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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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KRISLAI
Laisves” Skaitytojai, 
Būkite Ten!

Kodėl “Laisvė” Nepra
žuvo?

Dvejopi Skaitytojai.
Mirusieji Draugai ir Gy

vieji Nahašninkai.
Rašo L. Prvseika
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Sekamą nedėldienį, 22 rugsė
jo, Brooklyn© Labor Lyceum 
susirinks visi “Laisves” dien
raščio skaitytojai ir draugai. 
Tai bus tikrai “senų gerų drau
gų būrys,” kurie aktyviai daly
vauja judėjime ar pritaria 
jam. Mes prisiminsime senovę 
ir ruošimės prie didesnių dar
bų.

Kai priprasta kaleina eina 
kasdieninis rutinos darbas, čcrš- 
kiant linotype mašinoms, dūz
giant presui, zovados tempu ni
tui iojanties darbui spaustuvėje, 
mašininės muzikos atmosferoje 
gaminant redakcinį materiolą, 
tai toje kasdieninėje paskuboje 
lyg ii’ pranyksta milžiniškas 
idėjinis budinkas, platus visą 
Ameriką aptarnaujantis me
chanizmas, kokiuo yra “Lais
vė.”

Visą “Laisvę,” su jos klai
dom ir tradicijom, visą “Lais
vę,” kaipo milžinišką proletari- 
nes šviesos žibintą, kaipo kolek
tyvą, kuris sotina protinį ape- 

• titą — mes geriau pajėgiame 
suprasti ir įvertinti, kuomet vi
si susirenkam į savo didžiąsias 
šventes, kuomet susimetam į 
saviškių mimą. Tuomet atskiri 
medžiai, atskiri individai (ne
žiūrint jų kasdieninių grieke- 
lių) susilieja į platų mišką, į 
komunistinę bendruomenę. Tuo
met mes gyvai užčiuopiam 
“Laisvės” pulsą.

Ji yra išdavas milžiniškos 
talkos, talkos idėjinės ir finan
sinės. Jeigu “Laisvė” būtų 
įsigeidus egzistuoti ant partner
ship pamatų, su kokiu tuzinu 
savininkų—kaip tai buvo pra
džioj 1914 m., kuomet ji atsi
kėlė iš Bostono į Brooklyną— 
tai ji jau senai būtų padžiovus 
savo pantaplius. Visi privatiš- 
ki laikraščiai nuėjo kapan, arba 
tarnauja parazitų visuomenei. 
Laisviečiai nebuvo pinigo žmo
nės ir todėl, laipsniškai, jie su
kūrė didelę bendrovę, kuri vė
liau liuosu noru pasidavė kom
partijos vadovybei, 
drovėje originalių ( ’ 
nių”) laisviečių yra mažiau ne- ) 
gu lašas jūroje.

Nušovė Darbininkę Gastonijoj

• Amerikos karinis orlaivis Sun God nesenai be sustojimo atlėkė iš Se
attle, Wash., į New Yorką ir atgal sugrįžo. Įrodė, kad orlaiviai gali 
sulošti labai svarbią rolę ateinančiame imperialistiniame kare. Tuo or
laiviu lėkė du lakūnai, Mamer (viršuj) ir Walker (apačioj). Lekiant 
virš miestų, kiti orlaiviai pridavė jam kuro.

16 Arabu Žuvo Susikir-1 Laiužčj<?AntSeklumos0 ių Masines Laidotuvė
time su Anglijos 

Kariuomene

Toje ben- arabų ir 
(“bostoni-: menės.

veteranų
Tikrais 

yra tie, 
laikraštį,

Skaitytojai yra dvejopi. “Aš 
skaitau ‘Laisvę’ nuo pat jos už
gimimo.” Bet tokių 
labai labai nedaug, 
skaitytojais-draugais 
kurie ne tik skaito
bet rūpinasi jo bėdomis, pyksta 
del jo klaidų, kartais bara, nes 
jis jiem brangus, lyg būtų loc- 
nas vaikas. Pabandyk tokiam 
skaitytojui sulaikyti “Laisvę” 
—tai gausi tiek ir tiek pipirų. 
Toks skaitytojas nepražiūrės 
savo prenumeratos. Laike va
jaus jis bus ant kojų. Jis nu- 
pėdos visas gatves ir gatveles. 
Tie skaitytojai—laikraščio pa
matas.

