
Naudoja Priešmaištinį 
Įstatymą Chicagos 
Komunistą Byloj

CHICAGO.—Chicagos ka
pitalistinis teismas bando 
panaudoti 1919 metais iš
leistą Illinois valstijos 
priešmaištinį įstatymą
prieš 26 Komunistų Parti
jos narius, kurie tapo sua
reštuoti birželio 15 d. už
ruošimą demonstracijos 
Grant Parke gynimui Gas- 
tonijos streikierių.

Apart originalio kaltini
mo, kad jie bandė laikyti 
mitingą be leidimo, kad 
priešinosi policijai ir dalino 
literatūrą be leidimo, dabar 
sudaroma prieš juos maiš
tingumo kaltinimas.

Sulig priešmaištinio įsta
tymo, suareštuotiems 1 dar
bininkams gręsia ilgų metų 
kalėjimas. Tas įstatymas 
atkreiptas prieš bile vieną, 
kuris tik “skelbia pakeiti
mą ar nuvertimą valdžios 
spėka arba kitais neįstaty- 
miškais būdais, kuris tik 
spausdina, parduoda ar 
skleidžia knygą, laikraštį 
ar dokumentą, skelbiantį 

^.rpėkos naudojimą kaipo 
priemonę nuvertimo konsti
tucinės valdžios, ir kuris į 
tik organizuoja ar patampa 
nariu bile draugijos ar or
ganizacijos, kurios tikslas 
yra skelbti nuvertimą val
džios spėka.”

Sulig to įstatymo, asmuo, 
surastas kaltu, gali būt nu
baustas nuo vienų iki de
šimts metų į kalėjimą ir už
simokėti didelę piniginę 
bausmę.

Taipgi tas teismas grasi
na paskelbti Komunistų 
Partiją nelegališka.

Byla tęsiasi prie reakci
nio teisėjo Lyle.

Teisiamieji komunistai 
yra: J. Louis Engdahl, 
Carl Sklar, Paul Cline, Cla
ra Cline, Ethel Stevens, Ir
ving Herman, Sylvia Wicht- 
man, Max Melz, Jack 
Childs, Anna Leggett, Ed
ward Stevens, Antanas 
Bimba, Theodore Asnes, 
Lydia Bennett, Carl Carl
son, Charlotte Melamed, 
Mary Dizoff, Jack Mineau, 
Alice Nasrak, Anne New- 
hoff, Morris Fein, Benja
min Horowitz, Lydia Hil- 
den, John Haecker, George 
Repfessas ir Sandy Wil
liams.

Reikalaudamas naujų 
kaltinimų prieš teisiamuo
sius, valstijos prokuroro 
pagelbininkas Everet O. 
Hutchins pareiškė: “Jung
tinėms Valstijoms gręsia 
komunizmas. Stalinas yra 
tikras vadas milionų komu
nistų sekėjų šioj šaly.”

Prokuroras patiekė teis
mui daug komunistinės lite-
natūros, kaipo “įrodymą”, 
kad Amerikai gręsia komu
nizmas.

PREZIDENTAS HOOVE- 
RIS RENGIA ATSAKY

MĄ ANGLIJAI LAI
VYNŲ KLAUSIMU

WASHINGTON.—Prezid. 
Hooveris bendrai su laivy
no viršininkais ir kitais 
augštais valdžios viršinin
kais rengia atsakymą į 
MacDonaldo valdžios pasiū
lymą del laivynų “sumaži
nimo”. . Amerika nesutinka 
s u Anglijos pasiūlymu. 
Hooveris savo atsakyme 
nurodys, kodėl Amerikai 
nepriimtinas Anglijos pa
siūlymas.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878

Chinija Grasina
Apleisti Tautų Lygą

GENEVA.—Čia trečiadie
nį sužinota, kad Chinija 
grasino pasitraukti iš Tau
tų Lygos, jeigu Lygos Die- 
notvarkio Komitetas laiky
sis savo nusistatymo nepri
imti Chinijos atstovo Dr. 

| C. C. Wu patiektą pasiūly
mą antradienį.

Wu pasiūlė, kad būtų nu
skirtas Lygos komitetas su
radimui būdų vykinti ga
llon Tautų Lygos konstitu
cijos straipsnį devynioliktą 
del peržiūrėjimo sutarčių, 
kurias esą negalima panau
doti ir kurios esą pavojin
gos taikai.

Sakoma, kad tas Chinijos 
pasiūlymas nepriimta die
notvarkių del to, kad many
ta, jog priėmus tą pasiūly
mą gali bandyti juomi nau
dotis šalys, kurioms ne
patinka V e r s a i 1 ė s su
tartis, kaip tai Vokie
tija, Austrija, nors Chinijos 
atstovas patiekdamas pa
siūlymą turėjo rųinty Chi
nijos nelygybės sutartis su 
įvairiomis šalimis.

Zokoninkas Teisiamas 
už Nužudymą Minyškos

MASKVA. — Antradienį 
Kijeve prasidėjo teismas 
buvusio zokoninko I. Ze- 
chune už nužudymą minyš
kos. Jis buvo zokoninku 
garsiajame Kijevo-PeČers- 
sko klioštory. i

Apie 3,000 asmenų susi
rinko į teismą pasiklausyti 
zokoninko pasakojimo, kaip 
jis nužudė 28 metų amžiaus 
minyšką, Baričikovą.

Su juo kartu teisman pa
traukta ir buvusi vyriausia 
klioštoriaus minyška Va- 
rankova. Ji kaltinama, kad 
del pavydo ji sukurstė Ze- 
chune prie žmogžudystės, 
pagelbėjo jam paslėpti nu
žudytos minyškos lavoną, 
bet zokoninkas tvirtina, 
kad Varankova nieko neži
nojus apie žmogžudystę.

Manoma, kad Zechune 
bus nuteistas mirčiai.

20 Francijos Kareivių žuvo 
Susikirtime su Mųrokiečiais

RABAT, ^Morocco.—Bėgy 
pastarųjų kelių dienų dvi
dešimts Francijos kareivių 
žuvo ir dvylika tąpo sužeis
ta susikirtime su morokie- 
čiais sukilėliais Bou-Denib 
srity.

“Šalis Sovietų” Laukia
Patogesnio Oro

MASKVA. — Sovietų iš 
Maskvos į New Yorką le
kiantis orlaivis “Šalis So
vietų” dar tebesiranda Cha- 
barovske, Sibire. Ten jis 
išbuvo keletą dienų. Dabar 
pasirengęs lėkti, bet laukia 
patogaus oro.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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UNIJOS ORGANIZATORIUS APSIGYNĖ, 
ŠAUDYDAMAS J GAUJĄ MUŠEIKŲ

Šaukiama Masinis Mitingas Gastonijoj, Nepaisant Mušeikų 
Grasinimo Užpulti ir Nulynčiuoti Organizatorius
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Nesenai Colombijos (Pietų Amerikoj) darbininkų sukilime prieš išnaudo
tojus kareiviai atsisakė šaut į darbininkus.

POLICIJA METE G AZINES BOMBAS
Į NEW ORLEANS’!) STREIKIERIUS

keli šmotai dinamito ir už-’ NEW ORLEANS, La.— | 
Trečiadienio vakarą polici
ja gazinėmis bombomis ata
kavo streikuojančius gatve
karių darbininkus, kurie 
pikietavo, atmetę pardavi- 
kišką geltonųjų vadų suda
rytą sutartį su kompanija.

Streikieriai bandė sulai
kyti operuojamus gatveka- 
rius. Pradėjus policijai 
mesti į juos gazines bom
bas, streikieriai metė akme
nis.

Ant gatvės buvo numesta 

Sovietų Armija Smarkiai Supliekė
Baltagvardiečius ir Chinijos Kareivius

ii.__________________

MASKVA. — Čia gauta
pranešimas, kad antradienį 
Sovietų armija smarkiai su
pliekė baltagvardiečius ru
sus ir Chinijos kareivius, 
kurie veržėsi į Sovietų teri
toriją palei rytinį Mandžu- 
rijos parubežį.

Pranešimas sako, kad su
sikirtimas taipgi įvyko ant 
vakarinio fronto, netoli
Manchuli, ir kad Sovietų 
kareiviai uždavė smūgį
priešams. Sakoma, daug
baltagvardiečių suimta ne
laisvėn.

Pranešama, kad susikirti
me ties Kuochiatien mies
teliu nemažai chiniečių tapo 
užmušta ir sužeista.

Mandžurijos valdžia tre
čiadienį oficialiai pranešė,

ėjus gatvekariui ištiko eks
plozija. Gatvekary esanti 
keli žmonės išliko nesužeis
ti.

Kitoj vietoj vėl gatveka- 
ris vos tik neužėjo ant di
namito.

Streikieriai pasiryžę to
liau tęsti kovą. Kuomet bu
vo patiekta laikina sutar
tis nubalsuoti, tai prieš ją 
balsavo 1,009 streikieriai, o 
už tilt 87.

kad mūšiai, kurie tęsėsi ry
tinio ir vakarinio parube- 
žio punktuose, apsistoję; an
tradienio vakarą.

Sako, Vyrai Dėvės Sijonus, 
o Moterys Kelines

LONDONAS. — Kalbėda- 
mas tarptautiniam kongre
se pasaulinės lygos del ly
tinių reformų, Dr. J. C. 
Flugel, Anglijos delegatas, 
pranašavo, kad ateis toks 
laikas, kuomet vyrai dėvės 
sijonus, o moterys kelines.

Prie to jis pridūrė, kad 
kombinacija sijonų ir keli
nių taipgi gali patapti ge
riausiu ir patogiausiu apsi
rengimu kaip vyrams, taip 
ir moterims.

DAUG SAUŽUDYSČIŲ 
VENGRIJOJ

BUDAPEST, Vengrija.— 
Vengrijoj, kur viso gyven
tojų 6,000,000, saužudysčių 
buvo 1928 metais suvirš 2,- 
000. Daugiau kaip pusė 
saužudysčių įvyko šiame 
mieste. Vyrai daugiausia 
pasikorė ir nusišovė; mote
rys daugiausia naudojo 
nuodus. Saužudysčių prie
žastis—sunkus gyvenimas.

Amerikietė Dalyvauja
Sovietų Judžiuose

MASKVA. — Amerikietė 
aktorka, Billy Lyons, 21 
metų amžiaus, iš New Yor- 
ko, yra dabar viena iš žy
miausių judžių aktorkų So
vietų Sąjungoj. Ji yra pir
mutinė ne rusė judžių 
žvaigždė Sovietų' Sąjungoj.

Ketvirtadienį tapo už
baigta komiška filmą, ku
rioj ji turėjo žymiausią ro
lę. Filmos direktorius bu
vo Ivan Vinogradov. Ji da
lyvaus dar keliose filmose, 
kuriose bus satyriškai at
vaizdinama įvairios dabar
tinio gyvenimo pusės Sovie
tų Sąjungoj. Filmos bus ro
domos iružsienyj.

Panelė Lyons pradėjo 
lošti būdama 12 metų am
žiaus. Ji lošė teatruose ir 
judžiuose Hollywood. Ji yra 
pirma amerikietė, įėjusi į 
Sovietų judžius.

BALTIMORE, Md.—Ket- 
virtądienį suėjo ,200 metų 
nuo šio miesto įsteigimo. 
Surengta paminėjimas.

CHARLOTTE, N. C.— 
Trečiadienį Frank Fortner, 
Nacionalės Tekstilės Unijos 
organizatorius, nuvijo nuo 
savo namų žmogžudiškų 
mušeikų gaują, pradėdamas 
į juos šaudyt. Mušeikos bu
vo apsupę-jo stubą ir šau
kė: “Išeik, tu, benkarte, o 
mes tave nulynČiuosime.” 
Nekurie iš mušeikų bandė 
įsiveržti į stubą.

Kuomet mušeikos keikda
mi rėkė, tai Fortner jiems 
atsakė: “Ateikite ir paim
kite mane, jūs geltonieji 
mušeikos.” Po to jis pra
dėjo šaudyti į mušeikas. 
Gauja išsisklaidė ir pabėgo. 
Manoma, kad nekurie jų ta
po sužeisti. Bet Fortner 
tik tokiu būdu išgelbėjo sa
vo gyvastį; jeigu jis būtų 
nesigriebęs ginklo, tai mu
šeikos būtų jį pasigriebę ir 
veikiausiai būtų nulynčia- 
vę. .

Čia ir Gastonijoj Man- 
ville-Jenckes kompanijos 
pakalikai atvirai kalba: 
“Mes nulynČiuosime kiek
vieną prakeiktą unijos or
ganizatorių ir sudaužysime 
uniją.”

Šeši mušeikos sukinėjosi 
apie organizatoriaus Dew
ey Martin namą nuo pirma
dienio, laukdami jo parei
nant namo.

South Gastonijoj šaukia
ma tekstiles darbininku di
delis masinis mitingas se
kantį šeštadienį, nepaisant 

į darbdavių mušeikų grasini
mo, kad jie užpuls susirin
kimą ir nulynčiuos unijos 
organizatorius. Darbinin
kai iš visos apielinkės at
vyks apsaugoti mitingą, 
pareiškė Hugo Oehler, uni
jos organizatorius.
Valdžios Advokatai

Vadovavo Gaują
Nacionalės Tekstilės Dar

bininkų Unijos organizato
rius Saylor, kuris su kitais 
dviem organizatoriais buvo 
gaujos pagriebtas pereitą 
pirmadienį, savo raštiškam 
po prisieta padarytam pa
liudijime (affidavit) sako, 
kad mušeikų gaują suorga
nizavo ir vadovavo valdžios 
advokatai John Carpenter 
ir majoras Bulwinkle, kurie 
veda bylą prieš 16 Gastoni- 
jos streikierių. Jie yra vy
riausi advokatai prokura
tūroj. Saylor savo liudiji
me sako:

“Rugsėjo 9 d. John Car
penter ir majoras Bul
winkle suorganizavo gaują 
prie savo ofiso. Jie pastatė 
Charles Ferguson, policistą 
s u motoriniu dviračiu, 
priešakyj.

“Jie pravažiavo 512 West 
Ariline Avė. su 105 auto
mobiliais. Aš suskaičiau 
automobilius.

