis užsiuntė pe
les jų nubaudimui. O kad 
perprašyti užrūstinta dievų, 
visi turi karštai melstis ir duo
ti dievui ant garbės.

Valstiečiai vėl klauso vys
kupo paliepimo, meldžiasi ir 
paskutinius skatikus neša “die
vui ant garbės.“

Švenčioniškis.A. L. D. L. D. ŽINIOS
L. PRūSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
IG. BACIĮES.‘Sck»., 909 l’enn’a Avė., Union Co., Union, N. J.

. J. BONDZI, 'Iždininke, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

tikrą savo dukterį. Kuomet Maryti, kan- ^iuvoti ranką maldavo Ma.yte. Kaip
kinama isteriškų kančių, pavojingai apsir
go, pavargėlė senelė pampino jai gydyto
ją ir dėjo savo visas pastangas, kad iš
gelbėjus Marytės gyvastį. Po ilgų gydyto
jo pastangų, po kelių savaičių, Marytės 
sveikata pradėjo pasitaisyti, nors gydytojo 
iškalno buvo manyta, kad Marytė grei-i 
čiausia visai neteks sąmonės. Bet pradė
jusi pasveikti, Marytė pati nesidžiaugė tą
ja laime; draskydama savo plaukus, verkė, 
sakydama:

“Kodėl jūs neleidote man numirti? Ko
dėl jūs neleidote man užmigti ant visados? 
Kam jūs mane atgaivinote? -Aš nenoriu 
daugiau gyventi. Aš neturiu daugiau del 
ko gyventi. Kam dabar aš reikalinga ši
tame pasaulyje? Kur aš pasidėsiu? Kas 
mane priglaus?”

“Nesirūpink, Maryte,” savo tikra moti
niška meile ramino ją senelė. “Aš tau pa
dėsiu, aš tavęs neapleisiu.”

Ir tiesa.» Nors pati senelė elgetavo del 
savo vargingo gyvenimo, bet ji dėjo visas 
savo pastangas^ aprūpindama Marytę kad 
ir menku maistu jos sunkiose gyvenimo 
valandose, suteikdama jai savo tikrą moti
nišką patarnavimą ir prieglaudą.

Tarytum nauja gyvenimo vilties žvaigž
dutė sužibėjo Marytės gyvenime, kuomet 
ji susilaukė savo kūdikio. Visas savo liue
sas nuo darbo valandas dabar ji pašventė 
jam. Jis dabar del jos buvo viskas, kas 
tik galėjo būti brangiausio visame pasauly
je. Jis buvo vienintelis suramintojas jos 
nuvargintos sielos, su kuriuomi ji tik galė
jo pasidžiaugti, pasišypsoti, kad ir taip 
sunkiose jos gyvenimo aplinkybėse. Bet 
Marytės nelaimei ir tuomi vieninteliu 
džiaugsmu neilgai ji tesidžiaugė. Nuo 
skurdaus gyvenimo ir blogo maisto jos kū
dikis greitai apsirgo. Marytė, matydama, 
kaip jos kūdikis kankinasi, draskė savo 
plaukus. Ji neturėjo pinigų nei pašauki
mui gydytojo. Pavargėlė senelė taipgi jau 
kelinta diena neišlipo iš lovos, skųsdamosi, 
kad jos kojas jau kelinta diena tarsi šuva 
graužia reumatizmas. Neperstojantis 
kliksmas Marytės kūdikio privertė ją bėgti 
pas artimiausį gydytoją ir maldauti susi- 
mylėjimo.

Gydytojas, atydžiai apžiūrėjęs kūdikį ir 
pakrapštęs sąvo galvą, pareiškė:

tik aš pajėgsiu uždirbti, šimteriopai tams
tai atsilyginsiu, taipgi ir už tamstos pa
tarnavimą.”

“Tas tai jau perdaug. Negana, kad 
už savo patarnavimą sutinku palaukti, dar■ pasirūpintų, 
nori, kad ir vaistus nupirkčiau. Tą jau| 
pati turėsi pasirūpinti. Paprašysi vaisti
ninko, tai jis ir palauks.” Užsiversdamas 
savo augštą apykaklę ir užsimaudamas sa
vo šiltą kailinę kepurę gydytojas atsisvei
kinęs išėjo.

Matydama, kaip jos kūdikis yfs labiau 
kankinasi, Marytė, nieko nebelaukdama, 
tuojau pagriebė seną suplyšusią skepetą, 
apsivyniojo ja ir išbėgo ant gatves.

(Tąsa bus)

A. L. D. L. D. DVYLIKTO 
APSKRIČIO MARŠRUTAS 

DRG. SENAM VINCUI

Per Ghernourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voltečly laivais

BREMEN ir EURCBA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelžkelių susijungin^ai j by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kitčs lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NOKTU BEKMAN
lLLCYD
^^^57 BROADWAY, NEW YORK

Vargo Jaunuolis
Aš užaugau ne seklyčioj, 
Ne pūkų baltam lopšely j 
Griūnančio j prasčiausio j grįčioj, 
Varge, skurde pas tėvelį.

Aplink buožių sodai ūžė, 
Pievos ir laukai šlamėjo. 
Tėvo krypįtančioj bakūžėj 
Naktims motina budėjo,.

Iš pak’hi šiurkštaus kuodelio, 
Storą siūlą ji gamino; , ■ ; ' \
Prie mažiuko/žibdrėlio < t 
Ji mane skaityt mokino.

Lementoriaus Abėcėlės, 
Nes pati tik ją.mokėjo...
Siūlas, lyg spygliais apžėlęs, 
Spaliais jai pirštus akėjo.

Tėvas darbo jieškot ėjo, 
Parnešt nors sausos plutelės. 
Grįždavo supūstas vėjo, 
Apšarmojęs ir sušalęs.

Dabar jie šaltoj bakūžėj 
Be spėkų, žili, kaip sniegas, 
Ar pušis lankoj vienuže, 
Susilenkę ir paliegę.

Kai prisimena vaikystė,
Motina ir tėvas senas—
Naujos mintys ima švisti 

nauji darbai vaidenas.
Neramiai man širdis trankos, 
Minint amžiais vargus vargtus... 
Gniaužiasi į kumščius rankos, 
Skriaudą kad greičiau nuvertus.

Drąsutis.
(“Kolektyvas”)

Ir

Iš Dvasiškų Tėvelių Gyveninio
Pasirausus dvasiškų tėvelių 

gyvenime ir darbuose, galima 
visko surasti. Inkvizicijos lai
kais nė tik jie teisė ir ant lau
žų degino žmones, bet randa
me davinių, kad ir pelėms bu
vo surengti teismai ir teisė jas 
vyskupai.

Įvykis, apie kurį čia rašau, 
buvo Šveicarijos mieste Ber
ne 1479 metais.

Tais metais Berno apie lin
kėję priviso labai daug polių, 
kurios ūkininkams nemažai 
nuostolių padarė, vietomis 
laukuose visus pasėlius suga
dino. Todėl, valstiečiai atėjo 
pas vyskupą su skundais ant 
pelių, kad del jų dabar netu
rį nei “dešimtinę” bažnyčiai 
atiduoti.

Vyskupas, išklausęs valstie
čių skundo, tuojaus peles ati
davė bažnytinių! teismui. Bet 
valstiečiai turėjo apmokėti tei
smo išlaidas ir pelių gynėjui, 
kurį teismas joms' paskyrė.

