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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Chinija Prisiuntė Amerikai 
Notą Ekstrateritorijos 
Klausimu

WASHINGTON.—Ketvir- 
tadienį Jungtinių Valstijų 
valstybės departmentas ap- 
laikė notą nuo C. T. Wang, 
Chinijos valdžios užsienio 
reikalų ministerio, prašant, 
kad Jungt. Valstijų valdžia 
sutiktų pradėti derybas su 
Chinija del panaikinimo A- 
merikos ekstrateritorinių 
teisių Chinijoj.

Nota, pasiųsta rugsėjo 5 
d. Amerikos atstovui Peki
ne, ponui MacMurray, bu
vo atsakymas į Amerikos 
valdžios atsakymą rugpjū
čio 10 d., kuriame Ameri
kos valdžia pareiškė, kad ji 
nesutinka su pasiūlymu 
Chinijos užsienio reikalų 
ministerio, balandžio 27 d., 
del greito panaikinimo eks- BUCHAREST, Rumunija, 
trateritorimų teisių (Jum-,—Septyni darbininkai žuvo

- Į ir penkiolika tapo labai su- 
Amerika tuomet savo at- keista trečiadienį ištikus 

sakyme, uigpjūeio 10 (1., pa- eksplozijai Rusku Scorce- 
zymėjo, kad ji laikosi uuta-jnįi apejaus šaltiniuose neto- 
nmo ekstratentorinės ko- p Prahova 
misijos, kuri laikė posėdį I 
Pekine, 1926 metais, ir nu-l 
tarė, kad ekstrateritorinės

■ teisės galėtų būt panaikin
tos tik laipsniškai, Chinijai 
“besimodernizuojant” ir su
darant tokią valdžią, kuri 
galėti] tinkamai apsaugoti 
svetimšalių (imperialistų)! 
gyvastį ir nuosavybę. ; socialistines valdžios kolo-

Chinija savo paskutinėj i nijy ministeris lordas Pass- 
notoj užtikrina, kad bus pil- (Webb)^ ketvirtadienį 
niausiai apsaugoti Ameri
kos piliečių (kapitalistų) in
teresai ir panaikinus 
trateritorines teises.
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i

/
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Žada Patiekti Kongrese 
Biliu Prieš Komunistus

WASHINGTON—Vienas 
atstovų buto narys, Arthur 
M. Free, republikonas iš 
San Jose, Gal., pranešė, kad 
jis patieks atstovų buto 
gruodžio sesijoj bilių, taiko
mą “užslopinimui komunis
tų veikimo.” Jis sako, kad 
tas bilius bus sudarytas pa
gal kurpalių bjauraus kri
minalinio sindikalistinio 
įstatymo, kuris dabar yra 
galioj Californijoj.

Free yra advokatas ir pa
sižymėjęs reakcionierius, 
darbininkų priešas.

Californijos anti-sindika- 
listinis įstatymas tapo iš
leistas pokariniam periode, 
kad užslopinti radikališką 
judėjimą ir streikų bangą, 
kuri smarkiai kilo tuo lai
ku.

Sovietai Užsakė Anglijoj 
Pabudavoti 7 Laivus

LONDONAS.—Praneša5- 
ma, kad Sovietų valdžia pa
darė $300,000 kontraktą su 
Aberdeen firma del pabw- 
davojimo Sovietams septy
nių nedidelių laivų.

MacDonaldas Išvyks
Amerikon Rugsėjo 28 

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia ketvirtadienį oficia- 

• liai pranešė, kad premjeras 
MacDonaldas išvyks j 
Jungtines Valstijas rugsė-

SUARESTAVO 8 UNIJISTUS DISTONIJOJk

Septyni Darbininkai žuvo 
Aliejaus Eksplozijoj

Anglija Žada Padėti 
Sionistams Spausti 

Arabus
LONDONAS — Anglijos

priėmė žydų kapitalistų re
akcionierių (sionistų) dele
gaciją ir su ja kalbėjosi Pa
lestinos klausimu. Jis dele
gacijai užtikrino, kad An
glijos dabartinė valdžia ne-

j turi nei minty išsižadėti sa
vo viešpatavimo Palestinoj 
ir savo politikos del įsteigi
mo žydų “tautinio” krašto 
Palestinoj. Jis užtikrino, 
kad Anglija rems sionistus 
Palestinoj — padės jiems 
smaugti mases arabų ir žy
dų darbininkų. Jis užgyre 
sionistų pasidarbavimą Pa
lestinoj. Taipgi sake, kad 
Anglijos valdžia dės visas 
pastangas, kad arabų suki
limai daugiau nepasikarto-

Sovietai Priėmė Anglijos 
Pakvietimą i Derybas

MASKVA. — Maksimas 
Litvinovas, Sovietų užsienio 
reikalų komisaras, penkta
dieni pasiuntė Anglijos val
džiai notą, atsakydamas, 
kad Sovietų valdžia priima 
pakvietimą pradėti derybas 
Londone kas liečia procedū
ros būdus pradėjimui kon
ferencijos del atnaujinimo 
diplomatinių santikių 
abiejų šalių. Sovietai 
atstovą į Londoną.

siųs

Už Plieną Kietesnis Metalas

jo 28 d., laivu Berengaria. krnve^a^-
Atvykęs Amerikon ponas 

MacDonaldas žada tartis su 
prezidentu Hooveriu del su
sitarimo laivyno spėkos 
“sulyginimo” klausime.

Amerikos imperialistų 
valdžia žada iškilmingai 
priimti tą poną socialistą, 
Anglijos imperialistų atsto
vą.

PITTSBURGH, Pa.-West- 
inghouse Electric komp. 
praneša, kad tapo atrasta 
būdas, kaip iš tam tikro 
metalų mišinio galima pa
daryti už plieną kietesnį 

Naujas metalas 
užvadintas “konel”. Jį su
rado kompanijos mokslinin
kas Dr. Erwin F. Lowry.

BUENOS AIRES, Argen
tina.—Argentinos kongrese 
tapo įteiktas bilius, kad bū
tų suteikta balsavimo teisė 
moterims virš 18 metų am
žiaus.

CHINAl IR BALTAGVARDIEČIAI
ATAKUOJA SOVIETU KARIUOMENĘ

Mandžurijos Militaristai Suareštavo Dar 300 Sovietą Pi- 
liečią; Sovietą Orlaiviai ant Sargybos

MASKVA.—Iš Vladivos
toko gauta pranešimas, kad 
ketvirtadienį Chinijos ka
riuomenė atakavo Sovietų 
parubežio kareivius palei 
Pograničnają. Susišaudy
mas tęsėsi apie 20 minutų. 
Pagalios Chinijos kareiviai 
tapo atmušti.

Kitas pranešimas 
kad baltagvardiečiai
atakavo Sovietų gelžkelio 
sargybą prie Voznesensko 
stoties prie Sovietų gelžkc-

sako, 
rusai

lio. Sovietų kareiviai smar
kiai pasipriešino ir balta
gvardiečiai pasitraukė į 
Chinijos teritoriją.

Ketvirtadienį Mandžuri
jos militaristai suareštavo 
dar 300 Sovietų piliečių. Vi
si tapo sugrūsti į 
tracijos stovyklas.

Sovietu orlaiviai 
sargybos; skraido 
žiniuose miestuose
parubežį nuo baltagvardie
čiu ir chinu kareiviu atakų.

koncen-

yra ant 
parube- 

ir saugo

Apgulos StovisSovietų Lakūnai
Pasiekė Nikolajevską Paraguay Respublikoj

NIKOLAJEVSKAS, Sibi- ASUNCION, Paraguay.— 
ras.—Ketvirtadienį čia at-j Ištikus susikirtimui tarp 
lėkė Sovietų iš Maskvos į valdžios ir opozicijos parti- 
New Yorką skrendantis or-j jų, prezidentas Chacon pa- 
laivis “Šalis Sovietų”. At-į skelbė apgulos stovį, 
skrido iš Chabarovsko, kur' proklamaciją užgyre sena- 
prie orlaivio buvo pritaisy-■ tas. Visos konstitucinės 
ti pontonai del lėkimo per! teisės tapo laikinai panai- 
jūras. ? j kiūtos.

Iš čia lėks į Petropavlovs-'------------ ------
i Nuskyrė Du Amerikos
i Bankierius Sudarymui i
! Fasadinio Banko

Jo

Vyriausias lakūnas Šes- 
takovas sako, kad su pon-! 
tonais (tam tikros valtys) i 
buvo padarytas bandymas I 
ir atrasta, kad gerai veikia. 
Tikimasi, kad ištikus nelai
mei 5.000 mylių kelionėj per 
Pacifiką pontonai galės iš-1 Yorke, ir Melvin A. Tray- 
gelbėti orlaivi, nuo pasken-ilor, prezidentas First Na-

NEW YORK. — Jackson 
E. Reynolds, prezidentas 
First National Banko New

Sovietai Suareštavo 9
Inžinierius del Sabotažo

LENINGRADAS.—Devy-į 
ni inžinieriai ir direktoriai 
Sovietų Laivų Budavojimo 
Trusto ketvirtadienį tapo 
suareštuoti už nuolatinį sa
botažą. Taipgi suareštuo
ta keletas žemesniųjų virši-

DARBININKAI GINKLAVOSI APSIGINTI 
NUO ŽMOGŽUDŽIU MUŠEIKŲ

Policija Juos Nuginklavo, kad Negalėtą Šiandien Masiniam 
Mitinge Pasipriešinti Užpuolikams

CHARLOTTE, N. C.— 'kompanijos mušeikos, dir- 
! Ketvirtadienio vakarą Gas- band tos kompanijos Loray 
i tonijoj policija užpuolė Na-! dirbtuvėj; A. G. Morehead, 
L:--- t,....,,, dirbtuvės SUpei’in-

tendentas; C. Jolly, nakti
nis tos dirbtuvės superin
tendentas; Horace Lane, 
tos dirbtuvės streiklaužys; 
Oscar Goodman, Loray 
dirbtuves mašinistas; Dr. 

pas Lee Johnson, Loray dirbtu- 
juos atrado keletą šautuvų vės daktaras; John Hollo- 
ir amunicijos, apie 500 kuHway, dirbantis Loray dirb- 
kų. tuvėj; C. M. Ferguson, T.

Suareštuoti yra: George A. Gilbert ir A. B. Roach, 
' Fktnpdipiin nvpnpšn kad iSauls’ 32 metų amžiaus; Gastonijos miesto policistai, 

„„„n,Tin J Paul Sheppard, 26 metu; kurie buvo iššaukti valdžios
Roald Amundseno arba Af- kaylor bhytle, 23 me ų; hudininkais pradėjus tardy- 
Ipqnnrlri <rrnno« kuri tnnn Dewey Martin, 29 metų; ti 16 Gastonijos streikierių SS E «r"%; IL™ "ys tic
dirižablio Italia 1928 metais, j ~ ™et.V R'
Buvo manyta, kad Amund
sen ir dingusių italų grupė 
kaip nors dasigavo į Franz- 
Josef žemę.

Profesorius Schmidt, So
vietų geografas, praneša, 
kad jokių Amundseno ir jo 
draugų pėdsakų nesurasta 
jokioj salos pakraščio daly. 

Amundsen dingo su fran- 
cūzu komandierium Guil- 
baud išvykę jieškoti Italijos 
dirižablio ekspedicijos din
gusių narių šiaurėj, susikū
lus dirižabliui Italia.

ninku.♦ c-

Sovietų Ekspedicija
Nesurado Jokių 

Amundsen Pėdsakų I

k

Icionalės Tekstilės Darbiniu-1 Loray 
! kų Unijos organizatorių 
j namus ir suareštavo aš
tuonis unijistus ir organi- 

į zatorius. Visi jie tapo at- 
j gabenti čia į apskričio kale-

MASKVA.—Ketvirtadienį' j'™?-.
per radio gauta pranešimas' 0
nuo Sovietų ledlaužio Se-iJ 
do v, kuris dabar randasi 
šiaurėj su moksline ekspe-j

ti 16 G astenijos streikierių

tai dalyvavo užpuolime ant 
streikierių kolonijos birže
lio 7 d. su policijos virši-

Lell, ir C. D. Saylor. Pa
starieji du buvo kartu su B. 
Wells mušeikų pagriebti ninku Aderholtu. 
pereitą pirmadienį.-------------------
.i.* S SXlšra,1(' Na"i? Gars« 

mo spaudos direktorius, iš-| 
leido sekama 
varde
riaus Hugo

dimo. Lakūnai tačiaus 
mano, kad jiems gerai ke
lionė pavyks iš Kamčatkos į 
Sitką, Alaskoj. 1

Iš Nikolajevsko Sovietų 
lakūnai planuoja skristi per 
Ochotsko jūras į Petropav
lovską, Kamčatkoi, apie 800 
mylių tolumo. Į Alaską 
lėks palei Aleutian salas.
Rengiasi Pasitikti Lakūnus

Organizacija Sovietų Są
jungos Drangai rengiasi pa
sitikti lakūnus keturiuose 
miestuose Amerikoj: Se
attle, San Francisco, Chica
go ir New Yorke, kur lakū
nai apsistos.

Prie to darbininkai Bos
tone, Clevelande ir Phila- 
delnhijoj planuoja užkvies
ti lakūnus apsilankyti jų 
miestuose prieš išvyksiant 
atgal į Sęvietų Sąjungą.

CLEVELAND, O.—Užpy
kęs, kam jį pravarė iš dar
bo, Michael Di Tirro, dar
žininkas, nužudė savo• bu
vusią ponią Barbara Die- 
bolt, 62 metų amžiaus. Di 
Tirro paskui pasidavė poli- 
ciJ‘ai- . ... u '

tional Banko Chicagoj, tapo 
nuskirti Amerikos kapita
listų atstovais į sub-komite- 
tą, kurį nuskyrė Hagos re
paracijų konferencija del 
sudarymo įstatų tarptauti
nio banko vedimui Vokieti
jos karo kontribucijų sumo
kėjimo.

Ketvirtadienį Wall Stree- 
tas patvirtino pranešimą 
apie jų nuskyrimą. Juos 
nuskyrė Owen D. Young, 
autorius reparacijų plano, 
ir J. P. Morgan, bankierius, 
kuris buvo delegatu tarp
tautinėj ekspertų konferen
cijoj Paryžiuj reparacijų 
klausime.
Lunačarskis Pasitraukė iš 
švietimo Komisaro Vietos

MASKVA.—A. Lunačars
kis ketvirtadienį rezignavo 
iš Sovietų švietimo komisa
ro vietos. Jo vietą užima 
A. S. Dubnoy, buvęs vyriau
siu vedėju švietimo darbo 
Raudonojoj Armijoj. Lu
načarskis tapo paskirtas 
pirmininku Admihistraty- 
vės Komisijos Sovietų Są
jungos Mokslinių Įstaigų.