Kita skaitytojų rūšis—tai 
tie, kurie laikraštį skaito, arba 
teisingiau pasakius, skaitinėja. 
Jie dar nesusijungė su laikraš
čiu geležinio draugiškumo ry
šiais. Jiems tankiai nei šilta 
nei šalta, kaip “Laisvė” verčia
si. Dalis tų skaitytojų su laiku 
patampa tikrais draugais, o ki
ta dalis eina jieškoti kitokios 
patrovos į įvairius buržuazinius 
patvorius.

KAPITALISTŲ SUORGANIZUOTI GENG- 
STER1AI ŠAUDĖ Į UNIJISTUS

Apskričio Advokatas Įtariamas Vadovavime žmogžudžiu;
Reakcionieriai Išdraskė Masinį Mitingą

. C. — Nacionalę Tekstiles Darbi- 
valstijos ninku Uniją

San Pedro, Cal.—^Čia gau
ta pranešimas, kad Panama 
Mail Line kompanijos lai
vas Guatemala su 70 pasa- 
žierių užėjo ant seklumos 
prie Mazatlan prieplaukos, 
Meksikoj. Nesąs dideliam 
pavojuj.

JERUZOLIMAS.—Hattin, 
netoli Galilėjaus jūrų, pir
madienį įvyko susikirtimas 
tarp beduinų padermės 

Anglijos kariuo-
Anglijos kariuome

nė nužudė šešiolika arabų 
I ir daug stižeidė.

Hattin apielinkės arabai 
susiorganizavo ir sukilo 
prieš Anglijos imperialistų 
spėkas.

Brooklyne mirė daug gerų 
“Laisvės” draugų—Leonas Ere
minas, Jeskevičienė, Stukas, 
Paršonis.

Jų nebebus su mumis sekamą 
nedėldienį Labor Lyceum. Bet 
mes juos dėkingai prisiminsi
me. Gyvu kontrastu tiems įni
rusiems draugams yra gyvi na- 
bašninkai, kurie kadaise buvo 
su mumis—Liutkus, Pilka, šal-, 
tys, Hermanas ir jų kompanai. 
Bus jų ir daugiau, kurie kol 
kas, dar laikosi “lip service” 
principo.

Užgriūtas Mainierys Stengėsi 
Išgelbėti Kitą Mainierį

MAHANOY CITY, Pa.— 
šeštadienį Lehigh Valley 
kompanijos Buck Mountain 
kasykloj bedirbant tapo už
griūti Edward Warning, E. 
Mokaitis, William Wolfgang 
ir trys kiti mainieriai. 
Wolfgang ir trys kiti žuvo. 
Mokaitis ir Warning tapo 
išgelbėti sužeisti. Mokaičiui 
išsukta petys ir sužeista 
galva.

Griuvėsių prislėgtas sė
dinčioj padėty Warning per 
dvyliką valandų dėjo pa
stangas išgelbėti Wolfgang, 
kuris buvo užgriūtas greta 
jo. Jis nukasinėjo ranka 
žemes nuo Wolfgang bur
nos ir nosies, kad jis galėtų 
kvėpuoti, bet kadangi pagel- 
ba greitai nepribuvo, tai 
Wolfgang numirė nuo vi
dujinių sužeidimų.

Kada atminimų prožektorius 
nušviečia tas figūras ištiso de
šimtmečio maštabe, kaip mizer- 
nai išrodo tie šešėliai!