“Už 15 ar 20 minutų vė-

liaus jie sugrįžo į 512 West 
Ariline Avė. ir apsupo stu
bą; pilna stuba priėjo vy
rų. Jie įėjo į priešakinį 

! kambarį, kur bųj$) Wells, 
! moteris Franks ir -jos duk- 
| tė, Lodge su žmona ir jų 
i duktė, ir Lell ir aš. Jie ap- 
j stojo kambarį dainuodami 
• 'Garbink dievą, iš kurio vi- 
' si palaiminimai išplaukia.’ 
Paskui jie pradėjo keikti 
mus.

“Paskui dešimts jų nusi
varė mane į mano kamba
rį ir liepė susidėti drabu
žius. Paskui jie išvedė ma
ne į prieangį. Horace Ling, 
užveizda Myers dirbtuvės 
Gastonijoj, kirto man ir sa
kė, kad aš esu prakeiktas 
kalės vaikas. Superinten
dentas Moorehead, Carl 
Holloway, Dewey Carver 
nutempė mane ir Lell į au
tomobilį. Jie pasakė mums, 
kad mes daugiau nebesu
grįšime.”

Toliau Saylor pasakoja, 
kaip jie tapo išvežti ir su
mušti.

Anglija Pasiuntė Pulką 
Kareivių Chinijon

/ ----------
SOUTHAMPTON, Angli

ja. — Anglijos socialistine 
valdžia drūtina militarines 
spėkas Chinijoj gynimui sa
vo imperialistų interesų. 
Trečiadienį pasiuntė Pirmą 
West York Pulką Chinijon 
kariniu laivu City of Mar
seilles. Jie plauks per Pa
namos kanalą ir vieną die
ną apsistos Honolulu, Ha
waii.

New Orleans Streikieriai 
Atmetė Pardavikišką Sutartį

.NEW ORLEANS, La.— 
Trečiadienį New Orleans 
streikuojanti gatvekarių 
darbininkai didžiuma balsų 
nubalsavo atmesti geltonų
jų viršininkų sudarytą lai
kinąją sutartį del užbaigi
mo streiko. Sutartį su gat
vekarių kompanija sudarė 
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, ir kiti Federacijos 
viršininkai.

Jau suvirš du mėnesiai, 
kaip čia tęsiasi gatvekarių 
■darbininkų streikas.

Žuvę Du Sovietų Kariniai 
Laivai Baltijos Jūroj

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.—Baltijos jūrų pakraš
ty atrasta keletas šmotų 
sudaužytų laivų. Manoma, 
kad tai yra dalys Sovietų 
karinių laivų Trockis ir 
Voikovas, kurie nesenai 
dingę Baltijos jūroj iš prie
žasties didelės audros.
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TURIME GERAI UŽBAIGTI
b Mirties šešėlyje randasi ne vien Gąstonijos kaliniai, 
>bet ir visi tenaitiniai audėjų organizatoriai ir žymesni 
streiko vadai.

Gaujęs audyklų superintendentų, boselių, policininkų 
ir samdytų galvažudžių siaučia Gastonijoj, Bessemer Ci
ty, .Charlotte ir visoje apielinkėje; jieško kairiosios Na- 
cionalės Audėjų Unijos organizatorių, veiklesnių strei- 
kifetių dkomunistų; šaukia: “Iškart juos, nulynčiuot vi- 
sūfc ikiį vienam l” ■ i ■

Tuos darbininkų medžiotojus fabrikantai aprūpina 
šimtais automobilių, ginklais ir pinigais; o jie laužiasi 
į kiekvienus namus ir viešbučius, darydami visuotinas 
ablavas prieš darbininkus.

Išnaujo tapo išdraskytos audėjų raštinės ir punktai 
Darbininkų Tarptautinės Pagelbos ir vietinis centras 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo, kuris rūpinasi 
'teisiamųjų atreikierių byla.
’• Tie fabrikantų ir policiniai juodašimčiai apsiputoję 
medžioja ir streikierių advokatus, grūmodami juos nu
žudyti.

Trys audėjų organizatoriai, kaip matėte iš pirmo pus- 
Japio žinių, buvo pagrobti, automobiliais už miesto iš
vežti ir budeliškai primušti, ir tik per nago juodimą jie 
išvengė nulynčiavimo.
- Žvėriškieji įnirtimai prieš streikierius pasmarkėjo 
ypač dabar, kuomet pakriko pirmoji grand džiūrė, “iš
ėjus iš proto” vienam tos džiurės prisiekusiam posėdi- 

'ninkui J. G. Campbelliui.
Nepasitikėjimas Teismo Mašinerija

• Ar jis ištikro pamišo, nėra kol kas reikiamo įrodymo. 
.GĮalimas daiktas, jog padaryta suokalbis, kad pakrikdyt 
grand džiurę. Nes valdžios ir fabrikantų advokatai pa
tyrė, kad tarp prisaikintųjų posėdininkų buvo gera dalis 
darbo žmonių, kurie būtų balsavę už streikierių išteisini- 

už, darbininkų teisę gintis, kuomet juos užpuola 
ginkluoti razbaininkai, nors ir policijos viriųninko va
dovaujami.; ' 1

New Yorko “World” raštų kad tūli kiti džiūrimanai 
nuolat visaip erzino ir net kankino Campbellį, idant tą 
nervuotą žmogų įvaryt f pamišimą, kad del to būtų pa
leistas pirmasis sąstatas prisaikintųjų posėdininkų, ir 
idąnt paskui galima būtų .sudaryt naują grand džiūrę 
tokią, kuri nedvejojamai pasmerktų tryliką streikierių 
riiirtin, o kitus ilgiems metams, gal visam amžiui kator
gos* ;

Šiūip ar taip, apie pirmosios džiurės pakrikdymą pri
sieina manyt, kaip apie vaisių fabrikantų sumokslo su 
Valdžios spėkomis.

Antra vertus, kapitalistai nepasitiki pilnai nei panau
jintu. teismu, prie antros grand džiurės. Gal ir vėl kur 
sukliūt ratai nusenusios tenaitinės teismų mašinerijos,— 
mdno sau priešai,—ir gal kartais teisiamieji išvengt mir
ties bausmės.

Todėl Gąstonijos ir apielinkės audyklų fabrikantai, su 
Sravo policiniais bernais, nupirktais valdininkais ir pa
samdytais mušeikomis, skubinasi padaryti tiesioginį savo 
tęismą—išžudyti visus unijos organizatorius, nulynčiuo- 
ti streiko kalinius, prašalinant iš šio pasaulio ir visus 
audėjų kovotojus. , >.

• To dūkstančio teroro akivaizdoje, darbininkai turi juo 
karščiau pašokti pagelbon Gąstonijos kovotojams ir ka
liniams.

Teismas su nauja grand džiūre atidėtas iki rugsėjo 30 
d. Tą porą savaičių privalome kuo veikliausiai išnau
doti, kad suteikti reikiamos finansinės paramos gasto- 
niečių bylai. j !

Reikia minėti štarikas. Pertraukdami bylą, kapitalis
tiniai teisininkai norėjo pakenkti apsigynimui. Jie ži- 
liųjo,1 kokių milžiniškų Tešų iš Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo reikalauja palaikymas krūvoje liudininkų, 
byfoįs philginimas, tolesnis advokatų1 palaikymas ir įvai
rios kitos' su* tuo surištos išlaidos.'‘ Klasiniai darbininki
ją priešai, pertraukdami ir nutęsdami bylą, laukią, kad 
apgynimo iždas visai ištuštėtų, kad aukotojai pavargtų, 
kad; teisiamieji būtų apleisti ir kad, šitaip būtų lengviau 
pasiųsti juos į elektros kėdę. • J , ' v i

, Apsigynimo Fondas Tuščias
^$50 ,000 pinigų, iki šiol surinktų tai bylai, visi jau iš-I 
leisti. Panaujintai bylai reikia ir atpildyto apgynimo 
fondo. Jeigu darbininkai vėl nesudarys tinkamo finan
sų fondo,—viskas gali nueiti niekais, kąs liečia gastonie- 
čijį.gelbėjimo nuo mirties nuosprendžio bei neribotų me
lų katorgos.
! Pirmoji darbo dalis puikiai atlikta. Ne tik kaltina- 
inipji buvo veikiamai apginami, bet tapo suinteresuotos 
ir plačios darbo minios šiąja reikšmingiausia byla visoj 
darbininkų klasės kovų istorijoj Jungtinėse Valstijose. 
L tas minias dabar pasidarė’ lengviau kreiptis ir gauti iš 

^paramos gastoniečiams. Tuo tikslu turi būt nuodug
niausiai išnaudojamos specialės viešo ir plataus aukų 
rinkimo dienos Tag Days rugsėjo 21 ir 22 d., šeštadienį 
įr sekm&dieni. Kiekvienas tomis dienomis turi imti dė- 
flitę'f rankas ir sū ja eiti į gatves, ir vaikščioti nuo vie
nų 'ii lirų p r: ? kitų, darant rinkliavas gastoniečių bylai.

Kauno fašistų “Aidas” 
(num. 187) skelbia, kad se
kančiais metais, esą, į Lie
tuvą ekskursijomis pribusią 
10,000 amerikiečių lietuvių, 
nes tai būsią Vytauto su
kaktuvės. Iš kur tą žinią 
fašistų laikraštis gavo ?fašistų laikraštis
Ogi:

Tą tvirtina žymus 
kbs lietuvių veikėjas^ 
iš lietuviu laivakorčių

27 darbininkus išnaujo areš
tuoti ir pasodinti kalėjimai!.

Veikiausiai tie draugai da
bar bus ir medžiojama. To
kiuose atsitikimuose, papras
tai, kaucija esti .$5,000 ar 
.$10,000 kiekvienam. O baus
mė siekia nuo 1 iki 10 metų 
kalėjimo.
Tai bjaurus kapitalistų 

suokalbis prieš komunistus! 
Pasak laikraščio:

Prokuroro' padėjėjas pareiš
kė, kad labai mažai tegalima 
nubausti dėlei demonstracijos 
Grant parke, tuo budu jis 
duodąs naują kaltinimą. Jis 
išdrožė ilgą, kerštingą spyčių 
prieš kaltinamuosius ir Ko
munistų Partiją. O teisėjas 
Lyle leido jam kalbėti ir keik
ti komunistus.
Vadinasi, šita byla, iš 

“paprastos”, pereina į rūs
tų kapitalistų užsimojimą 
prieš Komunistų Partiją. 
Darbininkai privalo kovoti 
prieš tai! Traukime nau
jus narius į Tarptautinį 
Darbininkų
kuris turės ginti kaltina
muosius ; spieskimės aplink 
Komunistų Partiją. Mobi- 
lizuokįm savo pajėgas ko
vai prieš kapitalistų 
ciją!

Apsigynimą,

Priešfašistine Kova Platesne Papėde

tikisi 
seka- 
kacl:

Ameri- 
vienas 
agentų 

asociacijos Amerikoj vadovų, 
p. Trečiokas, kurs maloniai 
priėmė jūsų bendradarbį ir 
papasakojo daug įdomių da
lykų apie amerikiečių lietuvių 
ekskursijas Lietuvon, ir tas 
sąlygas, kuriose jos vyksta.

To “žymaus veikėjo” ir 
abrozdas išspausdinta fa
šistų laikraštyj. Tikrenybė
je jis yra tokis “žymus”, 
kad vargiai daugiau, kai 
koki penki tuzinai tų pačių 
Newarko (kur jis gyvena) 
lietuvių jį pažįsta.

Kodėl gi fašistai 
tiek daug vizitorių 
mais metais ? Todėl,

Amerikiečiai papratę kas 
met po kelis mėnesius pasiva- 
žinėt Europoj. Dažnai jie, 
apvažinėję daugelį Europos 
šalių, važiuoja bet kur. Daž
nai net Rusijon nutrūksta 
galvą. Tokių Rusiją:, lankiu
sių tarpe net lietuvių atsiran
da.
Aa, jeigu “net Rusijon 

nutrūksta galvą”, tai Lietu
von daug greičiau: Ir fa
šistų laikraštis džiaugiasi, 
kad kitais metais fašistų 
klika darys dar didesnį biz
nį iš amerikiečių vizitorių, 
negu šiemet.

Mes tačiaus esame linkę 
manyti, kad sekamais me
tais atsiras daug daugiau 
lietuvių darbininkų, kurie 
trokš pavižituoti Sovietų 
Sąjungą, pačių darbininkų 
valdomą kraštą. Šiemet bu
vo ledas pralaužtas. Ki
tais metais atsiras daugiau 
pasekėjų. Sovietų 
yra daug įdomiau 
ti, negu Lietuva, 
naujas pasaulis,
tvarka—darbininkų tvarka. 
Apie Tai, aišku, teks pakal
bėti atskirai.

Ne Visai Patinka

reak-

Sugrįžo iš Lietuvos 
Ambraziejus, kuris ten pra
leido apie tris mėnesius lai- 
ko. Brooklyno fašistų 
rastis džiaugiasi, kad:

Reporteriui trumpai 
pasikalbėti -ir dovanas 
Ambraziejaus iŠ Lietuvos pri-

pirmiausiai,

p-

laik-

teko 
iš p.