Arabai Planuoja Tęsti Kovą 
Prieš Anglijos Imperialistus

,. , Perdavimo Aparatapareiškimą i 1 *
unijos organizato-| VIENA, Austrija.—Trys

Oehler:
suareštavo

Nac. Tekstilės
Unijos organi-

| Vienos mokslininkai padir- 
iribo aparatą taip vertingą, 

kad dabar net sunku paša-

bus vartojamas.
“Selenofonas”, kaip vadi

nasi naujasai aparatas, yra 
vartojamas kaip ir gramo
fonas. Skiriasi nuo gramo
fono štai kuo: vieton plokš
telės vartojamas 6 milime
trų kaspinas, kuriame ke
turiomis eilutėmis užrašo
ma kalba, melodijos ir tt. 
Adatos irgi nereikia. Ją 
pavaduoja kitas šviesos 

eikiąs į filmos

nuginklavo 
Darbininku 
zatorius, kad jie negalėtų 
pasipriešinti žmogžudiškai 
atakai, kurią planuoja dirb
tuvių savininkų gauja šeš
tadienį ant tekstilės darbi
ninkų masinio susirinkimo 
South Gastonijoj, kurį mes 
pasiryžę laikyti, nepaisant

JERUZOLIMAS. — Eina ' grasinimo, kad visi unijos 
gandas, kad arabų yiršinin-1 organizatoriai, kurie tik 
— turėjo susirinkimą. kalbės, bus nulynčiuoti.”pa. Kokje

prieš suareštuotus
Jame da- įkis kaltinimai, dar nežinia.!spindulys, v 

lyvBvo beduinų padermes Policija sako, kad bus ve-; kaspino užrašus, 
arabai iš Palestinos. Sako- damas tyrinėjimas.
ma, jie ten darė planus, Carolinoj \
kaip vesti kovą prieš Angli-I kuris draustu turėti ginklą,’ dai muziką, dainas, kalbas 
jos imperialistus. jr laikymui ginklo nereikia perduoda daug aiškiau, ner

kai turėjo i 
Transjordanijoj palei 
lestinos rubežiu.

ma, jie ten nėra
North I šito Paseka ta, kad kas- 

įstatymo, pinas nuo vartojimo negen-

Žydų Telegrafo Agentū
ra praneša, kad trečiadienio 
vakarą šiaurinėj Galilėjoj 
buvo padarytas užpuolimas 
ant žydų kolonijos Mish- 
mar Hayardon ir pavogta 
25 galvijai. Tačiaus tikrai 
nežinoma, ar arabai padarė

Nukritęs Orlaivis Uždegė 
Žydų Namus Palestinoj

JERUZOLIMAS. —Žydų 
kolonijoj Kalandia trečia
dienį nukrito ant namo An
glijos armijos orlaivis. Iš 
to kilo gaisras, kuris sunai
kino du žydų namus. Lakū
nas Shipwright išliko svei
kas.

jokio leidimo. Bet policija J Su ligšiolinis gramofonas, 
tačiaus aiškina, kad esą arba radio priimtuvas; fil- 
įstatymas prieš nešiojimą' mos kaspinas lengvai per- 
užtaisyto ginklo mieste, bet siunčiamas: apdraustame 
nedavė jokiu informacijų;laiške galima siųsti ištisą 
apie tai, ar tie ginklai, ku- °P.eriB be. sustabdymo gali 
riuos rado pas unijos orga- veikti norimą laiką, tai yra
nizatorius, buvo užtaisyti, 
ar ne.
Suareštavo 14 Užpuolikų
Kad parodyti “bešališku

mą”, Gastonijos valdžia su
areštavo keturioliką mušei
kų, kurie pereitą pirmadie
nį dalyvavo užpuolime ant 
unijos organizatorių. Bet 
juos visus paliuosavo po 
$1,000 kaucijos. Suareštuo
ti yra: W. M. Pickering, T. 
Carver, Dewey Carver ir 
Smiley, Manville-Jenckes

sulig kaspino ilgumu. Be to,, 
selenofonas lengvai pritai
komas kino filmoms. Kiek
vienam normaliam projek
cijos aparatui lengvai gali
ma pritaikinti selenofonas" 
ir turėti kalbančias, dainuo
jančias filmas.

Aparatų išdirbimas jau 
tiek yra pažengęs, kad už 
keleto mėnesių galima bus 
gauti ne tik Austrijoj, bet 
ir visur kitur. Selenofono 
fabrikan yra įdėta 35 mili- 
onai šilingų. ■
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NUOLATINIO JUDOŠIAV1MO POLITIKA
Jau pardavinėjimas “tikrųjų amerikonų”, pusiau-lavintų .dar

bininkų darosi užsiėmimu Amerikos Darbo Federacijos pasku- 
į tintais laikais.

New Orleanso,, Louisianoj, gatvekarių konduktoriai ir motor- 
• manai, kaip liūtai, kovoja jau pustrečio mėnesio. Streikai! jie 

išėjo todėl, kad kompanija atsisakė atnaujinti kontraktą su 
unija, norėdama visiškai panaikint savo darbininkų organizaci- 

, , /Streikieriai ėjo į masinius pikietus ir demonstracijas.
Jiems pritarė (įesėtkai tūkstančių kitų darbininkų. Kilo judėji- 

' inas-už >višuotinąi miesto darbininkų streiką. Įvyko eilė įnirtu
sių susikirtimų tarp darbininkų, iš vienos pusės, ir streiklaužių, 
policijos ir specialių Washington© vyriausybės pastatytų žanda- 

’■ rų, iš antros pusės. Policija nukovė du pikietininku; šimtus 
f sužeidė. Pačios centralinės valdžios teisėjo Boraho, sulig Wall 
2 Stryto įsakymo, buvo išleistas aštrus indžionkšinas, atimantis 

streikieriams bet kokias teises.
Nežiūrint viso baisenybių teroro prieš New Orleans© darbi

ninkus, jų kova audringiau liepsnojo. Streikierių ir jų pritarė- 
" jų demonstracijos prieš patį miesto valdybos centrą siautė ir 

skardėjo kasdieną.
. Kompanija ir miesto valdyba su savo talkininkais iš Wash- 
ingtono pamatė, kad jiems vieniems persunku bus apsidirbti su 

‘ gatvekarių streikieriais ir tomis didelėmis miniomis, einančio
mis su stojusiais į kovą motormanais ir konduktoriais. Todėl 
samdytojai pasišaukė talkon žinomus proletariato pardavikus iš 
Amerikos Darbo Federacijos. Atvyko W. D. Mahonas, federaci
nis prezidentas Elektrinių Gelžkelių Darbininkų Unijos, su įvai- 

’ riais savo leitenantais. Visų pirma jie pradėjo gesinti visuo- 
‘ tino streiko judėjimą. Per Federacijos Darbo Unijų Centrali- 

nę Tarybą New Orleanse, kur sėdi jų pakalikai, ėmė atkalbinė- 
— ti nuo visuotino streiko, kurį lengvai būtų buvę galima iššaukti 
T delei užuojautos kovojantiems konduktoriams ir motormanams.

Netrukus tie federaciniai judošiukai streikierių mitinguose 
pradėjo įkalbinėti taikymąsi su samdytojais, nors streikieriai 

<'■ apie tai nei girdėt nenorėjo. Kad sumulkint darbininkus, Ma
honas su savo sėbrais šaukė mitingų mitingus, vis tuo pačiu tiks- 

' lu—įkalbėt sveikiems ligą. 1 '
Kuomet streikieriai vis viena atsisakė lįsti į tą varžą, tai 

*’ Mahonas, nieko nepaisydamas, padarė savo sutartį su gatveka- 
... rių kompanija, faktinai išsižadėdamas unijos. Toj Sutartyj ne

užtikrino net visų streikierių priėmimą atgal į darbą; joje pasa- 
~ kyta, kad “streikieriai bus šaukiami atgal, kuomet tatai leis 
v sąlygos.” O apie sąlygas, žinoma, spręs pati kompanija.

Sulig tos sutarties, vadinasi, ne tik buvusioji darbininkų or
ganizacija paverčiama į kompaničną, nuo samdytojų valios 
priklausomą, “uniją”, bet dar paliekama kompanijai teisė nepri- 
imt darban veiklesnių streikierių, pikietininku bei demonstran- 
tų. Tai tokios rūšies sutartis, kaip kad Amerikos Darbo Fede
racijos vadai padarė Elizabethtone ir Marione, suvyliodami te- 
naitinius audyklų streikierius atgal į dirbtuves, be įsteigimo jų 
organizacijos ir be užtikrinimo 
mimo darban.

pagelbekim jiem apsišar
vuoti marksizmo-leninizmo 
šarvais.

Del Jono Karoso 
Nusmerkimo

žymesniems streikieriams prie-

pa- 
antro laips- 
bet teisėjas

šios bylos

dar-

ku-
“ne-

So. Bostono špitolninkų 
lapas drožia apie gastonie- 
čių darbininkų bylos nu
traukimą ir pareiškia:

Byla bus atnaujinta. Kalti
namųjų advokatai prašė 
keisti kaltinimą į 
nio žmogžudystę, 
prašymą atmetė.

X

Komunistai dėl
kelia daug triukšmo, kad , tik 
daugiau pąsi pinigauti.

Tokiu komunistų straksėji- 
mu yra labai pasipiktinę .su
sipratę darbininkai už tai, kad 
jie naudojasi' nelaimingų 
bininkų nelaime.
Panašiai meluoti tik 

nigai ir tegali. Kokia
laimingų darbininkų nelai
me” komunistai naudojasi? 
Suimtųjų ir teisiamų gasto- 
niečių tarpe didžiuma yra 
komunistai, o dalis jiems 
artimų. Komunistai šau
kiasi į viso pasaulio, ne tik 
Amerikos, darbininkus pa
ramos, kad išgelbėti unijos 
organizatorius ir veikėjus 
nuo mirties, nuo elektros 
kėdės. O špitolninkai šau
kia, kad komunistai naudo
jasi. Pagaliaus, koki
pratę darbininkai” piktina
si komunistų akcija, “Dar
bininkas”, nepasako. Vei
kiausiai tie, ką nešioja il
gus andarokus ir atbulus 
kalnierius. Bet jų pykčio 
niekas nepaiso.

Chįcagos kunigų organas 
rašo:

Daugelis stebisi, kad p. J. 
Karosas Lietuvos karo teismo 
mirti, nuteistas. Juk da tik 
pernąi p, Karosas buvo tauti
ninkų valdžios paskirtas ame
rikiečių sutikimo komiteto se
kretorium ir bendrai—pasta
ruoju laiku jisai buvo skaito
mas tautininkų žmogumi, nuo 
katalikų partijų ir katalikiš- 

ikųjų organizacijų veikimo se
nai’. nutolusiu. Tačiau - sunku 

f 

tam tikėti, kad p. Karosas bu
tų tapęs plečkaitininku. Į tą 
nelaimę p. Karosą pastūmėjo 
nenormalės aplinkybės, kokios 
dabar viešpatauja Lietuvos vi
daus gyvenime. Yra atsitiki
mų, kad ir visai nekalti žmo
nės patenka j kalėjimą arba 
yra ištremiami.
Jeigu, pasak “Draugo”, 

kuris tikrumoje yra fašis
tų talkininku, Karosą į tą 
nelaimę pastūmėjo 
males aplinkybės”,
me sau įsivaizdinti, 
daug darbininkų tos 
normalės aplinkybes” 
stumia į grabą, kalėjimus, 
bei ištrėmimą! Karosas, 
kaip nurodytą, dar pernai 
buvo fašistų patikimu žmo
gum, jų bernu; jis visą lai
ką buvo klerikališko nusi
statymo.

Delei susidėjusių tam 
tikrų techniškų kliūčių, 
“Laisves” dienraščio 40- 
metinių sukaktuvių minė
jimo laida išeis kitą šeš
tadienį, 21 rugsėjo mene
sio.

Todėl organizacijos ir 
pavieniai draugai skaity
tojai ir dienraščio rėmė
jai dar gali pasiųsti pa
sveikinimų ir rašinių. Jie 
turi redakciją pasiekti, 
tačiaus, ne vėliau ketvir
tadienio, rugsėjo 19 d.

Taip jau 22 d. rugsėjo, 
Labor Lyceum Svetainė
je, Brooklyno, to 
paminėjimui įvyks 
nis mitingas, kurį 
direktorių taryba,
gerų kalbėtojų ir koncer
tine programa.

įvykio
masi- 

raošia
Bus

AUSTRIJOS FAŠISTAI

“susi-

Jaunųjų Komunistų Mokykla

“nenor
tai gali- 

kiek 
“ne-

vą, šaukia Lietuvos darbi
ninkų klasę nuversti kleri- 
kalų-tautininkų f a š i s t inę 
valdžią ir įsteigti Sovietinę 
Lietuvą, kur žmonės galės 
džiaugtis gyvenimu, kaip 
džiaugiasi Rusijos, žmonės.

Čia vėl aklas tautininkas, 
koše. | idant galėjus ilgiau sėdėti

Skęstančiam davė labai | ant darbininkų sprando, sa- 
žmonišką pagelbą—per gal- kys, kad mes esam Maskvos 
vą lazda pūkšt! Ir kada tas agentai, kad brukame Lie- 
atsipeikėjo, tada viens ki-Įtuvą svetimai diktatūrai, 
tam fašistiniais pirštais ėmė i Mes to nesibijom ir sakom, 
gerkles kutenti. Del šio į-1 kad JJetuv.a liks tik tada 
vykio net du “Vienybės” di-' laisva, kada nuvers fašistinį 

nes į režimą ir federatyvinis ry
šiais susivienys su Sovietų 
Rusija. Kitaip ji visada 
kentės priespaudą, ir dar 
ko, lenkišką priespaudą.

Paskutinis Brooklyno tau
tininkų ginčas del to, kas 
turi naudotis, be šios šalies 
kalbos, kumštininko Vinčos 
pelnu, aiškiai įrodė, kiek 
jiems rūpi “tėvynės” meilė 
ir savo brolis lietuvis, pa
puolęs išeivijos globėjų ran-

Į tokį išdavikišką Darbo Fe
deracijos lyderių kontraktą su 
kompanija New Orleans© gat- 

^-vekerių darbininkai tinkamai 
w atsakė, atmesdami tą sutartį 

1009 balsais prieš 87.
Pamatę tatai, juo labiau į- 

siuto samdytojai ir'jų įran
kiai, miestine policija, Wash- 
ingtono paskirta specialė po- 

a ir kiti galvažudžiai.
Iš Seattle’o federacinės 

’Elektrinių Gelžkelių Unijos 
‘' suvažiavimo Mahonas kaitino 
i telegrafo vielas, siųsdamas 

rūsčius įsakymus, kad streikie- 
riai turi pasiduoti, o tuo tar- 

? 'PU policija visu įnirtimu ėmė 
‘bombarduoti streikierių de- 
fnonstracijų mitingus troški- 

įn kančiomis, nuodingomis bei 
•^‘ašarinėmis“ bombomis, kū- 

rioinls. buvo klojama ant gat- 
Jr- vių bruko ne tik vyrai darbi- 

bet ir jų moterys irninkai

Nieko

lando

kiškus

25 nuošimčių uždarbio prie
do. Jie sumanė tokį humbu- 
gišką motormanų ir kondukto
rių balsavimą. Eidami į kom
panijos raštinę atsiimti savai
tinės algos, jie buvo verčiami 
pasisakyti už ar prieš streiką. 
Nors tokiu būdu “balsuojant” 
kiekvienam stojančiam už 
streiką grasino paleidimas iš 
darbo, vienok ir tai tik nedi
delė darbininkų dalis “balsa
vo” nestreikuot. Iš tos dale
lės federaciniai vadai-feikeriai 
padarė “didžiumą“ ir įsakė 
motormanams ir kondukto
riams po senovei vergauti.

