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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

KRISLAI
Bepartinio Sprendimas 
Keičia Nusistatymą 
“Laisves” Dešimtmetinės

Sukaktuvės
Kritika be Naudos
APLA Vajus
> Rašo Dzūkų Dėde

Įdomus straipsnis tilpo 
argentiniečių “Rytojuj”. 
Jame padaroma peržvalga 
tūlo gyvenančio lietuvio to
li nuo Buenos Aires, kuris 
pirmu kartu pamatė visus 
Argentinos lietuvių laikraš
čius ir daro galutiną išva
dą, kad tokis laikraštis, 
kaip Švedo “Tiesa”, kuris 
turi drąsos rašyti, būk tai 
kas iš lietuvių komunistų 
norėję juos nužudyti, tai tik 
pigios rūšies pasigarsini- 
mas. Tikrai pataikyta į 
tašką, ir tokias išvadas da
ro žmogus bepartyvis.

Gruodžio Menesį Laikys 
Laivynų Klausimu 

Konferenciją

WASHINGTON.—Numa
toma, kad penkių valstybių 
(Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos, Italijos ir Japonijos) 
konferencija laivynų klau
simu bus sušaukta kuriuo 
laiku gruodžio mėnesį.

Amerikos ir Anglijos 
sitarimas” padaręs 
del konferencijos.

“su
kelią

Chinija Atmetė Sovietų Pasiūlymus;
Žiauriai Kankina Sovietų Piliečius

Bankierius Waggoner Tapo 
Sulaikytas po $100,000 

Kaucija

Atsimenu Palmerio abla- 
vu laikus. Tais laikais ant 
Deer Island buvo geras 
skaičius ir lietuvių. Tarpe 
jų buvo kaip tai pakliuvęs 
ir Worcester, Mass., “Lie- 

'"•’tuvio” leidėjas Kybą. Per 
keletą dienu visi buvo at
skirai uždaryti, ir kada pa
sitaikė visiems kartu kieme 
sueiti, tai tasai pats Kybą 
pradėjo sakyti prakalbą, 
pasmerkdamas visą kapita
listinę tvarką. Reiškia, bu
vo savos rūšies revoliucio
nierius.

Bet kaip tai dalykai kei
čiasi. Tasai kovotojas tik 
buvo tol, kol paliko laikraš
čio leidėju, ir kada liko re
daktorium, nusikraustė į 
fašistinį dumblyną. \

Vokietija Turi Pasiskolinus 
Amerikoj $1,179,000,000

Dienraščio “Laisves” de- 
šimtmetinės sukaktuvės 
įvyksta šį mėnesį. Per de
šimtį metų dienraštis turė
jo šilto ir šalto, susidurda
mas su įvairiomis kovomis. 
Tačiaus kiekvienas pasimo- 
jimas priešų ant mūsti dien
raščio buvo sėkmingai at
muštas ir reikalui priėjus 
plačioji lietuvių darbininkų 
visuomenė atėjo į pagelbą 
pinigiškai.

WASHINGTON.—Preky
bos departmento paskelb
tos statistikos parodo, kad 
nuo to laiko, kaip įėjo ga
llon Daweso planas, rugsė
jo mėnesį, 1924 metais, Vo
kietija pasiskolino Jungti
nėse Valstijose $1,179,000,- 
000. Laike penkių metų 
periodo Vokietija išmokėjo 
reparacijomis arti $1,990,- 
000,000.

Tas parodo, kad Ameri
kos kapitalistai daug pagel
bėjo Vokietijai atmokėti ka
ro kontribucijas. Už tai 
dabar Vokietija randasi 
Wall Streeto finansierių 
rankose.

Apart paskolos, Amerikos 
kapitalistai šiaip turi įdėję 
Vokietijoj milionus dolerių.

MASKVA.—Sovietų ofi- 
cialė žinių agentūra prane
ša, kad šeštadienį Chinija 
atmetė visus Sovietų pasiū
lymus del pradėjimo dery
bų išrišimui ginčo Chinijos 
Rytinio Gelžkelio užgriebi
mo klausime.

Sovietų spauda paskelbė 
ilgą surašą teroristinių dar
bų Mandžurijoj, kuriuos 
papildė Chinijos militaristai 
ir rusai baltagvardiečiai 
prieš Sovietų piliečius per 
pereitas šešias savaites.

Desėtkai lavonų be galvų 
atrasta Charbine ir įvairio
se vietose palei Chinijos 
Rytinį Gelžkelį. Daug So
vietų piliečių žuvo be jokios 
žinios. Suvirš 3,000 kitų 
sugrūsta kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose 
nesanitariškose sąlygose; 
neturi tinkamo maisto, dra
bužių ir be medikalės pagel- 
bos. Daug susirgo įvairio
mis ligomis. Moterys kali
nės, nesenai patapusios mo-

tinomis, neleidžiamos į li
gonines. Kalinius maitina 
tik duona ir vandeniu. Žiau
riai kankina kalėjimuose. 
Už teikimą medikalės pa
gelbės internuotiems Sovie
tų piliečiams Buchedu mies
te daktaras Ivan Aleksie- 
jev tapo žiauriai sumuštas. 
Tam pačiam mieste Sovietų 
moteris, telegrafo operuo- 
toja, tapo suareštuota už 
pasiuntimą telegramos vo
kiečių konsului, kuris veda 
Sovietų reikalus, išdėstant, 
kaip brutališkai elgiamasi 
su Sovietų suareštuotais pi
liečiais.

Del to, kad jos vyras ta
po suareštuotas ir visa nuo
savybė konfiskuota, mote
ris Rogachova, Sovietų pi
lietė, nusinuodijo pereitą 
antradienį.

Palei rubežių Sovietų pi
liečių namai užpuldinėjami,

NEWCASTLE, Wyo.—C. 
D. Waggoner, prezidentas 
uždaryto banko Telluride, 
Col., kaltinamas nusukime 
$500,000, čia tapo sulaiky
tas po $100,000 kaucijos. Jis 
dabar deda pastangas per 
savo draugus sukelti kauci
ją ir pasiliuosuoti.

Paraguay Karo Stovis
Prieš Komunistus

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Čia gauta praneši
mas iš Asuncion, Paraguay 
respublikos sostinės, kad 
Paraguay valdžia paskelbė 
karo stovį ant 90 dienų už- 
slopinimui komunistinio ju
dėjimo, kuris ten smarkiai 
plečiasi.

KALTINA 8 GASTONI JOS UN1 TĮSTUS 
“SUOKALBY” NUVERSTI VALDŽIĄ

Policija Sako, Unijos Organizatoriai Gali Būti Nulynčiuoti, 
Jeigu Bus Laikomas Masinis Mitingas

Grasina Nulynčiavimu
Gaston apskričio šerifas 

Lineberger penktadienį pa
reiškė laikraščių korespon
dentams ir unijos viršinin
kams, kad jis negalės ap
saugoti unijos organizato
rių nuo lynčiavimo, jeigu 
jie laikys masinį mitingą

CHARLOTTE, N. C.—
Gastonijos valdžia padeda 
mušeikų gaujai pulti Naci
onalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos narius ir organi
zatorius.

Valdžia atvirai išėjo su 
mušeikomis prieš darbinin
kus.

Gastonijoj suareštuotus 8 g0< Gastonijoj šeštadienį.

Vakaruškoje Nudūrė 
Vaikiną

Pasmerkė 24 Arabus

Tulas amerikietis rašė j as 
nusikraustė su savo kritika 
į Lietuvos “Komunistą”. Jis 
sako, kad netaip gerai eina
si ALDLD veikimas, kaip, 
jo supratimu, turėtų būti.

Nesuprantu, kam reika
linga eiti su tokia kritika į 
užsienio spaudą,
mes turime savo spaudą. 
Užsienio draugų spauda 
nėra taip plačiai skaitomą 
amerikiečių, kaip čionai 
vietinė. Amerikiečiams ma
žai naudos iš tokių kritikų.

JERUZOLIMAS, Palesti
na.—Žydų Telegrafo Agen
tūra praneša, kad 24 arabai 
iš Seidoun ir Hulda mies
telių Palestinoj tapo pa
smerkti kalėjiman ant 6 
mėnesių kiekvienas. Jie 
kaltinami užpuolime ant žy
dų kolonijos.

Palestinos valdžia, kaipo 
įrankis Anglijos imperialis
tų, dabar aštriai persekioja 
arabus.

kuomet
Didžiausias Orlaivis Lėkė 
160 Mylių j Valandą

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje naujų 
narių vajus prasideda su 1 
d. spalių, šis vajus tai yra 
pirmutinis tos organizaci
jos. Kuopos ir visi organi
zacijos nariai turi darbščiai 
pasirodyti sumanūs,
pirmas mūsų darbas ant 
tiek bus našus, ant kiek mū
sų organizacijos nariai bus 
sugabūs dirbti praktikos 
darbą.
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MAŠKĖNAI, Panemunė
lio valsčiuj.—Rugpjūčio 25 
d. vakaruojant susivaidijo 
bernai ir perdūrė jauną vai
kiną Jonaniuką. Ryte jį 
sode rado negyvą.

TETERBORO AIRPORT, 
N. J. — Pirmas iš penkių 
milžiniškų Fokker lėktuvų, 
pabudavotų gabenimui 34 
asmenų, penktadienio rytą 
pirmu kartu iškilo paskrai
dyti. Išsilekęs skrido arti 
160 mylių į valandą.

Orlaivis tuščias sveria 
13,800 svarų.

Gavo 10 Metų Kalėjimo už 
Minyškos Nužudymą

KIJEVAS, Sov. Sąjunga.- 
Buvęs Kijevo klioštoriaus 
zokoninkas Zechune tapo 
nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo už nužudymą mi
nyškos Barišnikovos, 2 8 
metų amžiaus.

Buvusi vyriausia minyš- 
ka Voronkova, Zechune my
limoji, taip pat tapo nuteis
ta dešimčiai metų kalėjimo 
už sukurstymą Zechune del 
pavydo nužudyti minyšką 
ir už pagelbėjimą paslėpti 
jos lavoną.

unijos organizatorius kalti
na “konspiracijoj” ginklo 
pagelba nuversti valdžią 
Mecklenburg ir Gaston pa
vietuose.

Pas suareštuotus rado 
keletą šautuvų ir amunici
jos. Darbininkai sako, kad 
jie ginklavosi apsiginti nuo 
užpuolikų masiniam mitin
ge, rugsėjo 14 d., South 
Gastonijoj, nes darbdavių 
mušeikos atvirai kalbėjo, 
kad užpuls mitingą ir nu- 
lynčiuos visus tuos, kurie 
tik sakys prakalbas.

Išduotam warrante juos 
suareštuoti, apart kitų da
lykų, štai kaip bjauriai sa
koma:

“Tie asmenys neteisėtai 
ir maištingai susivienijo 
konspiruoti ir sutiko kartu 
laikyti viešus mitingus vie
tose Mecklenburg ir Gaston 
apskričiuose ir Gastonijos 
mieste, šeštadieni, rugsėjo; 
14 d., ir įvairiam laike ir 
įvairiose vietose su tikslu 
skleisti komunizmo doktri
nas, kad per spėką nuversti 
minėtuose apskričiuose val
džią ii’ tam tikslui ir atsie- 
kimui to priešįstatymiško 
ir maištingo susivienijimo 
ir tt., tvirtai apsiginklavo 
su mirtinais ginklais... ir 
su daug amunicijos delei 
maištingo užpuolimo ir žu
dymo bile vieno ir visų as
menų, kurie susirinktų į 
viena minėtų mitingų, o 
ypatingai į mitingus, ku
riuos jie garsina, vienas ku
rių rengiamas South Caro
line]’ šeštadienį, su tikslu 
pasipriešinti viršminėtiems 
suokalbininkams, susirinku
siems* pravesti savo prieš- 
įstatymišką konspiraciją ir 
susitarimą skleisti 
mitinguose minimą 
nizmo doktrina su 
nuversti valdžia.” v

Sulig to warranto 
m a paskelbti North 
noj nelegališkomis 
ninku organizacijas: Naci-

“Tik vienas būdas išveng
ti lynčiavimo, tai sustabdy
ti tą mitingą,” pareiškė 
Lineberger. “Jeigu taip 
bus, kaip suplanuota, tai aš 
negalėsiu sulaikyti tų žmo
nių (gaujos mušeikų) South 
Gastonijoj.”

Unijos organizatoriai sa
ko, kad unijistus policija 
areštuoja ir nuginkluoja, 
kad jie negalėtų atmušti 
gaujos atakų masiniam mi
tinge.

Bet tuo pačiu sykiu darb
daviu mušeikoms leidžiama 
pilniausiai apsiginkluoti.

Birželio 7 d. policija taip 
pat buvo užpuolus streikie?, 
rių koloniją su tikslu nu
ginkluoti streikierius, kad 
paskui galėtų juos užpulti 
Manville-Jenckes “Vieno 
Šimto Komitetas” (mušei
kos). Streikieriai gerai su
prato, ką tas reiškia, ir del 
to jie didvyriškai gynėsi

I nuo užpuolikų.

Nori Priversti New Orleans 
Streikierius Grįžti Darban

. Gat- 
vekariečių nacionalės uni
jos prezidentas W. D. Ma
hon pareiškė, kad New Or
leans streikuojanti gatve- 
karių darbininkai turi grįž
ti darban sulig sudarytos 
A. D. Federacijos preziden
to Green pardavikiškos su
tarties su gatvekarių kom
panija.

Bet darbininkai atsisako 
grįžti darban. Dabar išda
vikiški vadai planuoja pri
versti streikierius antru 
kartu balsuoti tą sutartį, 
kurią jie nesenai atmetė 1,- 
009 balsais prieš 87. Gelto
nieji unijos viršininkai ma
no, kad dabar jiems pavyks 
priversti streikierius užgirt

gyventojai išvaikomi iš na-| NEW ORLEANS.— 
mų, moterys ir vaikai žudo
mi.

Orlaiviai Lėksią 750 Myliu Bulgarijoj Daugiausia Ilgai 
j Valandą už 10 Mėty Gyvenančių Žmonių .

PARYŽIUS. — Žymus 
francūzų lakūnas Louis 
Bleriot pranašauja, kad už 
dešimts metų orlaiviai taip 
bus išvystyti, kad galės lėk
ti 750 mylių į valandą. Da
bartinis orlaivių greitumas 
galės būt padvigubintas bė
gy dešimts metų, sako jis.

Jis pažymėjo, kad kuo
met jis pradėjo pirmu kar
tu lekioti, apie dešimts me
tų atgal, tai greičiausia or
laiviai galėjo skristi 60 ki
lometrų į valandą, o dabar 
jau gali skristi 600 kilome
trų į valandą.