Sąjunga 
aplanky- 
nes tai 

nauja

Suokalbis Prieš.
Clucagos Komunistus

Apie Chicagos 27 darbi
ninkų bylą '“Vilnis” rašo: ,

Vakar, rugsėjo 9 d., turėjo 
įvykti 27 darbininkų teismas 
pas Teisėją Lyle'. Pasirodė, 
kad prieš teisiamus darbinin- 

ikus yra sudarytas suokalbis ir 
dabar visa byla įgauna visai 
naują pobūdį.

j Valstijos prokūrofo pagelbi- 
jninkas padavė ir .teisėjas Lyle 
priėmė naują kaltinimą, bū
tent, “šalies išdavystėje”. O- 

jficiąliai apkaltino visus, buk 
jie priklausą prie Amerikos 
Komunistų Partijos, kuri no
rinti nuversti valdžią per 
“spėką” ir todėl jie paeiną po 
‘išdavystės įstatymu”. Teisė
jas Lyle įsakė policijai tuos

imti. Reikia, 
pranešti, kad p. Ambraziejus 
turės jau pirkti naujus kau
lį ierius, visu' numeriu dides
nius, o gatvėje jei norite jį 
sutikti, būtinai žiūrėkite rau- 
doniausio žmogaus. ♦
Jeigu Ambraziejus, nusi

vožęs amerikoniškų dolerių, 
už juos gerokai su tuko, tai 
“Vienybė” jau ir daro išva
dą, kad čia “tėvynės duo
na” tokia gera; kad Lietu
voj visi žmonės panašiais 
pilvais, kaip p. Ambrazie
jus. Deja, tam pačiam ra- 
šinyj paduodama, kad ir 
tam “tėvynės duona”, kum
piais ir valstybine nutuku
siam ponui

Politinis Lietuvos gyvenimas 
ir valdžios darbai’ ne visi pa
tinka. Bet šiuo kartu daug 
nepasakojo ir tuo “interviu” 
baigtas.
Kodėl fašistų lapas nepa

rašė apie- tai plačiau—vi
siem aišku.

DARBININKĖ 
KALENDORIUS

■ • L 3

Rugsėjo 13 d.: ’
—Toričellis padarę pirmą ba

rometrą, 1645.
.—Nužudymas maksimalisto 

socialrevoliucionieriaus Mazuri- 
no, 1906.

SKAITYKIT IR 
PLAT1NKIT 

“LAISVĘ”

Visos pašelpinėš draugijos, unijos ir kitokios darbo žmo
nių organizacijos turi skirt aukų iš savo iždų bei parinkt 
jų iš narių bei susirinkusių į įvairias pramogas darbi
ninkų. Reikia steigti lietuvių kolonijose ir bendro fron
to sąryšius iš vietinių organizacijų.

Gerai įpusėtas Gąstonijos kovotojų ? apgynimo darbūs 
turi būt tinkamai ir užbaigtas. Gaston iečių apgynimas 
šiandieną.yra vyriausia kampanija visų, pažangių,., visų 
klasinių Amerikos darbininkų.

Nuo to laiko, kai suor-|turi daugiau darbuotis toj link- 
ganizavome mūsų Ameri
kos Lietuvių , Organizacijų 
Priešf ašistinį Sūsivieni j imą, 
mes veikėme veik išimtinai 
tik tarpe lietuvių darbinin
kų čia, Amerikoje. Iki šiol 
mūsų veikimas susidėjo, 
daugiausiai, iš to, kad pa
rinkti aukų kovai prieš fa
šizmą Lietuvoj ir kartu 
teikti piniginę paramą Lie
tuvos politiniam kaliniam. 
Teisybė, mes išleidome tris 
biuletinuš, surengėme porą 
maršrutų ir tuomi pasklei- 
dėme kiek tiek propagandos 
tarpe lietuvių darbininkų ir 
sukėlėme pusėtinai aukų 
Lietuvos darbininkam. Nors 
iki šiol mes atlikome pusė
tinai daug naudingo darbo 
priešfašistinėj dirvoj, bet 
tai buvo darbas vien tiktai 
tarpe lietuvių darbininkų, 
nesusidedant su kitų tautų 
čia gyvenančiais darbinin
kais. Ne tik pas mus, lietu
vius, taip buvo veikiama, 
bet ir pas kitų tautų čia gy
venančius darbininkus z pa
našiai buvo veikiama, ir pas 
juos buvo ta pati istorija. 
Taip buvo todėl, kad netu
rėjome tam tikrų ryšių vie
niu su kitais. Neturėjome 
nacionalės organizacijos,. į 
kurią visos priešfašistinės 
organizacijos būtų galėję 
prigulėti ir sutartinai veik
ti pagal tam tikrą išdirbtą 
planą.. Toks atskiras kiek
vienos priešfašistinės orga
nizacijos veikimas negalėjo 
duoti tiek naudos, kiek bū
tų galėjęs duoti, jeigu būtų 
buvęs organizuotas vi^ų.vei
kimas, i ■ O .fašistiniai gaiva
lai, pasinaudodami mūsų 
nebrganizuotumu, pradėjo 
pulti mus visais frontais. 
Organizuotai ir šiaip bū
riais mušeikų pradėjo muš 

J užpuldinėti darbo unijose ir 
šiaip įvairiose organizacijo
se.

Kad sėkmingiau vesti kovą 
su tais fašistiniais pąškudnin- 
kais, ir mes turėjome pradėti 
savo/'eiles rykiuoti ir visas mū
sų spėkas suglausti. Tam tiks
lui buvo sušauktas Tarptauti
nis Priešfašistinis Kongresas, 
kuris įvyko šių metų vasario 
mėnesyj Berlyne. Tame kon
grese buvo apkalbama priešfa
šistinis veikimas kiekvienos ša
lies, ir po plačiam peržvelgi- 
mui buvo prieita prie to, kad 
visa mūsų priešfašistinė kova 
turi būt suorganizuota ant tarp
tautinės papėdės. Visose šaly
se gyvuojančios priešfašistinės 
organizacijos turi susirišti į 
vieną bendrą priėšfašistinę or
ganizaciją. To tarptautinio 
priešfašistinio kongreso pasek
me mes turime Priėšfašistinę 

i Federaciją čia, Amerikoje. Į tą 
Priėšfašistinę Federaciją pri
klauso šios kalbinės ir naciona
lės organizacijos: Amerikinė 
Priešimpėrialistinė Lyga, Prieš- 
Hortinė Lyga, Amerikinis' Ne
grų Darbo Kongresas’, Ameri
kine Civilių LaisVių Unija,

me j. Tai yra, jeigu fašistiniai 
gaivalai mus puola darbo unijo
se, 'arba šiaip įvairiose organi
zacijose, tai reikia netylėti, bet 
vesti atatinkamą suvjais kovą 
ant vietos. Kur reikalinga su
rengti prakalbas, jeigu yra rei
kalas ir galima, visuomet rei
kia pasistengti susidėti ir su 
kitom vietinėm priešfašistinėm 
organizacijom, tuomet bus gali
ma sutraukti daugiau publikos 
ir duos geresnes pasekmes. Per 
spaudą taip pat reikalinga pra
nešti visuomenei apie fašistų 
kenksmingus darbus darbininkų 
klasei.

s Viejnas is svarbiausių permair 
nų ųiūsų A. ,L.i 6, P. S. yra ta,! 
kąd nuo dabar meą nepriimsime 
aukų dej persiuntimo Lietuvos 
politiniams kaliniams, kaip 
iki šiol kad darėme. Tatai yra 
ne vien todėl, kad mes prisidė
jome priė nącionales Priešfa- 
šistinės Federacijos ir veikia
me platesne papėde, bet ir to
dėl kad ir patys Lietuvos drau
gai reikalauja, kad mes dau
giau nesiųstume aukų iš mūsų 
Priešfašistinio S u s i v ienijimo 
del politinių kalinių Lietuvoje. 
Visos aukos, surinktos per mū
sų A. L. O. P. S., turės eit vien 
priešfašistinei kovai Lietuvoj 
ir čionai Amerikoj. Politinius 
kalinius, kaip Lietuvos, taip ir 
kitų Europos šalių, šelpia tam 
tikslui sutverta organizacija, 
Tarptautinė Raudonoji Pagelba. 
Visos politiniam kaliniam su
rinktos aukos turi eiti per tą 
organizaciją. čionai, Ameri
koj, mes turime Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą, kuris 
suteikia pagelbą politiniam ka
liniam.'

Visi priešfašistiniai (vieti
niai) komitetai ir šiaip pėr or
ganizacijas išrinkti aukų rinkė
jai aukautojam turi apie tai pa
aiškinti, kąd neįvyktų nesusi
pratimų. Kurie, aukoja prięš- 
fasi0inei kovai, ,ta^ aukas 
siiĮsti A. L. O. P. S., b'kurie au
koja politiniam kaliniam, tas 
aukas pasiųsti į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą per lie
tuvių sekciją arba tiesiog į cen
trą.

Draugai, nuo dabar parody
kime didesnio veiklumo prieš 
fašizmą čionai Amerikoje. Kai
rėj ant darbininkam įvairiose 
industrijose, organizuojant nau
jas, tikrai darbininkiškas uni
jas, ir įgyjant vis didesnės įta
kos darbininkuose, mes susidu
riame vis daugiau su fašisti
niais gaivalais, kurie vartoja 
bjauriausius būdus prieš mus. 
Jie stengiasi visokiais būdais 
pastoti mums kelią. Jie bandė 
sudegint mūsų dienraščio “Vil
nies” raštinę. Dabar pora die
nų atgal žydiški fašistai užpuo
lė žydų komunistinio dienraš
čio “Freiheit” raštinę Chicagoj 
ir išdaužė rakandus, ir jie tuo- 
mi mano, kad jeigu mus ir ne
sunaikins, tai bent išgąsdins, ir 
mes jiem pasiduosime. Jie to 
nesulauks. Juo jie daugiau ant 
mūsų puls, tuo mes tampriau 
įtempsime savo jėgas ir kovosi
me prieš juos dar smarkiau.

Taigi, prie didesnio veikimo, 
draugai, o masės darbininkų 
pribus mums talkon., Su . pla
čiųjų masių, darbininkų pagel- 
ba mes apgalėsime fašistinius 
smarkuolius. >

Civilių Laisvių Unija, 
Priešfašistinis Susivieh’iji-

Lietuvių Priešfašisti- 
Susi vienij imas, Lenkų 

Priešfašistinis Šusiviepi j inias, 
Tarptautinis Darbinihkų Apsi
gynimas, Amatinių Unijų švie
timo Lyga ir Darbininkų Tarp
tautinė Pagelba.

Kad mūsų priešfašistiniam 
veikimui padėta platesnė papė
dė, tai ir mūsų Amerikos Lie-1

, , J.. Weiss.

mas, 
nis Tokias Jie Priemones 

Vartoja

KORESPONDENCIJOS
IŠ LIETUVOS
Gegužes švente

PANEVĖŽYS. — Dar prieš 
pirmąją gegužės mes pradėjom 
ruoštis šventei, tfet ir adminis
tracija pasirodė daug aktin- 
giau, negu pirmiau. Kovo mė
nesį buvo padaryta krata viso
se politinių kalinių kamerose. 
Kalinius nuogus išvedė korido
riui! ir padarė labai smulkią 
kratą. Jieškojo vėliavų, bet 
nieko nerado. Pirmąją gegu
žės rezervas buvo laikytas per
dien, nes administracija laukė 
išstojimų. Per patikrinimą, 
rytmetį i Vienas draugų pareiš
kė, kad politiniai kaliniai, pro
testuodami prieš siaučiančią fa
šistų reakciją, paskelbė vienos 
dienos streiką. Po to mos pa- 
sipuošėh! raudonais ženkliu
kais, iškabinoni sienose raudo
nas vėliavas su atatinkamais 
parašais ir pradėjome gegužės 
pasikalbėjimą. Dvyliktai va
landai besibaigiant mūsų ka- 
meron įsiveržė prižiūrėtojai ir 
viršininko vardu pareiškė, kad 
jie užkals langus, nes politiniai 
kaliniai dar, ko gero, iškabins 
vėliavą gatvėn ir ims garsiai 
dainuoti. Jie paliko atviras 
duris, kad galėtų matyt, ar ne- 
plėšiam langų ir nekabinam 
vėliavos į gatvę. Vėliavos bu- 
vo nuo sienų nudraskytos. *- 
mą valandą visi politiniai ka
liniai ėmė dainuoti revoliucines 
dainas. Visas kalėjimas skam
bėjo. Dar geriau pavyko mo
terų kamerose, kur langai ne 
iškarto buvo užkalti. Jos su
dainavo prie atvirų langų, skai
tė revoliucines eiles ir darė 
pranešimą apie politinę padėtį 
Lietuvoj ir užsieny. Pasikal
bėjimas tęsėsi-iki vėlaus vaka
ro. , ■

2 gegužės buvo pasimatymų 
diena, bet administracija pa
simatymų neleido ir mums per
skaitė pareiškimą, kad už dai
navimą ir raudonų vėliavų iš
kabinimą nubaudžia mus dvie
jų savaičių įtapęerio padėtimi 
ir dar uždraudžia < pasimaty
mus, laiškų įrašymą, taip pat T 
maisto ir knygų tiekimą iš > 
laisvės. Mums tuojau atėmė 
ne tik valdiškus, bet ir savus 
patalus, prie • viso to dar už
draudė eiti pirtin ir skustis 

Į iki pasibaigs bausmes termi- 
Jnas. Šitaip nori mus priversti 
■ atsisakyt revoliucinių švenčių.

Kalėjimai Ankšti
KAUNAS.—Kauno kalėjime 

i randasi 39 politinės kalines. 
'Administracija 34 mus sugrū- 
!do į vieną kamerą, kurioj vie
tos yra ne daugiau 12. Kame
roj tokia kamšatis, kad kvėpuo
ti oro trūksta. Mes jau po ke- 
lis sykius reikalavome* duoti 
mums daugiau vietos, nes mes / 
trokštame del oro stokos, bet 
administracija į tai jokios do
mės nekreipė. Galop adminis
tracija nutarė mus išsiųsti iš 
Kauno kalėjimą į Ukmergės ka
lėjimą. Mes atsisakėm važiuo
ti. Administracija padūko. Vi
saip mums grasino ir visokio
mis gudrybėmis mėgino mus 
išgabenti Ukmergėn, bet mes

I nepasidavėnie. Tuomet admi- 
įnistracija ėmėsi mums keršyti, 
i Nubaudė mus karceriu, bet mes 
visgi savo atsiekėme.

KAUNAS.—Kauno miesto li
goninės vedėjas vieną tarnaitę 
| paskelbė vagilka ir atleido iš 
j darbo vien del to, kad ji pul- 

tuvių Organizacijų Priešfašisti- i dama susimušė ir sunkiai šu
nis Susivienijimaš turi pakeisti 
savo veikimą. Mes turime pri
sidėti prie platesnio nacionalio 
veikimo čia, Amerikoje, kaipo 
dalis Priešfašistinės Federaci
jos. Mes turime daugiau do
mės kreipti į kovą agitacijos ir 
propagandos kaip, žodžiu, taip 
ir per mūsą spaudą. Visi vie
tiniai priešl'ašistiniai komitetai

sirgo. Vedėjas, kad nereiktų 
sergančiai darbininkei duoti 
prag'yvtehim^j * paskelbė ją va- 
gilka ir dar laikraštin parašė, 
kad esą susekta vagystė, ir da
bar, žinoma, nieks jau jam ne
gali' nieko sakyti, kad jis nu
skriaudė susirgusią darbinin
kę. Taip buržujai tyčiojasi iš 
darbininkių.