Paskirtoje pelių teisimui die
noje į teismabutį prisirinko 
daugybė svieto.

Pasirodo visas bažnytinis

teismas, priešakyje su Berno 
vyskupu.

Įsakoma atvesti kaltinamą
sias. Tuojaus prieš teisėjus 
pastatoma klėtka su tuzinu 
pelių, sugaudytų iš įvairių vie
tų.

Teismo sekretorius perskai
tė kaltinamąjį akta. Pelos 
kaltino, kad jos labai daug su
rijo javų, daug nuostolių pa
darė ir kitokių nelabumų. Pa
skui vyskupas užklausė, ar pe
lės prisipažįsta prie kaltės. 
Jos, bėgiodamos po klėtka ir 
viena kitų užgaudamos, cypė. 
Vyskupas patvirtino, kad cy
pimas, tai yra prisipažinimas 
prie kaltės. Liūdiniiikai irgi 
patvirtino, kad pelės cypia.

Tuomet atsistoja kunigas 
Grinebner’is, kuris buvo pa- 
skirtas pelių advokatu ir pra
deda prakalbų, jas teisinda
mas. Pirmiausiai nurodė, kad 
pelės labai daug naudos atne
ša, nes jos ėda visokius vaba
lėlius, I kurie naikina javus;, 
nurodė pelių ekonominę ir vi
suomeninę padėtį. Girdi, jei
gu dievas sutvėrė peles, tai jos

turi kuomi nors ir maitintis. 
Pagalinus, nurodė, kad peles 
turi šeimynas, kūdikius ir da
bar jas nubaudus, jų kūdikiai, 
niekuo hekalti, turės kentėti 
už tėvų prasikaltimus.

Užbaigus visa procedūrą, 
teisėjai nuėjo tartis ir vėliaus 
sugrįžę paskelbė nuosprendį. 
Visa pelių veisle pripažintą 
kalta ir ištremiama iš Berno 
srities. O kad kelionėje jų 
priešai neužpujtų ir nesuėstų, 
tai išduoti joms apsaugos lak
štą. Pelėms, kurios turi dar 
silpnus peliukus, leidžiama 
dvi savaites išbūti, pakol pe

liukai paaugs. Visas areštuo
tas peles tuojaus paliuosuoti, 
kad jos esančioms laisvėje ga
lėtų šį nusprendį pranešti. Jei
gu pelės neišpildys teismo 
nuosprendį, tai visa jų veislė 
bus bažnyčios prakeikta.

Praslinko menuo laiko, o 
pelės kaip ėdė valstiečių ja
vus, taip ir ėda. Jos nei ne
manė kur nors kraustytis. Tuo
met vienų gražių nedėldienį 
tas pats Berno vyskupas, ap
sirengęs bažnytiniais drabu
žiais, su visomis bažnytinėmis 
ceremonijomis ir lydimas vals
tiečių, išėjo į laukus, atlaikė

Visoms A. L. D. L. D. kuo
poms išsiuntinėta laiškai ir nu- 

į rodytos dienos, kad kuopos 
. surengti prakal- 

I bas drg. S. Vincui. Jau iš ke- 
| lių kuopų gauta atsakymas, 
kad rengia prakalbas ir sve
taines paimtos. Kurios neat
sake, turi būtinai pasirūpinti 
duoti greitai atsakymą.

A. L. D. L. D. 12-to Apsk. 
komitetas ragina visas kuopas, 
kad nei viena kolonija neatsi
sakytų, bet surengtų prakal
bas. Ir rengtų prakalbas ne 
dėlto, kad tik surengti, bet tu-Į 
ri 
dybos ar komitetai ir visi A. 
L. D. L. D. nariai, 
bos būtų pasekmingos visais 
atžvilgiais.

Senas Vincas kalbės temoje 
“Amerikos Industrija ir Darbi
ninkų Padėtis.“ Klausimas 
yra svarbus ir žingeidus. Ka
syklų apielinkėse kalbės dau- 
giaus apie mainierių padėtį ir 
mainicrių uniją.

Maršrutas prasideda seka
mai:

(Spalių 6 d., 2. vai. po pietų, 
'Edwardsville, pa.

draugiškas ■ p a s i k a ] be j imas 
Wilkes-Barre^ Pa.

Spalių 13 d., 2 vai. po pie
tų, Plymouth, Pa.

Spaliu 13 d., 7 vai. vakare, 
Wilkes-Barre, Pa.

Spalių 14 d., 7
Duryea, Pa.

Spalių 15 d.,
Scranton, Pa.

Spalių 16 d.
pasikalbėjimas

vai. vakare,

vai. vakare,

7
“LAISVĖ”
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d., 7 vai. vakare,

d., 7 vai. vakare,

va], vakare, 
Scrantone ar 

prakalbos Throop, Pa.
Spalių 17

Forest City,
Spalių 18

Binghamton,
Tad visos A. L. D. L. D. 12 

Apskr. kuopos būtinai sureng- 
; kite prakalbas jums nurody- 

Mažesnių kolo
nijų kuopos praneškite ren-

i dėti pastangas kuopų vai- ^ose dienose.
- - ■ nijų 1

V C V A V 1 □ 1 XX • . C

i, kad prakal- £)mo komitetui svetaines ant-

Spalių 6 d 
Parson, Pa.

vai

vai

vakare,

vakare
Nanticoke, Pa.

Spalių 8 d., 
Hazleton, Pa.

Spalių 9 d.,
Lee Park,Wilkes-Barre, Pa.

Spalių 10 d., 
Inkerman, Pa.

Spalių 11 d., 
Pittston, Pa.

7

7

vai.

vai.

vai.

vai

vakare,

vakare,

vakare,

vakare,

vakare

rašą, kad komitetas galėtų pa
gaminti garsinimus, sekamu 
antrašu: Maršruto reng. sek. 
M. žaldokas, 180 Lee Park 
Ave., Wilkes-Barre, Pa.

Rengiant prakalbas, kiek
viena kuopa turi pasirūpinti 
turėti literatūros ir platinto
jus. Taipgi turi būti paskir
ti draugai, kurie užrašinės 
“Laisvę,“ “Vilnį,“ “Darbinin
kių Bajsų.“ Kiti paskirti ; už
rašinė jimui narių į kuo(pų. Ne 
tik laikė maršruto, bet per vi
są mėnesį visų draugų ; energi
ja ir laikas turi būti pašvęstas 
gavimui naujų narių A. L. D. 
L. D. ir mūsų spaudai skaity
tojų. Nei vienas draugas, nei 
draugė negali būti liuosi nieko 
nepasidarbavę del organizaci
jos ar spaudos. Jei iki šiol 
buvo apsileidimo, tai dabar tu
ri būti iššluotas iš mūsų tar-

! Po.
M. ž.

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

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

REIKALAUKITE TUOJAU!
Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikalinga

Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKASŽODYNAS
835 Puslapių

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

46 Ten Eyck St.

Reikalaukit

“LAISVĖ
Brooklyn, N. Y.