Kad Išgelbėti šunį, Sutiko 
Eiti Kalėjiman

ROCHESTER, N.
Kad išgelbėti savo
Fritz nuo nužudymo, Harry 
Long, 42 metų amžiaus, su
tiko atsėdėti, kalėjime 30

šunį

Miesto teisėjas Bradley 
Carroll davė įsakymą, kad 
šuva būtų nužudytas kaipo 
piktas ir pavojingas. Long 
sutiko už šunį atsėdėti ka
lėjime, kad jį išgelbėti.

Pavyduliaudamas Išplikino 
Panelei Akį

-i------
Šančiuose Juozapavičiaus 

prospekte vaikščiojo pik 
Paulina Žukaitė, gyvenanti 
Paukščių gatvėj su vienu 
kareiviu. Staiga atbėgo Žu
kaitės pažįstamas Vladas 
Navaliauskas ir pylė jai į 
akis acto esencijos.

Žukaitei išplikinta 
rioji akis. Spėjama,
įvykio priežastis pavydas.

Navaliauskas prisipažino 
kaltu ir bus atiduotas teis
mui.

kai- 
kad

SOFIA, Bulgarija.—Spe
ciale valdžios cenzą parodo, 
kad Bulgarijoj yra didesnis 
nuošimtis asmenų suvirš 
100 metų amžiaus, negu bi
le kurioj kitoj šalyj.

Didžiuma jų atrasta apie- 
linkėse suvirš 1,500 pėdų 
augščiau jūrų paviršiaus. 
Didžiuma jų užsiima gyvu
lių auginimu ir prižiūrėji
mu; daugiausia maitinasi 
rūgusiu pienu; labai mažai 
valgo mėsos, bet daug val
go daržovių; gyvena atvi
ram ore. Mažai 
koholinių gėrimų 
ja.

Tarp 5,500,000
randasi 158 virš po 100 me
tu amžiaus.

rūko. Al- 
nenaudo-

gyventojų

Sako, Anglija ir Amerika 
Baigia Susitarti del Laivynų

WASHINGTON.—Penk
tadienį Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorius Stim
son pranešė, kad jau veik 
susitaikyta del 
laivyno sutarties 
ja.

Manoma, kad 
Valstijos pakvies
kitas valstybes—Franci ją,
Italiją, Japoniją ir Angliją 
—į konferenciją laivyno 
apribavimo klausime.

sudarymo 
su Angli-

Jungtines 
keturias

LONDONAS.—šeštadienį 
Anglija pradėjo išgabenti 
savo kariuomenę iš Vokieti
jos- okupuotos srities.

TRAVEMUENDE, Vokie
tija. — Trylika pasažierių 
vandeninio orlaivio Romar 
vos tik išgelbėjo savo gy
vastį, kuomjet nuskendo or
laivis penktadienį po i ban
dymo lakioti.

Greeno padaryta sutar
tis, apart kitų prielankumų 
bosams, dar suteikia teisę 
atgal priimti streikierius į 
darbą tik tuomet, kuomet 
sąlygos leis. Reiškia, daug 
streikierių, kurie pasirodė 
kAtojais laike streiko, ga
li ™sai negauti darbo, nes 
kompanija gali išaiškinti, 
kad “sąlygos neleidžia” 
priimti.

Bubnovas, Naujas
Sovietų Sąjungos
Švietimo Komisaras

iš švietimo
ton vieton

Andrejus

pasižymė-

jų

Olšausko Liudininkai Bus 
Arkivyskupas, Kunigai 
ir Fašistai

“Lietuvos Žinios” prane
ša:

Liudininkų tarpe būsią 
šie asmens: kun. Tumias, 
pulk. Jackevičius, doc. Bal
čikonis, vienuolė Kazimie
ra, prof. Žemaitis, ark. Ka
revičius, inž. Čiurlionis, prof. 
Janulaitis, kun. Maironis, 
krim. pol. virš. Budrevičius, 
p. Vokietaitis, notar. Ba
rauskas, Dr. Venckūnas, 
vokiečių atst. sekr. p. Klein 
ir kiti.

Olšauskas kaltinamas 
žudyme savo meilužės.

nu-

SEATTLE* Wash.—čia 
International Typographi
cal Unija reikalauja penkių 
dienų darbo savaitės.

tuose
komu-
tikslu

bando-
Caroli-
darbi-

MASKVA.—Rezignavus 
A. Lunačarskiui 
komisaro vietos, 
tapo paskirtas 
Bubnovas.

Bubnovas yra
jęs bolševikų veikėjas. Jis 
yra 46 metų amžiaus. Re
voliuciniam judėjime pradė
jo dalyvauti būdamas 20 
metų amžiaus. Del revoliu
cinio judėjimo jis negalėjo 
užbaigti Agrikultūros Mo
kyklos Maskvoj.

Bubnovas lošė labai svar
bią rolę laike lapkričio re
voliucijos. 1920 metais jis 
numalšino baltagvardiečių 
surengta sukilimą Kronš- 
tadte, už ką gavo Raudono
sios Vėliavos Ordeną.

Nuo 1924 metu buvo Rau
donosios Armijos politinio 
departmento vedėjas ir re-

onalę Tekstilės Darbininkų faktorius generalinio štabo 
Uniją, Komunistu Partiją or_ 
ir Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą.

Priklausymas prie tų or- zidentu komiteto mokslinių 
ganizacijų yra “kriminališ- 
kas” prasižengimas, “kons
piracija”, sulig aiškinimo 
teisėjo, kuris išdavė tą 
warranty. Panašūs war- 
rantai bus išduoti suareš
tuoti. visus kitus unijos or
ganizatorius.

Unijų, Komunistu Partiją organo “Raudonoji žvaigž-

Lunačarskis patapo pre-

įstaigų Sovietų Sąjungoj.

BERLYNAS.—Vokietijos 
Dažų Trusto dinamito dirb
tuvėj, Grevenbroich, ištiko 
eksplozija; žuvo du dirbtu
vės viršininkai ir trys dar
bininkai.
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KLASINIS VEIKIM AS MOSĮJ VAISTAS
v
i

• Trūksta gyvumo lietuvių darbininkų judėjime pasku
tiniais laikais, nors ir negalima sakyt, kad nieko nebūtų 
daroma arba kad nieko apčiuopiamo nenuveikiama.
, Visu Amerikos plotu lietuviškose kolonijose, tačiaus 

:* pastebimą daugiau negeistinų daigų, kurių tarpe galima 
atžymėti—neigiamas zurzėjimas prieš revoliucinę Komū- 

. nistų Partijos vadovybę; nepasitikėjimas kovojančiomis 
jėgomis, žiūrėjimas per juodus akinius į mū- 

klanines kampanijas ir galimąsias jų pasekmes; sto
ka ėnbrgįjos ir pasiryžimo; apatija, palinkimas nuleisti 

traukas, lyg pasakant: “mano grintelė bus nuo krašto, 
V gėriau aš nieko nežinosiu,” anot tos rusų patarlės. ? 
\-'Čia vėl turime pabrėžti, kad toks “nusistatymas,” arba, 
Vtikriau tariant, stoka nusistatymo bei “kelių susimaišymas” 
^nėra vyraujantis ūpas visame mūsų judėjime apskritai. Tu
rčiaus, įvalias yra to pavojaus, krikimo ženklų, kad pasmar- 
*/kint kovą prieš tą reiškinį. Tam paaiškinti, suprantama, 

ifandasi argumentų: jau ilgokas laikas nebuvo didesnių re-i 
voliucinių įvykių pasaulyje, kad padirginti žmonių ūpą; Ame-

• Tik oje, nors ir kairėja darbininkų judėjimas abelnai ir šen bei 
ten išsiveržia vis smarkesnės klasinės streikų bei demonstra
cijų kovos, bet viso to vaisiai kol kas nėra gana platūs, kad

- reikiamai užkurt plačiųjų minių jausmus ir vaidentuvę; Lie
tu voje per porą paskutinių metų “nieko ypatingo” neįvyko; 

“ kairiajam lietuvių amerikiečių sparnui pasidarė jau nebe nau
jiena ir bendras klerikalų-tautininkų-socialistų fašistinis fron- 

< tas.
Po bolševikiškai Rusijos revoliucijai labiausia Amerikos 

'‘ lietuvius dilgindavo tai Lietuvos įvykiai. Persimainius Kauni- 
' Joj valdžiai, padarius tos šalies valdonams vieną bei kitą 
-stambesnį smurto žygį prieš darbininkus, pasigrobus fašistams 
t vyriausybę į savo nagus, sušaudžius drg. Giedrį ir tris kitus, 
-^—kiekviename tokiame atsitikime buvo, lengva sušaukti pįlnas 
‘svetaines lietuviškos publikos Amerikoje. Visa tAi, mat, šiaip 
/ar taip, lietuviška politika. j j’ j , •< . • ‘

-• besakome, kad lietuviai ar kurios kitos tautcįsį dailininkai 
7-neturėtQ atsiliepti į tai, kas dedasi kitose šalyse.! jRęikia!betgi * 
z pažymėti, kad mūsų klasinėje lietuviško Ame^kos. pręletaripf, 
< to stovykloje buvo perdaug tautiškumo ir europiškumo, per- 

mažai domėjimosi AmerikoA darbininkų klasės kovomis, per-
- menkai susirišimo su šios šalies proletariato reikalais. O tai 
f i? yra didžiausias blogumas; čia ir randasi pamatinė priežas- 
Ltis, kodėl taip pradeda apšepti Amerikos liėtiivią darbininkų 
’■’bruzdėjimas, kaip tik ilgesnį laiką negauna pastimuliavimo 
/iš Lietuvos bei Europos abelnai;

- Mes turime giliai įsikalti sau į galvą, kad esame sudėtinė 
dalis būtent Amerikos proletariato; kad mes Čia gyvename 

■ir beveik visi čia-baigsime savo proletarines dienas; kad mūsų 
/.likimas neatplėšiamai sujungtas su šios šalies darbininkų liki

mu; kad revoliucinio darbininko vyriausia pareiga kovot ben
drai su proletariatu tos šalies, kur jis gyvena; o ypač tatai 
yra uždavinys lietuvių darbininkų Amerikoje, su josios galin
giausiu imperializmu, su jos nachališkiausia, reakcingąja kapi- 

"’talistų klase, prieš kurią dolerio žemės darbininkija laužia dar 
■ tik pirmuosius ledus ir kur taip reikalinga ir brangi revoliuci

niam judėjimui yra spėka kiekvieno sąmoningo darbininko.
S*/^eigu įsišaknėtų šitoks nusiteikimas, jeigu amerikietiška 

lietuvių darbininkija giliau suprastų savo pareigą, tai kiek
-vienam užtektų ir įdomumo ir darbo. Pažvelgkime tik į Gas- 
/tonijos audėjų karžygišką kovą, pažiūrėkime į New Orleans© 
~gatvekarių mūšius, kartais pereinančius beveik į pilietinį karą 
./prieš išną-udotojus; meskime akį į batalijas, einančias New 
/Yorke tarp siuvyklų darbininkų, valgyklų vergų, metalistų, 
įčė’verykų darbininkų, iš vienos pusės, ir valdžios agentų, ka- 
■^pitalistų, socialistų ir pardavikiškų gaivalų iš Amerikos Darbo 
^Federacijos, iš kitos pusės. Prisiminkime clevelandiškį Darbo 
'• Unijų Vienybės visa-amerikinį Suvažiavimą. Atsižvelgkime į 
*‘Priešimperialistinės Tarptautinės Dienos Demonstracijas. Dirs- 
Ytelėkime į Komunistų Partijos vadovaujamas darbininkų ko- 
’‘va^ už laisvę gatvių ir susirinkimų. Juo giliau įsidekime šir- 
•idin dabartinę kampaniją delei gastoniečių gelbėjimo nuo elek- 
žffos kėdės; kreipkime didesnės domės į komunistų skleidžia- 
/mą darbininkų apsigynimo obalsj prieš policijos ir buržuazi- 
,*jĮ>s šam^ytų padaužų bei fašistinių gaiyalų nachąlėjipią priėš 

kiekvieną klasinį darbininkų pasijudihiifią, ir tt., ir tt/
’Visa tai yfra begalinio domesio ir didžiausios klasinės fevar- 

Jb.ps * dalykai tiems darbininkams, kurie ne tik kūnu, bet, įr 
^dvasia gyvena šioje šalyje ir riša savo likimą su Amerikos 
•proletariato likimu. O šitaip turi nusistatyti ne tik lietuviai 

'•kotnunistai, bet ir visi nariai A. L. D. L. D., ir Darbininkių 
—Susivienijimo, ir darbininkiškų kliubų, ir visų kitų organizaci
jų, kurios vadinasi darbininkiškomis. . ;

v Reikia ne tik pageidauti, bet ir veikliai, neatlaidžiai dar
buotis, kad tokių organizacijų narius traukti į Partiją, daryti 

’’juos organizuotais komunistais. O komunistai visur turi suda- 
' ryt aktyvą. Jų privalumas ne tik patiems pirmoje fronto 
•linijoje dalyvauti streikuose, kovojančių darbininkų konferen-
* eimitinguose ir demonstracijose; jų uždavinys yra ir 
i asmeniniai traukti kiekvieną kitą darbininką į proletarinės
* IČoyos sriovę.
> Nuo dviejų pereitų didžiųjų mainierių streikų, nuo Passaic’o
* audėjų streiko ir iki šiol lietuviuose darbininkuose matome
> didesnį . atsiliepimą aukomis. Bet už tai bendrose su-
* K’tų tautų darbininkais konferencijose, demonstracijose, masi-
i niiibse mitinguose lietuviai darbininkai yra ant pirštų lengvai 
į suskaitomi/ ’' ’ 4
* 'Įįii yra peąpsąkomai blogas reiškinys; tai yra šaknis ir to 
v*apk>ipimo; -kuris įvairiose vietose pradeda plačiau reikštis;

APŽVALGA .i KAS YRA ATOMAS?

“Nštūjiė'nos” Gina 
Fašistus ir Sionistus

Chicagos draugų “Vilnis” 
rašo:

žydai socialfašistai iš Soci
alistų Partijos ir dienraščio 
“Forward” atvirai dedasi prie 
chuliganų, kurie kruvinomis 

, priemonėmis puola komunis- 
! ;ds ir naikina kęmh.nistų dien- 
■ taštį ‘“Freiheit”;: ;Pavyzdžiui, 
• įleyelande chuliganai, i : kurie 
' jaudinasi sipųįstaisj užpuolė 
komunistų susirinkimą po at
viru dangum. Bet užpuolikai 
tapo atmušti. Paskui jie ‘su
simetė į kitą kampą ir pradė
jo savo susirinkimą. Ir šitam 
chuliganų susirinkime kalbė
tojai, apart .vieno , openšape- 
rio, buvo socialistai, nariai ir 
veikėjai Socialistų Partijos 
žydų federacijos.