Ponai Tyčiojasi Y
KAUNO miesto III-jo butų 

kolonijoje gyvena daug darbi
ninkų ir bedarbių. Miesto val
dyba visai nesirūpina darbiniu- f 
kų gyvenamus butus remontuo
ti, o' nuomos plėšia po 15 litų 
į mėnesį. Bedarbiai negalėjo
me sumokėti nuomos, tai mies
to valdyba padavė mus teisman 
ir teismas priteisė mus išmes
ti iš butų, žiemos metu mies
to valdyba mums davė po me
trą malkų, bet mes gavome tik 
po pusę metro, o kitas mūsų 
malkas miesto valdybos narys 
p. Kairiūnas nežinia kur nu
jojo. Mes žiemos metu pada
vėm miesto valdybai prašymą, 
kad šelptų, tai miesto valdyba 
idavė po šukas, šukos rcika- 

; liūgas daiktas, lįpt jomis sotus 
j nebūsi.
i “Balsas”
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DABAR Trockis Jau Kontr-revo- Graborius-Undertaker

Address

Telephone

ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo

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

Už Ką Jie 
Giria J j?

I. Trauber,
N. Y. Pioneer

lavinimas; ritmas.
rašymas, diktavimas ir

Under the leadership of the 
Communist Party of Palestine, 
the Arabian and Jewish work
ers will go forward to the 
founding of Soviet Repub
lic in Palestine!

liucionierių Abaze. Susiriesdami

giria jį visi proletarinės revoliuci- 1jos priešai.
Atsakymą rasite 

kalbamoje 
brošiūroje.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVE”

ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc- 

kis taip pasipūtė po Lenino mir-

World War, Pa- 
given to Great 

mandate. In or-

patar- 
ir už

your good work, 
the 16 strikers.

Dear Sir:
Kindly call at my home in re

gard to piano lessoris.

Name

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

Argentina

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

and lead
against the

Pioneers 
their utmost to

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

Penktadien., Rugs. 13, 1929

conditions. If your 
is a worker, your place 
the Young Pioneers, 

you will learn to fight

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu-

r -iii
Š

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuo jaus 
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

“Tell the 
they must do 
free the Gastonia prisoners

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

The trial is on I 16 Gasto
nia textile strikers are on 
trial for their lives. The tex
tile mill bosses, who control

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. 10th St.. Camden. N

’LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo

and 
them 
chil- 

better!

LAISVE PusLpi; Trečias

PIONEERS FIGHT AGAINST BAD SCHOOL
CONDITIONS; JOIN THE YOUNG PIONEERS!

School has begun! The 
workers’ children aie going 
back to school, to face again 
the rotten school conditions, 
the crowded schools, and 
many other problems 
face us.

In the school, the teachers 
tell us to be patriotic citizens 
when we grow up. 7 They 
want us 1 
country.
loyal to this country? 
don’t own the country.

can’t learn as much that way.
The working class children 

have to come to school each 
morning hungry, and without 

that i decent clothes. The bosses 
| rob their parents so they can’t 
buy clothes or good food.

The Young Pioneers de
mand that the schools give 
free food to the workers’ chil- 

i dren. We demand that more 
į and better schools be built in 
; working class districts, so we

grow up. / i 
to be loyal to this 
Why should we be i

We j 
The!

bosses own it, and conti ol ev- noį ftave far to walk, and 
erything, even the schools. the schOols will not be crowd-

organization 
against these rotten school 
conditions. We fight against 
the teaching of the bosses, 
who want us to become good 
slaves for them. The Pioneers 
fight against hitting in the 
schools. In many schools there 
are no places where the chil
dren can eat. So they have 
to eat in dirty cellars.

One of the worst things 
about the schools is the fact 
that all of. them are very 
Crowded. Many children have 
to sit two in a seat, and they

Pianistas ir Mokytojas
įgaliotas ir Paliūdytas 

New Yorko Universiteto 
Mokinti ,

Progresyvę 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 paliūdytas mokinti . Progresyvę 
Seriją (Eilę) Piano Lekcijų, kaip 
kad jų yra mokinama Washingtono 
Universiteto Mokytojų Kolegijoj, St. 
Louise, New Yorko Universitete, 
New Yorke, ir kitose žymiausiose 
mokslo įstaigose šioje šalyje. Mr. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs Co- 
lumbijos Universiteto* Mokytojų Ko
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius de
šimtį metų daugiausia mokino lietu
vius. i Daugelis jų dabar jau patys 
mokina. Todėl jis priruošė speciali 
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, 
Eer savo platų patyrimą, kaipo mo- 

ytojas, ir per savo pasekmingas 
nruzikales programas, duodamas jo 
mokinių. Mr. Nobiletti taip pat yra 
mokytojas keliose privatinėse mo- 
Wrlojie.

Ap'ri 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:

1. Muzikos teorija; visuotina mu
zikos istorija.

2. Klausos
3. Muzikos 

kompozicija.
Patyrimas yra parodęs, jog pa

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

1. Paskatina progresą per varžyti
nes tarp mokinių.

2. Paakstina mokinius viens nuo 
kito mokintis.

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

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

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

Kad sutvarkyt pasimatymus ru 
Mr. Nobiletti, malonėkite rašyti jo 
”ardn. 1763 Cropsey Ave., Brook-1 
’yn, N. Y.; telefonuokite Benson-1 
hursf 6631; arba rašykite 981 Broad
way. Brooklyn, N. Y., arba telefo
nuokite Jefferson 6993 arba išpildy- 
kite ir atsiųskite šią blanką:

While the bosses are spend
ing millions of\ dollars in their 
war preparations, 1 
give a care about the condi
tions of the workers’ children, 
as long as they can keep 
their minds poisoned. Ohly 
in Soviet Russia are the chil
dren given a real workers ed
ucation, and\the children run 
the schools there too.

The Young Pioneers call 
upon all workers’ ęhildren to 
join us in our fight for better 
school 
father 
is in 
where 
together with the workers in' are also doing their part in 
their struggles.

JOIN THE YOUNG PIO
NEERS OF AMERICA! ;

WORKERS’ CHILDREN SUPPORT THE
NEW TRADE UNION CENTER!

Seven hundred delegates at 
the Trade Union Unity Con
vention held in Cleveland or. 
Aug. 31-Sept. 2, founded a 
new trade unions center in the 
United States, which will or- 
ganizh the millions of unorga
nized workers, 
them into struggle 
bosses.

This new trade
ter will be called the TRADE 
UNION UNITY LEAGUE. It 
will unite all the workers into 
militant, powerful, industrial 
unions, which alone will be 
able to fight effectively for 
the workers.

The delegates to this his
toric convention were workers 
from all the most important 
industries in the country. 
Among them were many 
young workers and some 
child workers as delegates. A 
spe’eial Youth conference was 
held, which took up the fight 
against the terrible conditions 
of the young workers in in
dustry, and how: to combat 
the militarization of the 
youth.

This conference laid the 
basis for the establishment of 
Youth Sections in the new un
ions, and for the organization 
of all young workers, some
thing which the traitor offi
cials of the American Federa
tion of Labor have never, and 
will never do.

Binney Green, a 14-year-old 
striker from Gastonia, spoke 
at the Convention, and told 
about the rotten conditions of 
the workers in the South, and 
about the child Workers there.

This new Trade Union Uni
ty League will be one of the 
best weapons in the hands of 
the workers in their fight 
against the exploitation of 3,- 
000,000 child workers in this 
country.

The workers’ children to
gether with the whole work
ing class must rally to the 
support of this new union cen-, 
ter. Especially must the child 
workers organise themselves 
.into shop committees, and join 
hands with all the workers or
ganized into the Trade Union 
Unity League.

All the papers contain re- sants’ government like in Rus- 
ports that the Jews and thejsia will the workers be free 
Arabs aro fighting, all over I from oppression.
the “Wailing Wall” in Jerus- ■ 
alem. All this is not true at 
all. This' is not a fight be
tween two races, but between 
two classes.

After the 
lestine was 
Britain as a 
der to get complete control of 
the country, and use it in case 
of an attack on workers of 
Russia, the British imperialist 
bosses used the instrument of 
Zionism.

Under the pretense of es
tablishing a national Jewish 
homeland, the imperialists, 
with the aid of their Zionist 
tools, robbed the Arabs of 
their land, and of all rights 
in that country.

So when the oppression be
came too great, the Arabs re
volted, and as their first step 
in this revolt, they attacked 
the Zionists. However, these 
Arabs are realizing that their 
greatest enemy is the British 
imperialist government, and 
they are turning their struggle 
against that government.

The so-called “labor” gov
ernment of Great Britain is 
conducting the same attack 
on the colonial peoples as 

i their previous bosses’ govern
ment. When the Arabs fight 
for freedom, the “labor” gov
ernment send warships, troops, 
and airplanes to kill them.

This shows that the Brit
ish “labor” government is a 
bosses’ government, and the 
workers must fight against it.

All the Workers of Pales
tine, whether they are Jews 
or Arabs, must unite and 
fight against British imperial
ism, and its Zionist tools. On
ly under a workers’ and pea-

C’mon Comrades, Let’s j 
See You Win the Prize!!

Already several readers 
have won the prize in this 
contest. The prize is the In
ternational Pioneers emblem. 
Anyone can win this prize by 
answering five questions, 4 
weeks in succession. If you 
get 15 out of the 20 answers 
right, you win the prize, which 
we will mail to you. Send 
your answers each week to 
Editor, Young Pioneer Cor
ners, 43 E. 125th St., New 
York City.

Here are the questions fo\ 
this week:

1. What is the name of the 
new trade union center?

2. Why should all work
ers’ children join the Young 
Pioneers ?

3. Who are the greatest 
enemies of the Arabian and 
Jewish workers?

4. What is the best way to 
help the Gastonia strikers?

5. Who is Harry Eisman ?
If you read all of these ar

ticles carefully, you will get 
the answers. But watch out! 
They are all “Stickers.” 
Watch your step in choosing 
your answers.

The bosses will not crush my 
spirit even though they sent WORKERS’ CHILDREN MUST HELP FREE THEM me here." When I get out, I 

________ will get into the fight again, 
I with renewed energy 

will join 
workers’ 

fight for

fighters to the electric chair.
The bosses are using all 

their old tricks to convict the 
strikers.
jury, but; every juryman has 
to pay taxes, and of course 
the workers don’t pay direct! 
taxes, so they can’t be on the 
jury.

But the workers all over the 
United States are up in arms. 
They will not allow the bos
ses to murder 16 of our com
rades. The workers’ children

the drive to free the strikers. 
The children in New York 
have just held a conference, 
at which delegates of many 
organizations planned how to 
help these workers. Such a’ 
conference has also been held 
in Chicago.

The best way for the chil
dren. to help the strikers is 
for them to organize them
selves in “Workers Relief 
Scouts,” and collect money 
for their relief and defense. 
Get together with a group of
your friends, form a scout! side to keep, up their fight.

group, and send all names and | spirit, and I 
addresses to the Young Pio- Pioneers and 
neers of America, 43 E. 125th dren in their 
St., N. Y. C. We will then' conditions, 
tell you just how to go on 
with 
save

I, together with two other 
Pioneers, went to see Harry 
Eisman last week at the 
Hawthorne Jewish , Protectory 
at Hawthorne, N. Y.

Harry was sentenced to six 
months there because he was 
an active fighter 
workers and their children.

Harry is kept just like in a| 
prison. All the boys wear i 
the same uniform there. They I 
are given military training, to 
be good soldiers for the bos
ses.

When I first saw Harry, he 
was hard at work, 
allowed to speak to 
first, but then they 
me to see him for 
minutes. Harry gave 
following message to 
comrades:

“Tell all the comrades out-

I was not 
him at 
allowed 
a few 
me the 
all the

AI ITITDCTIC 332 WEST BROADWAY• J. 1\U1 Milu So. Boston, Mass.
> Tel., So. Boston 1662-1373

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

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

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

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

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

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
. PROGA SO. BOSTONE 

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

Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisve”

46 Ten Eyck St.
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y<

i ng th.e workers. We must 
see that all the workers are 
freed, and come back to the 
ranks of the Working class as1 
better fighters for the work
ers!”

This shows that whatever 
the bosses may do to Harry . 
Eisman, they will never crush į 
his $pirit., Harry will always! 
STAND READY for the cause'

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- 
rąščių ir beletristikos; iliustruotas, 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susi 
žins su savo klases brolių rei 
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

"‘GERAI PATAIKOT’

Song of the Red
Banker and boss hate

Soviet star,
Gladly they’d build a 

for the Czar;
But from the -steppes 1

British sea,
Lenin’s Red Army brings victory.
So workers, close your ranks, keep 

sharp and steady,
For freedom’s cause your bayonets1 

bright;
For Workers Russia, for Soviet

Union,
Get ready for the last fierce fight.

(Repeat Chorus)

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį 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.”

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

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, į?5— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

'Į'pdel, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Broojdy- 
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 įmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, 1T 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

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.

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

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

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU., DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedtlto- 
Mia nuo 9:t0 iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.
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Puslapis Ketvirtas

Marytė ėjo linkui laivų prieplaukos, kur, 
tarytum perpykęs, vėjas smarkiai siū
buodamas bangas daužė jas į prieplaukos 
krantus. Marytė, prisiartindama : prie 
prieplaukos kranto, sustojusi ir ką tai gi-

Keršto širdis

£

MARYTE
(Apysaka iš Našlaitės Gyvenimo Rusijoj)

i (Tąsa)
“Mirė! Jis mirė!” puldama prie savo 

kūdikio, klykiančiu balsu sušuko Marytė 
ir, karštai apkabindama jį ir spausdama 
prie savo krūtinės ir augštyn pakeldama 
savo akis, tarė: “Dieve, už ką tu mane 
taip skaudžiai baudi? Kuomi aš taip bai
siai prasižengiau prieš tave? Tu atėmei 
nuo manęs paskutinę mano viltį, paskutinį 
mano džiaugsmą, tai paimk ir mane sykiu 
su juomi.”