Greitai ir Pigiai Persiunčia

50
100
200
300
400

Litų
Litų
Litų 
Litų 
Litų

uz
vuz
NT

UZ
vuz

uz
1000 Litų

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

500
600
700
800
900

Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų

už 103.00

uz
vuz
vuz

UZ
v u z

62.00
72.25
82.50
92.75

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

46 TEN EYCK STREET,

DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašei po s kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300.
Trečiame - $600, Ketvirtame - $l,0(tfr (

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 UŽĖMĖ SAVO 
VIETĄ l-iną DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

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



>

Ta kritika toliau jau nepateisinoma.

“SPRAGINIMAS”, modernislciausis eiga-
retų dirbimo žingsnis, prašalina iš LUCKY

STRIKE kenksmingus aitrumus kurie ran

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir 
SPRAGINIMAS” — LUCKY STRIKE’S

“tą spraginimas padarė

Antradienis, Kafes. 10, 1929

A. P. L A. REIKALAI
1

(Tąsa nuo 3 pusi.)

Tai tiek protestų prieš A. P.
22-ro

REZOLIUCIJOS

<

ir

LIETUVIŠKI KONTBAKTORIAI

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific tinklą N. B. CZ

26 KP.

*

melais, 
A. P.

spręskite patys skaitytojai. 
L. A. Centro Rast.

J. Miliauskas.

L. A. 2-ros Kuopos Nepapras- 
Susirinkimas, kuris buvo šatik- 
ant liepos 13, 1929 m., del ap-

(u 1929.
TIij American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

Avenue, 
Ridgewoodu Skyrius? 253

Tel.; Greenpoint

K. M. S

Brooklyn, N. Y
Grove St.

stitucijos priima vienbalsiai.
51-ma kuopa reikalauja, 

kad būtų kuopoms išsiuntinėta 
kopija konstitucijų ar per or
ganą paskelbta ir duota ne
mažiau, kaip 30 d. nariams 
apsvarstyt, o tik tada kad bū
tų paskelbta, kad įeina į ga-

laike 
dyba.

Seimo tarimus ap- 
L. A. Centro Val-

A. Centro Rast.
J. Miliauskas.

tas
tas . . _
svarstymo naujos konstitucijos.
Susirinkimas atsibuvo A. P. L. A 

2-ros kuopos svetainėj 
St., McKees Rocks, Pa.
atidarė pirmininkas A; 
kaip 8 vai. vakare, 
rinkti šie

(2)

24 Locust 
Susirinkimą 
Kvetinskas, 

Maršalkos iš
rinkti šie nariai: (1) Dominikas 
Samia, (2) Kazimieras Bernotas. 
Skaitymui naujos konstitucijos vien
balsiai išrinktas P. Franskevičius. 
Sekretorium išrinktas Frank Imb- 
ras. Buvo skaitytas kiekvienas nau
jos konstitucijos paragrafas ir svar
styta ir tapo atmesti žemiau sekan
ti paragrafai:
Kas

riams
link išmokėjimo pašelpos na- 

priklausantiems prie I ir
II Skyriaus

Skyrius VII, paragrafas
10; skyrius IX, paragra-

Dalis 
L 2, 9 
fas 10.

Šie viršminėti paragrafai atmest 
Ajr palikt po sena konstitucija 40 bal

sų, o kad būtų kaip nauja konstitu
cija rodo, 6 balsai.

Skyrius XII, paragrafas 1.—Persi
keldamas narys iš kuopos į kuopą, 
kad neprarastų pašelpos ir pomirti
nės—39 balsai, o kad būtų, kaip nau
ja konstitucija sako—7 balsai.

Dalis III, Skyrius VII, paragra- 
7.—Kad Pildomoji Centro valdyba 
negali uždėt ant narių ekstra mo
kesčių be kuopų ir narių referendu
mo—28 balsai, o kad būtų taip, kaip 
naujoj konstitucijoj rodo—5 balsai.

Dalis III, Skyrius VII, paragra
fas 8 ir Dalis II, Skyrius II, para
grafas 2, kad Centro Pildomoji val
dyba negali užvaldyti kuopų turtą 
judomą ir nejudomą ir naudot visos 
draugijos reikalams, kaip skamba 
šiuose paragrafuose, iki kuopoj ran
dasi 7 nariai—17 balsų, o kad at- 
•mest visai šie paragrafai—9 balsai.

Pasarga: šių skyrių paragrafai tu
ri būt atmesti (pakeisti), taip, kaip 
senoji konstitucija rodo, o kitaip A. 
P. L. A. 2-ra kuopa nepripažins 
naujos konstitucijos.
Pirmininkas (Pravardė neįskaitoma. 
—Red.)

Fin. Sekretorius P. Franckovich.
Iždininkas F. Imbras.

Camegie, Pa.
PROTESTO REZOLIUCIJA

Laikytam mėnesiniam susirinkime, 
2 d. birželio, 1929 m., savoj svetai
nėj, 313 Center St., Carnegie, Pa., 
išklausę iš A. P. L. A. 22-ro Seimo 
raporto mūsų delegato E. K. šiur- 
maitienės ir J. šiurmaičiūtes, kuris 
Seimas įvyko gegužio 26-27 d., 1929 
m., New Kensington, Pa.

3-čia kuopa, kaipo Centrine (?—į 
Red.), girdėdama 
vai iškurną ir 22-ro 
atsišaukia j visas 
delei apsvarstymo.

(1) Kad 22-ras 
skyriaus numažino pašei pą, vietoj 
$14.00 savaitei, bus mokama $13.00 
savaitei palei naują konstituciją, ku
ri įeis galėn su liepos 1-ma d., 1929 
m., vietoj 90 dienų, bus mokama už 
75 dienas pilnai. 6 už kitas 75 die-, 
nas bus mokama pusė pašelpos. Pe
riodas bus 150 dienų, vietoj buvusios 
180 dienų ir mokestis pakelta 5c me
nesiui daugiau.

(2) 22-ras Seimas nutarė palei 
naują konstituciją. Naujas aplikan
tas, įstojantis į A. P. L. A. draugi
ją, gydytojui turės mokėti $2.00.

(3) 22-ras Seimas nutarė palei 
naują konstituciją, kad kiekvienas 
neatbūtinai turi kas savaitė ligonis 
gydytoją lankyti.

(4) 22-ras Seimas nutarė palei 
naują konstituciją. Ligonis proto li
ga sergantis ir ligonbutyj būnantis, 
pašelpgavis nei jokios pašelpos 
gaus, kad ir duoklės 
karnos.

(5) 22-ras Seimas 
naują konstituciją, 
dirb kokį pavojingą, 
sprogstančios medegos, nelaimei iš
tikus, pašelpos negaus.

(6) 22-ras Seimas nutarė palei 
naują konstituciją. jeigu 3 nariai 
paduos skundą ant kuopos į Centrą, 
tada Centras suspenduoja kuopą ir 
atima jos judinamą ir nejudinamą 
turtą, taipgi ir jos archyvą, pakol 
dalyką patirs.

(7) 22-ras Seimas nutarė palei 
naują konstituciją, kad kuopoms ne
valia turėti daugiau, kaip $2,000.00, 
o jei kuopoj rasis daugiau, tada 
Centras paima po savo kontrole.

(8) 22-ras Seimas be jokios 3-čios 
kps. prirodymo kaltės, vienpusišku 
ištyrimu buvusį A. P. L. A. Centro 
Pirmininką, 3-čios kps. narį, Juozą 
Cirvinską išbraukė iŠ A. P. L. A. 
Draugijos be jokio pasiteisinimo.