Šią vasarą New Yorke Fe
deracijos lyderiai pagrasino įs
imesti iš unijos tuos elektrinin- 
kus, kurie atsisakys t naudoti 
skebinėse dirbtuvėse apdirb
tas medžiagas ir elektros įtai
sus, įvedinėjamus į naujai sta
tomus namus.

Ta šaika 1926 metais išdavė 
New Yorko požeminių gelžke
lių streiką, nei nebandydama 
“subvių“ darbininkus suorga- 
nizuot į uniją, o palikdama 
juos visuotinai kompanijų va
liai. ’

Elektrinių Gelžkelių Fede
racinės Darbo Unijos bosas 
Mahonas yra stambus šėrihin-
kas Philadelphijoj Mitten kon- kartą pabrėžia tą tiesą, kad 
troliuojamos gatvekarių kom
panijos, kuri nepripažįsta jo
kios darbininkų unijos; Maho
nas yra šalininkas Mitteno 
Plano, sulig kurio motormanai 
ir konduktoriai turi bendra
darbiauti su kompanija, žiūr 
rėti, kad jai daugiau pelnų 
įplauktų, o tuomet iš “sutau- 
pymų“ ir patiems darbinin
kams teksią kiek daugiau. 
Bet kadangi Mittenas kontro
liuoja ir Bostono ir Buffalo

nepaisant, betgi, 
yra užsikirtę ne

rti, o jų dvasią stiprina 
^evoliucinė, Cleve- 

suvažiavime sukurta 
Unijų Vienybės Sąjun-

kurios vyriausias vadas 
W. Z. Fosteris sako: Ne- 

; išvykite pardavi- 
federacinius vadus; vi

są kovą imkite į savo rankas,
o mes ir šimtai tūkstančių su 
mumis einančių darbininkų 
jums padėsime!

Bet Nevf< Orleans yra tik 
vienas iŠ 4 daugelio Amerikos 
;Darbo Federacijos judošystės 
pavyzdžių.

‘Ka’.p tik šiomis dienomis tie 
patys ‘federaciniai vadai par
davė Newarko, N. J., gatve- 

darbininkus, kurie ruo
šėsi streikuotą reikalaudami

Rugsėjo men. 5 d. Cleve- 
lande atsidarė penkių sa
vaičių Jaunųjų Komunistų 
Lygos mokykla, kurią lanko 
45 darbininkų vaikai. Jie 
suvažiavo iš visų Jungtinių 
Valstijų dalių ir mokosi bū
ti veikėjais Amerikos dar
bininkų judėjimo.

Bet, kaip praneša pačios 
Lygos Centro Komitetas^ 
mokyklai pristigo pinigų ir 
ji gali iširti be laiko, jei 
darbininkų organizacijos 
neateis pagelbon. Ūmai 
reikia ne mažiau $1,000. 
Prašoma aukų. Kurie tik 
suprantate reikalą tokios 
mokyklos, 
ti pagelbą.
Mokyklos Komitetui, 
4th St., Cleveland’, Ohio.

Pagelbekim jąuniems ko
votojams įgyti daugiau ži
nių iš klasių kovos lauko;

A. Jankauskas Išmestas 
iš Komunisty Partijos

prašomi pasiųs-
Siuskit tiesiai

2046

Amerikos Komun. Parti
jos Kontrolės Komitetas 
praneša, kad Antanas 
Jankauskas (Jenkins) yra 
išmetimas iš Amer. Ko
munistų Partijos už begė
dišką nepaisymą Partijos 
nusistatymo ir už išdavinė
jimą darbininkų reikalų.

Būdamas Distrikto An
tro (New Yorke), Sekcijos 
šeštos nariu, Jankauskas 
(Jenkins) tolydžio buvo 
lietuvių organizatorium A- 
malgameitų Unijoj. Jis va
žinėjo iš miesto į miestą, 
sųžiniai laužė Partijos nu
sistatymą ir tarnavo Hill- 
mano mašinai, gelbėdamas 
jai varyti pirmyn klasių 
bendradarbiavimo politiką 
ir išdavinėti darbininkų rei
kalus.

Pasirašo Chas. Dirba,
Amer. Kom. Partijosgatvekarių linijas, tai Maho- 

no unijos valdyba nutarė ir 
tuose miestuose niekad neor
ganizuoti tikrosios darbininkų 
unijos. .

Elektrinių gelžkelių darbi
ninkai yra daugiausia ameri
koniškas elementas ir viduti
niai pralavintas. Į O jeigu Dar
bo Federaciją šitaip elgiasi su 
jais, tai ką jau bekalbėt apie 
ateivius, negrus ir kitus dau
gumoj nelavintus darbininkus. 
Jie akių plotu visur išanksto 
parduodami kapitalistams.

Šitie ir kiti nuotikiai dar

Sekretorius.
m * *

pašalinti iš Parti-
Miller ir Sam Le-

Amerikos Darbo Federacija ir 
jai taikaujanti socialistai, ber
naudami buržuazijai, nebeno
ri kovot nei už paprasčiausius 
darbo žmonių padėties geri
nimus. Štai kodėl kairioji 
Darbo Unijų Vienybės Sąjun
ga liekasi vieninteliu židiniu 
klasinės darbininkų kovos už 
organizavimą neorganizuotų 
darbininkų ir už proletariato 
ekonominių mūšių laimėjimus 
šioje šalyje.

jos Bert
vich, kuriuodu seniau buvo 
Partijos Distrikte Antram 
atsakomingose vietose ir jas 
naudojo Lovestono skaldy
mo politikai. Pašalintas 
iš Partijos ir Louis Hendin, 
iš profesijos dentistas, už 
rašinėjimą į kontr-revoliu- 
cinį žydų laikraštį “For
ward” ir del broliavimosi su 
revoliuciniu darbininku ne- t/ v
prieteliais.

Sunki Kepejų Būkle
UKMERGĖ.—Ukmergėj dau

guma kepejų teuždirba tik . po 
70 litų mėnesiui. Iš 70 litų 
jokiu būdu negalima pragyven-

Darbdaviai be to dar kaip 
uktį darbininkams 

1 ’ i įmanydami

ti.
įmanydami^ si 
mokestį ir kaip 
skriaudžia darbininkus.

Kriaučių unijos organas 
“Darbas” rašo:

Austrijos fašistai vis la
biau ir labiau kelia savo 
galvą. Jie ne juokais yra 
pasiryžę pagrobti valdžią į 
savo rankas. Nesenai New 
Yorko “Times’e” 
grama, 
ma, ] 
dar kartą bandys pasigrob- munas teka ir Šešupe miela 
ti valdžią. Jų įrankiu yra plaukia—buvo 

,v a d i n a m a s “heimwehr,” 
ginkluotos • reakcionierių 
gaujos. ' '

Reikia pažymėti, kad už
pakalyje heimwehro judėji
mo stovi kataliku klerikalu C 
reakcionieriai, kuriems va
dovauja buvęs Austrijos 
premjeras pralotas Seipel. 
Tą kaltinimą faktais įrodo 
ne kas kitas, kaip tos pačios 
klerikalų partijos veikėjas 
M. Kunchak.

Heimwehro organas “Ti- 
roler Volksboten” rašo: 
“Mes turime įvykinti tvar
ką (Austrijoje) ir kancleris 
Seipel dalyvaus tos tvarkos 
įvykinime tiesioginiai ar 
netiesioginiai.”

Austrijos klerikalai yra 
susibūrę į taip vadinamą 
krikščionių socialistų parti
ją, kuri yra perdėm reakci
nė ir antisemitiška. Ta 
partija jau senai bū
tų įsteigus Austrijoje fašis
tinę diktatūrą, jeigu ne sti
pri darbininkų organizacijų 
pajėga. Darbininkų orga
nizacijos dabar ginkluojasi, 
kad atremti ginlduotą fa
šistinių gaujų pasikėsini
mą.

Ne tiktai Austrijoje kle- 
rikališki, reakcionieriai pa
sisakė už fašistinės valdžios 
formą. Italijoj, Lenkijoj, 
Ispanijoj, Vengrijoj jr Por
tugalijoj jų politika tokia 
jau. Visur jie rėmė ir te
beremia kraštutinius reak
cionierius, nuožmiausius 
priešus darbininkų klasės. 
Lietuvoje krikščionių de
mokratų partija visais ga
limais būdais prisidėjo prie 
valstybės perversmo ir prie 
fašistinės tvarkos sustipri
nimo. Katalikiška reakcija 

sustiprėjo po to, 
Vatikanas padarė su
su Mussolini o valsty-

rektoriai prasišalino, 
vietoj kalbėjus, kokią ap- 
švietą skleisti savu laikraš
čiu, nes “Vienybėj apart 
šmeižtų daugiau nieko nėra, 
užvirė kova, kad Vinča iš 
jų paspruko.

Reikia neužmiršti, kad 
panašūs gaivalai valdo visą 
Lietuvą. Apie rūpinimąsi 
liaudies reikalais negali bū
ti nei kalbos. Ten žmones 
kenčia badą, nes toki, kaip 
Grand Stryto elementai, 
kiaulišku gašlumu viską ki- 
ša tik savo skilvin. O jūs, N a K Arminas 
bicdnieji, stipkite badu, nes, jcarl Issocasons $2; K. Motu- 
mat, taip dievas liepė laiky-įza, A. L. D. L. D. $10.00; o. 
ti jus, idant nunirus ga- j žurienė, A. L. D. L. D. 12 A p- 
lėtumėt daugiau sušveisti 
dangiškų migdolų prie vieš
paties stalo, rojiškoms dva
sioms šokant visokias pa- 
kraipynes.

WILKES-BARRE, PA.
Kas Remia T. D. A. ir 
Gastonijos Streikierius

Liepos ir rugp. men. atėjo 
nors nedidelė parama nuo šių 
organizacijų ii- pavienių na
rių del Gastonijos streikierių 
ir T. D. A. J. Longonis $2;

skričio auka, .$10.00; ir ko- 
lekta $12.50; viso $22.50; 
Stala Petrovski $2.85; A.L.D. 
L.D. 229 kuopa, per J. Grigą, 
$10; per A. Kaspariūtę, iš 
Shenandoah, $6.40; per J. 
Kaspariūną $2.50; per A. Del
tuva, nūo A.L.D.L.D. Miners
ville, Pa., $10.76; A.L.D.L.D. 
97 kuopa $10; L.D.S.A^ 63 
kuopa $10.00; S.L.A. kuopa, 
A. Mockevičius, $9.00; per J. 
Raty, Edwardsville, Pa., $10; 
“Laisvės“ piknike surinkta 
$45.00; T. D. A. piknike $15.- 
52; per Lutasckienę, # nuo A. 
L. D. L. D. 128 kuopos, $5. 
Nors tai nedidelė auka, bet 
vis gi pasirūpino draugai ir ▼ 
draugės pasidarbuoti del gel- < 
bėjimo pastom jos streikierių 
ir T. D. A. Rašant šiuos žo
džius, gavau nuo draugės R. 
Lobcskienės $26.75, kuri pasi
darbavo po Nanticoke. Tai 
yra didelis pasidarbavimas 
drg. Lobcskienės. Reikėtų 
kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei imti pavyzdį iš 

Į drg. Lobcskienės, kuri į 
Supraskite, kaip ji dėjo trumpą laiką tiek daug surin- 

skrynion vainikėlį ir už ko-: į;0 diel Gastonijos streikierių. 
kį glieką laksto į aptieką. j į,0]įaus pasiliko blanką ir ža
lt* jeigu ne ta aptieka, tai da dar daugiaus pasidarbuoti, 
mergavaikįų būtų da dau- Tad jei mums rūpi išgelbėti> 
giau. Bet Čia eina kalba 16 Gastonijos streikierių nuo^ 
jau apie augštesnės klasės 
paneles, nes biednuomenės J'J 
merginoms aptieka nepriei-| 
narna. Skaitykime toliau:
“Panemunėj, krūmuos, Šančiuos, 
Pynės kojos su rąžančiais...
Ir pas kelmus ir pas tvoras 
Su butelkom sėdi poros...”

Matote, andarokus pakė
lė, rąžančius muleido—viską 
į krūvą sumaišė ir supynė 
naują poeziją... Fašistine 
padla prasmirdo visa Lietu
va, ir tie politiniai paškud- 
ninkai nesisarmatija girtis 
svietuį Panemunės darbais! 
Tai va, kokia žydi dora ku
nigų valdomoj Lietuvoj!

Fašistinis brudas apsėdo 
visą Lietuvos, kūną.. Jos 
turtas—žaliuojanti, m i š kai 
virsta šampanu ir orgijomis 
paupių krūmuose. Dieną 
bažnyčiose giedama—garbė 
dievui ant augštybės, o Va
kare verčiasi kūliais, kaip 
šliaužiu pulkas neršto lai
ku.

Moralis draugijos supuvi
mas pasiekė augščiausią 
laipsnį ir da nęsimato galo. 
Liaudis neša, kaip ekonomi
nį, taip ir dvasinį jungą.* Tą 
mato tik viena Komunistų socialistų 

| Partija ir veda griežtą ko-i ras”, 1883.

tilpo tele- Lietuvos oficialūs skaitli- 
kurioj pranašauja- nūs parodė, kad praeitais 

kad.šį rudenį fašistai metais visoj šalyj—kur Ne-

arti pus
penkto tūkstančio merga- 
vaikių. Jeigu ir toliau eis 
Lietuvos veisle tokiu keliu, 
tai sekančiai dainuosime: 
“Lietuva, tėvyne mūsų, tu 
benkartų žemė...”