Socialistų “Forward”, taip 
pat kaip ir buržuaziniai juod- 
lapiai, savo špaltose ragina 
prie linčo prieš komunistus, 
kaip pasakoja žydai draugai, i 
•Socialistų vadovaujama seno-1 
ji Moteriškų Drapanų Siuvę-1 
jų Unija (I. L. G. W.U.). iš 
savo iždo paaukojo didelę su
mą pinigų sionistams, kurie 
rengia pogromus^prieš komu
nistus.
Tai tiek apie žydus soci

alistus. Lietuviški social
fašistai nei per sprindį ne
atsilieka nuo forwardsiniu. 
Pasak laikraščio, “Naujie
nų” redaktorius patylėjęs 
jtų|ą dąikį žiūrėdamas, į ku- 
riį pūsę'včjaš pūs, i <? ■ > i • • 1 ■ . 1 i i »■ 11
dabar atvirai ir begėdiškai 

‘ pasisakė 1 tiž ' čliUliganižmą. 
Vietoj pasmerkt chuliganus, 
kurie užpuolė ir sunaikino 
Chicagoje “Freiheito” raštinę 
ir peiliais supjaustė daug 
draugų,, rugsėjo 10 d. laidoje 
jis begėdiškai juos teisina ir 
kaltę meta komunistams.
Kiek mes atmename, ne 

sykį ir ne du “Naujienos” 
talpino anti-semitinius raš
tus savo skiltyse; spausdi
no pajuokiančius žydus 
pliauškimus. Bet tas buvo 
prieš arabų išstojimą Pa
lestinoje. Kaip greit tas 
įvyko, taip greit Grigaitis 
pradėjo žydų gyilėju būti. 
Jis negali juk pakęsti suki
lėlių; jie “bolševikų” agen
tai. Juosius remia “Mask
vos agentai” Jungt. Valsti
jose. Grigaitis nebūtų Gri
gaičiu, jei jis neparemtų 
kovos prieš komunistus, ne
žiūrint iš kurios puses ji 
ateitų.

Muziejuj. Be to, ten bus su
žymėti ir visi jų nuopelnai.
Neveltui sandariečiai, so

cialistai ir klerikalai taip 
lenktyniuojasi pataikavime 
Smetonai Kruvinajam! Jie, 
vadinasi, , suuodė išanksto 
tuos Gedemino ordenus. 
Neabejojame, kad jie ne
nusivils : nebus pamiršti. 
Smetona Kruvinasis ir vi
sa į jo galvažudžių klika bus 
dubsnūs' savo pakalikams. 
Gdgužis, tai irMe than 
sure, kad gaus. Nebus pa
miršta ir' visi? kiti Pįįd. Ta- 
Jtyboš nariai, tiek daug 
“pasidarbavę” prieš pažan
giuosius SLA narius.

Gaus ir kiti revoliucinio 
darbininkų judėjimo ne
prieteliai.

Smetonos Kruvini 
Ordenai Amerikiečiams t ?

Chicagos kunigų “Dran
gas” praneša, kad

bus LipGedimino ordenais 
dovanota ir penkiasdešimts 
amerikiečių, žymesnių lietuvių 
veikėjų. Dabar jau sudaryta 
tam’tikra "konaisija, kuri tuos 
50 vertų ordeno išrinks. Pa
skum jiems ordenai geresne 
proga bus iškilmingai įteikti. 
O tie, kurie or&enų negaus/ 
irgi nebus pamiršai: jų pavar
dės bus įrašytos speoiališkoje 
amerikiečių knygoje' Karo

Bepartyviškomis Akimis
> Žiūrint į Sus. Liet. Am.

Organą “Tėvynę”
U-z

• I-

Esu bepartyvis S. L. A. na
rys, taigi, kaipo tokis, aš ir 
noriu išreikšti savo mintį kas 
link dabartiniu laiku talpina
mų raštų isteriško pobūdžio, 
mūsų organe “Tėvynėj.” Man 
atrodo, kad S. L. A. yra bc- 
partyviška organizacija. Jos 
nariai turi lygias teises ir kiek
vienas gali užimti kaipj kuo
poj, taip ir centre bįle virši
ninko vieta.

( Taipgi kiekvienas narys turi 
lygiai teisę,i su visais kitais, sa-

. mintį Vįešąi per; organą iš- 
rėiKštii i iTačiaus to nėra da
bartinių laiku. | Kodėl j To
dėl, kad mes perilgai tuos na
rius laikome organizacijos vir
šūnėse. Jie jau taip paprato, 
kad dabar mano, būk be jų 
vadovavimo S. L. A. pražus. 
O ar jūs, gerbiamieji nariai, 
suprantate kame dalykas ir 
kam gręsia tas pavojus? Na
gi tiems poneliams, kurie da
bar turi gerą ir dyką duonu
tę S. L. A. centre. Apart al
gų, dar būna ir smulkios iš
laidos. Taigi, tokiems ponams 
Bajorams, Vitaičiams ir Ge
gužiams gręsia pavojus. Ne
tekus vietų, badas tuojaus už
puls juos, kadangi jie jokio fi
ziško darbo nenori dirbti. Tai 
kad save palaikius dar nors 
porą metelių prie to taip ska
naus S. L. A. lovio ir kad jų 
pilveliai nesubliukštų, dabar 
rėkia (kol S. L. A. vadelės jų 
rankose), kad, girdi, kaip jūs 
mus pavarysite nuo S. L. A. 
lovio, tai, girdi, Susivienijimas 
tuojaus pkažus. Todėl kas 
tiktai kiek nors pakritikuoja 
tuos mūsų “prielaidinukus,” 
tai jie tuojaus apšaukia tą ko
munistu. O aš sakau, kad ne 
Susivienijimas pražus, ale jū
sų, poneliai, pilvai subliūkš. 
Bet S. L. A. bus dar lengviaus.

S. L. A. Narys.

JERUZOLIMAS.--Virš 3,- 
500 Anglijos kareivių pa
statyta ant sargybos Pales
tinoj.

Senovės graikų, romiečių 
filosofai dažnai susikirsda
vo ginčuose klausime kas 
medžiagos sudėties.

Viena pusė nurodinėda
vo, kad bile medžiagos ga
balas^ yra galimas begali
niam padalinimui, kuomet 
kita pusė tam prieštaravo, 
nurodinėjant, kad dalinimo 
procesą vykinant galutina 
medžiagos dalele liktų taip 
ihažytė, kurios jau nebūtų 
galima padalinti į mažesnes 
daleles. Ir tą pavadino ato
mu, kas reiškia smulkiau
siąją, daugiau nebepadali- 
namąją medžiagos dalelę.

Moderniškas kemijos ir 
fizikos mokslas tai užgyrė, 
iki neperseniausiai vėlesnė
se mokslainėse tapo priim
ta mokslo, kad visokia me
džiaga yra stibudavota iš 
atomų, o atomai iš protonų 
ir elektronu, kuriu moksli- 
ninkams nepavyko perskir
ti, neigi ištirti elektroną, 
nors tam ir gana mokslinin
kai šukė sau galvas, džiovi
no smegenis, bet atomas 
lieka nesuskaldomu.

Tūli mokslininkai yra iš- 
sireiškę sekamai: “Jei mes 
žinotume elektronus, mes 
galėtum žinoti pasaulį.”

Jei mes žinotum šviesos- 
spindulio vieną bangą, galė
tum žinoti visą žemę ir erd
vę ir laiką. Jei pėrskeltu- 
me atomą, galėtume pa
versti įvairius metalus į 
auksą ir kitokius dalykus.
Kaip; Mažytis Tas Atomas?
, i Jei lašą vandens išskirs
tyti į smulkiausias ką gali
ma dalytes, į neįžiūrimą 
vandens garo ar miglos 
krislelį, kuris da būtų van
duo, tad gauname smul
kiausią vandens dalytę, kas 
vadinasi molekiulė.

Toji molekiulė neįžiūri
ma, nebuvo dar matyta, bet 
yra išmatuota mokslinin
kams žinomu būdu labora
torijose.

Del pavyzdžio, įsivaizda
vimui, kaip yra mažytė to
ji vandens molekiulė, skai
tytojas lai sau pirm vaiden
tuvėje persist ato vandens 
lašo didume visos žemės 
kamuolį, ir tą įsivaizdavus, 
toji vandens molekiulė pa
lyginamai bus apie colis 
skersai.

Supraskite tat, kaip ma
žytė yra ta vandens mole
kiulė, ir dar nėra nei vienas 
įsivaizdinęs taip mažo, 
smulkaus dalykėlio, palygi
namai, kaip mažytė yra 
molekiulė.

Bet gi mokslininkai pada
lina vandens molekiulę į gu
zus, iš kurių susidaręs vąn-
-----------,--------------- ----------- |~T—--------- -►-------------------------------

duo, o guzų kiekį suskirsto 
į atomus.

Taigi, atomo • dydis 
nepasiekiamu žmogaus 
to įsivaizdinimui.

Atomas sudarytas iš
jopų smulkių-smulkiausių 
dalelių skriejančių viena į

Ar skiriasi kuo nors Balta
rusijos lietuvių kaimas nuo 

ypa baltarusių kaimo? žymiai 
/r0-! skiriasi. Baltarusių kaime 

; klasių kova senai išsivysčius, 
j Baltarusių kaime biednuome- 

dve-|n^s aktyvas daugumoj tvirtai 
i susigrupavęs ir bendrai su vi
dutiniais laiko kietai pažabo
jęs buožinį kaimo gaivalą.

i Klasinis biednuomenės susi
nėtos apie saulę. Vidurinė; pratimas išaugo, pakilo ir jos 
dalelė kaipo branduolys, va-i P°htinis išsilavinimas. Kleri- 
dinama protonais, O kaliniai elementai sunkiai be- 
skilejantieji biskyčiai rusių kaime. Visur bujoja 
elektronais. j naujo socialistinio gyvenimo

Įdomiausia tai tas, kad 1CCJOS'
abi tošį smulkiu-smūlkiau-' šiandien atrodo kla<
sios dalytės savyje :turi kf)va, IiotuvilL kajme ? K_ai“ 
elektios. Įtaigi, paėmus nuo:^vjr£aj sugrupuota, ji tankiai 
smilčių grūdelio iki vandens1, giminystės ryšiais susirišus su 
lašelio ar dalelės bile me- buožėmis (lietuvių kaime sun- 
džiagos, iki elektronų ir|1<11 r^sti valstietis, kuris ne- 
protonų, prieisi prie supra
timo, kad’ augalai, gyvūnai, 
mineralai ir gazai yra me- iy 
džiąga, ir toji medžiaga pa- gaivalo vyravimas, 
čiame jos pagrinde yra r 
smulkutėliai kūnai, turinti ? 
elektros. Dabar mokslinin
kams stovi klausimas: ar 
tik ne elektra yra visos gy
vybės šaltiniu?

biskyčiai

J. K. D.

357.7 Mylias į Valandą

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo 16 d.:
—Pakurtas Karakazovas, 

kuris kėsinosi ant caro A- 
leksandro II gyvybės, 1886.

—“Laisvė” pradėjo eiti 
dienraščiu, 1919.

iai yra žymiąja dalim ir priežastis to, kad mūsų Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, Darbininkių Susi
vienijimas ir lietuviška sekcija Tarptautinio* Darbininkų Ap
sigynimo neauga ir nebujoja kaip reikiant. ->

Tik giliau įsitraukiant į Amerikos darbininkų bendrąsias 
kovas, tik aktyviai jose dalyvaujant, tegali atgyti, pasilaikyti 
ir tinkamai augti mūsų organizacijos. Veiklumas čia gimdys 
veiklumą^ sulig tos tiesos, kįid organizmas tudin auga, kuolu 
jis maitinasi. 4

• k u rasti valstietis,
Į būtų giminė to paties ar kito 
kaimo lietuviams), menkai iš
lavinta politiniai. Dar dauge- 
j vietų pastebimas buožinio 

. Kapitalis
tiniai lietuvių kaimo elementai 
jaučia save, kaip namie. Jei

1 imsime
save, kaip namie.

pavyzdžiui Sofeisko
tai pamatysim tokį

Dalis pažangesnių

CALSHOT, Anglija.—An
glijos armijos lakūnas A. 
H. Orlebar ketvirtadienį 
Sumušė savo antradienį pa-i 
darytą rekordą greito lėki-'

vaizdą.
valstiečių biedniokų suorgani- 

I zavo kolektyvą, geresnis kai 
j mo jaunimas pradėjo daugiau. 
I veikt. Tai galutinai įsiundč 
| buožes ir jie savo neramumo 
I nebegali paslėpt:

—Ne mes būsim, jei nesu- 
i naikinsim kolektyvo,—atvirai 
grūmoja buožių agentai.

Paliokas Jonas (Rapolo sū
nus), buožių pakurstytas, už-

IĮ ir jį sumuša (nežinia, kodėl 
darytą rekordą greito lėki- mušeika dar nenubaustas), 
mo orlaiviu. Ketvirtadieni' nugpjūčio 6 p. dausų kū
jis lokė į valandą 357.7 my- \ nigas Lukianas iš sakyklos 

parapijoms” tvir- 
neklausyt bedie- 

so- 
Po
pa-

lias, arba 1.9 mylią grei
čiau, negu antradienį.

myi.iu , I ...............  UI .<111 ■III. II
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“Laives” Jabilejinis Num.

Išeis Ši Šeštadienį

Delei susidėjusių tam 
tikrų techniškų kliūčių, 
“Laisves” dienraščio 10- 
metinių sukaktuvių minė
jimo laida išeis šį šeš
tadienį, 21 rugsėjo mėne
sio.

Todėl organizacijos ir 
pavieniai draugai skaity
tojai ir dienraščio rėmė
jai dar gali pasiųsti pa-

turi redakciją pasiekti, 
tačiaus, ne vėliau ketvir
tadienio, rugsėjo 19 d.

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

i lieka
!verda
j Kazį.

Piktai

kursto savo 
tai laikytis, 
viškų prakalbų, neskaityt 
vietinių laikraščių ir t. t. 
tokio “dvasiško tėvelio”
mokslo buožes ir jų artimieji 

i pasirengę stot į kruvinąjį mū- 
išį, kad apgint savo reikalus. 
I Lapienienė Paulina (Mataušo 
i žmona), prisiklausius Lukiano 
I pamokslų, be dvasios bėga į 
! jaunimo susirinkimą ir kum.š- 
čiomis puola mušt savo duk-

Nuo Lapienienės neatsi- 
ir Papsujienė.
kraujas ir pas Gaivcnį 
Mat, anksčiau jis tu- 

i rėjo 18 ha žemės, dabar turi 
Į 12. Kazys—bažnytinio komi
teto narys, tankiai gauna nuo 
“dvasiško vadovo” patarimu, 

į tai dar smarkiau už kitus pa- 
! sirengęs kariaut prieš kolekty
vizaciją (kartą prasitarė esąs 
i pasirengęs raudoną gaidį už- 
i leist ant kolektyvo trobų).