(9) Su gegužio 27 d. 22-ras Sei
mas panaikino dabartinę konstituci
ją su 21 balsu ir atėmė virš 1,500 
narių teises. C ’ 
balsais su liepos 1 d 
rios A. P. 
ra matęs.
dabartinę konstituciją.
skyrius X, paragr. 5, puslapis 35.

(10) 22-ras Seimas peržengė da
bartinės konstitucijos įstatus, palik
damas Centro valdybą ir visą A. P. 
L. A. Draugiją be konstitucijos iki 
liepos !1 d.» 1929 m. Dabartinėj

tokį Centro sau- 
Seimo nutarimus, 
A.P.L.A. kuopas

Puslapis Penatas

f

dasi cigaretose darytose senoviniu budu.

f

Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kalti

nimas cigaretų — Progresas' padaryta. Mes 

pašalinon’i nepamatuotą kaltinimą cigaretų 

prašalindami erzinančius nuodus iš tabakų,

i

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Užtikrina, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias Ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prainu 
kreiptis prie manęs.

1439 Sovith 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI;
Keystone-------------------------Main
Bell

9669
Oregon 5136

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi 
be modernio mokslo pagelbos, kilo tas 

nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų.

extra Slaptas procesas —prašalina kenks
mingus aitrius nuodus iš LUCKIES kurie 
seno budo cigaretų išdarbio suerzina gerklę 
ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” 

sunaikino tą senovinį nepamatuotą smerkimą 
prieš cigaretų rukimą vyrams ir moterims. >

It’s toasted”
|| S Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

(Šiurmaitiene su šiurmaičiūte) turė
tų atsakyt už tai A. P. L. A. 23-čiam 
Seime. Aš patariu kiekvienam pa
žvelgt tik į šiuos pareiškimus, kur 
sakoma A. P. L. A. 3-čios kp. re
zoliucijos paragrafe 2, kad kiekvie
nas aplikantas, norėdamas įstot į A. 
P. L A. turės mokėti daktarui $2.00, 
o 22-ro Seimo yra nutarta, kad nau- 

įstojantis į A. P. L.

konstitucijoj pasakyta, kad po Sei
mui, per 10 diemj turi būti viskas 
Centre tvarkoj. Dalis III, skyrius 
II, paragraf. 5.

(11) 22-ras Seimas nepaskyrė jo
kios komisijos delei atidavimo A. P. 
L. A. Centro archyvo naujai valdy
bai, kuri užims vietą su liepos 1 d., 
1929 m.

(12) Dabartinis A. P. L. A. Centro • Jas ,Pirmininkas Ig. Savukaitis neleido I A., turi daktarui mokėti ne daugiau,
delegatų i kaip du dolerius. Reiškia, 22-ram 

v-. į Seimui rūpėjo, kad nauji aplikantai 
nebūtų daktarų perdaug aplupami už 
egzaminavimą, 
daugiau, kaip 
mokėti galima.

3 par. sako, kad sergantis A. P. 
L. A. narys turi būt kas savaitę 
daktaro lankomas, 
nutarta, 
daktaro kas 2 savaites.

4 par. sako, kad visai nebus mo
kama pašelpa ligoniui, proto liga 
sergančiam. Seimo nutarta, kad 
jam būtų mokama pašelpa už tą li
gą, tik, žinoma, pinigų jis negalės 
gauti tol, kol jis bus' beprotnamyj. 
Suv. Valst. teisės neleidžia bepro- 
čiams jokių pinigų išmokėti.

5 savo par. sako, kad nariai, dir
bantieji pavojingą darbą prie sprog
stančios medžiagos, nelaimei ištikus, 
pašelpos negaus. Aš nežinau, iš 
kur tą jau tie žmonės sugalvojo? 
Tokio nutarimo visai nebuvo ir mes 
visi pavojingus darbus dirbam ir 
dėlto šios draugijos tik ir yra už
duotis, kad kaip galint savo narius, 
nelaimės ištiktus, Sušelpti, o 3-čia 
kuopa meluoja begėdiškai, kad ot už 
tai pašelpos nemokės.

6 
tas.

7 
kad 
kaip 
ras atims. Seimo yra nutarta, kad 
kuopa nelaikytų vienoj bankoj dau
giaus, kaip du tūkstančius dolerių, 
turint daugiaus, pinigai kad būt pa
dėti kitose bankose dėlto, kad atsiti
kime, jei atsitiktų bankos bankrotas, 
kad draugijos visas turtas nežūtų. 
Tas tarimas paimtas iš sbnos konsti
tucijos ir jis yra naudingus visai 
draugijai ir 22 seimui rūpėjo, kad 
draugiją sustiprinti, o ne jos turtą 
atimdinėti.

8 par. verkia, kad jų narį J. Čir- 
vinską išbraukė iš draugijos ir sako, 
ka<) “be pasiteisinimo.” Bet iš .tei
sybės, tas žmogus buvo šaiiktas į šei
mą registruotu laišku (laiško kopija 
ir liūdymas, kad laišką priėmė, ran
dasi Centro archyve), kad pasiteisin
tų, ir jeigu jis seime nebuvo ir nusi
teisino, tai jis pats už tai yra kal
tas.
, Ta pati teisybė pasakyta ir kituo
se tos 
ką ta

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIU MOKYKLA AUTOMOBILI! MECHANIKAI

& *•

YORK ACTO SCHOOl

Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuves darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 

Pilnas mokslo 
Važinėjimo lekci- 

iki 9 vai. vaka-
kursas 1 
ios $10.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
LIGOS 
jeigu kenčiate nuo seka-

G YDOM A CHRONIŠKOS
KREIPKITĖS I DR. ZINS—SPECIALISTĄ, _
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir 'Galvosvaigio, Padidėju- 

' šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
| Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil

vio, Žarnų ir Mešlažamčs, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

Budavojaine naujus budinkus ir pertaisome senus. Na;i 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės u u mumis del.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

(2) Atmestas. (3) Priimta 
Pritaria, 
jis pasveiks 
(6) Atmesta 
tariame. (9) Mes pritariame senai 
konstitucijai, kol bus matoma nau
ja. (10) Atmestas. (11) Mes nu
tarėme, kad artimesnės kuopos iš
rinktų komisiją del perdavimo nau
jam centro komitetui archyvo. 
Jeigu centras sutinka, tai ir me 
tinkame.

A. P.

kad būtų atmokėta,
(5) šitam pri<

(7) Priimta. (8) l’j-į-

A. P. 
rinkime 
klausę delegato raporto i 
šio A. P. L. A. 22-iA Seimo ir kas 
paaiškėjo, kad seimas buvęs daugiau 
vienpusiškas. Konstitucija, su daug 
joje netinkamų Įstatymų, padirbta 
be žinios narių didžiumoje. Kuopų 
įnešimų kad ir buvo naudingų . drau
gijai, beveik visi atmesti. Skebai 
vieni išmesti iš draugijos be pasitei
sinimo, kiti suspenduoti ant tam pa
skirto laiko, treti palikta draugijoj 
pilnais nariais. Ir kad taip galėjo 
būti, tai radosi draugų abejojančių 
delegato raportui. Palikta tas vis
kas lig laikui pasirodys 22-ro Seimo 
raportas spaudoj. Po pasirodymo 
vėl A. P. L. A. 26 kp. sušaukė, ekstra 
susirinkimą ant birž. 26 d., 1929 m., 
kas ir paliudijo delegato raportą, kad 
tikrenybėj taip ir buvo. Ant vie
tos išrinkta kom. iš 3-jų draugų, 
kad protesto rezoliuciją prieš atsi
buvusi A. P. L. A. 22 seimą surašy
tu ir pasiųstu spaudai.
A‘. !' ~ ‘ ‘ '
22 se 
džiumos delegatų ir abelnai prie 
požeminę konstituciją 
priešais didžiumos narių 

Kom.
* Sekr. J. A. Šerys.