O jeigu netikite, kad ten 
taip yra, tai paskaitykite 
sekančią Kauno poeziją:

“Švento Jono vakarėlį, 
Dėjau skrynion vainikėlį... 
Masco panie, už tą grieką 
Paskui laksto į aptieką. . . ”

! mirties, tai kiekvienas turime r 
pasidarbuoti, gauti parašų ir

I piniginės paramos. '
Edvvardsvillėj gana daug

| pasidarbavo drg. J. Ratys.
! Jis pirmas išpardavė kuponų 
knygutę $10.00. Daugelis 
draugų turi tokias knygutes, 
turėtų pasirūpinti išplatinti ir 
pinigus grąžinti greitai.

Visiems darbuotojams var-
I de Gastonijos streikierių ta-
■ riu ačiū. M. Žaldokas.

BERLYNAS.—Trečiadie
nį yVokietijoj suimta 20 as
menų. Jie kaltinami mo- 
narchistiniam suokalby ir^ 
padėjime bombų įvairiose 
valdžios įstaigose. Mano
ma, kad per jų pasidarba
vimą tapo nesenai padėta j 
bomba Reichstago name 
Berlyne.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

dar labiau 
kaip 
tartį

Rugsėjo 14 d.:
—Rusija paskelbiama buržu

azine respublika, 1917.
—Gen. Feng paskerdė 30,000 

darbininkų Changte mieste, 
Chini joj, 1927.
Rugsėjo 15 d.:

—Pasirodė pirmasis Lenkų 
laikraštis “Proleta-



šeštadienis, Rugs. 14, 1929

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas — 

New Yorko Universiteto 
Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę) 
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BR(X)KLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993
Mr. George Nobiletti yra įgaliotas 

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

Yorke, ir kitose žymiausiose 
mokslo įstaigose šioje šalyje. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs 
lumbijos Universiteto Mokytojų 
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius
jų dabar jau patys 
jis priruošė speciali

patieks greitą, nuo- 
kursą būsimiems sa-

Mr.
Co- 
Ko-

/

LAISVE
i i i

PusLpir Trečias

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS laukan bernai. Jei kuris nori 
pasilikti, privalo atidirbti, už 
butą 70 dienų metams.

Reakcija Šėlsta

KAUNAS.—Artinantis 1 d. 
rugpjūčio, mieste Įvyko darbi
ninkų kvartaluose kratos ir 
areštai. Areštuotos dvi darbi
ninkės, pas kurias policija be- 
krėsdama būk radusi atsišau
kimų Į kareivius. Be to, tūlą 
Švarcą policija areštavusi ir 
peršovusi, o paskiau pareiškė, 
kad esą Švarcas pasipriešino 
policijai. Peršautasai Švarcas 
nugabentas ligoninėn. Polici
ja užklupo liepos 30 d. darbi
ninku susirinkimą, 
visus susirinkimo 
skaičiuje 26 asmenų,
Areštuotus kaltina dalyvavus 
slaptame susirinkime.

Buožėms Rojus

GRIŠKABŪDIS.—Čia aps
čiai randasi buožių, kurie sam
dosi po keletą darbininkų. Ber
nui i metus\ moka 400—450 
litų, o tarnaitei—300-350 litų. 
Už tą algą darbininkai gauna 
dirbti nuo tamsos iki tamsos, 
o tarnaitės dar ir naktimis tu
ri grįžę iš laukų atlikti namų 
ruošą. Klasinis darbininkų 
susipratimas: žemas ir pasi
priešinti buožių išnaudojimui

Bernų Streikas

Didesnėje Rytų Galicijos 
dalyje vyksta visuotinas žemėk 
ūkio darbininkų streikas. 
Streikui vadovauja Selrobas. 
Daugely vietų įvyko susirėmi
mai su policija, kuri gina 
streiklaužius. Bovrecko aps
krityje susirėmimo metu daug 
darbininkų ir policijos sužeis
ta.

nesugeba.
Policija 

dalyvius, 
areštavo.

Santikiai Aštrėja

Žvalgybininko Darbeliai

ROKIŠKIS.—Balandžio 
baigoj Rokiškyj nusišovė Juo
dytė, žvalgybininko Čėsnos 
meilužė. Prieš nusišaudama 
pasisiuvo sau “mirties marški
nius” ir užėjusi pas žvalgybi
ninką Čėsną atsinešė iš jo bu
to sau brauningą. Rytojaus 
dieną ji paskambino telefonu 
Čėsnai, kad jis ateitų pas ją. 
Ir kaip čėsna turėjo įeiti į jos 
kambarį, ji šovė sau krūtinėn 
ir po kelių dienų mirė, 
na, kada ji persišovė,
“paskolintąjį” brauningą atsi
ėmė atgal. 
Čėsna žino, 
gaus kitą, o brauningą reikia
pirkti, brauningo gauti negali
ma.

pa-

Čės- 
savo

Žvalgybininkas 
ką daro: meilužę

de 
šimtį metų daugiausia mokino lietu 
vius. Daugelis 
mokina. Todėl 
muzikos kursą.

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

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

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

L Muzikos teorija; visuotina mu
zikos istorija.

2. Klausos lavinimas; ritmas.
3. Muzikos rašymas, diktavimas i r; ajstas Visai Nepakenčiamas

Sugavome Judošių

KRAKIAI.—Mes susekėme, 
kad švendas šepselis yra 
bjaurus šnipas-provokatorius, 
palaiko santikius su žvalgybos 
valdininku, kuris dažnai užei
ga pas jį i kepyklą pasiteirau
ti apie komunistui veikimą. 
Vieną kartą Šepselis buvo pa
gautas su žvalgybininku ruo
šiant areštams sąrašą. Jis nu
rodinėjo, kur ir ką galima ras
ti. Be to, keletą kartų buvo 

i Šepselis sugautas šnipinėjant 
I po draugų langais.

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

yra parodęs, jog pa-

Dear Sir:
Kindly call at my home in re

gard to piano lessons.

Name -----------------------------

Address

Telephone

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

Prof. MYRON KORYKORA
BALSO—SMUIKOS— 

PIANO STUDIJA

> 417 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

8 Blokai nuo Marcy Ave. elevei- 
terio; 3 blokai nuo 14th St. sub- 
vės.

Pirmos Klasės Chorvedys 
Taipgi yra dainininkas ir koncer

tų muzikantas

Daviniais, gautais iš įvairių 
kaimų, matyti, kad santikiai 
tarp žemės ūkio darbininkų ir 
buožių vis labiau aštrėja.

Bernai Streiką Laimėjo

Lenkijoj Kavos apskrityje 
vieną mėnesį streikavę bernai, 
streiką laimėjo, 
vimai patenkinti, 
kestis pakeltas.
pripažino profsąjungų atstovy
bę. žovkivšino ir Tomašovo 
apskrityse bernai dar tebe
si r e i k u o j a. —“Balsas.”

Visi reikala- 
Darbo mo- 
Darbdavis

Gudriai Sugalvota ,

Iš Vaizgučių dvaro varomiA. L D. L D. ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
IG. BACHES, Sėkr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J. 
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

XII APSKRIČIO REIKALAI Į

A. L. D. L. D. XII Apskri
čio veikiantis komitetas laiky
tam savo posėdyj nutarė, kad 
būtų parašyta trumpa per
žvalga iš veikimo A. L. D. L. 
D. XII Apskričio komiteto šių 
metų ir kartu bus atsakymas 
tiems, kurie mano, kad A. L. 
D. L. D. XII Apskričio komite
tas neturi “veiklumo ir apsuk-j 
rūmo.”

Trumpai pasakius, komite-į 
tas visus tarimus Įvykino gy- 
veniman metinės konferenci
jos. Laiko posėdžius ir deda! 
visas pastangas, kad kuopos!, .. . M M 
nenupultu narių skaičium, bet | zu2, , J N. M. u. 
jos augtų. Turėjom paskaitų 
maršrutą, kurios kuopos pildė 
komiteto tarimą ir konfercnci-; 
jos, padarė pasekmes (?—I . . .
Red.). Buvo surengtas pikui-1 tojus. . Prie tos kovos reikia

TROŠKŪNAI.—Dabar buo
žės visą pieną išveža į pieni
nę. Darbininkus maitina pie
no pasukomis, kurios sugadi
na vidurius. Maistas pas buo
žes dabar labai nešvarus, ne
skanus ir nemaistingas. Dra
bužiai irgi visai suplyšę. Pa
reikalavus geresnio 
buožė tiesiai^drožia:
jieškok kur tau geriau 
valgyti.”

valgio, 
“Pasi

duos

Žymiai Pablogėjo

GRUZDŽIAI.—Po fašistinio 
perversmo mūsų būklė visai 
pasidarė nepakenčiama, 
gas visai dabar menkutes 
ka. Tarnaitėms temoka 
bar 200 litų metams ir 
nams 200-300 litų,
dabar žymiai žiauresni pasida
rė.'

Al- 
mo- 
da- 

ber-
Buožės

randasi “springšapė,” kurioje 
dirba apie 200 darbininkų; 
randasi stiklinė, bet jau treji 
metai, kaip nedirbu; plieno 
dirbtuvė, kurioj dirba 50 dar
bininkų, ir kitos, mažesnės, 
kuriose dirba po kelioliką 
darbininkų. Randasi trys me
džio sandėliai, kuriuose taipgi 
dirba po kelioliką darbinin
kų. Paprastiems darbininkams 
moka nuo 35 iki 65 centų į 
valandą. Amatninkai .’gauna 
nuo $1 iki $1.50 į valandą. 
Gyventojų randasi 8,000 ir 
bažnyčių įvairių tikybų net 17, 
kurias gyventojai palaiko. 
Taipgi užlaiko ir visą admi- 
nistratyvį aparatą, kuris jau 
nėra toks mažas.

Nuo Monongahela šešios 
mylios randasi Sandon Valley 
Camp Coal Co. Lietuvių ran
dasi mažai, bet ii’ tie miega. 
Kurie dirba ant mašinų, tai 
gauna po 10c nuo tono, kurie 
lioduoja, tie gauna po 53 cen
tus nuo tono, dirbantieji pikiu 
—73c nuo tono; dieniniai— 
po $4 ; lauke dirbantieji 
$2.80 iki $3.75. Dirba 
4 00 darbininkų.

Toliaus randasi Gibson 
na.
moka po 9 centus nuo tono, 
koduotojams po 50c, po pikiu 
69c. Kitose kasyklose po ma
šina moka 8 centus, lioduoto- 
jams 49c ir po pikiu 67J/>c. 
Viduj “leiberiui'” moka $3.75.

Lietuvių daugiausia gyvena 
Bentlevillėj. Randasi lietuvių 
kliubas, bažnyčia su lietuvių ir 
lenkų kunigu.

CASTON ROPSEVKB

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

■į>'
i

Jau Trys Mtcai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei_____ $1.56

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

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

Argentina

nuo

mai- į
Ant mašinų darbininkams |

GERAI PATAIKO!

Kadangi šioj apielinkėj yra 
dauguma sunkaus darbo dar
bininkai, mainieriai, ir jie,yra j 
labiau išnaudojami, negu ku-| 
rioj kitoj industrijoj organi-; 
zuoti darbininkai, nes U. M. į 
W. of A. likosi tik ant popie- Į 
ros unija arba duoklių mokė-| 
jimo institutas, anglių viešpa
čių Įrankis, o Boylanas ir jo 
visa kompanija niekas dau
giau, kaip tik anglių karalių 
agentai, jiems ištikimai tar
nauja, parduodami darbinin
ku reikalus,—tai mainieriams 
tik viena išeitis tėra—organi-

Toliaus, už metų laiko, šioj 
apielinkėj visoj kietųjų anglių 
industrijoj bus streikas, bus 

i kova mąinierių prieš išnaudo-

kas naudai A. L. D. L. D. XII 
Apskričio, L. D. S. A. ir K. P. 
Lietuvių Sekcijos. Piknikas 
buvo pasekmingas, kokis yra 
senai buvęs XII Apskrityje. 
Antras piknikas, (“Laisvės” 
naudai, kur daugiau kaip du 
tūkstančiai buvo žmonių ir 
naudos nemažai liko “Lais
vei”; moralė nauda buvo ga
na didelė. ' \

Laike specialio A\L. D. L. 
D. vajaus gauta narių kuopo
se apie 40. Bet reikia pasa
kyti, kad tik viena kuopa iš
pildė savo kvotą, tai 97, Ply
mouth, Pa. Wilkes-Barre 43 
kuopa iki pusei kvotos dasi- 
varė. Mažesnės kuopos gavo 
po 2-3 narius. O didžiosios 
kuopos nepasirodė šiame va
juje ir nesirūpino gana veikti 
del organizacijos labo. O kon
ferencijoj daug bartis mokėjo, 
kad komitetas neveikia ir taip 
pat per spaudą.

Prie spalių mėnesio vajaus 
rūpestingai ruošiasi komitetas. 
Visoms kuopoms yra išsiunti
nėta laiškai ir dienos paskir
tos, kad rengtų prakalbas drg. 
Senam Vincui. Komitetas dės 
pastangas, kad maršrutas bū-

rūpestingai rengtis. Unijos 
viršininkai nieko' nesirengia. 
Ne tik kad jie nesirengia, bet 
jie deda visas pastangas, kad 
tik sudarius didesnes pinkles, 
kad tik greičiaus sulaužius 
streiką ir sugrūdus darbinin
kus už menkinusį atlyginimą 
į kasyklas. O kad pasekmin-j 
giaus prisirengus prie kovos,' 
reikia daugiau klasinio supra
timo, klasinės apšvietos. Kaip 
tik ir yra Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, kuri duoda nariams kas 
metai už $4 ar $5 vertės kny
gų, tik už metinės mokesties 

didelė dovana 
darbininkui ir 
Tad visi likite

Rugpjūčio 21 d. Mononga- 
I hela angliakasių unijos V Dis-,' 
! trik to ponai buvo atsilankę ir Į 
Į norėjo sutverti čia uniją. Su
sirinko tik 37 darbininkai. Vir
šininkai pasakojo visokias ne
sąmones. Rugsėjo 4 d. vėl su
rengė prakalbas, į kurias atsi
lankė tik 16 darbininkų. Vie
nas darbininkas tiems ponams 
pastebėjo, kad jie eitų organi
zuoti darbininkus ten, kuršim-l 
tai dirba, tuomet nereikėtų' 
darbininkų jieškoti, jie patys- 
sueitų į mitingus. Tai virši
ninkai tą darbininką išplūdo.

Tie ponai pasakojo, stačiai 
nesąmones. Sakė, kad visi 
profesionalai, biznieriai ir kiti 
turi susirašyti ir paduoti pra
šymą prezidentui Hooveriui, 
maldaujant, kad jis neleistų 
darbdaviams kapoti darbinin
kų uždarbį. Ar tai reikia di
desnių juokdarių, kaip Levviso 
agentai.

| on ai u s
Jie agituoja profesi- 

maldauti prezidentą, 
kad jis užtartų darbininkus'ir 
neleistų darbdaviams numuši- 
nėti jiems algas. Kiekvienas 
darbininkas supranta, kad čia į 
tik juokdarių darbas.