Panaikino Kaltinimus
Prieš 8-nis Unijistus 

Gastonijoj

CHARLOTTE, N. C. — 
Pirmadienį Miesto Rekorde
rio teisme atsibuvo tardy
mas aštuonių unijistų, ku
rie pereitą savaitę buvo su
areštuoti ir, radus, pas juos 
ginklų, buvo kaltinami 
“suokalby” nuversti North 
Carolina valstijos 
Kadangi kaltinimai 
jokio pamato, tai 
juos panaikino.

valdžia, 
buvo be 
teismas

Pavydo Peršovė Pačią 
Pats Nusišovė

ir

Scranton, Pa.— Michael 
Fedoryshin, ‘35 metų am
žiaus, pamatęs, kad jo pati 
šoka su kitu, išsitraukė re
volverį, paleido į ją šūvį, o 
paskui pats nusišovė. Mote
ris tapo nugabenta į ligoni
nę kritiškoj padėty.' Susi
šaudymas įvyko bažnyčios 
surengtam piknike. Jiedu 
per keletą mėnesių atskirai 
gyveno. Paliko keturis vai
kus.

Mines Komunistų Partijos 
Dešimitmetines Sukaktuves

Chicago, Ill.— Rugsėjo 22 
d. čia rengiama paminėji
mas dešimtmetinių sukak
tuvių Amerikos. Komunistų 
Partijos, People’s Audito
rium, 2457 W. Chicago Ave.

Rengiama Nužudytai 
Darbininkei Wiggins

charlottePn. c. — 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas praneša, kad 
darbdavių mušeikų nužudy
tos darbininkės Ella May 
Wiggins laidotuvės atsibus 
šiandien. Rengiama didelė 
laidotuvių demonstracija.

Nacionalė Tekstilės Dar
bininkų Unija, kurios narė 
Wiggins buvo, atsišaukė į 
visus 'Bessemer City ir apie
linkės darbininkus tą dieną 
mesti darbą ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Liston M. Oak, Tarptau-j 
tinio Darbininkų Apsigyni
mo spaudos vedėjas, sako, 
kad prie namų, kur randasi 
pašarvotas nužudytos dar
bininkės lavonas, iškelta iš
kaba su sekamu parašu: 
“Ella May, nužudyta bosų 
juodašimčių, kankinė už or
ganizuotų darbininkų rei
kalus.”
Daugiau Greitųjų Trauki

nių tarp Chicagos ir 
New Yorko

New York.— Nuo rugsė
jo 29 d. vienuolika greitųjų 
traukinių vaikščios tarp 
New Yorko ir Chicagos. 
Į vieną pusę bus galima nu
važiuoti į 20 valandų. New 
York Central gelžkelis ope
ruos septynis naujus pasa- 
žierinius greituosius trauki
nius, Pennsylvania gelžkelis 
operuos keturis.
Mussoliniui Artinasi

Londonas. — čia gauta 
pranešimas, kad Italijos fa
šistinis diktatorius Mussoli
ni apleidęs septynias minis
terijos vietas del. ligos;, jis 
smarkiai pradėjęs sirgti vi
durių liga. Pastaruoju lai
ku žymiai sumenkęs.

Galas

GASTONIA, 
North Carolina 
kapitalistai taip įsiutę prieš 
kovojančius tekstilės darbi
ninkus, kad nąt organizuo
ja gaujas mušeikų žudyti 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos organizato
rius ir veiklesnius narius.

Šeštadienį apie 20 .teksti
lės darbininkų iš Bessemer 
City važiavo troku į South 
Gastoniją į masinį mitingą. 
Gauja darbdavių suorgani
zuotų mušeikų patiko juos 
ant kelio, netoli Gastonijos, 
ir įsakė jiems grįžti atgal. 
Trokas grįžo atgal, o mu
šeikos automobiliais važia
vo paskui. Kuomet trokas 
pavažiavo kiek toliaus, au
tomobilis, priklausantis F. 
T. Morrow, pralenkė, užva
žiavo priešaky ir privertė 
troką sustoti. Tuomet pri
važiavo žmogžudžiai kitu 
automobiliu ir pradėjo šau
dyti į darbininkus, esan
čius troke. Viena kulka pa
taikė darbininkei, penkių 
vaikų motinai Ella May 
Wiggins, į krūtinę ir ji 
greitai numirė.