Tų kelių faktų užtenka, 
kad aiškiai matytųs, kaip vyk
sta klasių kova kaime.

Kaimo biednuomenė drau
ge su vidutiniais privalo buo
žių karingumą ne tik atšaldyt, 
bet ir ant visados panaikint jų 
karingą narsumą.

Klerikalai iš kailio nerda
mies padeda buožėms. Drau
ge su buožėmis reikia paža- 

i bot ii' jų talkininkai.

o?

Vokiečių orę milžinas Graf Zeppelin, kuris nesenai aplėkė pasaulį. Jis suteikia kiek
vienam vaizdą to, kokis bus sekamas imperialistinis.karas. Tokie oro milžinai iš oro 
bus naudojami naikiliimui miestų ir žnionių.
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Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo
Plaukikas

i

GERAI PATAIKO!

ir

Įėjo.
Švenčioniškis.

C. Liggett & Myers Tobacco Co.

CASTON ROPSEVICH
u

L

1 iki

%
>4

CLEVELANDO ŽINIOS

J

st.

Bell Phone, Poplar 7545
Lo-

A. R STANKUSAu-.

St. ir

11123

Graborius-Under taker

ž e m ą kainą,

už žemą

<

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

gO’*'-

prižado nepildė, 
vėl pradėjo ler- 
vėl pasidarė ne- 

Čia jau dvasiškas

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelio! iką Šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

gauti nė- 
irgi jau 
pašei pos 
Varguo-

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

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

1023 Mt. Vernon

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto  jas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 

; tinka kad jie malonus ir dūmai 
i AROMATIŠKAI kvepia.”

Mažažemiu. Vargai
Mūsų, kurie turim nuo 

5 hektarų žemės, gyvenimo

VALSTIEČIŲ GYVENIMAS 
IR KOVA

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

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

Argentina

SKONI!

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentihos 
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 klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

. Cigaretas turi turėt

Veik kiekvienas mūsų esa
me girdėję, kad Kijeve buvo 
garsus vienuolynas, vadinamas 
Kijevo-Pečerskaja Lavra. Lai
ke pilietinio karo tame vie
nuolyne baltagvardiečiai tu
rėjo prieglaudą. Bet balta- 
gvardiečiams kovą pralaimė
jus ir įsisteigus Tarybų val
džiai, ir vienuoliai iš vienuoly
no išbėgiojo, kaip žiurkės iš 
degančio namo. Pasiliko jų 
tik nedidelis skaičius, kurių 
tarpe skaitėsi garbingiausiu 
dvasišku tėveliu archimandri
tas Evladijus. Jį gerbė ne tik 
jo broliai Kristuje vienuoliai, 
bet ir parapijonai. Reikia pa
sakyti, kad per visą laiką jis 
negalėjo atsiginti nuo maldi
ninkų, ypatingai moterų. Vie
ni pas jį eidavo klausti viso
kių patarimų, kiti prašyti pa
laiminimų. Iš moterų jis sau 
patinkamas vesdavosi į savo 
vienuolyno kamaraitę ir čia 
jds ar tai geruoju ar jėga pri
versdavo atsiduoti jam.

Viena tarpe tų maldininkių 
buvo jauna, graži mergina 
Praskovja Barišnikova, kurią 
jis, apie penkiolika metų at
gal, nusivedė į savo kamarai- 

* tę, ten privertė pasiduoti, o 
paskui per penkiolika metų su 
ja turėjo lytinius ryšius. Tuo 
tarpu dvasiškas tėvelis gyve
no vienuolyne ir pildė visas 

^.dvasiškas pareigas ir dar net 
buvo Olginsko bažnyčios kle
bonu.

Galimas daiktas, kad Evla
dijus būtų ir užbaigęs savo 
gyvenimą laimingai, bet čia, 
penki metai atgal, pasipainio
jo vienuolė Liubovja Vo
ronkova, su kuria taipgi susi
rišo tais pačiais ryšiais, kaip 
ir su Praskovja. Turėdamas 
dvi meilužes, bėgiu penkių 
metų slėpėsi, kad turi dvi. 
Abidvi meilužės nežinojo, kad 
dvasiškas tėvelis gyvena 
dviem is.

Voronkova, kaipo vienuolė, kiekvienas 
ne tik dvasiško tėvelio buvo 
sugulovė, bet ir agentas pri
traukimui tikinčiųjų prie baž
nyčios ir didesnio iš jų išmel- 
žimo pinigų.

Pagalinus, viskas iškilo 
aikštėn. Vienuolė Voronko
va pareikalavo, kad Barišni
kova pertrauktų ryšius su 
dvasišku tėveliu, bet Barišni
kova tą patį reikalavimą pa- į 
statė Voronkovai.

Dvasiškoj šeimynoj 
dėjo vaidai, 
lis atsidūrė

sprendė atsikratyti nuo Bariš- 
nikovos. Tuomet dvasiškas 
tėvelis surengė savo kamarai
tėje puotą ir visi trys gerokai 
pasilinksmino. Nors laike 
puotos tarpe vienuolio ir Ba- 
rišni’kovos kilo dideli vaidai, 
vienok ji 15 d. liepos pasiliko 
pas vienuolį kamaraitėje. Ant 
rytojaus vėl pasikartojo vai
dai ir vienuolis, pagriebęs iš. 
anksto parūpintą kirvį, drožė 
jai į galvą, ant vietos užmuš
damas. Tuo tarpu atėjo ir 
vienuolė Voronkova. Jiedu 
lavoną pakišo po lova, o pas
kui už jos dūšelę gerokai iš
sitraukė.

Ant rytojaus pradėjo lavo
ną mėsinėti. Mėsas sumetė į 
kanalizacijos šulinį, o kaulus 
užkasė vienuolyno darže.

Rodėsi viskas atlikta gerai. 
Bet apielinkės gyventojai pa
sigedo Barišnikovos ir prane
šė policijai. Prasidėjo tyrinė
jimas. Policijai pavyko sura
sti pėdsakas ir rado darže už
kastus kaulus. Tuojaus buvo 
suareštuoti vienuolis, vienuolė 
ir dar du dvasiškiai, surišti su 
ta žmogžudyste. Vienuolis iš
syk gynėsi, neprisipažino 
prie kaltės, bet paskui išpasa
kojo visą istoriją. Prisipaži
no ir Voronkova.

Dabar jie sėdi kalėjime ir 
laukia teismo. Visogalis die
vas, kurį jie piršo tikintiems, 
neateina pagelbon ir neišveda 
jų iš kalėjimo. O juk kaip 
vienuolis, taip ir vienuole nu
galabino Barišnikovą su die
vo pagelba. Juk kunigai sa
ko, kad be dievo pagelbos 
žmogui nei plaukas nuo gal
vos negali nukristi, o čia ne 
tik Barišnikovos galva nuo pe
čių nukrito, bet reikėjo ir mė
są nuo kaulų atskirti, 
sinėti. Al
kas tėvelis

su raciją be 
Remiantis

išmė
tai galėjo dvasiš- 
atlikti tokią ope- 
dievo pagelbos? 
kunigų žodžiais, 

pasakys, kad nega-

KORESPONDENCIJOS
E LIETUVOS

prasi- 
Dvasiškas tėve- 

keblioj padėtyj.
Prisiėjo taikytis. Jis pažadėjo : skurdas yra neapsakomas. Iš 
Barišnikovai mokėti nemažą i savosios žemės duonos toli 
pinigų sumą, kad tik ji tylė-į gražu nepakanka, pavasarį 

. O čia šių metų 
i pavasarį rugių pūdas kaštuo- 

metai laiko nuo ja 10 litų. Su šeimyna gyve- 
bet dvasiškas tė- nant, iš vieno pūdo rugių duo-

tų ir leistų jam su dviemis gy- reikia pirktis, 
venti. Pastaroji sutiko.

Praslinko 
susitaikymo, 
ve lis savo 
Barišnikova 
mą kelti ir 
smagumai, 
tėvelis, su dvasiška sesele, nu

nos pakanka keturioms die
noms. O juk su viena duona 

j negyveni, reikia druskos, žiba- 
| lo, degtukų. Apie mėsą ar ki- 
j tokį geresnį valgymą svajoti 
■netenka, pasitenkini, duona, 
pieno išrūgomis, svogūnais ir 
ridikais. O kiek reikia išmo
kėti valstybinių ir savivaldy
bės mokesčių! Prie savival
dybių mokesčių priskaito baž
nyčių, klebonijų ir klebonų 
ūkių išlaikymą. Sakysim, per
nai zakristijonas Anykščiuose 
išdegino bažnyčios vidų, o 
šiemet už tai keleriopai mo
kesčius padidino. O iš kur gi 
mums, mažažemiams, gauti pi
nigų—jiems galva neskauda, 
žino, kad turi karvę ar ožką, 
o gal kuris dar ir arklį, tai ir 
sumokėsim. Iš gyvulių ką 
nors parduot negalim, nes nė
ra iš ko jų užauginti, o užsi
dirbt irgi nėra kur. Gal koks 
buožė ar fašistukas pasakys: 
“Eik pas kitus, turtingesnius, 
dirbt ir uždirbsi.” Bet kur 
eit ir kiek uždirbsi? Visai 
nuo savo žemės atsitraukti ne

prižiūrėti, o 
uždirbsi, tai 
velniu pasi- 
pačiam dar-

S turi turėt SPĖKOS 
* •<<: . 

.....

WJdCwcv'.*

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 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

čia pas buožę ką 
galėsi pusiau su 
dalinti. Vasarą 
bymetyje, nuo tamsos iki tam
sai dirbdamas, gauni iš buo
žės pavalgyti ir daugiausia 
tris litus.

Bet už savo skurdą esame 
kalti ir mes patys. Anykščių 
apielinkėj yra įėję madon, 
kad per patį darbymetį maža
žemiai eina pas buožes tal
kon. Buožienei ar buožei no- 

Iri įsiteikti, kad pavasarį, ka

Užsidegk Chesterfield ir tėmyk tris dalykus... 
aiškų ir malonų skonį...dūmo kvepėjimą.. .ir 
ką “tokio skirtingo,” ką mes tegalime pavadinti 
tik didžiausiu pasitenkinimu iš rūkymo.
Geras skonis reiškia visus tris... ir visi trys 
yra suderintai sumaišyti.. .standardiniu Ches
terfield būdu... į kiekvienų tabako pluoštelį. 
Viena tik taisyklė nustato Chesterfield’o išdir
bi mą:

^“SKONIS virš visko
'nok

NEINA

Chesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI

da valkiojamės pajuodę, netu
rėdami ko valgyt, iš loskos 
primestų kokį duonos kąsnį. 
Jeigu mes ne tik talkon, bet 
ir 
o 
ir 
tų

už tris litus dirbti neisime, 
reikalausime 5 arba 6 litų, 
negaudami darbininkų ture-
mokėti. Buožės mūsų ne

pasigailės.
Paskiaus, nors daugumoj 

kaimai tebėr neišskirstyti į 
vienkiemius, bet buožės nesu
tinka bendrai su mažažemiais 
ganyt galvijus, nes, girdi, kam 
mūsų galvijai jų žemėj gany- 
sis; todėl kiekvienas riša kar
ves tik savo rėžiuose. Mums 
pririšti karvę tik savo rėžyje 
negalima, nes jie neplatesni, 
kaip 2-3 metrai. Tokiame pla
tume gyvulio nepririši. O jei 
gyvulys įkeltų koją kito dir- 
von ar pievon, tai karvę ras
tum be ragų, o arklį be dantų 
ar žiaunų.

Mokesčiams užmokėti pini
gus dažnai tenka skolintis. 
Banke pasiskolinti negausi, 
nes kas gixuž mus laiduos? 
Esi priverstas skolintis pas 
buožę, bet už tai jam už pro
centus turi visus laukus nu
dirbt. Aišku, jie mums už 
darbo dieną tokiu striuku mo
mentu paskaito po 1 litą, o 
gal dar ir mažiau. Apie pa
šei pą ar paskolą iš valdžios 
del nederliaus netenka nei 
svajoti, jų manymu, mes ne
galėjome daug nukentėti, nes 
maža turime žemės. Vargas 
neišpasakytas. Daug kas iš 
mūsų bėgo Brazilijon, bet visi 
nesuspėjome ir dabar be pini
gų jau nebeveža. Kada gi 
bus mūsų kančioms galas? 
Man rodos, draugai mažaže
miai, yra viena išeitis: mūsų 
likimas mūsų pačių rankose.

Kaip Jie Šelpia
TROŠKŪNAI.—Pas mus su

tvėrė baduoliams šelpti komi
tetą. Komiteto priešakyj at
sistojo policijos nuovados vir
šininkas ir sau į 
sikvietė keletą 
girtuoklių, šitas 
šelpti komitetas 
girtuokliaudamas

pagelbą pa- 
spekuliantų- 
baduoliams 
per naktis 
pragėrė vi-

sus baduoliams skiriamus cen
tus ir dabar, išmetęs porą litų 
ant visų baduolių, pareiškė, 
kad pašalpos jau baduoliams 
padalintos ir daugiau niekas 
nieko negausiąs. Matyti, kad 
fašistai visur vienodai “rūpi
nasi” baduolių reikalais.

Nei Darbo, Nei Duonos Nėra
AL1ZAVA.—Mūsų apielin- 

kėje yra labai daug varguo
menės. Darbo jokio 
ra galima. Duonos 
senai nėra. Jokios 
iš niekur irgi nėra,
menė kenčia- didžiausį vargą, 
bet kovot už duoną ir darbą 
nemėgina.

“Balsas”

Per visą šalį juodoji reakci
ja puola kiekvieną žingsnį, 
kuris surištas su Gaston i jos 
darbininkų gelbėjimu 1

Darbininkai ir darbininkės! 
Ar mes neateisime pagalbon 
tiems 16 darbininkų, kada to
ji mūsų parama yra labiausia 
reikalinga? Būkime visi tose 
stotyse, kuriose parankiausia, 
arčiausia, ir pagelbėkime ši
tame darbe, l’inigai reikalin
gi ne tik gynimui tų draugų 
teisme, bet ir maitinimui strei- 
kierių šeimynų.

Todėl pasirodykime reakci
jai ir kapitalo bernams, kad 
mūsų yra masės—jūra ir, kai
po klasė, mes savo brolius už
stojamo, kaip vienas.

Lietuviams parankiausia su
sirinkti į So. Slavų svetainę, 
5607 St. Clair Ave.