Vieton Mainierys.

kiekvienam
darbininkei.
organizacijos nariais, padėkite 
ruoštis prie kovos ir sunkios 
kovos.

L. D. XII Apskričio 
Komitetas:
Gudišauskaš,Org. D.

Sekr. J. Vitkūnas, 
bin. Sekr. J. Kuncevičius.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji go
riausio 
navimo

kainą,

nuliild'mo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

patar- 
ir už

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

•f Grand St., Brooklyn, N. Y. “CxERAI 
I 'PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
į kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 

j CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
I lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
į nes už penkių blokij nuo mano biznio 

| ; kostumeriai ateina ir saujomis po 
i penkis cigarus ir po daugiau pasii- 
I ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
į : myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
• tinka kad jie malonus ir dūmai 

AROMATIŠKAI kvepia.”

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

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

*■

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

kapinių 
už žemą

Street
PA.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZ1i.1

Buožės Nesamdo

MAŽEIKIAI.—D augelis 
biedniokų savo vaikus, atėjus 
pavasariui, atėmė iš 
norėdami atiduoti, 
per piemenis, 
reikia badauti, 
buožių piemenų 
Biedniokų vaikai 
vaikšto gatvėmis, 
džiaugiasi, kad Lietuvoj gerai į pavienių narių, kad imtumėtės 
gyventi, o darbininkų vaikai * 1 ' 1 ' 1 ' 1 ’ " '
nudriskę siūlosi buožei už pie
menį tik “už pilvą” ir tai 
že neima.

MONONGAHELA, PA

nes
Bet

mokyklų, tų vienas iš pasekmingiausių. 
buožėms 
namuose 
daugelis.

nesamdo. I
apiplyšę j
Fašistai . visų A. L. D. L.

Prie darbo turi prisidėti ir 
kuopos, vienas komitetas, be 
kuopų, negalės padaryti sėk
mingą 'maršrutą.

Tad mes kreipiame domę 
’ . D. kuopų ir

buo-

ba- 
pa-

Buožės ir Jų Komitetas

VABALNINKAS.—Su 
duoliams šelpti komiteto 
gelba buožės rūpinasi gauti
sau darbininkų vien “už pil
vą.” Tie darbininkai, kurie 
atsisako eiti pas buožes “iš 
pilvo” tarnauti yra visaip per
sekiojami. Jų tėvam ir arti
miems šitas komitetas tuoj at
sisako duoti pašelpą. Buožės 
džiaugiasi, kad jie turėsią 
tektinai darbininkų “už 
vą,” o baduoliams šelpti 
mitetas jiems pritaria.

uz- 
pil- 
ko-

už darbo kiekvienoj kolonijoj, 
kad išgarsintumėt gerai pra
kalbas. Garsinimas turi būt 
vedamas ne tik išdalinime la
pelių, bet ir žodžiu visiems 
darbininkams, kur tik susitin
ki, kviesti į prakalbas. Taip 
veikiant, visados bus pasek
mės, tik visiems reikia dirbti.

Komitetas nutarė, kad vi
sos kuopos pasirūpintų sureng
ti viešas diskusijas įvairiais 
dienos klausimais. Mažesnėms 
kuopoms pagelbės komitetas, 
jei tas bus reikalinga. Jau 
nekurios kuopos nusitarė reng
ti diskusijas ir turi išrinkę ko
mitetus. Taigi komitetas pasi
rūpins parinkti klausimus dis
kusijoms ir bus išsiuntinėta 
kuopoms.

Iš šio. miesto ir ąpielinkės 
darbininkiškoj spaudoj nesi
mato jokių žinių. Mat, čia ir 
lietuvių mažai randasi—tik 
penkios šeimynos ir vienas pa- 
vienys. Taipgi nesiranda jų 
tarpe nei žmonių, kurie galė
tų rašinėti. Vienas randasi, 
kuris galėtų rašyti, bet jis 
bažnytinis, todėl tuo darbu 
neužsiima.

Nuo Monongahela trys my
lios randasi Courtney. Nors 
čia taipgi nedaug lietuvių, bet 
randasi S. L. A. 92 kuopa, A. 
P. L, A. 11 kuopa ir A. L. D. 
L. D. 61 kuopa. Daugelis lie
tuvių priklauso prie visų trijų 
kuopų. Visos trys kuopos tu
ri apie šimtą narių. Tuo tar
pu čia randasi apie 30 šei
mynų. Visi gyvena sutikime 
ir bendrai veikia.

Čia randasi viena plytnyčia, 
kurioje dirba trys ar keturi 
lietuviai, bet jaunuoliai, senes
nių nėra.

Monongahela dirbtuvių ran
dasi daugiau. Yrą liejykla, ku
rioje dirba 
kų, kurioj

Parašė A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 2Oc

ciniame

kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu-

nistii Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

Už Ką Jie 
Giria Jj?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

LABAI
rodoma

svarbi brošiūra. Joje nu
Trockio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritika 

jo paklaidų. Matysite, kode) Troc-

DABAR Trockis Jau Kontr-rcvo-

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

LAISVĖ

apie 600 darbinin- 
lietuvių dirba du;

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y,

j | John Naujokas
i i Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 

_ j, i Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

Į yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

I riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 
Taip pat progresyviškas lietuvis, 

i užlaikytojas general krautuvės ir lai- 
' vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
Į177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
i senai užlaiko Jono—John’s Hand 
i Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
1 visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

$1,000 Tik Už 60 Cent®
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųl 
vidurių užkietėjimo, skilvio hemali- 
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 mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

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

I

Lietuvaitė Fotografistė 
fotografuoju, didinu ir numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedllio- 
a*ia nuo 9:80 iki ( vai. po platu

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAB!

WILKES-BARRE, PA.
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Puslapis Ketvirtas Šeštadienis, Rugs. 14, 1929
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(Tąsa)
“Petrukas, kaip ir kiti durneliai, džiau

giasi tik savo narsumu, o už tai papuls 
kada nors į jų nagus ir padės savo galvą 
arba kalėjime supus,” atsakė senukė. “Ar 
nepamenate, kas buvo penktais metais? 
Dar ir dabar kiti tebesėdi kalėjimuose. Ką 
čia ta biednuomenė padarys. Pas juos ka
riuomenė, ginklai, o šie su plikomis ranko
mis. Prieš veją nepapūsi.”

“Nemoku aš su tavim ginčytis, motin, 
bet pabandyk tu pakalbėti su Petruku, 
kuomet jis pareis, tai pamatysi, ką jis tau 
užgiedos. Sako, mes, girdi, suorganizuo
sime kariuomenę iš darbininkų ir tuomet, 
paėmę patys caro ginklus, mes galėsime 
prieš juos pačius atsukti. Petrukas sako, 
kad tie laikai jau nebetoli, kad mes visi dar 
jų sulauksime.”

“Eikit, jau eikit,” ginčijo senukė Mikai- 
lovienė. “Pliauškiate tik niekus. Geriau 
perspėtum vaiką, kad neįkištų kur savo 
nosies. O dar ir jis pats padeda jam 
džiaugtis nebūtais dalykais.”

Tuom tarpu už durų pasigirdo keno tai 
žingsniai.

“Štai jau tur būt ir Petrukas parbėga,” 
skubinai pradėjusi ruoštis prie virtuvės ta
rė senuke. “Užsiplepėjome. Dar nei va
karienės jam nepašildžiau.”

Per duris linksmai įbėgo Petrukas, ap
kabindamas ją ir apsukdamas apie save 
karštai kelius sykius pabučiavęs paklausė.

“Na, o kaip tau, mamyte? Ar sveika 
šiandien?”

“Ačiū, sveika, sūneli,” glostydama jo 
galvą tarė Mikailovienė.

Petrukas, pribėgdamas prie Mikailovo ir 
papurendamas jį už pečių, paklausė:

“Sveikas, tėveli. Na, kaip tau šiandieną 
sekėsi darbe?”

“Gerai, Petreli, kad tik sveiki, tai ko jau 
čia daugiau ir begalima norėti.”

Petrukas dabar tik pastebėjo sėdinčią 
prie kito galo stalo nuleidusią savo galvą 
Marytę.

“Tai čia ir viešnią turite, o aš nepastebė
jau. Tamista atleisite man už nemanda
gumą,” atsiprašydamas tarė Petras.

Marytė nedrąsiai linktelėjo galva nedrįs
dama pakelti savo akių.

“Ne, Petruti, čia ne viešnia,” šypsoda
masis tarė Mikailovas. “Aš parvedžiau 
tau naują sesutę. Dievas susimylėjo ant 
mūsų, kaip mama sako, ir atsiuntė ją 
mums į Zofijos vietą.”

Po vakarienei, kuomet Marytė su Mikai
lovienė triūsėsi apie virtuvę plaudamos in
dus, Mikailovas papasakojo Petrui apie ne
laimingą Marytės padėtį. Petras, klausy
damas tėvo pasakojimų, su kiekviena mi
nute darėsi nervingesnių. Atsikėlęs smar
kiai žingsniavo iš vieno kambario galo į 
kitą. Jo akyse tarytum žaibavo keršto 
ir neapykantos žaibai. Kuomet Mikailovas 
pabaigė savo pasakojimą, Petras, kietai 
sugniauždamas savo kumštį ir augštai iš
keldamas ją, suriko:

“Prakeikti niekšai, legališki žmogžu
džiai! Ateina jūsų galas. Atsakysite jūs 
prieš liaudį už savo bjauriuosius darbus.”

Mikailovas su žmona prirengė Marytei 
nakvynę ir, padrąsinę, išėjo į savo miega
mą kambarį. Marytė, nors dabar jautėsi 
kaip naujam gyvenime, bet, sėdėdama ir 
giliai įsmeigusi savo akis į liepsnojančią 
krosnį, negalėjo pamiršti savo visų pergy
ventų nelaimių. Negalėjo sulaikyti savo 
ašarų, kurios be perstojimo riedėjo per jos 
veidą. Petras, kuris dabar triūsėsi prie 
savo rašomo staliuko, pažvelgęs į Mary
tę ir pastebėdamas ją verkiančią, prisiar
tinęs prie jos paklausė:

“Ko tamsta verki? Nusiramink, miela 
'drauge. Aš girdėjau nuo tėvelio apie 
tamstos nelaimes ir giliai savo širdyje už

jaučiu tamstai, bet juk verksmu negalima 
tų visų blogumų pataisyti. Verkimas, tai 
yra vienas iš blogiausių žmonijos silpny
bių, kuri iš dalies ir palaiko tą taip pilną 
vargo, kančių ir ašarų gyvenimą. Nuliū
dimas ir ašaros priveda žmones prie galu
tino jų vilties nupuolimo, iš ko, žinoma, 
paeina ir šimtai saužudysčių. Bet argi 
saužudystėmis mes galime pakeisti tą taip 
supuvusį surėdymą? Ne! Valdančioji 
klasė, toji niekšų, žmogžudžių klase, nuo 
kurios ir tamsta, kaip pasakojo tėvelis, 
turėjai panešti nemažai kančių ir ašarų, 
tik saldžiai nusišypso j a, matydami, kaip 
jų aukos žudosi. ' Jiems yra daug malo
niau matyti saužudystę, negu pasipriešini
mą iš savo vergų pusės. Ar tamstai ne
nuobodu klausyti mano pasakos?” many
damas, kad savo kalba užgauna Marytę, 
paklausė jos Petras.

“Ne, nenuobodu,” šluostydama savo aša
ras, tarė Marytė.

“Taigi nusiramink, tamsta,” arčiau pri
sitraukdamas savo kėdę ir atsisėsdamas 
prie Marytės, traukė toliau Petras. “Tams
ta turėtum žinoti, kad tokių arba tam pa
našių atsitikimų, kaip tamstos, yija šimtai 
ir tūkstančiai kasdien šitame kapitalisti
niame surėdyme. Juk tai paprasti kasdie
niniai nuotikiai. Visas blogumas tik tame, 
kad darbo žmonės, būdami tamsūs, nežino
dami kitokio išėjimo, vien tik verkia, ken
čia ir aimanuoja. Taip kenčia nepažinda
mi tikrojo kovos kelio. Miršta badu seni 
ir maži darbininkų klasės nariai. Badau
ja, kenčia šaltį neturėdami’ geros pasto
gės; skursta per savo visą amžių. Užten
ka tik pažiūrėti į vieną darbininko arba 
biedno valstiečio šeimyną, ir tamsta per
sitikrintume), kad jų visas gyvenimas su
sideda vien tik iš vargo, kančių ir ašarų. 
Vien tik ašaromis ramina save milionai 
vargdienių. Kuomet aš kasdien matau tas 
jų ašaras, tą jų kūno ir dvasios silpnumą, 
mano krūtinėj gema piktumas. Dažnai ne
noromis išsiveržia žodžiai: žmonės, ko jūs 
verkiate? Argi iki šiol jūs dar nesuprato
te, kad iš jūsų skurdo, iš jūsų vargo, iš jū
sų ašarų jūsų išnaudotojai vien tik gar
džiai šaiposi? Darbininkai turi susiorga- 
nizuot ir su tąja jų milžiniška organizuota 
jėga bus lengvai galimi nuversti tą dabar
tinį supuvusį ir niekam netikusį surėdymą 
ir sutverti naują pasaulį, naują tvarką, 
kurią mes vadiname komunizmu.”

(Tąsa bus)

neturėsianti už ką maisto nu- streiko, kad privertus kompa- 
sipirkti, lai ateinanti į kleboni- niją laikytis sutarties.
ją ir jis duosiąs pavalgyti. Jos 
broliui įsikišus ir kunigą pa
juokus, išėjo iš stubos.

Apart pinigų rinkimo, varo 
ir agitaciją, kad lietuviai sa
vo vaikus leistų į parapijinę 
mokyklą. Jis išsiuntinėjo vi
siems, kurių tik antrašus su
gaudė, laiškus, kuriuose nuro
dinėja, kad būtinai reikalinga 
leisti vaikus į parapijinę mo
kyklą, nes tik ji galinti palai
kyti lietuvybę, o kitaip čia lie
tuvybė išnyksianti, nes iš Lie
tuvos naujų žmonių neatva
žiuoja, o kurie čia augę ir lan
ko viešas mokyklas, tai ištau- 
tėja.

Tai tik 
komunistai ir jų spauda kvies
davo, kad laikytųsi darbinin
kai vienybėj, nes kitaip pra
laimės. Tas išsipildė. U. M. 
W. A. vadai galutinai suskal
dė uniją į lokalinius kontrak
tus ir dabar jau užmokestis 
mokama pagal boso norą.

Dagys.

Šių masinių mitingų tikslas 
—apkalbėti G astenijos strei- 
kierių padėtį, nušviesti reak
cijos kilimą prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą šioje ša
lyje ir kartu organizuoti dar
bininkų spėkas prieš kylančią 
reakciją..