Keli šimtai reeakcionie- 
rių susiorganizavo ir išdras
kė masinį mitingą Gastoni- 

j joj. Ginkluoti mušeikos ir 
i policija apstojo kelius ir ne
leido šimtams darbininkų, 
susirinkti į mitingo vietą.

Gastonijos miesto advo
katas Carpenter, pasižymė
jęs savo reakcioniškumu, 
dabar vadovauja džiurėsl 
tyrinėjimą del nužudymo, 
Ella M. Wiggins. Tyrinėji-j 
mas ;——’’ 
Sąryšy su nužudymu suare
štuota septyni asmenys, jų 
tarpe ir šoferis troko, ku
riuo darbininkai važiavo. 
Jis, matomai, tiksliai su
areštuotas, kad palengvinti 
mušeikoms bylą, šeši su
areštuoti dirba Manville- 
Jenckes kompanijos Loray 
dirbtuvėj.

Visi suareštuoti sulai
kyti tik po $1,000 kiekvie
nas grand džiurės tyrinėji
mui spalių mėnesio sesijoj. ■ 
Jie kaltinami sudaryme i 
“suokalbio ir sutikime nu
žudyti ir nužudyme Ella i 
May Wiggins.”

Suareštuoti asmenys yra:
I. M. Sossoman, Loray 

dirbtuvės bosas; Will 
Lunchford, dirbtuvės for- 
manas; Troy Jones, kuris 
nesenai grasino išsprogdin
ti unijos raštines, ir buvo 
užvedęs $100,000 bylą prieš penkias mylias toliaus ir karo gazai.

del jo pačios 
“paviliojimo”; Lowrey Da
vis, dirbantis Loray dirbtu
vėj ; Theodore Simms, ofiso 
darbininkas Loray dirbtu
vėj; F. C. Morrow, dirbtu
vės. darbininkas, kuris auto
mobiliu sustabdė troka, ir 
George Lingerfelt, pasauli
nio karo veteranas, kuris 
valdė darbininku troka. 4- C

Suruošė Klausinėjimą
Sekmadienį tapo sudary

ta džiurė iš šešių asmenų ir 
įvyko klausinėjimas. Miesto 
advokatas J. C. Carpenter, 
mušeikų organizuoto jas, pa- 
gelbstint teisėjui N. A. T. 
Townsend klausinėjo 30 
liudininku. C

A. L. Bulwinkle, Manville- 
Jenckes kompanijos advo
katas, kuris įeina į proku
ratūrą vedimui 
16 Gastonijos 
atstovavo šešis 
tus (mušeikas),
Sigmon, Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katas, ir advokatas H. L. 
Kiser atstovavo Lingerfelt, 
troko “draiverį” (vežėją).

Pabaigoj sekmadienio se
sijos Carpenter pareiškė, 
kad tyrinėjimas bus atnau
jintas sekantį šeštadienį.

Liudininkas po liudininko 
' pasakojo, kaip darbininkai 
buvo užpulti, kain pradėjus 
šaudyti jie apleido troką ir 
bėgo per lauką linkui miš- 

į ko, kad išgelbėti gyvastį: 
i jiems bėgant mušeikos į 
1 juos šaudė.

pradėta sekmadienį.' Pasakoja, Kaip Mušeikos 
r su nužudymu suarė-1 Užpuolė

bylos prieš 
streikieriu, 
suareštuo- 
o R. E.