“Neverk, Maryte,” priėjusi ramino ją se
nelė. “Juk tai dievo valia. Yra sakoma, 
ką dievas myli, tam ir kryželį duoda.”

“Kryželį duoda?! Bet už ką mane taip 
baisiai be'pasigailėjimo baudžia?”

“Tokia jau dievo valia,” ramino ją .kita 
pavargėlė.

Ant rytojaus, kuomet buvo palaidotas 
Marytės kūdikis, ji dar ilgai verkė, pasili
kusi viena prie jo kapo. Jos gyvenime 
dabar del jos nieko daugiau nebeliko. Jo
nukas apleido, kūdikis, vienintelė jos gyve
nimo vilties žvaigždutė, pasimirė. Prie tų 
visų jos nelaimių dar tapo policijos ap
šaukta vieša paleistuve. Kur dabar jai ei
ti? Kur prisiglausti? Ji dabar nieko ne
turi: nei pastoges, nei drabužių, nei kąs
nelio maisto. Sergančią pavargėlę senelę 
ilgiau skriausti taipgi nebegalima. Bet 
kam jai dar ilgiau ir begyventi šiame pa
saulyje, kuomet čia tik vienos kančios, aša
ros ir dejavimas? Marytė dar kelis sy
kius karštai pabučiavo smėlio kalnelį, ku
riame dabar gulėjo jos kūdikis, ir verkian
čiu balsu prakalbėjo:

“Neliūdėk, tu mano mažutėli! Neilgai tu 
Čia vienas būsi. Tuojau ir tavo mamytė 
ateis pas tave. Abudu čia ilsėsimės.”

<BKISVB PenHadien., Rugs. 131, 1929

Leisk man numir-

Nusiramink mo- 
neleisiu tau skan- 
protas susimaišė.

Bet tuo pačiu tarpu.Marytė, pajuto, kad 
keno tai stiprios rankos sugriebė ją už 
pečių ir smarkiai atitraukė nuo kranto, 
sakydamas:

“Ką darai, moteriške? Ar proto nete
kai?”

Marytė nei nepastebėjo, ateidama prie 
prieplaukos, kad prie didelės sukrautos 
krūvos lentų sėdėjo senukas, sargas Mika
ilovas, kuris, matydamas Marytę rengian
tis pulti į vandenį, pasiskubino sulaikyti 
ją. Marytė visomis savo pajėgomis ban
dydama pasiliuosuoti, verkdama maldavo 
paleisti ją:

“Leisk, leisk, tamsta! 
ti.”

“Nusiramink, tamsta, 
terėle. Nevargink savęs, 
dintis. Tur būt tavo
Sėskis čia, ant lentos. Viskas pereis. Vė
liau tu pati man dėkavosi.”'

“Ne, ne! Aš noriu 
riu daugiau • gyventi, 
kam begyventi.”

“Paklausyk, tamsta, 
landžiukės ir papasakok man savo 
nelaimes.”

Marytė, nusiramindama ir žiūrėdama į 
senuko Mikailovo veidą, kuris išrodė jai 
tėviškai malonus, ir, klausinėjama jo, iš
pasakojo visus savo gyvenimo vargus ir 
nelaimes. Mikailovas, atydžiai išklausęs 
Marytės kalbą, net sudrebėdamas sušuko:

“Prakeiktas šuva! Kokių tai sužvėrė
jusių žmonių yra šiame pasaulyje! Nusi
ramink, mergaite,” savo tėviškai maloniu 
balsu ramino ją Mikailovas. Aš daugiau 
nepaliksiu tavęs vienos. Už pusvalandžio 
ateis mano pamainytojas ir tuomet eisime 
abu pas mane. Mano žmona bus labai 
linksma, priglausdama tave. Mes taipgi 
turėjome dukrelę tokią pat didelę ir gra
žią, kaip tamsta, bet mūsų didelei nelaimei 
ji staiga apsirgo praeitą rudenį ir pasimi
rė.”

Ir kuomet atėjo Mikailovo pamainytojas, 
jis Marytę parsivedė į savo namus. Mi-

numirti! Aš neno- 
Aš neturiu daugiau

prisėsk čia ant- va- 
visas

Pasikeičiama ir ką tai giliai mąstydama, kailovo žmona buvo geros širdies ir malo-
naus būdo senukė. Išklausiusi savo vyro 
papasakojimo apie Marytę, tikrai pamy
lėjo ją kaipo savo dukterį. Pavalgydinusi, 
ją aprengė geriausiais savo dukters drabu- 

.. ... žiais ir, atsisėsdama pas ją, kaipo tikra jos
liai užsimąstydama, žiūrėjo j siūbuojančias: motina, ramindama kalbėjo:
ir putojančias jūrų bangas, kurios tarytum Į “Dieve tu mano, koks žvėris tas Petro- 
dabar šnibždėjo Marytei, kviesdamos ją Vas. Bet ka tu vargdienis žmogus jiems 
pas save, paskandinti čia jose visus savo padarysi? Jie turtuoliai; jie patys ir po- 
gyvenimo vargus ir kančias. . . Ticija, kad ir daro ką tik jie nori, ištarsi

Marytė dar sykį sunokiu tai pilnu ne-į kokį žodį prieš juos, tai užmuš, arba $u- 
apykantos žvilgsniu lėtai peržvelgė visą pūdys kalėjime, 
padangę. Jos akyse vaizdinosi vien tik j 
skurdas, vargas ir ašaros. Nuo jos pečių dievas kokią koronę? 
palengva nuslinko senoji kuska. Marytė, 
ištiesdama savo drebančias rankas, su ko- į “Pasiklausyk, ką aną vakarą Petrukas 
kiu tai džiaugsmingu per ašaras balsu ta
rė:

“Mano brąngus sūneli. Aš jau einu pas 
tave. Tavo mamytė tuojau bus su tavim. 
Su tavim ant visados. Daugiau mūs nie
kas nebeperskirs.

Ne su vienu, su šimtais 
jau taip padarė. Ar neužleis jiems kada >>>

“Užleis, užleis,” pertraukė Mikailovas.

kė. Girdi, mūsų pulkai auga, kaip ant 
mielių, o kaip tik paaugs užtektinai tvir
tais, tuomet šalin carą ir jo visą išnaudo
tojų gaują. Tuomet tai ir ateis jiems toji 
dievo koronė.”

(Tąsa bus)

PKuSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
BACHES, Sekr., 909 Penn’a Ave., Union Co., Union, N. J.

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

IŠ CENTRO RAŠTINĖS

Jau visiems nariams žino
ma, kad buvusis A. L. D. L. D. 
Centro Sekretorius drg. J. 
Alekšis iš Centro Sekretoriaus 
pareigų ėjimo rezignavo, ir 
Centro Komitetas toms parei
goms eiti paskyrė mane. Tas 
darbas man dar nėra pamirš
tas ir žinomas, kaipo gyvas, 
nuolatinis, atsakomingas ir 
niekuomet neužbaigiamas; jį 
tinkamai atlikti vienai ypatai 
nėra jokių galimybių, tokioj 
milžiniškoj organizacijoj be 
kooperacijos 
narių. Todėl meldžiu visų na
rių būti veikliais savo kuopose 
ir stengtis auklėti Draugiją di
dyn ir auklėti idėjiniai stip
ryn.

Kiekvienos kuopos komite
tas yra prašomas būti kuopos 
Sargyboje ir kiekvieną kad ir 
menkiausį kuopoj apsireiški
mą pranešti centrui. Kiekvie
no apskričio komitetas taip 
pat prašomas būti sargyboje 
savo apskričio kuopų ir žinoti, 
kiek kuopų randasi jo apskri-

tyje ir apie kiekvienos kuopos 
veikimą ir jos stovį laikas nuo 
aiko pranešti centrui. Taip 

■išrydami, padarysime Draugi
ją gyva, veiklia, ir žinosime, 
kur kas yra veikiama ir kur 
ko reikia. Centras yra ta į- 
staiga, į kurią turi sueiti visos 
Draugijoj esančios žinios, 
kad centras gaiety painfor
muoti narius apie visos Drau
gijos stovį ir joj veikimą iš vi
sų kolonijų.

Darbą Jau Pradėjau

į V*. ~

ęficiališkai jau pradėjau. Ma
lio manymas buvo, kad į sa
vaitę laiko jau gausiu nuo ma
no pirmtakūno būtinai reika
lingus dalykus ir jau galėsiu 
pradėti tinkamai dirbti. Bet, 
anLnelaimės, to visko dar ne
gavau ir tinkamai darbo vary
ti pirmyn' dar negaliu. Tom 
kuopom, kurios man rašė į- 
vairius užklausimus už liepos 
ir rugpjūčio mėnesius, del ne 
nuo manęs priklausančių prie
žasčių, šiuo tarpu atsakyti ne-

galiu nei kaip dabartinis sek
retorius, nei kaipo buvęs iždi
ninkas. Prašyčiau tų kuopų 
nerūstauti ir*- turėti truputį 
kantrybės, nes yra dedamos 
visos pastangos, kad kuo grei
čiausia sutvarkyti reikalus ir 
vesti juos priderančiai, kaip 
reikia.

Apie agitacijos mėnesį orga
ne kol kas dar nebuvo kalbė
ta. Nors tas dalykas biskutį 
suvėluotas, tačiaus, prie gerų 
norų ir pasišventimo, prie jo 
prisirengti dar galima.

Agitacijos mėnesio mes no
rime ne vieno tik spalio mėne
sio j- metus, bet norėtume ir 
turėtume turėti visą 12 mėne
sių. Kadangi mūsų Draugijoj 
spalio mėnesis, kaipo' agitaci
jos mėnesis, virto Draugijos 
tradicija, tai prisilaikant to, 
turėkime jį ir šiemeti Agitaci
ja už mūsų Draugiją reikalin
ga visuomet ir visur. Prie to, 
mūs organas “Laisvė“ tą mė
nesį turės vajų už gavimą 
naujų skaitytojų. Jieškodami 
jų, tuo pačiu sykiu jieškosime 
ir naujų narių į mūsų draugi
ją. Agitacijos mėnesin cen
tras paprastai nesikiša ir vi
są dalyką palieka apskričiam 
bei kuopom susitvarkyti. Tos 
pačios- metodos prisilaikys ir 
šiemetiniame agitacijos mene-' 
syje.

Nepamirškit Užsimokėti

Neužsimokejį draugai, ne
pamirškite, kad užsimokėjimo 
prailgintas laikas jau visai bai
giasi. Jis pasibaigia su 15 d. 
šio mėnesio. Kas iki to laiko 
nepasimokės, tai turės 50 cen
tų mokėti įstojimo.

Visi kuopų veiklieji nariai 
per tas kelias dienas turi bū
ti ant kojų ir matyti kiekvieną 
neužsimokėjusį narį ir paimti 
nuo jo mokestį, priduoti kuo
pos komitetui, o komitetas ne
vilkinančiai turi prisiųsti cen
trai!. Visas mokestis, kokios 
tik randasi, ar už knygas, 
konstitucijas ar narines, visuo
met siųskite sekretoriui, adre
suodami sekamai:

Ig. Baches, 909 Pennsylva
nia Ave., Union Co., Union, 
N. J., o money orderį bei čekį 
išrašykite iždininkės vardu, 
sekamai: J. Bondzi, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Ig. Baches,
A. L. D. L. D. Sekretorius.

WILKES BARRE, PA

unijos .lokalų 48 
Konferencija ėjo 
Priimta rezoliuci- 
ir ateities darbuo-

Gastonijos turčiai milionais 
aukoja del bylos, kad tik su
deginus N. A. U. organizato
rius ir streikierius. Jie desėt- 
kus advokatų stato bylos ve
dimui, Mes, darbininkai, mi- 
lionų neturime, tad milionai 
darbininkų turime ateiti savo 
sunkiai uždirbtais centais į pa-. 
gelbą ir savo protestais. Nie
kas neišgelbės Gastonijos 
streikierių, kaip tik mūsų bal
sas, mūsų kova.

Konferencijon atėjo delega
tai su pinigine pagelba: L. D. 
S. A. 63 kuopa, Nanticoke, 
Pa., $10; S.L.A. kuopa per M. 
Mockevičių $9; daugelis orga
nizacijų pasižadėjo paaukoti. 
Visos draugijos ir organizaci
jos turėtų būtinai pirmuose 
savo susirinkimuose pasiųsti 
protesto telegratną ir reika
lauti, kad Gastonijos streikie- 
riai būtų paliuosuoti. Tad už- 
pilkim Gastonijos miestą ir 
teismabutį savo protesto tele
gramomis. Neduokime nužu
dyti geriausių kovotoji] turčių 
klasei, neigi kalėjimai! jų nu
siųsti. Parodykime turčiams, 
kad darbo spėkos yra galin
gos. Ir jos yra galingos, tik 
mums reikia vienybės.

Tos organizacijos, kurios, 
neprisidėjo prie konferencijos,* 
tai pavieniai turėtų rūpintis1 
gelbėti Gastonijos streikierius’ 
nuo mirties arba prisidėti prie 
Gastonijos streikierių gelbėji
mo komiteto.

M. Žaldokas.

BINGHAMTON, N, Y
Paskutinis Šį Sezoną Išvažia

vimas

L. D. S. A. 23 kuopa rengia 
paskutinį šį sezoną išvažiavi
mą, kuris įvyks nedčlioj, rug
sėjo 15 d., pas drg. Valeriją 
Kaminskienę ant ūkės. Pra
džia 12 vai. dieną.'

Visi Binghamtono 
kurie tik pritariate 
kiškam judėjimui, 
dalyvauti šiame išvažiavime.

Jau baigiasi vasaros gražio
sios dienos ir artinasi šaltoji 
žiema, todėl, kol dar laikas, 
tai ir reikia praleisti poilsio 
dieną po atviru dangum ir pa
sigrožėti gamtos gražybėmis, 
kol dar yra laikas.