Pirm. John Karavage. 
Ižd. S. Morinikaitis.

A.P.L.A. CENTRO RAŠT. PRIE
RAŠAS.—Draugai, perskaičius 26 
kp.. protesto rezol., visgi pasirodo, 
kad 26 kp. perdaug neteisingus pri
metimus daro 22-ram seimui. Delei 
stokos laiko aš necituosiu tų visų 
primetimų, tik patarsiu 26 kp. per
skaityti seną A. P. L. A. konstituci
ją ir visus buvusių 18,19, 20 ir 21- 
mo seimų tarimus, taipgi susipažinti 
nors dalinai su apdraudos įstatymais, 
tąsyk draugai “požeminės” konstitu
cijos neminėsite ir neteisingų prime
timų. seimui nedarysite.

A. P. L. A. Centro Raštininkas,
J. Miliauskas.

PROTESTO REZOL1 UCTJA
L. A. 26 kp. laikytame su.si- 
birž. 4 d., 1929 m. ir iš- 

itsibuvu- m ___ ~ fe
Seimas ant 2-ro

Ižd. M. ARMINAS.
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su kuo kuopa sulin- 
seimo tarimais kuo-

“rezoliucijos” paragrafuose, ir 
kuopa mane atsiekti su savo

L. A. 43 K p. Valdvb: 
Pirm. JOE MANĖL

I a

O naują užgyrė su 25 
1929 m., ku- 

L. A. draugijos narys nė- 
22-ras Seimas ėjo prieš 

Dalis III,

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GKEENPOINT 1411

nutarė palei 
Jeigu narys 

darbą ar prie

kad jie negalėtų imti 
du dolerius, mažiaus

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

Knmpu Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER ¥7»«

22-ro seimo yra 
kad ligonis būt lankomas

ne-
už jį bus mo-

R.EZOLIUCIJA 43-čios KUOPOS
A. P. L. A. 43 kp. aplaikė nuo 
kuopos protesto rezoliuciją prieš

PRIERAŠAS PRIE A. P. L. 
3-čios KP. PROTESTO 

REZOLIUCIJOS
Draugai, kadangi A. P. L. A.

par. dar juokingiau skamba, 
jei kuopa turės daugiaus turto, 
du tūkstančius dolerių, tai Cen’t- 

Seimo yra nutarta, kad

ir su kokiai
nesutinka.

A. P. L. A. Centro Rast.,
J. MILIAUSKAS.

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

A. P. L.
RAŠAS.—Draugai, rašydami rezoliu 
cijas, visados stengkitūs parašyti ai 
škesnėj formoj. Iš šios rezoliucijo:

E

išrinkti iš suvažiavusių < 
(kuopų atstovų) 22-ram Seimui ko
miteto, bet pats paskyrė, kas yra 
priešingai dabartinei konstitucijai ir 
jos įstatymams. Dalis III, skyrius 
IX, paragraf. 5, puslapis 34.

Gerbiami kuopų sekretoriai, gavę 
3-čios kps. atsišaukimą, šaukite grei
tai susirinkimus ir apsvarstykit ge
rai, ką .turim daryti, matydami to
kioj tvarkoj esančią A. P. L. A. 
Draugiją.

Malonėkite siųsti savo nuomonę 
laiškais sekančiu antrašu:

Naujam A. P. L. A. Centro Pir
mininkui, Frank Rodgers, 312 Ore
gon St., Corliss Station, Pittsburgh, 
Pa.

O kopijas siųskit 3-čios kps. sekre
toriui, Juzė Šiurmaičiūte, 315 Car- 
others Ave., Carnegie, Pa.

Senas sekretorius J. Gataveckas 
3-oj kuopoj 2 d. birželio, 1929 m., 
yra suspenduotas nuo balso lig 23 
seimui.

Gerbiamos kuopos, malonėkit pri
siųsti, ką manot.

Draugiškai A.P.L.A. 3-čia kpa.
Pirmininke M. Delkenei.
Sekretorė J. Shurmaičiūte.
Iždininkė E. K. Shurinaitiene.

NUO RED.—Rezoliucijoj taisome 
tik gramatikos klaidas, o sintaksines 
palikome, kad nesudarkius originalių 
minčių. . . \

Draugai, kadangi A. P. L. A. 3-čia 
kp., remiantis savo melagingiem de
legatam, pagamino šmeižtų rezoliu
ciją ir išsiuntinėjo A. P. L. A. kuo
poms šmeiždami A. P. L. A. 22-rą 
Seimą, tad talpinam tą jų “rezoliu
ciją” organe fr sjddu atsakom į jų 
tuos “režoliucijos” paragrafus. Su
lyginkite. draugai, tą jų “rezoliuci
ją” su /2-ro Seimo tarimais ir nau
ja A. P. L.> A. konstitucija ir įvertin
kite A. P. L. A. 3-čios>kp. ir jos de
legatų., darbus. \

A. P. L. A. 3-čios kp. rezoliucija 
susideda iš 12 paragrafų ir skaitant 
nuo pirmo paragrafo lig 12-tam, vi
sur ir visur rasime vien tik melus 
ir išmislus. Ir aš nežinau, kuo 3-čia 
kuopa vadavosi ir ką manė tokius 
šmeižtur skleisdama. Mano many
mu, kaip kuopa, taip ir jos delegatės

A. CENTRO RAŠT. PR] li

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

lifEo I & Y ^ž,r> centai už skrynutę) yra tai kanuolė priež
U A U v Lma pjtą. amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPAT1ŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS '
‘ . . ' . . ’ M?sv A/.PJ326 &į). protestuojame prieš šitokį 
seinro vienpusišką nusistatymą di-

JU
kuri padirbta 

norą.

3
A. P. L. A. 22 seimo nutarimu, ir 
pasielgimą prieš senos konstitucijos 
įstatus, tai A. P. L. A. 43 kuopa 
sušaukė.ekstra susirinkimą 22 d. bir
želio, 1929 m., ir visapusiškai ap- 
svarsteme ir sekami punktai liko 
priimti ar atmesti:

(1) Pritariam ant J 3 dolerių j 
vaitę, o laiką mokėti palikta po 
novei. 43 kuopa sutinka mokėti 
lėšų.