R
/ -

Visų Cleveland© Susipratusių 
Darbininkų Žiniai

Rugsėjo 21 ir 22 d. (suba- 
toj ir nedėlioj) rengiama Tag 
Day gelbėjimui G astenijos 
streikierių. Tag Day stotys 
yra šios:

So. Slavic Hall, 5607 
Clair Ave.

1981 Caltman Rd.
Hungarian Hall, 4309 

rain Ave.
Ukrainian Hall, 1051 

burn Ave.
Dom Ludowy, 71st 

Hosmer Ave.
Hungarian Hall, 

Buckeye Rd.
Workers Center, 2212 E. 

40th St.
Draugai ir draugės! Iš 

spaudos matome, kaip bai
siausiu įsiutimu audinyčių ba
ronai puola kylančius pietinių 
valstijų alginius vergus. Or
ganizuoja gaujas del “lynčo” 
ir grasina ne tik streikieriams, 
bet ir advokatams, kurie drįsta 
ginti Gastonijos 16 streiko va
dų kapitalistų teisme.

Gastonijos audinyčių savi
ninkai, su pagelba vietos, val
stijos ir federąlės valdžios, pa
sisakė už nužudymą tų 16 
jaunuolių, kurie drįso apsi
ginti nuo ginkluotų užpuoli
kų.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue

(arti Central Square)
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji gc 
riausio patar
navimo ' ir už

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

PHILADELPHIA,
Street
PA.
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SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

• John Naujokas 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

j čiais parsitraukia ir pasekmingai 
| miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

j yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 1() centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
! užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 

1177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
į senai užlaiko Jono—John’s Hand 
■ Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

, 1 visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

'Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyst&l 

-r draugų cigarų viršminėtais vardais, 
Į tik pakeliant pirštą, o gausite ciga

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

Adresas:

Į Naujokų Cigaru Dirbėjai
i 267 Division Ave.. Brooklyn. N. Y.

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

stebūklingų 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 jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o ^au
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 mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedlllo- 
Mil nuo 9:80 iki S vai. po piltų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.
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Puslapis Ketvirtas $ EKisva Pirmadienis, Rūgs. 16, 1929

Keršto širdis

MARYTĖ
(Apysaka iš Našlaites Gyvenimo Rusijoj) £

! (Tąsa)
Marytė atydžiai klausė Petro, kuris aiš

kino jai, kaip ir kokiais būdais darbininkų 
klasė turi organizuotis į organizacijas, 
kaip nuosakiai turi vesti kovą prieš išnau
dotojus, pakolei darbo klasė galutinai su
stiprės, kad uždavus paskutinį ir mirtiną 
smūgį pasaulio kapitalui.

Vėliau Petras parūpino Marytei 
reikalingų knygų w ir brošiūrų, ką Ma
rytė, atydžiai studijuodama, greitai 
p r a dėjo suprasti gyvenimą, jo ko
vą, būtiną reikalingumą dalyvauti toj ko
voj, drauge vyrams ir moterims, ir turė
dama dabar pastogę ir mylimą Mikailovo 
šeimynos prieglaudą, vėlesniai su Petro 
pagelba, Marytė susirado sau ir darbą. Ta
rytum ji pradėjo išnaujo gyventi. Susi- 
pažindama su Petro kitais draugais, Mary
tė greitai pradėjo susipažinti su darbi
ninkų klasės kova ir greitai, įstodama į jų 
eiles, pradėjo dirbti su didžiausiu pasi
šventimu. Netrukus Marytė jau buvo ži
noma visuose slaptuose darbininkų rate
liuose, kaipo veikliausia narė “M. N.” Ji 
tapo ne tik veikli, bet ir nuosekli organi
zatorė.

Kilus pasauliniam karui, Marytė, sykiu

■■■

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir puslčs bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’*- 
yarao kiekvienoje dėžutėje.

mi pasaulinio kapitalo, pradėjo veržtis į vi
durį darbininkiškos valstybės, tąi Marytė, 
kuri dabar vadovavo didelius karinius mo
terų pulkus, greitai pasirodė mūšio lau
kuose. Vieną Vakarą, kuomet Sovietų ka
riuomenė atidarė ofensyvą ir kuometr prie
šų kariuomenė, gerai apginkluota pasauli
nio kapitalo, dėjo savo visas pastangas, 
kad atsilaikyti prieš pasišventusią apginti 
savo darbininkišką tėvynę Raudonąją Ar
miją, atidarydami ant žūt-būt peklišką ko
vą, Marytė tik šaltai ir drąsiai kartojo: 
“Pirmyn, drauges, pirmyn! Priešas jau 
bėga. Pirmyn !” .Bet štai, atskridusi prie
šų kulka įstrigo Marytei į dešinę krūtinę. 
Ji, suvaitojusi, dar bandė žengti į priekį, 
bet jos spėkos pradėjo apleisti ją ir svy
ruodama ji parkrito ant žemės. Dar ban
dydama pasikelti, Maryte tarė savo drau
gėms: “Draugės, aš daugiau jau nebega
liu. Aš kritau kovoje, bet jūs tęskite tą 
kovą žengdamos pirmyn, pakolei priešas 
nebus galutinai išvytas iš jūsų darbininkiš
kos tėvynės.”

Sugrįžus iš mūšio lauko Raudonojo 
Kryžiaus vežimui į Kijevo ligonbutį, tarpe 
daugybės sužeistų, buvo atrasta ir Marytė. 
Ir kadangi jos žaizda buvo viena iš pavo
jingų, tai tuojaus buvo pranešta didžiau
siam ligonbučio daktarui, kuris tuoj aus pa
siskubino apžiūrėti sužeistąją. Per ilgas 
jo pastangas pasisekė išlupti kulką, kuri 
buvo pasiekusi netoli jos nugarkaulio. Aty
džiai apraišiojęs jos žaizdą, gydytojai pa
stebėjo patarnautojams, jog žaizda labai 
pavojinga ir vargiai bus galima išgelbėti

_ IS 
t veidą, gydytojas nemažai liko nu

stebintas. Jam pasirodė jis kur tai maty
tas, kaipo pažįstamas. Jos veidas jam pa
sirodė panašus į veidą jo buvusios numy
lėtinės. Bet juk tai negalimas daiktas. 
Žingeidumo delei, jis įsakė patarnautojai 
sužinoti jos vardą ir pavardę ir pranešti 
jam. Kuomet gydytojas Krivčenko savo 
poilsio kambaryje peržiūrinėjo laikraščių 
žinias, pabeldusi į duris, įėjo patarnauto
ja su kokiu tai rankraščio sąsiuviniu ran-

su kitais draugais, kalbėjo slaptuose dar- jos gyvastį. Arčiau prisižiūrėdamas į jo 
&ur purviną

niečius dar bemiegant. Mat, 
patersoniečiai kai “perkūnas” 
atpleškėjo apie 9 :30 vai. ryte 
ir užvaldė pikniko vietą. Aš 
nuvažiavau apie 10 vai. ryte, 
jau atradau patersoniečius 
bebaliavojant. Už nusikalti
mą, kad vėlai pribuvom, tu
rėjom patersoniečius prašyti, 
kad priimtų į pikniką. Kas 
tokį šposą eastoniečiams iš
kirto, neteko sužinoti; vei
kiausia, tai draugai P. Mali
nauskas ir J. J. Du Įkiš.

Eastoniečiai patersoniečiam 
irgi žada “atkeršyt.” Buvo 
garsinta, kad dainuos Pater- 
sono Laisvės Choras. Nors 
dainininkų buvo nemažai, bet 
dainuot negalėjo. Mat, Lais
vės Choras tuo tarpu mokyto
jaus neturėjo, tai ir dainuot 
negalėjo. Už tai tenka ger
biamos publikos atsiprašyti 
delei neištesėjimo, kas buvo 
garsinta.

Buvo ' svečių iš Reading, 
Pa., draugai Remeikaičiai ir 
kiti, kurių pavardžių nesuži- 
•nojau. Iš Bethlehem, Pa., ke
lios mašinos ir iš Philadelphi- 
jos viena mašina.

Šis piknikas davė gražaus 
pelno. Visiems svečiams, 
varde komiteto, tariu širdin
gą ačiū.

Nors Kaštono fašistai delei 
šio pikniko labai siuto ir iš- 
anksto labai džiaugėsi, kad 
bedieviai neturės pasekmių, 
bet apsivylė—jų džiaugsmą 
margis ant uodegos nusinešė.

neprieita, nes negavome ferų 
sekretoriaus, niekas neapsiė
mė. Tai jau didelis narių ap
sileidimas. Nutarta 12 d. lap
kričio surengti vakarienę ir 
balių. Visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai žino, kad ši drau
gija surengia geras vakarie
nes ir ji kas metai šiuo laiku 
rengia. Todėl reikia tikėtis, 
kad ir šiemet surengs gerą. 
Įžanga suaugusiems 50 centų, 
vaikams 25 centai. Nutarta 
atnaujinti knygyną, kuris la
bai apleistas. Tuo darbu rū
pintis išrinkta komisija iš pen
kių narių. Knygynai! turi už
rašyti visus lietuvių kalba lei
džiamus laikraščius ir žurna
lus. Reikia tikėtis, kad kny
gynas bus sutvarkytas gerai.

Daugelis čia pradeda kal
bėti, kad reikia atnaujinti

chorą. Aš tikiu, kad vietos 
lietuviai tą padarys. Juk cho
ras labai reikalingas ir dirva 
jam čia gera. Tik reikia pa
sidarbuoti.

Gyventojas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Dalių, Koncertų, Bankietų, i 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. Į

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

pirmutine ir seniausia AGENTŪRA

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC
a
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B

Telefonas:

Stagg

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai:

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

feininkų ir kareivių susirinkimuose.
tik Marytė pasirodydavo, ji visuomet bu
vo karštai sutikta. Marytė taipgi nenu
ilstančiai darbavosi platindama darbinin
kišką literatūrą ir įvairius atsišaukimus, 
arba organizuodama naujas kovotojų gru
pes. Tas darbas buvo labai sunkus, rei
kalaujantis pasiaukojimo ir didžiausio pa
sišventimo, nes tankiausiai jis reikėdavo 
atlikti nakčia, kur ant kiekvieno žingsnio 
gręsė pavojus gyvybei iš valdžios pusės. 
Bet Marytė neatbojo nei sunkaus darbo, 
nei savo gyvasties. Ji dirbo su didžiausiu 
pasišventimu, kad kuo greičiausiai priarti
nus tą valandą, kuri išmuš, pašaukdama 
darbo klasę į galutiną ir mirtiną mūšį pa
saulio kapitalui.

Ir toji valanda, del kurios Marytė taip 
pasišventusiai dirbo ir laukė, neužilgo iš
mušė. Besitęsiant pasauliniam karui, su
žibėjus revoliucijos kibirkštis, neužilgo 
pavirto į dideles liepsnojančias bangas, už
liejančias visą Rusiją.

Marytė dabar džiaugėsi likusi Mikailovo 
sulaikyta nuo saužudystės, nes ji savo gy
venimu prisidėjo prie sukūrimo tos kovos, 
nuo kurios dabar krito ir jos pražudytojas 
Petrovas. Toji revoliucijos banga dabar 
nušlavė, kaip jai kalbėjo Petras, ne tik Pe
trovą, bet sykiu ir carą su jo visa liaudies 
išnaudotojų gauja. Ji nuoširdžiausiai da
bar buvo dėkinga Petrui, kuris atvedė ją 
ant teisingo darbininkų pasiliuosavimo ke
lio. Verdant proletarinės revoliucijos ko
vai, Marytė taipgi aktyviai dalyvavo ir 
ginkluotuose susikirtimuose su baltagvar
diečiais. Pradėjus užsienių kapitalistams 
ginkluotas intervencijas ant proletarų

“Sužeistosios tikras vardas ir pavardė 
yra Marija Nikitina, po' slapyvardžiu žino
ma kaipo M. N. štai rastas pas ją sąsiu- 
vinys,” pranešė gydytojui patarnautoja.,

{ “Ką tamsta sakei? Marija Nikitina?” 
savo ausim netikėdamas, paklausė Kriv
čenko.

“Taip, daktare, Marija Nikitina.”
“Ar gi tas galėtų būti? Ar tamsta ne

padarėte klaidos tyrinėdama? Ar gi tai
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galėtų būti?”
“Taip parodo jos dokumentai ir šis rank

raštis,” paaiškino patarnautoja.
Krivčenko, tarytum netekdamas lygsva

ros, sunkiai atsisėdo į sale jo stovinčią kė
dę ir prižiūrėtojai taręs “Galite eiti”, sku
biai savo akimis pradėjo bėgioti per pri
duotą jam rankrašti. Jo veidas kas sykis 
darėsi neramesniu. Atverčiant kiekvieną 
puslapį, rankos pradėjo drebėti, vos tik su- 
laikydamos sąsiuvinį. Užbaigęs skaityti, 
jis giliai atsiduso. Kokia tai džiaugsmin
ga šypsą perbėgo per jo veidą ir, pašokda
mas iš kėdės, kokiu tai džiaugsmingu bal
su sušuko:

“Taip, taip, tai ji! Tai mano Marytė!” 
Ir akymirksnyj Krivčenko jau sėdėjo

valstybės, Marytė sparčiai griebėsi su ki-[PPe 1RS lovos, atydžiai tėmydamas kiek- 
tomis savo draugėmis organizuoti raudo- vien^ Jos pasikrutinimą kdedamas visas 
nuosius moterų batalionus, kad, stodamos aišgelbėjus jos gyvas
greta su vyrais, petys į petį, apginti re
voliucijos laimėjimus darbininkų klasei.

Ir kuomet Lenkijos imperialistai, remia-

A. P. L A. REIKALAI
DELEI A. P. L. A. VAJAUS

“Laisves” num. 203 yra tū
pęs-pranešimas centro rašti
ninko drg. Miliausko, kad A. 
P. L. A. centro komitetas nu
tarė paskelbti vajų per tris 
mėnesius, nupigindamas vienu 
doleriu įstojimą. Vajus pra
sidės su 1 d. spalių ir baigsis 
su 31 d. gruodžio š. m. Iš sa
vo pusės, tokį A. P. L. A. cen
tro komiteto nutarimą pil
niausia užgiriu ir pasižadu 
^per tą laiką dirbti su padvigu
binta energija del gavimo nau
jų narių.

6043

tį. Visi ligonbučio daktarai ir patarnauto
jai liko nustebinti tokiu atsitikimu.