: Taigi L. D. S. A. 23 kuopa! 
ir rengia šį’paskutinį sezone 
išvažiavimą, kad dar sykį lie- į 
tuviai darbininkai turėtų pro
gos pakvėpuoti tyru ' oru ir 
atgaivinti savo nuvargusias 
sielas, kurias slėgė sunkus dar
bas per ištisą savaitę.

PASARGA: Jeigu tą dieną'

lytų, tai visos išvažiavimo ce
remonijos įvyks A. L. P. Kliu- , 
bo kambariuose.

Rengimo komisijos varde,

BILBO A, Ispanija.—Grei
tu laiku čia bus budavoja- 
mi du Ispanijos kariniai 
laivai.

lietuviai, 
darbinin- 
kviečiami GYVYBĖ 

.PRIKLAUSO 
NUO ŠTAI KO;

INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLE8
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų > 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

♦VKAHDIMPRO^

HAARLEM OIL

“LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiim

Greitai ir Pigiai Persiunčia

Neduokime Nužudyti Gastoni- 
jos Streikierių

Rugpjūčio 21 d. buvo su
šaukta gana sėkminga konfe
rencija del gelbėjimo Gasto- 
nijos streikierių nuo mirties 
nasrų. Į konferenciją pri
siuntė delegatus nuo 37 orga
nizacijų ir 
delegatus, 
sėkmingai, 
jos protesto
tės. Dabar tik lieka įvykinti 
gyvenimai! konferencijos tari
mai.

Kad įvykinus gyveniman , 
konferencijos tarimus, tai 
kiekviena organizacija turėtų 
prisidėti savo darbu, kad su
kėlus didesnį protestą prieš 
turčių pasikėsinimą sudeginti j 
16 streikierių elektrikos srio- 
vėmis. Tuom pačiu kartu rei
kia sukelt daugiaus pinigų.

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

Tel. Porter 3789

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

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty *7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kinnčlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J.. Balužąitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai sU vi
gais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

$6,600 į metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tų su mažais pinigais. Matykite 
Gailių. .

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRI DGEWATER—FARM A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT*
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. , Vįeta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduotu, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom .bizniuš; farmąs ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337
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600
700
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900
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už 103.00

51.75
62.00
72.25
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materialiai pagelbėti • savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa- 

, siųsti per

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N.

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašclpos 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, 
Treciame - $6.00, Ketvirtame - $1,000

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

NAUJA CENTRO VALDYBA UžeMė SAVO 
VIETĄ 1-mą 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

sm



. Penktadięn.,. Rugs. 13, 1929 LAISVE

Mes Ją Ilgai Minėsime
Philadelphijos Darbininkai 

Neteko Darbščios Draugės
Tereses Daulenskienės

Nedėldtonio vakare, 10 va
landą, 2o d. rugpjūčio, 1929 
metais, draugė T. Daulenskie
nė sutiko netikėtą mirtį. Ji 
ėjo iš savo dėdės namų iki 
gatvekario, kad važiuoti na
mo. Su ėjo jos gyvenimo 
draugas, Kazimieras Daulens
kas, nešdamas 13 mėnesių 
dukrelę Rūtą ir jos motina su 
tėvuku, kurie tik pora savai
čių, kaip atvyko į šią šalį. Tuo 
tarpu didžiausiu smarkumu 
važiavo mašina, kuri pakliudė 
drg. T..Daulenskienę, kuri lai
kė motiną už rankos. Ją iš
meta į augštį ir tolokai nume
ta. Kuomet ji nukrito, tai jau 
buvo užmušta. Kūnas sudau
žytas, kaulai sulaužyti j šmo
telius. Motina likosi neužgau
ta; tėvas ir vyras matė tą bai
sų reginį.

duotis ir veidmainingą mokslą 
religijos ir buržuazijos. Jai 
tą pasekti, žiiioma, gelbėjo 
jos draugas, Kazimieras Dau- 
lenskas.

------ ----------r-------t------- r--------- 
—knygomis ir laikraščiais, ne 
retai sutikdavo išniekinimų, 
plūdimų nuo tamsių parapijo- 
nų. Bet jos tokie dalykai ne- 
atgrąsino nuo darbuotas, taip
gi nei nesupykindavo.

Neperseniausiai ši drauge 
pradėjo darbuotis ir nemažai 
atliko džiuginančio darbelio, o 
kiek ji būtų atlikusi, jei būtų 
buvę lemta susilaukti žilos se-

! Tarptautiniame vei-

VIETOS ŽINIOS
Enright Kaipo “Teisingumo” 
Kandidatas Į Majorus

North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičią, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Sau lenas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Josios Darbuote Klasių Kovoj
Draugė T. Daulenskienė da- natvesd 

re pirmus žingsnius, tai prisi- kime ji irgi gerai žinoma. Kur 
rašydama prie L. M. P. S. A. tik reikėjo kokios komisijos 
11 kuopos dar 1925 metais. 
Būdama kuopos nare, buvo vi
sada pasiryžusi veikime ir 
nuoširdi draugiškume. 1927 
metais, kuomet susitvėrė L. M.. 
Pt. S. 80 kuopa, ji buvo pa-, 
siųsta iš 11 kuopos į naują 
kuopą, kad prigelbėti naujoms 
draugėms darbuotis del grei
tesnio nugalėjimo engėjų kla-l 
sės. Ji ten darbavosi ir pa-j 
sėkmės buvo džiuginančios. 
Toliaus, ji buvo išrinkta V Ra
jono organizatore. Kuomet su
sitvėrė A. L. D. L. D. 141 kuo- 

j pa, ji ir ten prigulėjo ir vei-

pasiųsti del subendrinto veiki
mo, visuomet buvo ji, nes mo
kėjo šios šalies kalbą ir tas 
darbas nebuvo jai sunkenybe.

Netekę darbščios drauges, 
mes, draugai ir draugės, ją il
gai minėsim ir apgailestausim. 
O veikime turėsim subendrin
ti spėkas, kad užpildyti jos

R. M.vietą.
Ačiū Už Prijautimą 

su palaidojimų ma-
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TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St.

6102 Grand
Maspcth, L.

Kampai Clermont A ven m 
TELEPHONE! JUNIPER »7t«

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

Ma-liavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkite* su mumis del kaino*.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

Tela Greenpoint P6SI

K. M. S

IR

I

St.

<3

Turner

I

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMU0T0JA8
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiaurias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III, 
VALDYBOS ADRESAI:

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

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325’—4th 
Avė., Moline, III1.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr,—K. Shimkus, 135—36th 
St., Miline; III.

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

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

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St.
Moline, IJ1.

Prieš J. Walkeri i New Yor- 
ko majorus kandidatuoja bu
vęs policijos komisionierius R. 
E. Enright. Užvakar jį į ma
jorus „nominavo tam tikri po
litikieriai, susirinkę į ' Town 
Hall, New 
r i glitas iki šiol 
kaipo vienas 
Tammany Hąll 
kos. O dabar 
prieš Tammany 
tinį majorą Walkeri, ir žada 
“teisingą” valdžią, jeigu jis 
bus išrinktas.

Enrightas tikisi savo pusėn 
patraukti nemažai demokratų 
ir dalį republikonų.

Jis kaltina majoro Walkerio 
valdžią, kad prie jos dar dau
giau priviso paleistuvystės, 
gemblerystšs ir mūnšaino ur
vų; kad jinai leido pasprukti 
tokiems kriminalistams, kaip 
Rothsteino nužudytojams; kad 
prie AVatkerio uždėta $5,000,- 
000 daugiau taksų-mokesčių 
gyventojams; kad dabartiniai 

• miesto valdininkai leido išsi
vystyti milžiniškam graftui, su 
jo dešimtmilioninėmis vagys
tėmis (pav., Queens paviete) ; 
kad prie dabartinės valdybos j 
desėtkams tūkstančių asmenų 
buvo mokama algos iš mies- 

kaipo miestiniams
Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash

land, Avė.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 

1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 

done Avė.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
i Iždo globėjai: Jieva Vegelienč ir Ona 

Guntariene.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

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

susi rinkę
York c. En-
buvo žinomas, 
iš demokratų

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone____________ -Main 9669
Bell Oregon 5136

jis šturmuoja 
Hali ir dabar-

LIETUVIŠKA REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAIDIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ

ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.

Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593 Avė. 
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

128 W. 49th 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard
Iždininkas F. Bukaitis, 

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša, 

167 W. 20 St.

Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

St.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St.

New York.

Sąryšyj
no gyvenimo draugės, Teresės 
Daulenskienės, širdingai ačiuo- 
ju josios draugams, draugėms, 
priedeliams ir giminėms už at
silankymą ir budėjimą per vi
są laiką. Kas man pridavė • 
sustiprinimą, tai draugiška jū
sų pagelba ir prijautimas.

Širdingai ačiū visiems daly-! 
viams. K, Daulenskas.

ke. Taip pat matė reikalą 
prigulėti ir prie S. L. A. 10 
kuopos. Kuomet susiorganiza- 

j vo vietinis Priėšfašistinis Susi- 
1 vienijimas, ji, būdama delega- 
1 te nuo L. D. S. A. 80 kuopos, 
ten buvo veikli draugė ir už
ėmė iždininkės vietą. Bet 
kuomet susilaukė dukrelę Rū
tą, ji negalėjo tūlą laiką veik
liai darbuotis draugijose bei 
kuopose. Tuom laiku ji daug 
skaitė, lavinosi, kad daugiau 
sužinoti ir būti tinkamesne 
veikime. Ji džiaugėsi sulauk
sianti motiną iš Lietuvos, kuri 
jos dukrelę pridabos, o ji 
lėsianti darbuotis sykiu 
kitais.

Sąmoningų darbininkų

Teresė Daulenskienė

Mašinos “vaidytojas” 
Simanas Kavaliauskas, 
keletas skersgatvių toliaus bu- j 
vo jau užmušęs f 
Scolnick, 65 metų žydą, ir ke
letą automobilių užgavęs. Jį 
vijosi policija E. Moyamensing 
Avė. O kampas Dickinson 
St. kitą auką susigavo. Va
žiuotojas buvęs įsikaušęs 
(girtas) ir mašinoje rasta deg
tinės. Tai dar vienas skau
dus, tragingas nuotikis, dėka 
amerikoniškai “blaivybei.”’

• I 4 ‘ i
Palaidota, Kaipo Karžygė
Laidotuvės įvyko 28 d. rug

pjūčio. Laidojimo' patarnavi
mą atliko graborius Stankus. 
Palaidota Oakland kapinėse. 
Nors tai trutnpas laikas buvo 
del platesnio atsižinpjįpao, ne
spėta riei “Laisvėje” laiku 
pranešti apie šią tragediją, 
bet lavoną lankė minios drau
gų, draugių ir pažįstamų. Jau 
antradienį buvo apkrauta gė
lėmis su įvairiais užrašais.

Darbininkiškos kuopos, ku
riose drauge Daulenskienė 
prigulėjo, josios pagerbimui 
prisiuntė gėles: Darbininkiškų 
Organizacijų Bendras Komite,- 
tas, L. D. S. A. 11 kuopą, L. 
D. S. A. 80 kuopa ir gentys 
Sutkaičiai, Sutkai, Geležiniai, žinodamas, kad ji tą 
Kutauskai, Navickai, Saukai-

buvo 
kuris

ga-
su

bu-
tulą Morris reliai didžiai nuliūdo, netekę

darbščios draugės, kurią išro
vė pakvaišęs, persigėręs išdy
kėlis, katalikiško išauklėjimo 
palaidūnas. Ji buvo jaunutė, 
dar būtų daug naudingo dar
bo atlikusi organizavime, švie
time nelaimingų tamsūnų, ap- 
jakintų religiniais nuodais ir 
buržuazijos veidmainingu 
“mokslu.” Bet sykiu su tuo 
Tiudesiu, likusieji draugai turi 
ko ir pasimokinti iŠ draugės 
Daulenskienės darbuotės. Svar
biausia visiems pamoka, lai 
bus tai pakantrumas ir ener- 
giškumas veikime. Draugė 
Daulenskienė buvo darbščiau
sia vajininkė rinkime naujų 
skait. mūsų laikraščiams ir 
orgąnižacijoms narių. Jai pa
vykdavo gauti narių ir aukų 
del darbininkiškų reikalų. 
Kiek tai svarbių rinkliavų ji 
sėkmingai yra atlikusi, visa tai 
nesurokuosi, bet tas labai 
svarbu darbininkų kovose su 
kapitalu. “Laisvės” vajuje 
1926 metais ji buvo laimėtoja 
konkurso ir aplaikiusi dovaną, 
$10, pakeitė į šėrą. O dabar 
jos draugas, K. Daulenskas, 

i laikė ne 
del pelno, siunčia dienraščiui, 

paskutinį centą, nuo--------------------- , - - — . -----  , — ,
čiai, vyras K. Daulenskas ir KaiP° _
dukrelė Rūta; taipgi kaimy- draugės Teresės, del_stiprini- 
nai ir U. S. Marine Corpora- mo darbininkų klasinės kovos.
tion darbininkai. Į kapus ly-

buvo palydovų arti 150 ypatų. j 
įleidus j duobę draugę Te

resę, pasakė atsisveikinimo 
prakalbėtos seni jos pažįsta
mi dd. Birikus ir Senas Vin
cas. Visi palydovai buvo di
džiai susigraudinę tuom įvy
kiu ir skirstėsi dideliam nu
liūdime.

Tai jau 'ištikrųjų paskutinis
dėjo arti 30 mašinų, kuriose siuntinys nuo tos draugės.

t l Jot Praeitis
i’ »T ■, -

Draugė' T 
irn# ii d. s

WATERBURY, CONN.
d.