GRABORIUS
’atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
aane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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

_________________  ORDER BLANK----- - ----- --
Sių»da>wi plnignc «u *nvo a<lre«u, oiratykitai

Ai, Žemiau patlraft't. siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLI) POWDERS ir URBOI.A, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
VarHtMf  -------------------------------------- —— ------- - —-—-—

N

Kitsstjii

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474

II1CIIICIII

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigamingas. 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
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City
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VIETOS ŽINIOS
Žymus Kriminalistas Kaipo 
Sėbras Darbo Federacijos 
Geltonųjų Viršūnių

Padėkos Žodis

Iš Mūsų Spaudos Pikniko Dviem Orlaiviais Užmušti 
Trys Žmonės ant Vandens 
ir Coney island Pajūryj

Sekmadienį ori a i vi n i n k as
Henry Ramsdell su. savo jū
riniu lėktuvu (hydroplanu) 
užmušė vieną žmogų ir pavo
jingai sužeidė kitą, kuomet jis 
savo orlaiviu siekdamas van
denį drožė į nedidelę valtelę, 
kurioj buvo tiedu žmonės, Ja- 

ties Hill Basinu, 
Lakūnas areštuo-

maica Bay, 
žvejodami.
tas ir bus teisiamas už žmog
žudystę. ‘ Jie aiškinasi, kad 
jam atrodė koks plūduriuo
jantis medis, o ne žvejų val
telė.

Pirm to, pereitos' savaites 
gale kitas lakūnas, Wm. H. 
Alexander, Coney Islande už
mušė du asmeniu, taip žemai 
praskrisdamas, kad jo lėktu
vas sieke smėlį pajūrio, kur 
buvo dideli būriai žmonių. 
Alexander pastatytas po 
500 kaucija iki teismo.

$3,-

Nepavyko Sionistų Ruoštas 
Pogromas Prieš Komunistų 
Dienraščius New Yorke

Taip likosi komiteto 
pusėtinai supykinti nuo 
nuolatinių priekaištų, 
nuo mūsų pirmaeilių 

Bet nei patsai orą-

Kad Amerikos Darbo Fede
racijos vadai palaiko ryšius su 
kriminalistiniais gaivalais, da
bar aikštėn iškilo dar vienas 
faktas. Garsiam Federacijos 
streiklaužiui 
dy’ui įteikė 
(Labor Day) 
kas Ištikimų 
on o, Paul A. 
“žymiausiam

Ed. F. McGra-
Darbo Dienoje 

medalį pirminin- 
Darbininku Legi- 
Vaccarelli, kaipo 

darbininkų va-

švento Jurgio Draugystė ta
ria padėkos žodį visiems daly
vavusiems mūsų piknike 18 d. 
rugpjūčio, Klaščiaus parke. 
Taipgi tariame . širdingą ačiū 
mūsų vietinei spaudai už pa
tarnavimą.

Pikniko Komitetas:
Pirm. S. Masulis, 
Sckr. K. Kreivėnas.

PLYMOUTH, PA.
A. L. ■ D. L. D. 97 kuopos susi

rinkimas bus seredoj; 11 rugsėjo, 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų. Org.

Perkūnas Padegė

DETROIT, MICH.
Milžinišką pikniką uždarymui va

saros sezono rengia L. D. S. A. 17 
kuopa nedėlioj, 22 d. rugsėjo, Beach- 
nut Grove (darže prie Middle Belt 
Rd.). Pradžia 10 vai. ryte. Šokiai, 
lietuviški ir angliški, prasidės nuo 
3 vai. po pietų.
Gerbiami draugai ir draugės detroi- 
tiečiai!
šios 
kės 
se.

Pradžia 10 vai. ryte, 
angliški, prasidės

Įžanga 50c y patai.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį Atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIEN£ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Šis piknikas bus paskutinis 
vasaros sezono ir jau vėl rei- 

būti troškiam miesto ore, stubo- 
Todel visi ir visos atsilankykite 
pikniką. Piknikas bus kirtingas 
visų buvusių piknikų, nes Ims 

už kuriuos ge- 
gaus

nuo 
daug visokių žaislų 
riausia atsižymėję gaus dovanas; 
kaip maži, taip ir dideli—visi turės 
progą parodyt savo gabumus. Viso 
astuonios dovanos bus išduotos už 
žaislus. Taipgi ir prie įžangos tik- 
kietų bus dvi dovanos: pirma—elek- 
trikinis tosteris, antra—camera. Prie 
to, bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečia komitetas.

P. S. Važiuoti reikia Michigan 
Ave. iki Middle Belt Rd. ir suktis 
po kairei; pavažiavę arti dvi mylias, 
rasite pikniko vietą. Husais važiuo
jant, 'imkite Vayne busą ir išlipkite 
minėtoj vietoj. Nuo 12 iki 3 po 
pietų bus automobilius, kuris davės 
iki pikniko vietai. 215-16

Trenkus perkūnui pereitą 
sekmadienį namus West 2nd 
St., Brooklyne, kilo didelis 
gaisras, kuris išvijo į gatvę 
59 žmones ir padarė $20,000 
nuostolių.

Dabar pasirodo, kad tik pas 
Vaccarellio vardas yra Paul 
Kelly, kuris dešimt metų atgal 
buvo paskilbęs, kaipo despe
ratiškas kriminalistas gengste- 
ris. Savo laiku jis buvo savi
ninkas didžiausio skaičiaus 
paleistuvystės namų New Yor
ke. Laike karo jis su Federa
cijoj statymo darbininkų uni
jos vadu Brindeliu ėmė di
džiausius kyšifis iš kontrak- 
torių ii' tuo pačiu laiku leido 
patriotišką laikraštuką “Uncle 
Sam,” šaukdamas apginti tė
vynę nuo Vokiečių. 18,000 
New York Laborers Unijos na
rių buvo priversti užsirašyti tą 
šlamštą, užsimokant po $2 
prenumeratos; pusę tos sumos, 
$18,000, Kelly-Vaccarelli susi
varė sau tiesiog į kišenių. Be 
to, jis pasižymėjo, kaipo mu
zikantų ir kitų streikų laužy
tojas. Kelis kartus buvo sė
dėjęs Sing Sing kalėjime už 
įvairius kriminalistinius nusi
kaltimus. O dabar jis virto 
dešiniąja Amerikos Darbo Fe
deracijos ranka prieš komunis
tinius darbininkus.

Tarpt. Darb. Apsigynimo
17 Kuopos Susirinkimas '

TELEPHONE, STAGG 9105

OR. A. PETRIKĄ
Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Trečiadienio vakare, rugsė
jo 11 d., įvyksta mėnesinis su
sirinkimas Tarptautinio Darbi
ninkų 
17-tos 
tainėj. 
narni 
naujų 
kuopą, 
pos
skaitlingi.

Draugai, pasitaisykite 
mitingui.

Apsigyninio lietuviškos 
kuopos, “Laisves” sve- 

Visi naciai yra ragi- 
atsilankyti ir atsivesti 
kandidatų įrašymui į 

Keli paskutiniai
mitingai nebuvo

REIKALAVIMAI

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertai! Jr •ubutomb iki 6 vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
■ulyg autartie*.

Mirė

ia uo- 
gan a.