(Tąsa bus)

I pas. Tai labai abejotina.
Aš “beeinu” pinigą ir pei

lį, kad Detroito “nesubytys” 
niekas, nes jeigu Detroitas pa
sivijo, padėkim, tokį Brpokly- 
ną ir paliko tri§ sykius užpa
kalyj, tai ilgai laukti neprisi
eis, kad 47 kuopa, Detroit, 
Mich., tuoj bus didžiausia 
kuopa A. P. L. A. draugijoje, 
ir tuoj pralenks 2 kuopą, jei
gu 2 kuopa taip stovės ant 
vietos, kaip dabar stovi. To
dėl, jeigu A. P. L. A. 2 kuo- 

! pa, McKees Rocks, Pa., nori 
■ vis dar vadintis didžiausia 
, kuopa A. P. L. A. draugijoje, 
tai turi gerai padirbėti per šį 
vajų, kad išlaikyti savo gar
bę.

draugai daro labai didelę klai
dą taip darydami, nes mūsų, 
progresyvių darbininkų 'prie
šai gauna progos mus šmeižti, 
kad A. P. L. A., progresyvių 
valdoma, mažai auga, žinant, 
kad A. P. L. A. turi labai 
daug priešų, kurie stengiasi 
kaip nors šiai draugijai pa
kenkti, tuo pačiu sykiu mūsų 
draugai, kurie galėtų išaugin
ti dideles A. P. L. A. kuopas, 
to nedaro, tai keliems yra la
bai sunku šią draugiją išau
ginti.

Kaštone šilko pramone šiuo 
tarpu po bi.ski šlubuoja. Tir
rells Bros, naktinį šiftą užda
re. Bedarbių matytis. Nepa
tartina iš niekur važiuot čia

Pas mus susiorganizavo Na
tional Textile Workers Union 
of America lokalus. Jį vado
vauja kairysis elementas.

Taipgi. susiorganizavo 
United Textile Workers Uni
jos lokalus, kuriam vadovauja 
dešinysis elementas. Kuomet 
darbininkai išeis į rinitą kovą 
su darbdaviais, šiedu lokalai 
tarp savęs turės kovot.

Kaip kitur, taip ir čia Uni
ted ' Textile Workers Unija 
darbininkus išduos. Mat, šią 
uniją vadovauja bosų pakali
kai. Žinantis.

BOSTONO IR AP1ELINKĖS
ŽINIOS

STOUGTON, MASS.
Rugpjūčio 30 d. įvyko A. L. 

D. L. D. 62 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė mažai. 
Labai negerai-, kad nariai ne
silanko į susirinkimus. Nu
tarta iš kuopos iždo aukoti 
$10 Gastonijos streikieriams 
ir $5 del maliavojimo tautiš
ko namo. Nutarta surengti 
balių ir, rodos, svetainė paim
ta ant 19 d. spalių.

Rugsėjo 4 d. įvyko susirin
kimas Lietuvių Tautiško Na
mo. Nariai lanko susirinkimus 
neskaitlingai. Buvo plačiai 
svarstyta apie surengimą fo
rų, bet prie jokių rezultatų

>atarnauju visiems be skirtumo! 
ir tolumas nedaro del į 

. Mano ofisas at- Ę 
aras dieną ir naktį. Darbą at

u

e si tikinimų, i
Į nanęs skirtumo.

ieku gerai. Reikale kreipkitės pas į 
aane, o patarnausiu kuogeriausia. |

R 
I 
E

o patarnausiu kuogeriaush
734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jus Pageidavo!

I—

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

PO 10 CENTU IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

W35 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, 
moderniškais įtaisymais 
ka ra m mū ro gara dži u s 
neša Į metus $1,440. 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARM A
8 kambarių namas 

netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

su visais
Dviem
Ramių

Savininkas

66 akeriai 
su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karves, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda _ už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

M ATLAPA N
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus ..so
das, vienas iš geriausių! pirkimų, 
kas myli gyVenti toliau4nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 ’šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina i $9,500.

$6,600 i metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų senų 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tuU 
tą su mažais pinigai.. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatves prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $J5,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARM A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

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

' CITY POINT
Dviem ’šeimynom namas, po 4 

kahĮbafius, ir bučemū. Vieta ge
ra’ dėl biznio, nes toj vietoj biz
nis; jau -daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 

Matykite A. Ivas.

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

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

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

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

“LAISVE”
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Greitai ir Pigiai Persiunčia

50
100
200
300
400

uz
vuz
vuz

Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų

už 103.00

500
600
700
800
900

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

Kas Daugiausia Gali Gauti Mūsų Draugai Permažai Dir- 
Naujy Narių? . ba del A. P. L. A.

narių ga- 
Brookly- 
nes, pa- 
lietuvių

Daugiausia naujų 
lėtų gauti Chicaga, 
.nas ir Clevelandas, 
gal tų didmiesčių 
■skaičių, A. P. L. A. kuopęs
labai yra mažos. Bet klausi
amas, ar tie miestai stengsis 
padidinti mūsų draugijos kuo-

Litu

uzJ. Gataveckas. UZ

UZ

1 EASTON,-PA.
materialiai pagelbėti savo giminėms ar

BROOKLYN, N. Y.46 TEN EYCK STREET,

Ypatingai mūsų didmiesčių 
draugai kažin kodėl veik nie
ko neveikia del A. P. L. A. 
Kad jie nors pusę tiek’dirbtų, 
kiek dirba dęl’S.-L. A., tai bū
tų labai gerai ir'A. P. L. A. 
šiandien būtų kelis kartus di
desnė ir turtingesnė. O tai

Pasekmingas Piknikas
Kaštono Darbininkiškų Or

ganizacijų Bendro Veikimo 
Komitetas 21 d.< rugpjūčio bu
vo surengęs pikniką. Kaip pa
gal Eastoną, tai žmonių buvo 
labai daug.

Šis piknikas buvo nepapras
tas tuom, kad draugai pater- 
soniečiai susiorganizavę 11 
pilnų mašinų užklupo easto-

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

v uz
u z

v uz
Litų
Litų uz

1000 Litų

62.00
72.25
82.50
92.75

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per
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D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J. 
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

XII APSKRIČIO DISKUSIJOS

A. L. D. L. D. XII Apskričio 
komiteto posėdyje nutarta lai
kyti diskusijas kiekvienoj kuo
poj. Komisija iš trijų—J. V. 
Stankevičius, J. V. Stanislovai- 
tis ir M. Saldokas—išrinkta 
sutvarkyti diskusijom temas, 
šitos diskusijos bus viešos, jo
se galės dalyvauti skirtingų 
pažiūrų publika ir nesutin
kant su pravestu diskusijų 
klausimu, galės aiškinti savo
tiškais

Visoms kuopoms, kurioms 
bus reikalinga spėkų del ap
gynimo diskusuojamų klausi
mų ar jų p ra vedimo, apskričio 
komitetas galės pasiųsti ten 
savo narius dalyvauti.

Žemiau talpiname tomas 
diskusijų ir meldžiu visų kuo
pų pasiskirti sau dieną del 
diskusijų. Ir jeigu reikalinga 
bus del apgynimo diskusuoja- 
mos temos, praneškit apskri
čio komitetui.

(1) Kodėl reikėjo organi
zuoti naujas unijas Amerikoj ? 

K (2) Kam buvo reikalinga 
steigti darbo unijų vienybės 
centras, kuomet yra A. D. F.?

(3) Kuri partija gina dar
bininkų reikalus teisingai— 
komunistų, socialistų ar tau
tiečių ?

(4) Kokius laikraščius dar
bininkai privalo skaityti ir ku
rie laikraščiai gina darbo žmo
nių reikalus?

(5) Kiek religija padarė 
naudos darbininkams, kaipo 
klasei ?

(6) Ar Lietuvių Darbinin

kių Susivienijimas Amerikoje 
yra reikalinga, kaipo atskira 
organizacija?

(7) Kodėl U. M. W. of A. 
leidžia kompanijoms kapoti 
darbininkų algas kietųjų ang
lių srityse ir išėjus darbinin
kams į streiką distrikto virši
ninkai priverčia darbininkus 
grįžti atgal į' darbą, be jokio 
laimėjimo ?

(8) Kodėl darbininkams 
svarbiau prigulėti prie A. L. 
D. L. D., negu prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos?

Mes, komitetas, proponuo- 
jame A. L. D. L. D. kuopoms 
pasirinkt bent kurią temą iš 
augščiau paminėtų ir praneš
kite diskusijų komiteto sekre
toriui, kurį laika pasiskyrėte: 
J. V. S., 307 Plymouth Ave., 
Wilkes-Barre, Pa.

Diskusijų Komitetas.

BINGHAMTON, N. Y.
Reporterio Plunksnaičio Per- 

sistatymas
(Įžangėlė)

šiame mieste, kaip matyt, 
yra keletas korespondentų. Jie 
apie vieną ir kitą dalyką pa
rašo “Laisvėn” žinių. Bet jie 
neparašo tiek, kiek būtų) ga
lima parašyti, nes galima daug 
daugiau. Todėl, matant aps
čią medžiagą žinioms, imuosi 
rašyti ir aš.

Kadangi raštas ir plunksna 
yra du labai viens kitam ar
timi dalykai, todėl nusitariau 
pasirašinėti Reporteris Plunk- 
snaitis.

Jei kartais savo raportuose 
suklysiu—paliesiu vieną ar ki
tą asmenį—niekas neįsižeiski
te, nerūstaukite. Darysiu tai 
ne tuo išskaitliavimu, kad 
žmogų užgauti, bet tuo, kad 
bus verta apie tą žmogų kal
bėti reikale jo žygių visuome
niniame gyvenime. Jei bent 
kuriam palytėtam asmeniui 
mano žodžiai nepatiks, tegul 
į tą patį laikraštį parašo savo 
nuomonę. Tegul nej ieško tik
ro asmens, kaipo kaltininko, 
kad jam atkeršyti kumsčia ar 
akmenių, nes vietoj tikrojo 
asmens gali pasitaikyti nuken
tėti nekaltam žmogui. . . O be 
to, keršyti kurnščia ar akme
niu—nekultūringas žygis.

žinias rinksiu visaip. Im
siu aprašinėti tuos dalykus, 
kuriuos pats matysiu ir girdė
siu, ir tuos, kuriuos man pa
pasakos kiti geri žmonės.

Vasarines Atostogos
Žmonės turi palinkimą va

sarą daugiau atostogauti, ne
gu biiė kitu kuriuo metų lai
ku. Mat, vasaros gamta daug 
malonesnė, • labiau viliojanti. 

Į Gerai tiem, kurie turi galimy- 
I bę atsitraukti nuo kasdieninio 
i darbo ir pasivažinėti, pasižmo- 
i nėti, pasidairyti po pasauli, 
i pasigrožėti gamta.

Šią vasarą keletas šio mies- 
i to lietuvių‘turėjo progos net 
! Lietuvon nukeliauti. Neper- 
senai iš Lietuvos sugrįžo Juo- 

' zas D. Charna, Krasauskai, 
Zdanevičius su dukteria ir A- 
leliūnai. O Tvari jonas su Vai
neikių dar tebevieši Lietuvoj. 
Jiedu, kaipo viengungiai, sa- 

, ko, turį labai gerus laikus. 
Lietuvos paneles taip prie jų 
kimba, kaip musės prie me
daus, arba kaip įšalk tįsios žu- 

i vys prie meškerės kabliuko' 
(žinoma, kabliuko, apmauto 
maistu), žiūrėsime, ką jiedu 

. parsiveš. . .
Sugrįžusieji gi parsivežė ne 

; kažin ką. Jauna Zdanevičiūtė 
i sako niekada nebevažiuosian-

ni jomis Kalvarijos kapuose, 
Coal Center, Pa.

Kasykloj dirbant, užgulė 
ant jo didelis akmuo, po ku
riuo išbuvo dvi ir pusę valan
dos. Tapo išimtas dar gyvas 
ir nuvežus ligoninėn dar apie 
tiek pat išgyveno ir numirė.

Ten Buvęs.

WORCESTER, MASS,
D. A. 13 Kuopos Piknikas, 

Prakalbos ir Socialistiškas 
Klausimas

Rugsėjo 8 d. buvo piknikas 
T. D. A. Lietuvių Sekcijos 13 
kuopos, kuriame gerą prakal
bą pasakė draugas Karsonas 
iš Lowell, Mass. Kalbėjo apie 
valandą laiko. Publikos 
perdaugiausia buvo, nes 
trijų mėnesių džiovinimo 
šliaukėme ir lietau

ne- 
PO 

SU
PO pra

kalbos buvo renkama aukos
apgynimui G astenijos teisiamų 
streiko vadų. Pirma, negu au
kų rinkikus iššaukti, socialis
tas Krapovickas, atkalėjęs 5 
metus kalėjime už merginos 
išgėdinimą ir apdraskymą, 
reikalavo klausimą. Bet pir
mininkas iššaukė aukų rinki
kus ir tada leido klausti. Na
gi, štai ką užklausė: “Kur 
surinktos aukos padėtos del 
Sacco-Vanzetti ir kur Lietuvos 
baduoliams aukos padėtos?” 
Kalbėtojas platokai išdėstė 
atsakydamas, kas jau atvejų 
atvejais rašyta spaudoje, kur 
aukos padėtos, primindamas, 
kad tik visiškas atsilikėlis ne
gali žinoti. Tačiaus, Krapo
vickas dar bandė kritikuoti. 
Girdi, Komunistų Partija Lie- 

nelegalė, tai gerai ga-

jei nežinojo, bet kam kitus 
užstoja, kas žinojo, o jam ne
sakė? Neturint ilgam laikui 
pastovaus darbo, o tu o m ir 
vietos, negi registruosies 'kas 
kart, kaip Lietuvoj fašistams, 
kada ir kur persikeli.

Bet nepasitenkinant pašto 
antrašu ir reikalaujant regis
truotis, sakant, “kad draugas 
nežinojai įvykusio susirinkimo 
valandos, aš tame kaltės ne
prisiimti, nes antrašo neturė
jau, o kaip žinai,
laiku buvai prašytas 
bet nedavei... nenori, 
antrašas papultų į šnipų 
kas.”

Jei paskutiniu laiku 
draugų, jūsų pačių bute,
duotą antrašą draugas skaitai 
ne antrašu, per kurį būtų ga
lima pranešti susirinkimo va
landą, tai pats tuom patvirtini, 
išreikšdamas mano sakinį, 
“nenoriu, kad antrašas papul
tų į šnipų rankas,” kurio pats 
prisimygęs pageidauji iv duo- 

nepripažįsti už
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: PIRTIS TURKIŠKA j

r

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc. įgi
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. ĮĮ| 

f7'Vrm J Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ — « ||||LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant jį tCIltttl ■ 
trečių lubų, ©ringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- Įgė 
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta |Į|| 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis |gj 

prūdas su sūrum vandeniu. BU
LAPUOTOS IŠS1PĖRIMUI VANTOS VELTUI

?■

■

’■i

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną, per visą naktį. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir gg| 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba- gg| 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. Bj

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090 iii

Remkite Savo Tautieti!