Visų darbininkų pareiga da
lyvauti tuose masiniuose mi
tinguose.

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedaliomis pagal sutarti

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

BALTIMORE, MD.
Kunigo Gudrumas

Vietos parapijonai pradėjo 
niurnetj, kad jie moka ir mo
ka į parapiją, tuo tarpu sko
los nei kiek nesimažina. Ku
nigas, išgirdęs tokį parapijo
nų niurnėjimą, sugalvojo nau
ją būdą dar didesniam pasipi
nigavimui. Jis pradėjo baž
nyčią maliavoti ir paskelbė, 
kad jos numaliavojimas lėšuos 
10,060 dolerių, kuriuos dabar 
parapijonai turi sumokėti. O 
kadangi parapijonai taip grei-

CLEVELAND!) ŽINIOS
Svarbus Pranešimas

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ
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LAPKRIČIO VEJAI
Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai, 
Lietuvą perpūsk it kiaurai.
Visos jos kerčios jau pripelėję, 
Pūskit, plikykit, net iki kaulų.

Pūskite; pūskite, lapkričio vėjai,
Neškite viltį kovojantiems broliams, 
žvilgančiais lordais varnai važinėja. 
Duonos kąsnelio neturi varguolis.

Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai,
Į kamerų langus atskriskit, kaip paukščiai, 
Gaivinančio oro pripūskit kalėjimus. 
Trokšta, kaip žuvys, kovos mūsų aukos,

Jumi, mylimieji, lapkričio vėjai, 
Tegu prisipildo žemė ir dausos.
Jumi fabrikuose darbininkai gėrėjas.
Jie jūsų švilpimo kaip muzikos klausosi. 

Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai, 
Neškit stiprybes mums iš rytų: 
Ten darbininkai, sako, laimėję, 
Ten jie išbridę jau iš vargų.

Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai, ' 
Atsimenam, septynioliktais metais 
žaibais ilgasparniais blizgėjot 
Po Rusijos platųjį kraštą.

Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai, 
Atsimenam, aštuonioliktais metais 
Net į Lietuvą jūs atbildėjot 
Ir virė kova, ir žibėjo mūs akys.

Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai, 
Kibirkštį neškit mums iš rytų;
Pleškantį gaisrą kartą regėję, 
Argi užmiršim grožį liepsnų ? 

Pūskite, pūskite, lapkričio\vėjai, 
Bijosi tavęs mūs juodmarškiniai; 
Ilgai, oi ilgai juos penėjom, 
Laikas pajudint dvokiantis kinis.

Pūskite, pūskite, lapkričio vėjai!
Pūskite, švilpki! drąsiai, galingai;
Slegiančią tvanką gana jau kentėjom,

■ Audrą supūskit mums perkūningą.
Žaibas.

(“Kolektyvas”)

tai jau nesigriebia mokėti, tai į juokų.
kunigas vaikštinėja po stubas 
ir renka pinigus. Jis pas kiek
vieną reikalauja dešimtinę, 
bet jeigu kuris pradeda skųs
tis, tai jau nusileidžia iki pen
kinei, bet be penkinės neina iš 
stubos. Suprantama, vaikšti
nėdamas užeina ir į tokias stu
bas, iš kurių liepia išeiti per 
tas pačias duris, per kurias į- 
eina. Tuomet kunigas išeida
mas pasako: “Gerai, aš da
bar išeisiu, bet mes dar susi
tiksime aname sviete ant die
vo sūdo.”

Vienoje skuboje buvo net

Rado du vaikinus ir 
I vieną merginą. Pradėjo iš jų 
'reikalauti pinigų. Vienas vair 
! kinas pasakė, kad jis duoda 
du doleriu ne kaipo kunigui 
ir bažnyčiai, bet kaipo lietu
vis lietuviui, bet su bažnyčia 
nieko bendro nenori turėti. 
Kitas griežtai atsisakė duoti. 
Mergina davė du doleriu. Tuo- 

įmet kunigas prašo pas ją dar 
dolerį, nes iš stubos negalįs 
eiti be penkinės. Mergina 
pradėjo skųstis, kad ntažai pi
nigų turi ir visąx savaitę rei
kės maitintis. Tuomet kunigas 
liepia nepaisyti, duoti, o jeigu

Masiniai mitingai įvyks 
d. rugsėjo (utarninko vakare) 
šiose vietose :

Grdina Hali, 6021 St. Clair 
Čia mažai yra lietuvių, ku-jAve.

rie savo vaikus leidžia į pa-i Hungarian 
rapijinę mokyklą, didžiumoje | Buckye Rd. 
leidžia į viešąsias. Nes para- • Ukrainian 
pijinej mokykloj yra kelios'burn Avei 
davatkos, kurios daugiau nie-[ Hungarian 
ko nemokina, kaip tik poterių rain Ave. 
ir vaikai, užbaigę tas mokyk- 

nieko nežino, apart pate
kai bėj i m o.
Lietuviškas Skaptukas.

Hall, 11123

1051 Au-

Hali, 4309 Lo-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

las, 
riu

Dom 
i l asm e r

Spiro 
Ave.

Ludowy, 71st St. ir 
Ave.
Hall, 3804 Scovil

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
'Pel.. Stagg 3842

Telefonai: So. Boston 16G2—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi- 

ir geriausių pirkinių, kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

mo

WILKES-BARRE, PA.
šioje apielinkeje eina strei

kas judamųjų teatrų. Darbi
ni nka i streikuoja prieš n u ka
pojimą algų. Tas įvykis pa
liečia apie dešimtį miestų. 
Streikas prasidėjo 2d. rug
sėjo. Publiką, pritarianti or
ganizuotiems d a ]• b ininkams, 
turėtų sustoti lankius teatrus, 
kur tik randasi krutarnieji pa
veikslai. Atsisakymas publi
kos lankyt teatrus, operuojan
čius su streiklaužiais, privers
tų bosus skaitytis su darbinin
kais. O kad visi teatrų lanky
tojai tą žino, tai neabejoti
na, nes streikicriai “poste- 
rius” turi prikabinę prie karų 
ir pastatę ant gatvės arti te
atro.

mą.
savo

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)“BALSAS

VĖL naujų naujienų
PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau
sių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

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

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

Telephone, Stagg 5633
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Stagg

5043

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

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

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

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .....................$1.75
6 menesiams........,..$1.00

Adresas užsisakyt “Balsų”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs-

.berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsų,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžių.
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6 MATTHEW P. BALLAS i!

Čia reikia biskį priminti 
apie mainierius, kaip jiems 
kapojamos algos Glen Alden 
Coal Co. Penkių metų kont
raktas rodo, kad už kiekvie
ną pastatytą stulpą angliaka-1 
sys turi gaut mokestį pagal ■ 
rašytą sutartį ir stulpo ilgu-!

Bet minėta kompanija 
darbininkams tik moka 

trečias statytas stulpas.
Ir tai ne pagal sutartį su uni
ja, o kiek bosų loska, nes skir
tingai kiekvienam mainieriui 
moka. Tai kompanijoms va
lia sulaužyt rašytą sutartį ir 
peržengt įstatymus.

Antras numušimas užmokės- 
ties, tai už atmetimą akine-) 
nų iš anglių, kuriu randasi ne-j 
mažai tam tikruose sluogs- 
niuose. Už mastus, kiek tolu-1 
mo dirbamame pleise mainie- 
rys išima anglis ir yra įrašy
ta į kontraktą, kad turi gaut 
mokestį. Bet dabar nemoka.

Kontrakte įrašyta, kad 
kompresą, vėją, del gręžimo 
skylių turi kompanija duot an
gliakasiams veltui, bet dabar 
atima apie dešimtą nuošimtį iš 
uždarbio.

Dabar pažiūrėkime, ką da
ro U. M. W. of A. vadai, tai 
yra, Lewis, nacionalis prezi
dentas ir pirmo distrikto pre
zidentas Boylanas, kad pri
verst kompaniją pildyti sutar
tį ir nelaužyt įstatymo. Ogi 
nieko. Nei žodžio neparašo 
maįnierių žurnale, nei prisi
mena, kad jei kompanija nesi
laikys sutarties, tai jos valdo
mose kasyklose šauks genera- 
lį streiką. O gal sakysite, 
kad nabagai nieko nežino apie 
darbininkų skriaudimą. Jie ži
no viską, nes angliakasiai 
bruzda, nori, kad streikas bū
tų iššauktas ir pažymėtos są
lygos atgautos ir šios kompa
nijos viena maina streikavo 
tris dienas. Bet kada kiti dir
ba, tai ir minėtos mainos dar
bininkai sugrįžo į darbą be 
jokių laimėjimų.
niai U. M. W. of A. vadai tik 
tam ir yra, kad su demorali
zuoti darbininkus, kad per 
streiką nieko nelaimėtu. Tik 
duokles atsiima, o kad kom
panija laužo uniją, tai jiems 
ne galvoj. Tą pačią procedū
rą sulaužymui unijos vartoja, 
kaip ir minkštųjų anglių ka
syklose. Ten būdavo vienur
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’atarnauju visiems be skirtumo I 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-“ 
aras dieną ir naktj. Darbą at-į 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas Į 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. |
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734 Grand Street 
BROOKLYN. N. Y.

♦ n—an ■

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

numuša mokestį, kitiems at- lleJame> 
ima tam tikras sąlygas. O (orderius).
vadai nešaukdavo generalio

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 

kaipo užsakymus

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

“LAISVE”
llllllllllllllllllllllllllilllllll^

Greitai ir Pigiai Persiunčia i

50
100
200
300
400

Litų

Litų
Litų
Litų

UŽ $ 5.50 500 Litų už 51.75 ♦
už 10.75 600 Litų uz 62.00
už 21.00 700 Litų vuz 72.25

vuz 31.25 800 Litų už 82.50
už 41.50 900 Litu c.

vuz 92.75
1000 Litų už 103.00

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

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, i< f ft
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nIŠ LIETUVOS
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Bri>oklyn, N. Y.
Grove St.

Remiate Savo Tautieti!

644 Driggs Avenue,
Ridgewcodo Skyrius: 258

VIETOS ŽINIOS
Plėšikas Policmanas

I

>

uor

Užtiko $200,000 Vagystes

SPRAGINIMAS”, moderniškiausi

Mirė
B 3

MONTREAL, CANADA

kuopos parengimuose

Blate

AijLiiAirvciio, ii puaojni" o./ ,

te į mūsų kuopą, o užsimokėję nio netrukdo, turi pastovų dar-i 
■ • « /♦» -a M > • i I L — 2 _ . * _ Y * — _ * _ 2 —1_ _ -1- * 1 >

cigaretose darytose senoviniu budu.

hmm

PUIKUS- PASIRINKIMAS 
SKRYBĖLIŲ ir kepurių$2.50 

$3.00 
$3.40 
$4.25 
$5.10 
$5.95
$6.80 
$8.50

$2.85 
$3.50 
$4.00
$5.00
$6.00
$7.00 
$8.00 
10.00

I

iki 
už 
už 
už 
už 
uz 
už 
už

MŪSŲ KAINOS: 
nupiginta 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės

Išdirbėjai Augštos Klasės Skrybėlių ii- Kepurių

“It’s toaste

Visados rasite gana spalvų 
ii' stilių sulig savo 

patiklumo

Užeikite apžiūrėti ir pasi
rinkite vertes savo pinigų. 

Tikimės Jus Matyti.

Sun-Tan Yra Madai
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Policmanas John 
paprastais civiliais 
apsirengęs, atkišo 
pieno išvažiotojui Harry Fein- 
manui, 4 vai. ryte, užvakar, 
ties Ocean Parkway ir Ave. 
Z, Brooklyne, ir pareikalavo 
dviejų bonkų pieno be pinigų. 
Gavęs pieną, policmanas kiūti
no sau atgal. Tuo tarpu iš 
užpakalio šoko jam ant spran
do pieno išvažiotojas, partren
kė ant žemės ir ūme murdyti. 
Policmanas, pagaliaus’ ištrūko 
ir pabėgo. Bet susikibimo 
vietoje liko jo revolveris, iškri
tę raktai ir užrašų knygutę, 
šiuos įrodymus Feimnanas pri
statė Į policijos nuovadą, ir 
plėšikas policmanas tapo areš
tuotas ir suspenduotas 
tarnybos iki teismui.

Dowling, 
drabužiais 

revolverį

Medaliai Mandagiausiems 
Policmanams

Mandagiausias policmanas 
visuose Didžiojo New York o 
penkiuose “borough’uose” 
gaus po aukso medalį, $5 iki 
$20, iš turtingo biznieriaus 
Nathano Hirscho fondo.

Slaptoji policija 
$200,000 vertės vogtų perlų, 
deimantų ir kitokių brangu-- 
mynų, kuriuos iš plėšikų buvo 
supirkę Louis Sternberg ir 
David Saffer, savininkai Jew
elers’ Exchange, 75 Bowery, 
New Yorke. Savininkai areš
tuoti.

Katarina Gustis, 65 metų, 
8724 Jamaica Ave., mire 11 
d. rugsėjo; bus laidota 14 d. 
rugsėjo šv. Jono kapuose. Lai
dotuvių apeigom rūpinasi gra- 
borius J. Garšva. x

Kas Veikiama A. L. D. L. D. 
137 Kuopoj

Rugsėjo 1 d. minėta kuopa, 
vadovaujant drg. Zuperkai 
ir dalyvaujant kitiems drau
gams, surengė diskusijas te
moj “Tikėjimas ir patriotiz
mas,” kurios, matyt, turėjo 
gerų pasekmių. Publikos pri
sirinko pilnutė salė ir užinte- 
resuota atydžiai sekė diskusi
jų eigą, išreikšdama savo min
tį su įvairiais klausimais, kas 
žymiai išjudina žmogaus pro
tą, padaro tyresniu veikiman, 
jieškojiman tikros teisybės, 
atsiekti to, kas priguli paverg
tam ir paniekintam darbinin
kui. Tikėjimo ir patriotizmo 
gynėjai, nerdamiesi iš kailio, 
stengėsi sumušti darbininkų 
tiesą, kurią gynė viepintėlis 
drg. Zupcrka, bet, matyti, bu
vo prisirengęs, kad vienas į- 
stengė sumušti kunigų ir kapi
talistų “vaiską.” Laukiame ir 
daugiau tokių diskusijų.