I).
Ateinantį pirmadienį, 16 

rugsėjo, 8 vai. vakare, įvyks 
susirinkimas darbininkiškų.1'0 .... .. . .. .. 1 darbininkams, nors ]ie nei pir-draugiiu susitverlfesio komiteto |v, ...v , /. v. . ., , . ? . s •• , • sto neprikišo absoliučiai priedelei šelpimo Gastomjos strei- . į , 
kierių. Kadangi šio komiteto;' * 
susirinkimai būna .nepaprasti, i 
nes būna užkviesta ir nuo į- 
vairių draugijų, kad prisiųstų 
delegatus, tuomi susirinkimai 
pasidaro skaitlingesni. Neku
rtos draugijos, suprasdamos 
svarbų reikalą, savo susirinki
muose nutaria prisiųsti dele- 
gatus ir dar po dolerį kitą iš 
iždo paaukoja streikieriams. 
Bet tai ne viskas. Mes turim 
paklaust, kur mūsų pažiūrų vi
si žmonės? Jie visai į tai ne
kreipia domės,../5 .Mato ^kelŲi- 
mus, mato* laikraštyje' parašy
ta, kad įvyks susirinkimas, bet 
labai ’mažai atsilanko. Taip 
negerai. Mes turime nepa
miršti, jog mums irgi gali 
gręsti tokis pavojus, kaip da
bar Gastonijos streikieriams, 
ir kas apie mus tuomet rūpin
tųsi, jei mes nenorime apie ki
tus rūpintis?

Tad ir vėl paantrinu, mini
mo komiteto susirinkimas į- 
vyks 16 d. rugsėjo, svetainėj; 
774 Bank St. Kuriems tik leis 
aplinkybės, atsilankykite į su-1 
sirinkimą. Kurie turėsite no- j 
rą, galėsite gauti blankų delei Į 
parašų ir aukų rinkimo gelbč-j 
jimui Gastonijos areštuotų 
streikierių. Ir šiaip, jeigu bū
na skaitlingesnįs susirinkimas, 
tuomet galima naudingesnį 
darbą atlikti. Tad vishnepa- 
mirškite atsilankyti į susirin-' 
k ima!

Gelbėjimui Gastonijos Strei
kierių Komiteto Sekretorius,

Nors Enright ir pats nebūtų 
geresnis, tačiaus dabar iškelia 
aikštėn kai kuriuos faktus 
apie buvusius savo sėbrus. Šu-1 
toriai, tarp savęs susipešę, vi- Į 
suomet “išsisviečija.”

Numovė Vyram 61 Kelines
Staten Islande j ieškoma 

“kelinių plėšiko.” Jis per tre
jetą mėnesių liepęs 61 vyrui 
nusimauti kelines, grasinda
mas revolveriu; iš kelinių ki
šenių išsikrapštydavo pinigus; 
tuo būdu “užsidirbęs” iki 
$6,000. 
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MATTHEW P. BALLAS K,

Ę
Is

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

236 Park

98 Cedar

481 Hud-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius,

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

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

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

PLATINKITE “LAISVE”

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidaVot
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’atamauju visiems be skirtumo I 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at- “ 
aras dieną ir naktį. Darbą at-ĮĮ 
ieku gerai. Reikale kreipkitės’ pas | 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. |
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734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

PITTSBURGHAS JR APIEL1NKĖ
Priešfašistinęs Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abclno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 

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

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

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

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

Pakantrumo pavyzdys pas 
ją taipgi ypatingas; ne tik 
draugių tarpe, bet ir su tamsū- 
nais, ignorantais, ji apsieida
vo mandagiai. Nekartą ji pa
sakojo įspūdžius iš vajaus lai
kų, kaip kartais su šluotą iš
veja įsikaušusios parapijon- 
kos ir nešvariausiai išplūsta. 
Kartą ji turėjusi tokį dalykė-

| lį: Tula šeimininkė • įsikalbėjo 
■pratogS' T. Daulenskienė | nenorą užsirašyti “Laisvę,” nes 

giiW lt d. sausio, 1903 me-j vyro namie nesą. Draugė 
tais, Phil adei ph i joj. Jos tėvas; Daulenskienė pasižadėjo užei- 
yra Pijus Saukaitis, o motina ti, kuomet bus vyras. Vakare 

! Viktorija Pečinskaitė-Saukai- j ji vėl atlankė tą vietą. Tuo- 
tienė. Ji turėjo jaunesnę se- met šeimininkė,,reikšdama pa
šutę, Oną, kuri gyvena Lietu- nieką, įsileido, nuvedė į kam- 
voje, ir brolį Joną, kuris yra I barį,, kuriame keletas vyrų ge- 
kelionėj į šią šalį. Ji buvo rė ir kazyriavo. Įleidus į
parvežta į Lietuvą ir tik prieš kambarį, perstatė sekamai:

• prasidėsiant pasauliniam ka- į “štai bunčius gerų vyriškių, 
rui atvažiavo į šią šalį, čion jei tu jiems neužrašysi, tai jie 
ji buvo išauklėta katalikiškoje tau tikrai užrašys.” šeiminin- 
formoje, lankė parapijinę mo- kė išėjo iŠ to kambario ir už- 
kyklą, o toliaus — dirbtuvę, rakino duns'. Girti vyrai pra- 
Kuomet drg. Daulenskas grįžo • dėję nešvariai burnoti ir už- 
iš karo, jiedu susitarė ir apsi- kabinėti. Ji/ pajutusi, kad 
vedė 19 lapkričio, 1922 me- durys užrakihtps ir kokia “pir- 
tais. Nuo tada draugė Tere- tis” jai surengia, spėjo apleis- 
sė pradėjo interesuotis visuo- ti stubą per užpakalines duris, 
meniniais dalykais ir darbiniu- pirm kęl tie šdžvė’i’ėję vyriš
kų klasiniu judėjimu. Neilgai į kiai būtų spėką pradėję var- 
jai ėmė laiko, kad suprasti toti. .Eidama stuba nuo stu- 
tikrąsias darbininkų klasės už- i bos su- darbininkiška apšvieta

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulicnė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininke O. 
Turskienė, 79 Vine- St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. Čercškiene, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baroniene, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Amės St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. . Visos Montello, Mass.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders ?6UC°
nuo savo amžino priešo!

IlrllD I SY Tabs centai už skrynutę) yra tai kanuoli prieiUI UU iaUd amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti-
jhną—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa. x

Sulig reikalavimo,, šiuos eiga
stis taipgi ir pėr paštą iššitmti- 
nėjame, ka>ipo u žs ak yni u s 
(orderius).

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirii B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In- 

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI. 

lizdo Globėjai."*
K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo' Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J, /

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

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

Pirmininkas M? Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko .Pagelbininkas K. 
Ustūpas, 27/ Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtoile Avė'.; Finanšij Raštininkas 
K. Venslaųskas, 12 Andover St.; Li-

>•

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 
Tel. 72073. 
Krasnauskas, 1568

Pirm.
Avė., N. W.

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

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

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave,

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton A Ve.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Avė.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker'Avė.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegflnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Fr'ahk žegūnas, 515— 
llth Si

Svetaines nuomuotojas A, Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam nainte, 1057-63 Hamilton Ave.

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

__ _________________  ORDER BLANK __________
Siuidawi pinigui »u tavo adresu, uiraSykites

A#, žemiau paiiražęi, liunčin jumi VIENĄ DOLERĮ, už kur] malonėkit man 
priiiųati DRBAN’B COLD POWDERS ir URBOLA. au viaaia nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardai —------------- -------————— -------——————--------—

St. er Ave.

Miestai) State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th St«., New York City
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. 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 klases moterims. įleidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINK1T! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 59th Streets ') 

New York City

La



i

'; Puslapis šeštas LAISV8 ' Penktadien., Rugs. 13, 1929

VIETOS ŽINIOS
Masinis Lietuvių Darbininkų 
Mitingas Gastonijos Bylai

Trečiadienį 17-ta lietuviška 
kuopa Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo turėjo neskait
lingą, bet veiklų mėnesinį su
sirinkimą “Laisvės” svetainė
je. Raportai buvo gerai išduo
ti. ,J kuopą įstojo Motiejus 
Si'manąuskas, užsimokėdamas 
už pusmetį išanksto ir paau
kodamas dar $5.

• Vyriausias klausimas buvo 
Gastonijos streikierių gyni
mas. Tuo tikslu nutarta su
šaukti masinis mitingas rugsė
jo 19 d., ketvirtadienį, “Lais
ves” svetainėje. Kuopos ko
mitetui pavesta visus jos na
rius šaukt į tą mitingą atviru
tėmis ir laiškais pakviest ki
tas darbo žmonių organizaci
jas dalyvauti tame susirinki
me. Jame bus išduota nuo
dugnus raportas apie Gastoni
jos audėjų streiką, didvyriš
kas streikierių kovas su fabri
kantais; prakalboje bus nu- 
nušviesta gastoniečių byla ir 
jų gynimo reikalai.

Visi draugai ir darbinin
kams pritariančios organizaci
jos turi dalyvauti tame mitin
ge, turinčiame nepaprastos 
svarbos, paliečiančiame gasto
niečių apgynimą nuo mirties 
bei katorgos. Nereikia ten
kintis tiktai laikraštiniais pra
nešimais apie tą mitingą arba 
gautais užkvietimo laiškais. 
Kas tik sužinos apie jį, turi tą 
žinią skleisti ir tarp visų savo 
pažįstamų ir raginti juos atsi
lankyti į minimą susirinkimą.

įvykusiame 17-tos kuopos 
mitinge buvo kreipiama dide
lės domės ir į ateinančias, rug
sėjo 21 ir 22 d., Tag Days, ku
riomis bus gatvėse ir vaikščio
jant renkama aukos Gastoni
jos Streikierių bylai. Susirin
kimo dalyvių pusistatymas bu
vo toks, kad kiekvienas pasi
ryžęs atlikti savo klasinį užda
vinį tomis dienomis ir eiti su 
dėžutėmis rinkti aukų rugsė
jo 21 ir 22 d. delei gastonie
čių 1 bylos.,

Nepamiršo susirinkusieji ir 
“Laisvės” dienraščio 10 metų 
sukaktuvių, kurioms pažymėti 
nutarė pasiųst “Laisvei” pa
sveikinimą su $5 auka.

Rep.

Už Prieškarinių Lapelių 
Dalinimą Tapo Nubaustos 
Keturios Komunistės

Po $15 tapo nubaustos ketu
rios mergaitės, Jaunųjų Ko
munistų Lygos ■ narės, New 
Yorke, už tai, kad jos dalino 
komunistinius lapelius ties mi
licijos kazermėmis Camp 
Smith stovykloj, Peekskill, N. 
Y. Jų pabaudas sumokėjo 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas teisme magistrato 
McQuade.

Tų jaunuolių komunisčių 
vardai: Ray Leventhal, Geor
gia Kaper, Lillian Rotfi ir Ray 
Levine. Iki teismo jos buvo 
išlaikytos keturias dienas ka
lėjime. Pirm nuteisiant, ma
gistratas užklausė, ar jos vėl 
dalins milicininkams ir karei
viams lapelius. Kuomet jos 
atsakė, kad taip, tada teisė
jas ir išnešė nuosprendį.

Minimuose lapeliuose buvo 
aiškinama kareiviams, kad 
šios šalies kapitalistai skiria 
juos kanuolių pašarui būsima
me imperialistiniame kare, ir 
raginama, kad tokiame atsiti
kime jie atkreiptų šautuvus 
prieš savo ponus.

Kairieji Iškaršė Kailį 
Socialistų Gengsteriam

šaika mušeikų, kuriuos pa
samdė socialistinės Kailių 
Darbininkų Unijos vadai, ban
dė išmušti kairiuosius kailia- 
siuvius iš Henry Zucker dirb
tuvės, 235 W. 26th St., New 
Yorke. Bet užpuolikams, ne
pavyko. Kairieji užkūrė jiems 
tokią pirtį, kad mušeikos ėmė 
šauktis policijos pagelbos. Po
licija nesikišo, kol “sotialisti- 
niai” mušeikos darė užpuoli
mą; bet kada policmanai pa
matė, kad mušeikoms riestai, 
tada ir tvarkdariai ątskubėjo 
ir ėmė šaudyti į pergalingai 
besiginančius darbininkus, ku
rių šešis ir areštavo. Bet tuo 
pačiu sykiu buvo priversta 
areštuot ir keturis ginkluotus 
gengsterius.

Iš Kriaučių Susirinkimo

Pasiskubinkite Pasveikint
Draugai ir draugės! Jau 

visai trumpas laikas beliko iki 
“Laisvės” 10 metų sukaktuvių 
minėjimo, bet mūsų simpati
zuojančios organizacijos mažai 
tesirūpina su pasveikinimais. 
Tiesa, kai kurios kuopos jau 
atliko savo užduotį, taip pat 
ir kai kurie, pavieniai .drau
gai. Bet tatai .turėtų atlikt 
ir kiekvienas “Laisvės” skai
tytojas.

Jeigu nespėsit į jubilėjinį 
“Laisvės” numerį prisiųst pa
sveikinimą, tai pasveikinimai 
bus skaitomi masiniam susirin
kime, kuris įvyks 22 d. rug
sėjo, Labor Lyceum svetainėj, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne, 2 vai.1 po pietų.

'Taigi ir vietiniai draugai, 
grupės ir organizacijos neuž
mirškite pasveikint “Laisve.”

Dalyvaukite Raudonajame 
Sekmadienyje, Rugsėjo 15 d

Ateinantis sekmadienis, rug
sėjo 15 d., bus “Raudonasis 
Sekmadienis,” pašvęstas Ko
munistų Partijos narių mobili
zavimui rinkti piliečių para
šus. .Tie parašai reikalingi, 
kad galima būtų įdėti Parti
jos kandidatus į balsavimų są
rašus šiuose rinkimuose mies
to valdybos ir kitų valdininkų. 
Kiekvienas Komunistų Partijos 
narys Brooklyne ir abelnai Di
džiajame New Yorke tą dieną 
turi atsilankyti į savo sekcijos 
raštinę 9:30 vai, iš ryto, kad 
dalyvaut 'pdrašų rinkimo kam
panijoj .............. _ aJJJJ J J®

10 d. rugsėjo buvo kriaučių 
54 skyriaus nepaprastas susi
rinkimas, kur New Yorko 
Joint Boardo , viršininkai aiš
kino apie atsibuvusį overkotų 
darbo sustabdymą ir kodėl iš 
to nieko negavo darbininkai.