Pirkite Skrybėlės ir Kepures pas 
j SINGER S HAT SHOP
Išdirbėjai AtigŠIos Klasės Skrybėlių ir Kepurių

MŪSŲ KAINOS:
$2.85 nupiginta iki $2.50 
$3.50 Skrybėlės už $3.00 
$4.00 Skrybėlės už $3.40 
$5.00 Skrybėlės už $4.25 
$6.00 Skrybėlės už $5.10 
$7.00 Skrybėlės už $5.95 
$8.00 Skrybėlės už $6.80 
10.00 Skrybėlės už $8.50

PUIKUS PASIRINKIMAS 
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ

Visados rasite gana spalvų 
ir stilių sulig savo 

patiklumo
Užeikite apžiūrėti ir pasi- 
rinkifė vė^i^s saS)6' pinigų.

TiHftiSi J te

353 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

ti Lietuvon, nes ten viskas taip 
prasta, taip vargu, taip bied- 
na , . . Teko girdėt, kad ne 
geresnius įspūdžius apie Lie
tuvą pasa’koja 'ir • kiti. 1 d. 
rugsėjo buvo suruoštas sugrį- 
žusiųjų pasitikimas; buvo Ku- 
liešio ūkyje išvažiavimas. Sa
ko, Charna ir kiti pasakoję 
ten savo įspūdžius.

—Badaujančių žmonių šel
pimas,—sakęs Charna,—veda
mas be teisingumo. Kas tur
tingesnis, tas gauna ir rugių ir 
kviečių, o kas nieko neturi, tas 
tegauna kelis svarus avižų— 
kisieliui virti. Beturčių vaiku
čiai bėgioja su išpūstais vidu- 
riukais-pilvukais nuo maitini
mosi žolėmis; o jų veidukai, 
rankutės sunykę, sudžiūvę.

—Nors javų derlius šį me
tą atrodo gfažus, bet pyragų 
nei ūkininkai neturės, nes kas 
tik skolinosi pavasarį sėklų 
(o skolinosi visi!), tai rudenį 
turės už sėklas apmokėti pi
nigais. O kad sudaryti tokią 
sumą pinigų, kokia kaina sėk
los buvo pavasarį parokuotos, 
tai prisieis rudenį parduoti ja
vų trigubą kiekį, negu kad 
buvo' gauta. Pyragų nebus. 
Vargas, vargas. . . .

—“Ponuli, susimylėk! švie
siausias amerikone, gelbėk,” 
netekę kai kurie žmonės kan
trybės, puola po kojų ir su 
ašaromis meldžia pagelbos. 
Susigraudini žmogus, duodi 
kelis litus, bet sykiu žinai, 
kad tuomi jų' visų neišgelbėsi, 
—sakė Charna.

Taigi, tai tokios tokelės apie 
mūsų tautos žemę—Lietuvą.

Rep. Plunksnaitis.

tavoje
Įėjo žinoti, kad nereikia rink
ti Ajnerikos komunistam au
kas ir kad Amerikos valdžiai 
buvę raportuota tik 300 dole
rių surinkta aukų Sacco ir 
Vanzetti, kas esą neteisybė.

Ot, ir socialistiškas protas 
ir kl'ausimas! Mat, kalbėtojas 
savo prakalboje prisiminė 
apie MacDonaldą ir kitus so
cialistus, kaipo išdavikus dar
bininkų klasės, čia kaip sy
kis ir pasirodė Krapovickas su 
savo klausimais. Jis stato tokius 
klausimus, kuriuos žino visi ir 
pats geriau žino, negu už ką 
kalėjime sėdėjo penkerius me
tus, vienok klausia, kad pa
kenkus aukų rinkimui. Maty
kite, mes, komunistai, vagys, 
renkame aukas ir dedamės į 
kišenius., Ne veltui iš visų pu
siu susirinkusiųjų pakilo bom
bardavimas tokio klausėjo. 
Nekuriu šaukė, kada Smetona 
išduos atskaitą, ,kiek sušaudė 
Lietuvos darbininkų ? Kur 
dingo milionai litų seimo su
šaukimui? ir tt.

Visi nepamirškite, kad di
delis piknikas įvyks .rugsėjo 
22 d., Olympia Parke. Bus 
įdomi programa ir tai pasku
tinis šios vasaros piknikas. 
Rengia A. L. D. L. D. 11 kuo
pa.

T. D. A. 13 Kp. Kbresp.

MONTREAL, CANADA

CRUCIBLE, PA.
Rugsėjo 7 d. tapo užmuš

tas Juozas Vazniukas, Cruci- 
jble anglių kasykloj. Velionis 
paėjo iš Lietuvos, Kauno rė- 
dybos, Telšių apskričio, Žarė
nų valsčiaus, Klikų kaimo. Iš 
Lietuvos pribuvęs dar tik šeši 
mėnesiai. Paliko Lietuvoj mo
tiną ir vieną sesutę. Tėvas 
randasi Argentinoj. Velionis 
buvo gimęs šioj šalyj, mažas 
išvežtas į Lietuvą ir vėl į čia 
sugrįžo, sulaukęs tik 18 metų 
amžiaus. Pragyvęnęs šioj ša
lyj vos šešius mėnesius, žuvo 
kasykloj j

Rugsėjo lb d. tapo pąlaidb- 
‘tas su bažnytinėmis ceremo-

Atsakymas Jaunam Proletarui
Verčiant gyvenimo a 

bėms, 'abejodamas d/dyvaiKi 
ateinančiame A. L. D. L. D. 
137 kuopoš /usirinkinle, kai> 
tais apleidž/ant MontrealįVj 
Jauno Proletaro num. 
“Laisvės” tilpihd straips/į iš 
Montrealio, “Ben^rai-JEmžvel- 
gus,” prašau gerb. “L.” red. 
patiekti šį mano atsakymą bei 
kritiką.

Jaunas Proletaras sako: 
“Kuopos korespondentas. . . 
turėjo nepageidaujamų apsiri
kimų. , .. Kai kurių , vardai pa
minėta atskirais asmenimis. . . 
nepaminėta draugai Keršulis 
P. ir Griciūnas.”

Ką jūs man, tą aš ir spau
dai pranešiau, negalėdamas 
būti susirinkime.

“Korespondentas nedXiVda 
savo antrašo net kuopos val
dybai.”

Tai netiesa. Kaip prie pir
mininko, taip ir l kitų draugų 
aš sakiau savo antrašą, per 
mano pašte bakso numerį, per 
kurį su visais susižinau svar
besniuose atsitikimuose kiek
vieną dieną. O jei kas neno
ri, lai ir nežino, ar užsigina, 
tame drg. J. P. asAiėkaltihu,

KAVALIAUSKASJUOZAS

Tel. j Grecnpoųit

<♦>

Nau 
biznj.
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prie 
pri-

kainos.
sekančiu adresu:

B

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I Tahę (25 centai skrynutę) yra tai kanuolė priei 
UI Mu Lua * Omo jęįtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kųris—žmogui pagamina dau£ rūpesčių ir sunkių ligų.

IETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŽĘŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th St»., New York City A
; įsteigta^ metai. Būk neprjgulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 

kelią pasisekimu. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai- 
j syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe

cialus klases moterims. Leidimas ir užganSdinimas užtikrintas. Kla- 
sia dienomis ir vakarais.

r PERSITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
> Įėjimas io 736 Lexington Ave.» tarpe 58th ir 59th Street* 

New York City

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALAAM UOTO JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atetinkamiivusias Ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 
kreipti? prie manęs.

paskutiniu 
rntrašo, 

kad 
ran-

tojo per paštą 
antraša.

Jei 
mano

draugas
žodžius:

atmestas
požymis

valdybos vardu 
“likau diktato- 

valdyboš,” 
reiškėsi senai, 

neprileidus 
neorgani- 

kad išpro-

“Tas 
tai kad radikalų 
prie organizavimo 
zuotų darbininkų, 
vokavus juose nepasitikėjimą
jais ir tuom nuvedus draugi
ją social-pardavikiškais ke
liais bei sudemoralizavus jos 
žygį link tikslo atsiekime”— 
skaitai “prasimanymu,” ’’pri
metimu,” “nužeminimu” ir esi 
skaudžiai tuom užsigavęs, tai 
tą viską patvirtina pavyzd, 
ir tas, kad ne tik aš, bet ir 
draugas Z u perka (kurio nieks 
negali išsiginti neturėjus ant
rašo), o gal ir daugiau radi- 
kališkesnių narių negavome 
pranešimų būti ant liepos 28 
d., 10 vai. ryte. O kur kiti 
faktai-fakteliai, kaip tai: cho
ro traukimas “tėvynės” balon 
ir pakrikimas; o kaip su tais 
nudardėjimais ir atsidavimais 
Pašei pi n ei ir Sūnų ir Dukterų 
Draugijoms, atšąlant nuo A. 
L. D. L. D. ? Kur to vidaus 
suvienyta ideale jėga dirbti iš
vien, sulig draugijos siekių, 
tikslo ir tt. ? T?ii faktai, o 
požymiai, tai kitas dalykas 
vėl.

Korespondentas bus visuo
met kartus, jei 
jai tarnauti jai

Kas k a čia 
Lietuva žino, 
mane “bailiu,” 
bailys to nepajėgs, 

uoji pramanęs 
kiekvienas mes 

praeitį ir dabartį,

norės draugi- 
krypstant.
viešai veikia, 

Vadindamas 
neužmiršk, kad 

ką pats 
kitiems, 
turime 

kuriomis 
galnTie jodyti savo bailumą 

 

ar drąsą niello neboti . . .

Kas kuopc/s ydų nenori, tas 
nemato, ar jomis gyvena 
Svajonėmis 
mi dangaus, o

ne:

ir
ir palaiko jtys.
gyvena lauke
aš faktais ir realybe pamate 
materializmo.

žadėjęs rZikalauti faktų 

 

prieš praeiŲf susirinkimą, juos 
Atidėjai tram, tai šiam, tai 
jau per delis bailumas, todėl 
nelaukęŠ nors kiek duodu 
spaudai pasiaiškinimų.

NUO RED.—Abelnai pole- 
kos. jeigu jos no asmenini 

pobūdžio ir tinkamai paraš^- 
ter<na(idingos. Bet kanaaie- 

tokiu keistu/sti- 
ietomis nei su/iras- 

^pie ką dafiykas 
_>olemikįj jo

kios naudos nėra, nes paprasti 
skaitytojai jų ncsiiprantaį Ra
šant polemikas, reikia daugiau 
kreipti domės, kad supranta
mai parašyti.

15,000 Vokiečių Apsigyvens 
. Meksikoj

SEATTLE, Wash.— Ch. 
M. Thomson, Seattle 
talistas ir prezidentas vo- 
kiečių-meksikiečiu' . kompa
nijos, kuri 350,000 
akru ž e m e. s vakariniame 
Meksikos pakraštyje, neto
li A c a fpų’l c; o , prarię- 
šar kud. ten'fHus apgyyen- 
dintfid vokiečiai' iihigrantai. 
Apie liįOOO vokiečių apsi
gyvens. * '

TELEFONAI j
Keyston#------------------ Main 9669
Bell Oregon 513G

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

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. Nędėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abe’no Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

Dr. ZINŠ—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 4(h Avė. ir Irving Pl., New York 

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

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

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

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

K*mp*i Clermont Avenw 
TELEPHONE! JUNIPER »7M

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

____ ________ _______  ORDER BLANK ----------------
Biųidami pinigui »u lavo udreuu, užraiykites

Al, lemlau patlra6<«, ftlunčiu juuai VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, tu viiaii nurudymaia, 
kaip vartoti 
Vardai

N*.

IClftitnt
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VIETOS ŽINIOS
Nauji Kruvini Policijos 
Žygiai Prieš Komunistinius 
Mitingus Gatvėse

Šv. Jurgio Draugijos ir Liet 
Piliečių Kliubo Graži 
Parama Gastoniečiams

Paminėjimas Komunistų 
Partijos Dešimties 
Metų Sukaktuvių

Brooklyno Lietuviu Piliečių 
Kliubas paskyrė $25, o Šv. 
Jurgio Draugija $50 Gastoni- 
jos streikieriams. Pagirtinas 
darbas tas praktiškas 
jautos pareiškimas
darbininkams-kovotojams.

Rep.

Amerikos Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija šaukia 
masinį mitingą paminėjimui 
dešimties metų jubilėjaus nuo 

užuo- savo įsikūrimo. Mitingas į-
draugams vyks Miller’s Grand Assembly

Tammany Hali demokratų 
policija taip pašėlusiai buožė
mis daužė galvas darbinin
kams, susirinkusiems į Komu
nistų Partijos mitingą atvira
me ore, 137th St. ties 7th 
Ave., New Yorke, kad už pu
ses bloko buvo girdėt buožių 
stu ksėj imas, pereitą 
dieni, kur buvo suėję 
tas šimtų darbininkų, 
sifiliai savo įnirtime 
jokio skirtumo 
nei vaikams.

Bekalbant drg. R. B. Moore, 
negrui komunistų kandidatui 
į kongresmanus nuo įtariem 
d išrikto, atėjo pustuzinis po- 
licmanų ir liepė sustabdyt mi
tingą. Komunistu Partijos 
sekretorius, Wm. Z. Fosteris, 
ir kandidatas į miesto majo
rus W. W. Weinstone aiškino 
policijai, jog šičia yra Partijos 
rinkimų kampanijos mitingas

nai ir kelis sykius tą pačią 
dieną. Bet klasiniai susipratę 
darbininkai nenuleidžia rankų 
ir, Komunistų Partijos vado
vaujami, veda vis smarkesnę 
kovą už gatves, už darbo 
žmonių mitingus ir demonstra
cijas jose. Rep.

pagiežos, nušauna gubernato
rių ir pats lieka nulynčiuotas.

Kiekvienam verta pamatyt 
tą istorinį dailės veikalą, ap
art kurio dar yra smagių įvai
rumu ir gražios muzikos.

JCK.

LIETUVIU VALGYKLA į
Visokiiį Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 0 

jįiF' ir Amerikonišku Stilium

penkta- 
ketvcr- 
Mėlyn- 
nedarė

nei moterims

Streikas 1,500 Garažų 
Darbininkų Bronxe

1,500 darbininkų, dirbusių 
automobilių garažuose Bron
xe, išėjo į streiką, apleisdami 
300 garažų. Streiką užgyrė 
Amerikos Darbo Federacija, 
prie kurios unijos priklauso

Prof. MYRON KORYKORA
BALSO—SMUIKOS— 

PIANO STUDIJA

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

Drg. J. Bimbienė ir Dr.
Petriką Kalbės A. L D. L D
1 Kuopos Susirinkime

rugsėjo 26 d., ketvir-

mitinge pasakys pra- 
drg. J. Bimbienė, ką

Nors kartą turėtų tinkamai 
išsijudinti nariai A. L. Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos. Pasibrėžkite 
kiekvienas narys ir narė ateiti 
į savo kuopos mėnesinį susi
rinkimą 
tadienį.