šiam 
Org.

metu

RETKALTNGA patyręs vyras prie 
sunkaus darbo. J. Eisenberg Co., 
55-57 Montrose Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tel. Stagg 3456 (213-215)

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

FOR RENT
DR. A. L. CEASAR

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
^Specialistas del visų ligų ir opera- 
®cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-icijų: Akių, Ausų, Nosies ir <>erk-> 
^lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy- į 
<mo būdai. £

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

(210-215)

kurn
ant pir- 

Kreip- Juniper 7646
RALPH KRUCH 4

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

I 127 East 84th Street 
g(Tarp Park ir Lexington Aves. 
| NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
$8 P- M. J

Jonas Vizgirda, 16
284 Scholes St., mirė 8 d. rug
sėjo; bus palaidotas 11 d. rug
sėjo, Trejybės kapuose.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

: iu iki iz a. m.; o iki > 
Nedaliomis 10 iki 1 P. M JSALES—PARDAVIMAI

PARSIDUODA fotografijų studija, 
labai geroj vietoj, daugiausia lietu

viais apgyventa, biznis įdirbtas per 
50 metų, viskas puikiai Įtaisyta. 
Pardavimo priežastis—savininkas iš
važiuoja j Europą. B. A. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 8383 arba Jamaica 7394.

(213-218)

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
L. D. L. D. H Apskričio pikni
kas mūsų spaudos naudai. Die
nai pasitaikius lietingai ir iš 
vakaro per visą naktį be per
traukos lijus, buvo manyta, 
kad nieko neįvyks.

Aštuntą valandą ryte jau 
Lyros Choro nariai rinkosi 
prie “Laisvės” svetainės; štai 
ir didelis trokas A. L. D. L. 
D. 1 kuopos. Dangus apsi
niaukęs ir retkarčiais lyja. 
“Laisvės” telefono varpelis tik 
skamba su klausimais, ar į- 
vyks piknikas. štai ir nuo 
draugų elizabethiečių skam
butis su klausimu, ar vyksime, 
ar ne. Pagaliams, i nuspręsta 
laikyti programą Liutvino sve
tainėje, bet įsakymas visiems 
važiuoti į Willick’s farmą.

Nesimatant gražumo, ren
gėjai visi sutiko, kad paden
gus nuostolius, ; kraustytis į 
svetainę. Dalis -svečių tam 
priešinga, aiškindama, kad lie
taus nebus, ir nesutiko vykti 
į.svetainę; ir dalinai jų buvo 
teisybė, nes apie 4 vai. debe- 
siuotas dangus prasiblaivė. 
Saulutė smarkiai kaitina ir 
svetainėje susirinkę nerimau
ja. Komitetas gauna įvairius 
išmetinėjimus, kodėl taip pa
sielgė, 
nariai 
įvairių 
ir vis
draugų, 
kulas nebūtų buvęs sumanes
nis ir geriau pasielgęs tokia
me ore.

Apie šeštą valandą prasidė
jo programa. Lyros Choras 
iš Maspetho padainavo kele
tą dainelių, vadovaujant Ere- 
minui. Laisvės Choras iš Pa- 
tersono atsiprašė, kad jie ne
gali dainuoti, delei nelaikymo 
praktikų ir tik dabar, gavus 
n.ąują mokytoją, vėl pradeda
ma darbas.

Drg. Prūseika pasakė sve
tainėj keletą žodžių, primin
damas. kad šiandieną yra du 
apskričio piknikai: vienas sve
tainėje, o kitas Willick’s far- 
moje. Pasibaigus programai 
ir nuvykus į Willick’s farmą, 
nagi, ištikruju, draugai new- 
arkiečiai pilni šeimininkai ki
to vardu apskričio pikniko: 
pardavinėja minkštus gėrimus, 
turi muzikantus ir gerą būrį 
svečiu. Drg. Skučas perstato 
drg. Prūseiką pakalbėti. Drg. 
Prūseika pasakė gerą prakal
bą. padarydamas mūsų lietu
viškos politikos analizą. Į 
pabaigą paprašo svečių, kad 
paaukotų pagal išgalę “Lais
vės” paramai, kurie tam pri
taria. Perėjus, surinkta $14.- 
92.

Reikia tarti nuoširdų ačiū 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie jau ne pirmi metai dirba 
kiekviename piknike mūsų 
spaudos naudai, ir štai jų var
dai : B. Krutienė, *M. Ražans- 
kienė. VaiČionienė, Beliauskie- 
nė. Makutėnienė, Krūtis, Ta
raškevičius, Sau lėnas, Poškus, 
Kentrus, Marcinkevičius, Skai- 
ris, Blažiūnas ir Katinas.

Svečių, pagal kolonijas ir 
tokį keistą orą, buvo daugiau
sia iš Brooklyno su Maspethu. 
Vėliau sekė Cliffside ir kitos 
kolonijos. Bet pirmutinės trys 
Organizuotai atvyko.
v Nors oras buvo prastas ir 
pakenkė labai daug, tačiaus, 

’AČiu mūsų rėmėjų nuoširdu- 
'tfiui, pelno numatoma virš 
Šimtinė dienraščiui “Laisvei.”

Rep.

užsimojus 
pogromą 

dienraščių 
ir “Frei-

Iš Kandidatų Užgyrimo 
Konferencijos Brooklyne

Atžagareivių žydų unijų 
Hebrew Trades Sąjunga, atlai
kius savo mitingą Cooper Un
ion svetainėje, New Yorke, 
sekmadienį, buvo 
padaryt užpuolimo 
ant komunistų 
“Daily Workerio”
beit” centrų, Union Square. 
Bet kada užpuolikai pamatė, 
kad apie tuos dienraščius su
sirinkę šimtai darbininkų, pa
siryžusių apgint savo dienraš
čių išleistuves, tai pogromšči- 
kams nusmuko “dūšia i kul
nis,” ir tiktai keli, socialistų 
pasamdyti, profesionaliai 
gengsteriai tepasirodė prieš 
minėtų dienraščių ofisus.

Iš demonstracijos, kurią 
Hebrew Trades Sąjungos mi
tingas buvo nutaręs padaryti 
prieš “Daily Workerį” ir 
“Freiheit,” išėjo mažiau, kaip 
šmikšt.

Kalbamam Hebrew Trades 
mitingui atsiuntė pasveikinimo 
telegramą geltonasis galva A- 
merikos Darbo Federacijos 
Green, kuris pareiškė pilnai 
stojas ūž buržuazinius žydus 
sionistus prieš Arabijos vals
tiečių ir juodadarbių minias, 
kovojančias prieš Anglijos im
perializmą Palestinoje ir prieš 
to imperializmo tenaitinius 
ramsčius sionistus ir socia
listus.

Hebrew Trades susirinkimo 
pirmininkas, socialistas advo
katas A. L Shiplakoff, didelę 
dalį savo prakalbos pašventė 
gerkliojimui prieš Komunistų 
Partiją ir kaltinimui, kad ko
munistai sukėlę arabus prieš 
žydus Palestinoje.

Pereitą sekmadienį Brookly
ne įvyko Komunistų Partijos 
municipalių ir valstijinių kan
didatų (rinkimai bus lapkričio 
mėn.) užgyrimo konferencija. 
Delegatai dalyvavo nuo įvai
rių darbo unijų ir kitokių pri
tariančių komunistam organi
zacijų. Nuo lietuvių organi
zacijų atstovų buvo labai ma
žai, kas parodo, jog pas mus 
tarptautinis veikimas dar la
bai silpnas; kad daugelis mūs 
draugų pikniką bei išvažiavi
mą dar vis stato augščiau to
kios svarbios konferencijos. 
Reikėtų pasistengti, kad bent 
ateityje to nebūtų. K .R.