Paties susirinkimo ratelnin- 
kai norėjo kiek po tam sustab
dymui, bet kada jau lokalo 
valdyba pradėjo ruoštis prie 
nepaprasto susirinkimo, tai 
Visi ratelninkų činovninkai sa
kė: “Kam jo reikia?” Ta- 
čiaus nebuvo laiko jau sulai
kyti, susirinkimas tapo su
šauktas. Nors diena buvo la
bai karšta, o vakare po 5 vai. 
lietus pradėjo lyti, vienok su
sirinko virš pora šimtų kriau
čių.

Pirmiausia kalbėjo “trade” 
manadžerius J. Holanderis 
apie buvusį New Yorko over
kotų “stapięių.” Jis nurodė, 
kad prie .pereito “stąpičiaus” 
nebuvę Rengtasi, idant darbi
ninkai gautų pakelti algas, 
bet kad sustoti kelioms die
noms ir perregistruoti kon- 
traktorius ir fabrikantus ant 
senųjų preisų (kainų). Nes 
jeigu nebūtų buvę tokio susto
jimo, tai kriaučiai būtų gavę 
numušti pradžioje sezono al
gas, o apie dabartinį laiką bū
tų reikėję sustoti ir tik atgau
ti, ką pradžioje sezono sam
dytojai numušė.

Kas liečia to, kad lietuviai 
tik veik vieni sustoję, tai Ho
landeris “išaiškino,” kad lietu
viai daugiausia dirbą overko- 
tus ir pas tokius fabrikantus, 
kurie per sustojimą tapo pa
dėti po kaucijom, kad neduo
tų kitur darbo, o tik toms 
dirbtuvėms, kurioms jie pri
klauso. Kad geriau jūsų dis- 
trikte sukohtrdliuoti pastovią 
“kotų” darbo kainą, tai “aš

įsakiau Vaitukaičiui sustabdy
ti visas dirbtuves, o kitų dis- 
triktų dirbtuvėse dar overko
tų nebuvo, tai jie ir nesustojo, 
o jeigu sustojo, tai labai ma
žai. Va, tas ir palietė didžiu
moj tik lietuvių distriktą, ka
me jums atrodo, kad tik vieni 
lietuviai sustoję. Tikrenybėj 
stovėjo ir kitų tautų darbinin
kai, kurie tik overkotus tuo 
laiku dirbo.”

Rissmanas kalbėjo abelnai 
apie organizaciją. Savo kal
boje daugiausia lietė Philadel- 
phiją ir joje vedamus strei
kus. Priminė, kad dabar fab
rikantų susivienijimas išgavo 
ten indžionkšinąĮ prieš Amal- 
gameitų Kriaučių Uniją, kur 
ne tik pikietuoti nebūsią va
lia, bet ir šelpti streikininkus, 
kalbėti su jais. Tai esą pir
mas tos rūšies indžionkšinas 
Amerikoj prieš darbininkus, 
sakė Rissmanas.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, kur į juos atsaki
nėjo unijos viršininkai.

V. Michelsonas pastatė maž 
daug tokį Holanderiui klausi
mą: “Aš esu linksmas ir dė
kingas už Philadelphijoj veda
mus streikus, kurie rodo, kad 
eina geroj on pusėn—tas pui
ku ! Aš manau, kad ir visi 
mes čia susirinkę tik galime 
padėkavoti už Philadelphijos 
organizavimą. Bet mes nepa
sitenkinę pereitu buvusiu mū
sų darbo sustabdymu. Mes, 
vien tik lietuviai, išimtinai bu
vom sustabdyti, taip mums 
mūsų viršininkai raportavo. 
Kodėl, jei sakoma, kad po 
kaucijomis pastatyta fabri
kantai ir jau duoda tik tiems 
kontraktoriams, kuriems pri
klauso, bundulius, o kodėl 
Max Rosenbergis naduoda ša- 
laviejui? Aš pats buvau dirb
tuvių čermanų susirinkime ir 
Blumbergis aiškino, kad stab
domos tik tos dirbtuvės, ku
rios nebuvo susitaikiusios su 
fabrikantais, o mes tokių dirb
tuvių turėjome benL kelias, 
vienok mūsų viršininkai\įr jas 
sustabdė?”

Holanderis atsakė: “Neno
riu jus įžeisti, pasakydamas, 
kad jūs nesupratote, ką sakė 
Blumbergis. O Blumbergis 
aiškino, kad galutino sustab
dymo ' išsprendimą reikia pa
likti Joint Boardo viršinin
kams. Mes vėliau išsprėndė- 
me, kad reikia sustabdyti jū
sų distriktą, nes kai kuriems 
kontraktoriams grąsino nu
mušti praisus, o jau aišku, kad 
paskui tie numuš darbinin
kams.”

V. Černiauskas paklausė: 
“Ar daug fabrikantų liko pa
dėti po kaucijoms per šitą 
darbo sustabdymą?”

Holanderis atsakė: “Tai 
smulkmeniškai negaliu atsa
kyti kiek, bet pusėtinai gerą 
skaičių padėjome po kaucijo
mis, nes su jais iki šiol nebuvo 
galima gauti rodos.”

Daugiau klausimų nebuvo 
ir susirinkimas užsidarė. Tiem, 
kuriem klausimas darbo su
stabdymo nebuvo aiškus, tai 
dabar patys Joint Boardo vir
šininkai išaiškino...

J. Buivydas,
Lokalo 54 K ores p.

Draugas Kazakevičius 
Gerai Pasidarbavo

Draugas Kazakevičius su
rinko ant blankų . ir pardavi
nėjant I štampas $16.95 gyni
mui Gastonijos streiko vadų, 
kuriuos kapitalistai nori pa
siųsti elektros kėdėn už kovo
jimą del darbininkų reikalų. 
Tąi geras pasidarbavimas. Tą 
patį galėtų padaryti daugelis 
kitų darbininkų.*

Nužudytas Automobiliui
Stovinčiame ant 5th Avė., 

New Yorke, automobiliuje ra
do nušautą ir su supjaustytu 
veidu Jamesą Batto, 47 metų 
amžiaus, pynacų kepinimo ma
šinų pardavinėtoją. Areštuo
ta vienas nužiūrimas asmuo, 
su kuriuo, kiek žinoma, Batto 
buvo susipykęs. Pernai Batto 
pats buvo suimtas, kaipo nu
žiūrimas dalyvis Shamrock 
viešbučio apiplėšime Hacken- 
sacke, N. J., bet išteisintas. 
Batto buvo žinomas policijai, 
kaipo lošikas iš pinigų.

♦

Patys Ugniagesiai Darė 
Gaisrus

Glen Cove, Long Islande, 
areštuota 8 liuosnoriai gaisri
ninkai, kad per trejus paskuti
nius metus jie patys padegė 
tuziną ar daugiau namų; o 
paskui juos gesino, norėdami 
pasirodyti miesteliui naudingi. 
Kiekvienas iš areštuotų yra 
padėta? po $5,000 paranka iki 
teismo.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 
I mo 9 kuopos susirinkimas bus pa- 
I nedelį, 16 rugsėjo, Liaudies Name, 
8th St. ir Fairmount Avc. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai malonėkit 
atsilankyti įr naujų narių atsivesti. 
Sekr. Ig. Aleksiejus. 2.18-19

GREAT NECK, N. Y.
Pasirandavoja geras kambarys, 

garu apšildomas, su visais paranku- 
mais, puikioj vietoj, parankus susi
siekimas j visas dalis miesto. Gali 
atsišaukti viena arba dvi ypatus. K. 
Tishkus, 4 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. 217-19

PHI LA DELPHI EČIA.MS IR 
ARTIMIEMS

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
11 kuopa rengia smagų išvažiavimą 
nedėlioj, 15 rugsėjo, Rurholme Par
ke. Užprašome visas drauges iš 80 
kuopos ir camdenietes iš 76 kuopos. 
Taipgi ir visus darbininkiško judė
jimo rėmėjus prašome atsilankyti. 
Vieta puiki ir visiems žinoma. Ar
čiausia privažiuoti karu num. 50, 
Fox Chase, 5-ta gatve. Kviečia ko
misija. 217-19

PLYMOUTH IR WILKES-BARRE 
A PI ELI N K EI

L. D. S. A. 53 kuopa rengia šau
nų pikniką nedėlioj, 15 rugsėjo, ant 
Radzvilos ūkės. Vieta puiki ir vi
siems žinoma. Del šokių yra plat
forma, o ant platformos grieš gera 
orkestrą Įvairius šokius. Bds ska
nių valgių ir gėrimų. Taipgi turė
sime klamsų ir clam chowder. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pasilinks
minti. Rengėjos. 217-18

PHILADELPHIA, PA. 
Gražus Vakarėlis

Darbininkiškų Organizacijų Bend
ras Komitetas rengia šaunų vakarė
li subatos vakare, 14 rugsėjo, Lietu
vių Liaudies Name, N. E. kampas 
8th St. ir Fairmount Ave. šis va
karėlis bus dar pirmas po vasaros 
sezonui, todėl kviečiame visus atsi
lankyti ir smagiai laiką praleisti. 
Bus puiki muzika, Įvairių pamargini- 
mų, skanių gėrimų ir užkandžių. Tat 
nepraleiskit šios progos. Kviečia 
rengėjai. 216-18

PA.JIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKAU darbo prie kriaučių.

Kur galima gauti, meldžiu praneš
ti, kad ir iš tolimesnių vietų. Už 
pranešimą atlyginsiu. B. Levusis, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

218-19

PASIRANDAVOJA didelis frontinis 
kambarys, tinkamas vienam arba 

dviem vyram1; yra visi parenkamai; 
arti Lorimer subway stoties. Taipgi 
yra gaminamas namie valgis. Kreip
kitės bile laiku po num. 35 Devoe 
St., Brooklyn, N. Y. 218-20

— ----------------------------- _—-------------------------- -J 

REIKALAVIMAI
REIKALINGA merginų prie gero

darbo. Atsišaukite: J. Eisenberg
Co., 55-57 Montrose Ave., Brooklyn,
N. Y. Tel. Stagg 3456. 217-19

RACHUN BROTHERS
263 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Vaktuokite gudrių kazirninkų trik- 
sus. Prof. Kitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kazirninkai savo trik- 
sus padaro. Kaina $1. Mažai jau 
tebeliko. Pirmutinė knyga, kurbtaip 
išaiškina viską. 217-29

Ką Norite Maliavoti?l

3 KAM REIKALINGAS
| MA LI ORI US, “PENTERIS”?

J

i

< is viutius. laipK* pvp 
| kambarius ir pats sudedu 
snius penalus kambariuose. 
| Kreipkitės šiuo adresu:

Patarnausiu už labai prieinamą 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir 
iš vidaus. Taipgi popieruoju 

i medi-

JOHN BURBA
794 Grand St., , Brooklyn

Tel. jPulaski 116).

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

štoras,. yra fountain ir carbonator, 
atdaras langas, 4 kambariai gyveni
mui. Kreipkitės po num. 99 Union 
Av|}., Brooklyn, N. Y. 218-20
PARSIDUODA restoranas, tokioje 
vietoje; kur biznį galima daryti su 
gražiu pelnu. Ypatingai gera vieta 
del Lietuvių. Homestead Restaurant, 
155 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Kaina tikrai jums prieihama.

217-19
PARSIDUODA rėstoranas. Geros į- 

plaukos. Parduosiu už labai pri
einamą kainą. 52-20 Flushing Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 2565.

217-19
PARSIDUODA užeiga, biznis geras 

ir gera proga pirkti. Pardavimo 
priežastis—savininkas delei nesvei
katos išvažiuoja j šiltą kraštą. B. 
Paul, 13į Brunswick St., Jersey City, 
N. J. 217-19

PARSIDUODA LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS

Visai pigiai galima pirkti resto
raną, puikiai naujai Įtaisytą, su vi
sais parankamais, geroj vietoj, lietu
viais ir kitoha j tautom apgyventą; 
Biznis įdirbtas, galima daryti gerą 
pragyvenimą. Pardavimo priežastis 
—savininko nesveikata: Pasinaudo- 
Jcite proga ir greit atsišaukit. Mrs. 
‘O. Tamolevičienė, 92 Lawrence St., 
Lawrence, Mass. 216-21
PARSIDUODA fotografijų studija, 

labai geroj vietoj, daugiausia lietu
viais apgyventa, biznis įdirbtas per 
50 metų, viskas . puikiai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis-—savininkas iš
važiuoja Į Europą. B. A. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 8383 arba Jamaica 7394.

(213-218)
PARSIDUODA restoranas, geroj 

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė
TĖMYK1T, PARSIDUODA 

PUIKI FARMA PIGIAI
Farma arti cementinio kelio 

(state road). Geri manketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemės; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos, 5 ake
liai pyčių ir kitokių vaisinių me
džių. Viskas auga kuo geriausia. 
Visa ūkė užtverta drūta dratine tvo
ra. Budinkai geri, su naujais sto
gais. Stuba 7 ruimų. Vanduo siū
boj ir tvarte. Tvarte randasi 2 ark
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, ,150 vištų 
ir kitokių paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. F. D. No. 4, Ulster, Pa. 216-29
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)

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ

. IŠDIR KYŠČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York
y rrr.rif TmiCTfs—aBBasaj

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Centrą! Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

avalgius čia jnalonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin 
šit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

£

į

jį TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
J LIETUVIS DENTISTAS 
9 221 South' 4th Street
0 X-SPINDULIU DIAGNOZA 
S (Priešais Bridge Plaza)
I BROOKLYN, N. Y.
■ VALANDOS:
■ 10-12 prieA plet; 2-8 po pkrt.II Ketvergaia |r nubiktomii ik) * ▼*!. 
H Penktadieniaia ir aekMadieniaia tik 3 aulyg autartiet.

BMMMnmėnnMMaūnnmmraSi

DR. A. L. CEASAR
i DAKTARAS IR CHIRURGAS
I Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
imo būdai.

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

NEW YORK CITY
ĮValandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
S8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH »

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

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

Jie dabar laiko daugeliu: 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

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.

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus jvai- 
rioęais spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gera! Ir pigiai 
šiuo adresu:

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

Telephone: 0783 Stagg

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 

užeiga
jau senai matimtsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
fdnties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

del pa* 
priimti.

(