Malonu pastebėti, kad ir 
priešingo nusistatymo žmonės, 
išgirdę tvirtais faktais parem
tus atsakymus ir perstatymą 
žiauraus kapitalistinio surėdy
mo, pradeda linkti tiesos jieš
kojiman darbininkiško išsiva
davimo. Todėl gyvas žodis 
reikia kuo tankiausia ir visur

. • Ad. No. E-53
Naujos Jėgos Silpniems 

ir Pasenusiems
Senesni Žmonės, ar tie, kurių spėkos nyk

sta, ar kurie kenčia nuo alpino nusilpnėji
mo. bus maloniai nustebinti pamatę, kaip 
Kreitai jio nuo Nuga-Tone pasijaus stipres
ni ir labiau energiški. Tuojaus seka žymus 
pagerėjimas apetito, virAklnimo pairimai i Iš
nyksta, inkstų ar pūslės suerzinimas pa
lengvėja, galvos skaudėjimas ir vėmimas iš
nyksta, konstipacija lieka nugalėta, miegas 
pasidaro labiau poiisingas ir gaivinantis ir 
padidėja svoris liesų, sumenkusių žmonių.

Ką Nuga-Tone padarė del tūkstančių žmo
nių, rodo laiškas p. Wm. J. Hopper, Lum
berton, N. C., kuris sako: “Afi niekad ne
vartojau tokių vaistų, kurio taip priduotų 
spėkos ir gyvumo, kaip Nuga-Tone. AA esu 
64 m. amžiaus ir ėmiau tik 20 dienų, bet 
jaučiuos tiek jaunas ir energiškas, kaip knd 
buvau 26 m. amžiaus.” Tai yra paprastos 
pasekmės ėmimo Uuga-Tonc ir tie, kurie 
nori būti stipresni ir sveikesni, turėtų tuo
jaus pabandyti tuos vaistus. Jūs galite gau
ti NugarTono visur, kur tik vaistai yra par- 
dayipėjami. vertelga gaus do.l jūsų iš 
urmo vaistines.

PRIETARASRASALINTAS LIETUVIS GRABORIUS
IH BALZAMUOTOJAS

ūitikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiauyfas ir už prieinamą 
kaina. Nubudimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

Netikras padorumas yra, relikvija senovės prietaro. AMERIKOS INTELIGENCIJA prasiskyni kelią 
užsilaikymu geriaus sveikatai ir tyro pasitenkinimo, paranku ir išmintingu budu apsirengimu maudantis.

tą spraginimas padare
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retę.— Progresas padaryta. Mes pašalinotn nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
tos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

_____________________________ cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

H S TOASTED

“It’s Toasted” — fraze išaiškinanti tą ekstra 
spirginimo (toasting) procesą atatinka išdirbe- 
jams Lucky Strike Cigaretų. Geriausi tabakai 
—Smetona To Vaisiaus—yra moksliškai su*, 
manyta kiaurai perkaitint mažiausia 260— 
daugiausia 300 laipsniu Fahrenhait. Ta tikrą 
ekspertiška regulacija tokios augštos tempera
tūros prašalina netyrumą. Daugiaus negu obalsis, 
“Jis Spragintas” (It’s Toasted) yra pripažintas 
milionu kaipo labiausia moderniškas žingsnis 
cigaretų išdirbystei.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific tinklą N. B. CTstoties.
1929. The American Tobacco Cq., Mirs.

naudoti per diskusijas, pra
kalbas ir prie kiekvienos pro
gos, kur ant vietos išsiaiškina 
nesusipratimai. Raštas to ne
atliks, ką gali gyvas žodis.

Šios diskusijos paskatins ir 
daugiau patraukti į mūsų kuo
pos judėjimą žmonių ateinan
čiais surengimais! Todėl kas 
nebuvo šiuo sykiu—turi gailė
tis, o dar labiau—neatėję ant 
kitų diskusijų, kurios bus dar 
įdomesnės. Tad kviečiu visus 
atsilankyti Į ant mūs parengi
mų ir diskusijų ir išreikšti sa
vo nuomonę akivaizdoj publi
kos. Čia visiems yra pilna 
laisvė drožti, ką tik nori, nie
kas nevartos lazdos, kaip kar
tais klebonijoj ar špitolėj, 
keptelėjus teisybes kartų žo
delį. Visokių pažiūrų žmones 
mūsų 
yrą gerbiami, kaipo lygūs, 
skriaudžiami darbininkai, nes 
visi mes norime gyventi, kaip 
žmonės, todėl visų darbininkų 
pareiga vienytis ir išsiaiškint 
nesusipratimus bendruose susi
rinkimuose, kas atsibūna vi
suomet. Marcet 12-a St. Lau
rent g. einant.

Kuopos susirinkimai atsibū
na kiekvieno mėnesio paskuti
nį nedėldienį, 10 vai. ryte.

Tad norintieji patapti ap- 
švietos ir progreso nariais-ša- 
lininkais, ateikite ir įsirašyki- O kuriuos aplinkybės gyveni

ginčai ir 
sienos už 
aiškinosi

rių simpatija ir lyg nukrypi
mas į Sūnų ir Dukterų ir Pa- 
šelpinę draugijas, o tuorn, ži
noma, atšalimas nuo mūs kuo
pos. Taipgi dauguma mūsų 
narių sudaro tenai tvarką, kai
po nariai, ir dirba jų dvasioj, 
pašvęsdami savo jėgas jų la
bui, organizavimui ir ugdini-i
mui jų jėgų. Dėlto praeitame I Tautų 
kuopos susirinkime kilo drg. darbo 

iškelti tuo klausimu 
prispirti nariai prie 
netaktišką elgimąsi 
tuorni, kad, girdi,

mes turime jas užkariauti ir 
paversti darbininkiškomis 
draugijomis. Bet kuomet bu
vo pareikalauta drg. Z. įro
dymų, ką jie ten veikia karia
vimui už darbininkišką kryptį 
ir traukimą, tai pasirodė, kad 
nieko, o dar atbulai, nesirū
pindami kuopos dalykais, nu
dardėjo tarnauti svetimiems

1 dievams. Tas labai apgailes
taujama, kad šulai krypsta, o 
jų vietas turės užimti nauji. 
Tie neaiškumai reikia išlygin
ti vardan kuopos ir vienybes.

Atėjus rudeniui, veikimas 
gyvėja, bet reikia lavinti ir 
auklėti daugiau progresyvių i 
veikėjų, kuopos tvarkytojų, o j 
tą kaipxtik rudenio ir žiemos 
sezonu galima atlikti per spe- 
ciales pamokas ir praktiką.

tik $1.50 už metus, gausite 
kelis sykius daugiau vertės 
gerų, naujai išleistų A. L. D. 
L. D. knygų.

Nes kas atsilieka nuo pro
greso, tas turi kentėti ir, galų 
gale, žūti. Tad verčiau ko
voti ir laimėti, o ne pasiduoti 
amžių kančioms, t nekantriai 
laukiant šaltos mirties. Turi 
būti visai žmonijai rojus ant 
žemės, o ne parazitų-turčių 
saujelei.

'Paskutiniu laiku kuopoj pa-! 
&ireiškė, dalinai, nekuriu: na-

bą ir jaučiasi savyj darbinin
kišką pareigą ir norą—kvie
čiu drąsiai išsireikšti ir prisi
dėti, nes be vadų ir tvarkyto
jų organizacija nukryps, nu
krypus ar pavargus seniems 
šulams, nesant priruoštų nau
jų, jaunų ir energingų drau
gu, idėjiniai nesulaužomų.
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339 South 2nd Street
HLADELPHIA, FA.

TELEFONAI«
R’eyNtone —Main
Bell..

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

Yc,i k.

9669
Oregon 5136

REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
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. Ncdėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

iNTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

KREIPKITĖS 1 DR. Z f NS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų,

Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padideju- 
,iaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 

žarnų ir Mčšlažarnčs, Reumatizmo, Sciatica. 
ių Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs šer

iu esate nusiminą, aš galiu jums pagelbsti, 
‘.ančiai v\ rų ir moterų buvo pasekmingai pa- 
i a, su g .rais 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. ZLNS—Specialistas Jau 25 Meta;
110 East IGth SI... tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 I’. M. Nedėlloj 9 A. M. iki 4 P. M.

Ab.vbto Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo 
šių
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio

gale

Tela Giijcnpomt !1C42

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Naų 
biznĮ.

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

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

Tarkitės sn inninit del
Apatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainom.
sekančiu adresu:

Jie Rūpinasi
.. .. . . i LietuvojKapitalistų suruošta prie į

I

Sąjungos “tarptautinė 
k o nf e re ne i j o j, ” kuri ą

remia ir social-iašistai, pasisa
kė pfrieš žemes ūkio darbinin
ku. draudimą.

Nors kaimo biednuomene 
kenčia didelį vargą, fašistų 
valdžia, kaip Voldemaras pa
reiškė, žemės mokesčius padi
dins: “Teks’ didinti i 

nepaprastai
yra žemes mokestis, 
sako p. Voldemaras, 
mokestis bus padidintas. Be 
to, miestuose bus apdėtas mo
kesniais nejudinamas turtas.” 

—“Balsas.”

ajamas. 
žemas 

todėl,” 
“žemės

WZt

Kat> yra žmogaus amžinas priedas?—fialtlh. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. liet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Coir? PnwrWc (Miltelius nuo Šalčio) jokių Šalčių ne- 
UWullb Lwilfi lUHuLld bijo. Už 75c už baksą Hpsiginkl»ok 

nuo savo amžino priešo!
I centai už skrynutę) yra tai kanuoli prie!

Uak/U LsitA iuuo utą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
6102 Grand Avenue151 Metropolitan Avenue { 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GKEENPOINT 1411
K*.inp«n Cleraonl Avmjb« 

TKI.EPHONEi JUNIPER »7»«

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

_ ___ __ ____ ________ ORDER BLANK __________________ 
v>nifcu« »u urvo adrcHU, užrašykite:

Ai, £e*d*Q panirkięn, titinčiu junta VIEKĄ DOLEKI, už kur| Malonėkit tian 
prisiųsti URPAN’fi COLD POWDERS ir URBOLA, »a viaaia auivdymxto, 
kalu vartoti. 
Vardas

Na.

Miešta*

___ et. ®r Av«.

MERICAN-L1THUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M()KyKLA 8U REPUTAC1JA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., 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
ciales klases moterims. Leidimas ir ulganSdinimas užtikrintas. KJa- 
&£s dienomis ir vakarais.

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

New York City
SKAITYKIT IR 

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

i

353 GRAND STREET
BROOKLYN, N- Y



V T-

Puslapis šeštas LAISVE Šeštadienis, Rugs. 14, 1929

VIETOS ŽINIOS
Visoms Darbininkiškoms Organizacijoms ir Darbininkams, 

Kurie Nors Kiek Turi Klasinės Sąmonės
Akivaizdoje kėsinimosi nu-1 bendrą susirinkimą išdirbimui 

žudyti trylika geriausių ir iš-1 būdų pagelbos iš visų šių or- 
tikimiausių Gastonijos streiko; ganizacijų narių: T. D. Apsi- 
vadų per kapitalistinį teismą ! gynimo, A. L. D. L. D. kuo- 
ir akivaizdoje siautimo orga-! pų, L. D. S. A. kuopų, Aido 
nizuotų policijos ir fabrikantų j Choro, Lyros Choro ir kitų or- 
razbaininkų gaujų, kurios pa- ganizacijų ir pavienių asme- 
staromis dienomis ne tiktai nų, kas tiktai stato sau už tik- 
kad sunaikino unijų ofisus ir,šią gelbėjimą Gastonijos kan- 
pašelpos įstaigas, bet taipgi kinių.
kėsinosi išžudyti visus veiklos-1 Susirinkimas įvyks ketvirta- 
niųosius streiko kovoje darbi-I dienį, 19 d. rugsėjo, “Laisvės” 
ninkus,— i svetainėj.

Tarptautinio Darbininkų! Todėl visų minėtų organi- 
Apsigynimo L. S. 17 kuopa, at-lzacijų nariai būtinai padėkite 
sižvelgdama į tą visą kruviną visus kitAis reikalus į šalį, o 
kovą Gastonijos streikuojančių I būkite susirinkime, 
darbininkų, nutarė sušaukti i Kp. Sekr. B. Krasauskas.

Draugai, j Komunistu 
Rinkimą Bankietą Šį 
Vakarą, Brooklyne

Šį vakarą įvyksta komunis
tų rinkimų kampanijos ban- 
kietas Williamsburg© Darbi
ninkų Centre, 56 Manhattan 
Avė., Brooklyne. Apart ge
ros vakarienės ir įvairios pro
gramos, tame bankiete sakys 
prakalbas drg. W. W. Wein- 
stone, Komunistų Partijos 
kandidatas į miesto majorus, 
ir Fred Biedenkapp, general is 
vedėjas kairiosios Nepriklau
somo čeverykų Darbininkų 
Unijos.

Bankiete, apart kitų darbi
ninkų, ketina būti daug šiau- 
čių, minėtos unijos narių. Tą 
uniją, kuri laimėjo tiek daug 
streikų paskutiniais laikais, 
kaip žinoma, apniko šniukšti
nėti Washingtono valdžios a- 
gentai. šalies vyriausybės yra 
įsakyta, kad čeverykų fabri
kantai sulaužytų sutartis, pa
darytas su šia unija. Bet jo
sios nariai nieko nepaiso ir 
pasiryžę per kovą išlaikyti sa
vo organizaciją.

Jžanga į šią pramogą tiktai 
75 centai. Kiekvienas brook-
lynietis lietuvis darbininkas 
turi atsilankyti; artimiau su
sipažinti su kitų tautų drau
gais kovotojais; parodyti ben
drą frontą prieš chuliganus si
onistus ir policinius užpuoli
kus, kurie šiomis dienomis vis 
didesniu įnirtimu siaučia prieš 
komunistinius darbininkus, 
daužydami mūsų mitingus, a- 
reštuodami kalbėtojus.

Darbininku Literatūros 
Draugijos 1 Kp. Nariams
Kuopos Vajus Dar 
Nepasibaigė

Primoname, kad paskutinį 
šio mėnesio ketvergą (26 rug
sėjo) įvyks reguliariškas pir
mosios kuopos susirinkimas. 
Pereitame susirinkime prie 
kuopos prisirašė kiek tiek nau
jų narių, šiuo tarpu kuopa 
turi pasimok ėjusių už šiuos 
metus narių 140.

Tai dar tolia šaukia iki 200 
narių. O kuopa būtinai turi 
turėti tiek narių.

Į sekamą susirinkimą, kaip 
girdėjome, naujų narių atsives 
draugė J. Bondžinskaitė ir dar 
keli draugai (K. Jankaitis, 
Dovydaitis ir kiti). Jau da
bar laikas jieškoti naujų na
rių. Prastai pasirodys tie se
ni nariai, kurie nedalyvaus 
šiame vajuje.

Be to, dar mes galime pra
nešti linksmą naujieną, kad 
sekančiame pirmosios kuopos 
susirinkime dalyvaus drg. Jie- 
va Bimbienė, kuri sakys pra
kalbą. Jinai nesenai sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos. Ji . darys palyginimą, 
kaip darbo žmonės gyvena 
vienoje ir kitoje šalyje.