Apie Ladies Garment Unijos 
Parduotą Bosam “Streiką”

streikas” Ladies 
Unijos suk- 
lemavotojų, 
darbininkų

SPORTAS
VOKIEČIŲ ČAMPIONO 
HAYMANNO KOVA 
SU GRIFFITHSU

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

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

Nemažas sporto nuotikis bus 
šio ketvirtadienio vakare, Ma
dison Square Gardene, New 
Yorke, kuomet su Tu f f y Grif- 
fithsu susikumščiuos Vokieti
jos sunkiasvoriu boksininkų 
č am plonas D r1. Tai d wig II ay- 
mann, kuris, kaip daugeliui 
žinoma, yra gana lengvai nu
kirtęs Maxą Schmelingą Vo
kietijoj.

J. Šarkis, kuris dabar trei- 
niruojasi Oran gebu rge, N. Y., 
besirengdamas kovai su Lough- 
ranu rūgščio 26 d. Yankee 
Stadiume. New Yorke, stoja 
už Griffithsą ir duoda jam 
patarimų, prieš Haymanną. 
Šarkis sako: Gal man pačiam 
reikės kautis su Griffithsu už 
šešeto mėnesių . . .bet aš noriu, 
kad jis laimėtų šiame savo 
antrame pasirodyiųe Madison 
Square Gardene.” Šarkis pra
našauja. kad Griffiths pa
džiaus Dr. Haymanną ant ma
traco į du pirmuosius raun
dus.

Tas tik parodo, kam Šarkis 
simpatizuoja, bet dar nereiš
kia, kad ta jo pranašyste iš
sipildytų. J CK.

' REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

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

u
NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 

PARDAVIMO VISOKIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ

Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 
automobiliai $50 ir daugiau.

i Pirkėjai gali išmokt važinėti už 
dyką.

L. TIKNEVICHUS -
228—2nd Ave., New York

Brooklyn, N.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDAPRANEŠIMAI IŠ KITUR
(Levandauskas)

JONAS$3,500,000 Proto Ligom

Automobilių Aukos
Yor-

sutarties su 
bus paskir

ties kareivine, 
141st St., New 
išsiunčian tuos 
dviejų savaičių Pradžia 

ateikit, 
nau-

kitokių kri- 
Ligoninė už- 
šitokių žmo- 
reiškiasi pa-

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

Taipgi 
del 

rugsėjo.

Sekmadienį Didž. New 
ke automobiliais tapo užmušta 
du žmonės ir sužeista 33.'

Tel., Triangle 1450 į
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS i

J. m o. VAIGINIS

del pa- 
priimti.

Jūs pažĮstate mus, mes pažįstame jus, bet

UŽEIGA
jau senai matė m t si. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstat* mūs^, tai
tinties užeikite, o būsite maloniai

10 Savaičių Gyvensiąs Kaipo 
Adomas Kanados Giriose

Šaltų kraštų tyrinėtojas 
Burton Morton McConnell iš
keliauja į Kanados girias, kur 
jj$ gyvensiąs dešimt savaičių, 
Kaip Adomas. Nenaudosiąs 
ten jokio atsivežto maisto nei 
drabužio. Pasižiūrėsiąs, kaip 
žmogus nuogas ir visai pliko
mis rankomis gali tiesiog iŠ 
gamtoj gyventi. Paskui apie 
savo ■ patyrimus žada parašyti 
knygą.

Areštavo Keturias Mergaites 
už Lapelius Milicininkam'

Areštavo keturias mergai
tes, priklausančias Komunisti
nei Jaunimo Lygai, kuomet 
jos dalino lapelius negrams 
milicininkams, 
Lenox Ave. ir 
Yorke, pirm 
milicininkus į
karišką muštrą Camp Smith, 
Peekskill, N. Y. Areštuotų 
vardai—Ray Leventhal, Geor
gia Kaper, Lillian Roth ir Ray 
Levine.

Lapeliuose buvo nurodoma, 
kad milicininkai yra treiniruo- 
jami tapti kanuolių pašaru už 
bosų reikalus ateinančiame 
kare; taipgi buvo priminta 
apie sėdintį kalėjime John 
Porterį, New Bedfordo strei- 
kierį, baudžiamą už aiškini
mus, kad buržuazinė armija 
tai yra kapitalistų klasės įran
kis prieš darbininkus.,' Lape
liuose pažymėta; i? dabartinis 
Gastonijos teismas 1 prieš* 16 
streikierių.

Užsibaigė
Garment Workers 
nelių kvolduotojų, 
siuvinėtojų ir kt. 
bei darbininkių.

Sulig samdytojų 
ta skebine unija,
tas “bešališkas”' pirmininkas, 
kuriam tarpininkaujant gali
ma bus mažinti darbininkų 
uždarbius, ilginti darbo laiką 
ir įvesti dar spartesnę skubo
tumą darbe, negu kad buvo 
iki šiol.

Taip pat pranešama, kad ši 
kompanična unija ir darbda
viai prisideda prie suknelių ir 
ploščių komisijos, su Raymond 
Ingersolliu priešakyje. O tai 
komisija, kurią paskyrė Tam
many Hali demokratų trivir- 
vis šios valstijos gubernatorius 
Rooseveltas.

New Yorko ligoninių komi- 
sionierius, Dr. Wm. Schroeder, 
sako, kad į dvejus metus mie
ste bus pastatyta už $3,500,- 
000 ligoninė, kurios specialis 
tikslas bus tyrinėti ir gydyti 
proto ligas, \tėmijant- ypač, 
kaip protiniai nesveikumai 
daugelį priveda prie plėšimų, 
žmogžudysčių ir 
minalių darbų, 
siims gydymu ir 
nių, pas kuriuos
linkimai prie piktadarysčių.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 11 rugsėjo, po 
nurn. 252 Warburton Ayę. Pradžia 
7:30 val. vakarei Visi nariai atei
kit, turime svarbių reikalu. ■ J. Yo- 
deikis. ' ' ' ! ’ 21.5-16

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 200 kuopos susi

rinkimas' bus ketverge, 12 rugsėjo, 
po ■ num. 61 Harvard 
8 vai. vakare. Visi 
yra svarbių _reikalų. 
ją knygą, 
darbininkus 
bus

Avė.
nariai

Gausit
reikės išrinkti 

išvažiavimo, kuris 
Sckr. G. Kudirka.

215-16

A. 
mas 
num.
10 vai. ryte, 
naujų atsiveskit. 
vaitis.

WILKES-BARRE, PA.
P. L. A. 51 kuopos susirinki- 
bus hedėlioj, 15 rugsėjo, po 

12 Lynwood Ave. Pradžia 
Visi nariai ateikit ir 

Sekr. J. Stanislo- 
215-16

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susi

rinkimas įvyks 13 d. rugsėjo, M. 
Mažeikos svetainėj, kaip 8 vai. va
kare. Todėl visi į/ laiką susirinkit, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Gausite po naują knygą už 1929 
metus; o po susirinkimui bus laiko
mas . susjrinkimasT. D. A. kuopos.

Darbą atlieku 
kreipkitės

Nufotografuoja ■ 
ir numaliavoja I 
visokius p a -1 
veikslus ivai- • 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir | 
kra javus ir» 
sudaro sul 
amerikoniškais | 

gerai Ir pigiai | 
šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

MALONAUS PASIMATYMO

Matpeth