Tame 
kalbėlę
tiktai sugrįžusi iš ilgokos ke
lionės po Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą. Išgirsite įdomių į- 
spūdžių iš draugės amerikie
tės, kuri dar pirmą kartą savo 
gyvenime pamatė europiškus 
užsienius, Raudonąją Respub
liką ir Lietuvos fašistiją.

Bet ir dar naujas dalykas. 
Daktaras A. Petriką duos pa
skaitą apie narkotikus (opiu
mą, kokainą, morfiną ir kt.), 
apie ką bus plačiau kitą kar
tą pranešta.

Neužtenka, kad kiekvienas 
pats į tą susirinkimą ateitumė
te. Atsiveskite ir naujų narių 
prirašyt prie pirmos kuopos 
po tiek, kiek tiktai įkabinate.

Šį rudens ir žiemos sezoną 
mes, truks-laikys, turime da- 
varyt savo kuopos narių skai
čių nuo 140 iki 200.

J susirinkimą yra kviečia
ma ir pašalinė publika—pasi
klausyti drg. Bimbienės gyvų 
kelionės įspūdžių.

Apie Jubilėjinį “Laisvės” 
Masinį Mitingą

svetainėje, Grand ir Have- 
I meyer Sts., Brooklyno, šį 
I penktadienį, rugsėjo (Septem
ber) 20 d., 8 vai. vakare. Jis 

i bus laikomas vadovybėje Ko
munistų Partijos šeštos Sekci
jos ir Williamsburgo Jaunųjų 

' Komunistų Lygos.
Sakys prakalbas žymūs kal

bėtojai. Bus ir muzikalių pa- 
marginimų. Įžanga visiems vel
tui.

Visi į tą jubilejų Amerikos 
proletariato kovų vado ir or
gan i z ato r i a u s—J u n gt i n i ų Val
stijų Komunistų Partijos.

ei ja, neabejotinai, parduos ir 
šią darbininkų kovą.

Policija jau sumušė desėt- 
kus streikierių už pikietavimą 
bei streikai) šaukiančių lapelių 
skleidimą prie neunijinių ga
ražų.

Streikieriai reikalauja 9 va
landų darbo d ienos,„šešių die
nų darbo savaites, ir bent $35 
į savaitę automobilių plovė- 
jams, $30 jų lekeriuotojams.

417 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

3 Blokai nuo Marcy Ave. elevei- 
terio; 3 blokai nuo 14th St. sub- 
vūs*.

Pirmos Klasės Chorvedys 
Taipgi yra dainininkas ir koncer

tų muzikantas

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

J 417 Lorimer Street

™ Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Darbininkų Organizacijos, 
Jsitėmykite Rugsėjo 19 d.

Visos darbininkiškos Di
džiojo New Yorko organizaci
jos privalo laikyti mintyje ii’ 
rengtis dalyvauti masiniame 
mitinge, kurį šaukia Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
lietuviška 17-toji kuopa. Tas

įvyks 
(September) 19 d., 

“Lais-

paminėjimui 
sukaktuvių 

“Laisvės” 
nuotikis bus

dešimties 
nuo įsistei- 
dienraščio. 
paženklin-

“Laisvės” draugai ir pri-l 
tarėjai ir abelnoji darbinin
kiška publika yra prašoma ne
pamiršti, jog sekmadienį, rug
sėjo (Septemer) 22 d., Labor 
Lyceum svetainėje, Brookly- 
ne,, bus didelis masinis mitin
gas 
metų 
gimo 
Tas
tas ne tiktai įdomiomis pra
kalbomis, bet taip pat ir gra
žia koncertine programa. Su
važiuos delegatai, išrinkti nuo 
įvairių darbininkiškų plačio
sios apielinkės organizacijų, 
su pasveikinimais “Laisvei” su 
jos dešimtmetiniu jubilėjum.

Programos pradžia 2 
po pietų.

vai.

Sunkiai Dirba Aidas
sun-Šiuo tarpu reikia Aidui 

kių sunkiausiai dirbti, nes ji
sai mųkipasi operą “Kornevi- 
lio’Varpai,” kuri bus perstato
ms 6ld. spalių, Labor Lyceum 
svetainėj. Vasą ros vakarai 
Šilti, dušnūs svetainėje, tačiau 
Aidas to nepaiso, mokinasi vi
su savo energijos įtempimu ir 
tikisi, jog vietos ir iš tolimes- 

’. nių kolonijų visuomenė jo 
darbą įvertins, atsilankydama 
į tą operos perstatymą.

Dalis aidiečių ne tik chore 
dainuoja, bet jie turi ilgas ro
les mokintis ir dar dirba ko
misijoje pastatymui operos 
scenoj.

Tai, reikia sakyti, sunkiai 
draugai-draugės dirba. “Kor- 
nevilio Varpai” gražesnis vei
kalas dainomis už “Grigutį.” 
Kurie buvo laike lošimo “Gri- 
gučio”—gėrėjosi, o viršminėta 
opera žiūrėtojai daugiau turės 
kuomi pasigrožėti, nes ji yra 
labai įvairi lošime. Aidas lau
kia daug iš visur svečių, ku
riuos maloniai pasitiks ir vai
šins sielos gardumynais.

S. J. B—s.

streikierių klausimui, 
rugsėjo 
ketvirtadienį, vakare, 
vės” svetainėje. Kalbėtojai 
nušvies visą G astenijos audė
jų kovą ir bylos istoriją ir iš
dėstys, ką tatai reiškia visų 
Amerikoj gyvenančių tautų 
darbininkams, šičia bus ap
svarstyta, kaip geriau lietuviai 
darbininkai galėtų atsiliepti į 
gastoniečių reikalą, kuris yra 
svarbiausias ir opiausias šio 
momento reikalas.

Tame mitinge turi dalyvauti 
visi nariai Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, Darbi
ninkių Susivienijimo, Lietuvių 
Darbininku Literatūros Drau
gijos, Lietuvių Komunistų 
Frakcijos, Jaunųjų Darbinin
kų Kliubo, Aido ir Lyros Cho
rų, Augščiausios Prieglaudos 
kuopų, įvairių kliubų. Taip 
.jau kviečiama ir visi kiti dar
bininkai sueiti tą vakarą į 
n imą masinį mitingą.

kyti.
Pirmieji poliemanai pasi

traukė už kampo, o drg. 
Moore toliau tęsė prakalbą; 
tuo tarpu poliemanai susilau
kė būrio jų pašauktų rezervi
nių policininkų ir visi urmu 
šoko ant kalbėtojo ir ant su
sirinkusiųjų; nutraukė kalbė
toją nuo platformos ir pašėlo 
darbuotis lazdomis. Publika, 
kurios 95 nuošimčiai buvo ne
grai darbininkai, ėmė užpuoli
kams su panieka baubti ir 
šnypšti. O kuomet “tvarka- 
dariai” nutverė drg. Moore’ą, 
tai pasigirdo iš minios skar
dūs sveikinimai: “Tegyvuoja 
Komunistų Partija! Tai vie
nintele partija, kuri stoja už 
vienybę baltųjų darbininkų su 
negrais!”

Vienas iš dalyvių, Steve Me- 
sarosh, buvo taip policijos su- 
budeliuotąs, kad turėjo būt
paimtas į ligoninę; o policija , v.

šun- Papjovė Pačia 
gir-! ’’------ --
n li
pa-

Kursai Korespondentams 
Kandidatams i Juosius

ir SALES—PARDAVIMAI

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po plet. 
Ketvergnia ir «ubatoini« iki • vai. 
Penktadieniai* ir sekwadieniaii tik 
•ulyg autartiea.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

nu

streikierį Stasį
Vienintelis dabar

Išteisino Streiklaužį, 
Kuris Nušovė Darbininką

Queens pavieto grand džifi
res teismas išteisino Calvary 
kapinių skebą. Philipą Nunzi- 
ato, kuris nušovė tų kapinių 
darbininką 
Zasdzinskį.
kaltinimas prieš žmogžudį tai, 
kad jis nešiojosi revolverį be 
leidimo. Del revolverio jis pa
statytas po $500 kaucijos.

Tokios tai “teisybės” tegali 
laukti kovojantis darbininkas 
iš kapitalistinio teismo.

tuviams 
nariams
School ės 
sus, kur 
ker
“Daily 
riai ir 
Viena, 
kalbos

Labai ii’ labai patartina lie- 
Komunistų Parti j o s 
rašytis į Workers 
korespondentų kur
ni o k i n a d d. W h i tta-

Chambers ir IT. TTonig, 
Work ori o” štabo na- 
p aty rę 1 a i k rašt i n inkai, 
tai yra proga anglų 

geriau pramokti; o ki
ta, šiuose kursuose duodama 
tokios praktiškos pamokos, 
kad jomis pilniausiai galima 
pasinaudoti ir rašant kores
pondencijas bei straipsnius lie
tuvių kalba. Draugai kores
pondentai arba kandidatai į 
korespondentus, pabandykite, 
o pajusite, kaip jums atsidaro

Joh n

bet

1 ai k rašč i ų rep o eteri am s 
uodegiškai aiškinosi, kad, 
di, “jis galvą susikūlęs, 
krisdamas nuo platformos 
laipų.”

Moore liko areštuotas, 
vo suėmę *ir Weinstone’ą, 
paleido.

Mėlynsifiliai smarkiai sumu
šė drg. Robeccą Grech t, Ko
munistų Partijos distriktinę 
rinkimų kampanijos vedėją, ir 
Rože Rubinaite, sekcijos kam
panijos vedėją.

Viso areštuota 28, tame 
skaičiuje dd. Ethelė ii’ Rutha 

LShipmanaitės, Paulius Ry- 
i moresko ir Anna Collins.

Kuomet tie uniformuoti de- 
į mokratu valdybos mušeikos iš- 
I taškė šj mitingą, tai jo lieka- 
Inos nuėjo ties 130th St. ir Le
nox Ave., kad laikyti kitą mi
tingą; ir naujoj vietoj ’ greitai 
vėl susibūrė 500 darbininkų 
būrys. Bet policijos visur ap
linkui taip tirštai knibždėjo ir 
jinai taip stumdė ir blaškė su
ėjusius darbininkus, kad nebu
vo jokios galimybės pradėti 
ir tęsti mitingą. '

Panašūs policijos ir sionisti
nių ir socialistiniu žydų pogro- 

| mai prieš komunistinius mitin- 
i gus pasikartoja kasdieną, daž-

Susibaręs su pačia, 
Johnson, 42 metų amžiaus, 
britva papjovė savo moterį 
Katariną, su kuria gyveno po 
num. 180—8th Avė., Astori-' 
joj, Long Islande. Penki vai
kai liko be motinos, žmogžu
dys areštuotas.

^22222222222J 2222 22'222 J 22 .’27222222222 222222222-22

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
LAISVĖS SĖKLA” CAMEO

Dar vienai savaitei pasiliko 
Cameo Teatre, 42nd St., ties 
Broadway, New Yorke, sovie
tinės produkcijos krutamasis 
paveikslas “Seeds of Free
dom” (Laisvės Sėkla). Jame 
teisingai piešiama carinės val
džios ir jos gubernatorių sau- 
valia, iš vienos, pusės, ir besi- 
žiebiantis revoliucinis judėji
mas, iš antros.
rolės, tai Čeverykų darbininko 
Girscho Lekkerto (Ju. Unter- 
shlak), rabino ir jo augintinės 
Miriamos, kuri dedasi su re
voliuciniais d arb i n i n k ai s. 
binas su žydų buržuazija 
taikau ja carininkams ir 
meldžiasi sinagogoje, kad
tų nubausti maištininkai. Juos 
gubernatorius žvėriškai plaka 
ir kalėjiman kemša, šiaučius 
darbininkas, nesu 1 a i k y d am as

PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 
storas, yra fountain ir carbonator, 

atdaras langas, 4 kambariai gyveni
mui. Kreipkitės po num. 99 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. 218-20

PA R S11) UO I) A LI ET U VIŠK 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 atsišaukit. 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
TĖMYKIT, PARSIDUODA 

PUIKI FARM A PIGIAI
Farma arti cementinio kelio 

(state 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- 

pyčių ir kitokių vaisinių mc- 
Viskas auga kuo geriausia, 

ūkė užtverta drūta dratine tvo- 
Budinkai geri, su naujais sto- 

Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 
Tvarte randasi 2 ark- 

7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų

riai

ra. 
gaiš 
hoj ir tvarte, 
liai, - ' -
ir kitokiu paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirūdys kup
rių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbų. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Krank 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 

Žymiausios I $20.00. Savininką galima matyti
I rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

pa- 
net 
bū-

Tel., Triangle 1450 »

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS i

416 Metropolitan Avenue

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

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

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

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

SKANIAI PAVALGYS1TE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie dabar laiko 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 klases lietuviškų ir Ame' 
rikoniškų valgių.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Šiaučiu? darbininkas Lekkert ir rabino duktė 
Miriama judyje “Laisvės Sėkla,” Cameo Teatre, 

42nd St., New Yorke.

22222 22 2 2222222222 22 22422.’2 22 2 22 21222222222-222 22.

Ka Norite Maliavoti?

KAM REIKALINGAS E 
š M Aid ORIUS, “PENTERLS”? ? 
§ i
Į Patarnausiu už labai prieinamą-: 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir> 

| i.š vidaus. Taipgi popieruoju^ 
medi-|

S

iš vidaus. Taipgi 
kambarius ir pats sudedu 
nius penalus kambariuose.

Kreipkitės šiuo adresu:

į JOHN BURBA
^794 Grand St. Brooklyn^

Tel. Pulaski 1161

trik-

RACHUN BROTHERS
263 Kent Ave., Brooklyn, N. 

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Vaktuokite gudrių kazirninkų
sus. Pi'of. Jįitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kaziminkai savo trik- 
sus padaro. Kaina 
tebeliko. Pirmutinė 
išaiškina viską.

$1. Mažai jau 
knyga, kuri taip 

217-29

Darbą atlieka
Kreipkitės

JONAS

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja Į 

\ visokius p a - 
į\ veikslus įvai-1 
| riomis spalvo- 
Į mis. Atnau- Į 
» jina senus ir> 
/ kra javus ir l 

su daro ' s u I 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu: 1

STOKES ■
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I M——«4 —— M—- M —— MM —— M —— M —- M——M • M —— « —• ■ — *3

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)<

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry

JOb pažįstate mus, mes pažjstame Jus, bet 

užeiga
jau senai matimisi. Rūtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate inOs*, tai del pa- 
iinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGIN1S
Maspeth, N. Y.