Draugės J. Bimbienės pra
kalba, be abejonės, bus labai 
žingeidi. žinoma, į kuopos 
susirinkimą gali atsilankyti ir

Kaltinamasis Teisėjas
Teisia Kitus

Teisėjas F. X. Mancuso nu
teisė 2 iki 4 metų į Sing Sing 
kalėjimą vieną privatinį ban
kininką, J. V. Lago. Pastara
sis žinojo, kad jo bankas jau 
stovi bankrūte; bet vis ėmė 
“taupymui” (tai yra, nusuki-

Darbo Federacija Pardavė
Staten Island Bušą Streiką

Aštrėja Pogromai Policijos, 
Sionistų ir Socialistų 
Prieš Komunistus

3,000 darbininkų ketvirta
dienio vakare susirinko į Ko
munistų Partijos mitingą atvi
rame ore, ties Stone ir Pitkin 
Avės., Brooklyne. Tai buvo 
ne vien komunistinės rinkimų 
kampanijos mitingas, bet taip 
pat ir demonstracija prieš 
Anglijos imperializmą Palesti
noje ir kitose kolonijose ir 
prieš to imperializmo talkinin
kus žydų sionistus ir socialis
tus.

Keli šimtai sionistu ir sočia-! 
listų bandė suardyti šį masinį 
mitingą. Bet kairiųjų darbi
ninkų sargyba buvo, kaip ge
ležiniu lanku, apsupusi susi
rinkusius, ir patriotiškieji juo
dašimčiai nieko negalėjo pešti 
iki 10:45 vai. nakties. Tada 
jie pasišaukė policiją. Polici
ninkai, kaip žvėrys, puolėsi 
buožėmis trankyti, kaip tik 
papuolė ir kur papuolė, klau
sytojus ir kalbėtojus; virš 20 
darbininkų bjauriai sumušė; 
vienam paleido kraują iš gal
vos; kitą taip primušė, kad jis 
pakritęs kiek laiko gulėjo be 
žado, tai buvo drg. Sam Co-

mui) pinigus iš žmonių.
Juokas betgi tame, kad pats 

teisėjas Mahcuso yra kaltina
mas suktybėse City Trust 
Kompanijos banko, iš kurio 
jis, būdamas direktorium to 
banko valdybos, gavo $7,400 
“amžinosios,” jokiu turtu ne
užtikrintos paskolos. Tokia 
paskola skaitoma šmugeliu, 
graftu, ir daugiau nieko. City 
Trust Bankas, .kaip žinoma, 
buvo nubankrūtuotas per įvai
rias suktybes, ir žuvo trejetas 
milionų žmonių pinigų.

Pieno Klastuotojai Sumoka 
$800,000 Gralio, kad 
Galėtu Fušeriuot Pieną

Miesto sveikatos komisionie- 
rius Dr. Wynne įteikė apskri
čio prokurorui Bantonui skun
dą prieš vadinamą Milk Chain 
A ss o c i at i o n, 17 5 5 B ro a d w ay. 
Ta organizacija per metus iš- 
Aikolektuoja $800,000 iš 200 
pieno biznierių, kurie jai mo
ka duokles, po 2 iki 5 centų 
nuo kiekvieno parduodamo 
pieno “keno” (dešimties ga
lionų). Yra supratimas, kad 
tai yra šaika, kuri iš surenka
mų pinigų papirkinėja valdiš
kus pieno inspektorius, kurie 
užtat leidžia vandeniu pra
skiesti pieną, maišyti papras
tų riebalų prie sviesto, k ląs
tų oti Smetoną ir tt.

Prie tos šaikos priklausę 
buvusieji valdiški New York© 
pieno inspektoriai, Danzigeris 
ir kiti, kurie pagarsėjo pirmes
nėse pieno klastose su ima
mais kyšiais iš praskiesto ir 
šiaip netikusio pieno pardavi
nėtojų.

Užmušė Teisėją, Kuris 
Neužsimokėjo Graveriams

Iškyla aikštėn, kad ne. savo 
mirčių mirė, bet buvo užmuš
tas žemojo teismo teisėjas,

Amerikos Darbo Federaci
jos atsiųstas į Staten Islandą, 
T. J. Lyons, Vežėjų Unijos 
prezidentas, liepė mesti strei
ką ir grįžti darban porai' šim
tų šoferių sustreikavusių prieš 
Tompkins Bušų Korporaciją; 
jis pareiškė, kad streikas bu
vęs neįgaliotas ir neteisėtas, 
šoferiai buvo sustreikavę, kad 
priverst korporaciją pripažint 
uniją ir pridėt uždarbio.

Korporacijos pirmininkas M. 
T. Gordonas paskelbė, kad .jis 
nepriims atgal į darbą nei vie
ną iš streikavusių.

Nau jas ' nach ai iškas darbi
ninkų pardavimas iš Darbo 
Federacijos vadų puses.

RACHUN BROTHERS

263 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 
MAGIŠKI DAIKTAI 

PINIGŲ LOŠĖJAMS!
Vaktuokito gudrių kazirninkų trik- 
sus. Prof. Kitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kazirninkai savo trik- 
sus padaro. Kaina .$1. Mažai jau 
tebeliko. Pirmutine knyga, kuri taip 
išaiškina viską. 217-29

REIKALAVIMAI
REIKALINGA merginų prie gero 

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

SALES—PARDAVIMAI I
PARSIDUODA kandžių ir Tee Cream Į 

storas, yra fountain ir carbonator, i 
atdaras langas, 4 kambariai gyveni
mui. Kreipkitės po num. 99 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. 218-20

hen.
Magaryčioms prie to, poli-

magistratas Andrew B. 
rery, New Yorke. Jis

M ne
buvo

LIETUVIŲ VALGYKLA |
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku ; 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne 
kučiuoti su kitais, arba ramiai naši 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin 
šit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

8

! Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SPORTAS
SUPLIEKTAS VOKIEČIŲ 
ČAMPIONAS

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 prieinama.

217-19
PARSIDUODA restoranas. Geros į- 

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

217-19
PARSIDUODA užeiga, biznis geras 

ir gera proga pirkti. Pardavimo 
priežastis—savininkas delei nesvei
katos išvažiuoja į šiltą kraštą. B. 
Paul, 131 Brunswick St., Jersev Citv, 
N. J. 217-19

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
GRABORIUS

(Undertaker)
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie h plet; 2-8 po piet.
Ketvergaiu ir uuhatomi* iki C 
Penktadieniais ir 
culyg sutartie*.

vai.
sekmadieniais tik

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

4416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

cija dar areštavo šešis darbi
ninkus, jų tarpe ir drg. Har
old Williamsa, Komunistų 
Partijos distriktinį negrų or
ganizatorių.

šitaip užpulti darbininkai, 
suprantama, negalėjo stovėti, 
kaip avių būrys. Jie gynėsi; 
ir teko matyt, kaip vienam iš 
žiauriausių užpuolikų taipgi 
pradėjo bėgti iš makaulės rau
donas skystimas.

Bet žydų sionistų šaika su 
socialistais ir po išblaškymui 
šio mitingo nenurimo. Jie 
leidosi į pogromą, ypač prieš 
komunistinius žydus darbinin
kus Brownsvillej, Brooklyno 
dalyje. Ten jie siautė dar 
kelias valandas.

sutikęs augštiems demokratų 
politikieriams New Yorke iš
mokėti ■ $3(),0fl(), jeigu išnau- 
jo bus paskirtas į magistrato 
vietą. O kuomet, su jų pa- 
gelba, vėl tapo įsodintas į tei
smo “sostą,” tai nenorėjo ar 
negalėjo išmokėt žadėtos su
mos politiniams grafteriams. 
O jie keršydami pasamdė 
gengsterius, kurie ir užpampi
nę Macrery.

Tą istoriją buvo laikraš
čiuose paskelbęs advokatas 
Ed. V. Broderick. Demokra
tų politikierių užtarytojas ap
skrities prokuroras H. W. 
Hastings užvedė prieš tą ad
vokatą bylą už “apšmeižimą.” 
Bet dvi grand džiūrės, viena

_v. „ . . po kitai, atsisakė nukaitinti
Išdaužė ir Kitą Mitingą acJv. BroderickfJ> num any d a-

Tą patį vakarą policija su mos, kad jis viešai paskelbė 
sionistiniais fašistais ištaškė ir teisybę apie minimo magistra- 
kitą Komunistų Partijos mitin-|to mirtį ir apie jo nelaimingą 
gą atvirame ore, ties 10th St. I įsipirkimą į teisėjo vietą.
ir 2nd Ave., New Yorke, kur 
dalyvavo virš 500 darbininkų, 
šičia policija darbavosi su to
kiu jau žiaurumu, kaip ir 
Brownsvilles mitinge; nustū
mė nuo platformos ir apdaužė 
drg. B. Lewisą, negrą komu
nistą kalbėtoją.

Nušovė už Būtlegerio 
Apiplėšimą

SI aptas m ū nšai no šin k u oto j as, 
301 W. 52nd St., New Yorke, 
suriko pažįstamam policmanui 
Schuchmanui: “Mane apvo
gė!” Policmanas leidosi vy
tis du vyru, bėgančiu su sun
kiais nešuliais, ir ėmė šaudyti. 
Vieną, Daniel Flynną, nušo
vė; kitas pabėgo. Plėšikai 
bebėgdami numetė ant šali
gatvio 125 butelius degtinės, 
išplėštos iš minėtos smuklės. 
Tapo areštuota smuklininkas

Atrys Tuffy Griffiths, 184 
svarų, taip supyškino Vokieti
jos boksininką čampioną dak- 

i tarą filosofijos Lud. Hayman- 
1 na, 199 svarų, kad nejauku 
i buvo ir žiūrėti. Ketvirtame 
raunde, Madison Square Gar- 
dene, New Yorke, ketvirtadie
nio vakare, Griffiths buvo pa
skelbtas laimėtojum per tech
nikinį “n ak autą.”

O tas pats Haymannas nc- 
i taip jau senai buvo nukurnš- 
čiavęs Maxą Schmolingą Ber- 

! lyne. •!
Nedyvai, kad Schmelingas 

taip išsisukinė.jo, nenorėdamas 
Įstoti kovon su Šarkiu.

Šarkis buvo Griffiths© mu
lky tojas-patarėjas prieš Hay- 
I manna. JCK.I »-

i ! —   ---------------------------------------------------------- 2Z Z

Gelbėjimas Palestinos Žydu 
ir Arabu Darbininką

Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba (Workers’ International 
Relief), 1 Union. Sq., New 
Yorke, išleido atsišaukimą, 
kad darbininkai aukomis su
šelptų arabus ir žydus darbi
ninkus Palestinoje, kenčian
čius nuo Anglijos imperialistų 
ginkluotų užpuolimų ir nuo 
buržuazinių žydų sionistų, ei
nančių išvien su angliškuoju 
imperializmu toje šalyje.

Vardan Anglijos kapitalo 
ir jo tarnų sionistų įsigalėji
mo Palestinoje, kaip žinoma, 
Anglijos kariuomenė ir orlai- 
vininkai galabija ne tik ara
bus valstiečius ir darbininkus, 
bet lygiai ir žydus komunis
tus ir šiaip klasiniai sąmonin
gus tos tautos darbininkus, 
stojančius už Palestinos paliuo-

paŠalinė publika pasiklausyti ir jo tarnautojas, pas kuriuos savimą iš po svetimų imperia- 
prakalbos. rado ir daugiau alkoholio. listų ir sionistų letenos.

PA RSI DUOT) A 14 ET U V IšK A S 
RESTORANAS

Visai pigiai galima pirkti resto
raną, puikiai naujai įtaisytą, su vi
sais parankumais, geroj vietoj, lietu
viais ir kitom tautom apgyventą. 
Biznis Įdirbtas, galima daryti gerą 
pragyvenimą. Pardavimo priežastis 
—savininko nesveikata. Pasinaudo
kite proga ir greit atsišauki!. Mrs. 
O. Tamolevičienė, 92 Lawrence St., 
Lawrence, Mass. 216-21
PARSIDUODA restoranas, geroj 

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė . /

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
JERSEY CITY, N. J.

A. L. D. L. D. 16 kuopos susirin
kimas Įvyks ateina itčioj subatoj, 
rugsėjo 14 <1., 7:30 vai. vakare, uk
rainiečiu svetainėj, 160 Mercer St. 
Visi nariai malonėkit atsilankyt, nes 
turim labai svarbių, reikalų, kuriuos 
jokiu būdu negalim atidet iki kitam 
susirinkimui. Taipgi skolingieji na
riai, neužmirškit atsinešt pinigų ir 
užsimoket už šiuos metus mokesčius. 
Draugai, atminkit, kad šis menuo 
yra paskutinis del užsimokėjimo me
tiniui mokesčiui; ir kurie šį menesi 
neužsimokes, tie turės niokot po 50 
centų įstojimo. A.L.D.L.D. 16 kp. 
valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9 kuopos susirinkimas bus pa- 
nedėlj, 16 rugsėjo, Liaudies Name, 
8th St. ir Fairmount Ave. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai malonėkit 
atsilankyti ir naujų narių atsivesti. 
Sekr. Ig. Aleksiejus. 218-19

TŪMYKJT, parsiduoda
PUIKI FARMA PIGIAI

Farmą arti cementinio kelio 
(statė road). Geri marketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemes; 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 stu- 
boj ir tvarto. 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, kąd likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirūdys kup
rių 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)

GREAT NECK, N. Y.
Rasi randavo ja geras kambarys,

garu apšildomas, su visais paranku- 
mais, puikioj vietoj, parankus susi
siekimas i visas dalis miesto. Gali 

Į atsišaukti viena arba dvi ypatus. K. 
1 Tisbkus, 4 Steamboat Rd., Great 
į Neck, N. Y. 217-19

PHILADELPHTEČIAMS ir 
ARTIMIEMS

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
11 kuopa rengia smagų išvažiavimų 
nedėlioj, 1.5 rugsėjo, Burholme 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, 
Eox Clia.se, 5-ta gatve. Kviečia ko
misija. 217-1.9
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■ Tel., Triangle 1450 »
{Lietuvis Fotografas;
I IR MALIORIUS ’
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Nufotografuoja i 
ir numaliavoja į 
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veikslus Įvai
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Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

PAJIEŠKOJIMAI
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.

218-1.9

PASIRANDAVOJA
PASIRANDAVOJA didelis frontinis 

kambarys, tinkamas vienam arba 
dviem vyram; 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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
| DAKTARAS IR CHIRURGAS 
^Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
|lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
Žmo būdai.
3 127 East 84th Street
Ž(Tarp Park ir Lexington Avės.
S NEW YORK CITY
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
38 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, ^ni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street, 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' 
rikoni.škų valgių.

C
Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA 
(Levandauskas)

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

JHs pažįstate mus, mos pažįstame jus, bet 
užeiga

jau senai matimtsi. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, H

Clia.se