Charlie Shope, darbinin
kas, pasakojo, kaip žmog
žudžiai juos užpuolė. Jis 
sakė:

“Pereitą penktadienį aš 
girdėjau Bessemer City dis- 
kusuojant unijos susirinki
me, kad šeštadienį bus mi
tingas Gastonijoj. Mes vi
si norėjome ten vykti ir vy
kome.

“Mes nuvykome j Gasto- 
niją ir gauja automobiliuo
se mus sugrąžino.’ 
kė:
mes grįžome atgal į Besse
mer City.
dėjo mus vytis ir 
mus niekino.

“ ‘Jūs būsite nušauti,’ vie
nas jų suriko. Pasaldus 
jums tiesą, aš nemaniau, 
kad jie šaus.

“Mes pavažiavom apie

smarkiau važiavome. Mo
terys Wiggins ir Mary 
Goldsmith stovėjo greta ma
nęs troke. Tuo tarpu Essex 
automobilis mus pralenkė 
ir sustojo priešais troką.

“Mūsų trokas negalėjo 
sustoti, tai jis sutrenkė au
tomobiliui į užpakalį. Tuo
met prasidėjo šaudymas. 
Moteris Wiggins suriko: 
‘Jie peršovė mane.’ Aš su
griebiau ją ir Roy Carpen
ter pagelbėjo man ją laiky
ti.

“Aš iš pradžios mažai iš
sigandau, iki nepažiūrėjau 
į lauką, bet pažiūrėjęs į 
lauką pamačiau grupę vyrų 
su šautuvais šaudant j kiek
vieną bėgantį. Nekurie iš 
mūsų vyrų leidosi bėgti per 
lauką, o mušeikos juos vijo
si šaudydami. Aš manau, 
kad apie 40 ar 50 šūvių bu* 
vo iššauta.

“Po to, kaip mes nugabe
nome Wiggins netoli į sta
bą, aš vykau namo.”

Nekurie Tapo Sumušti
Po šaudymo, iš kitų auto

mobilių mušeikos pripuolė, 
prie troko mušti darbinin
kus.- Sumušė Hobart White, 
jauną darbininką, ir Mary 
Goldsmith, 17 metų amžiaus 
moterį, v .

Dave Murray, darbinin
kas, paliudijo, kad jis matė 
tarp mušeikų apskričio ad
vokatą C. J. Rhodes, ir 
Bell, darbdavių agentą.

Gelbėkime Gastonijos 
Darbininkus

Amerikos darbininkai tu
ri sukrusti į pagelbą Gasto
nijos darbininkams kovoti 
prieš fašistinį kapitalistų 
terorą. Lietuviai darbinin
kai visose kolonijose su
kruskite daugiau darbuotis 
Gastonijos darbininkų gel
bėjimui. Sudarykite iš įvai
rių organizacijų komitetus 
rinkimui aukų vedimui ko
vos prieš reakciją pietinėse 
valstijose ir gynimui Gasto
nijos streikieriu.

4,000 Mainieriu Sustreikavo 
Prieš Algų Nukapojimą

1

j

J
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Jie šau-
‘Važiuokite atgal,’ ir

Paskui jie pra- 
visaip

WILKES-BARRE, Pa.— 
Loomis, Pa., 4,000 mainie
riu sustreikavo prieš algų 
nukapojimą.

Loomis kasyklos priklau
so Glen Alden Anglies Kom
panijai, kuri turi apie dvi
dešimts kasyklų kietos ang
lies srity.

Kelios kitos kasyklų kom
panijos jau nukapojo darbi
ninkams. algas.

. Helsingfors, Finlandija.— 
Sekmadienį 
Finlandijos 
vių. Buvo

įvyko manevrai 
armijos orlai- 

naudojami tikri

b
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TRYS MENESIAI MACDONALDO
VALDŽIOS

Su Buržuazija, Prieš Darbininkus
... Garvežis, smarkiai pūkštuodamas, veža “socialistinę” adatą. 

7‘ Bet fcuontet pažiūri į MacDonaldo valdžios trijų mėnesių prakti
ką, kapitalistinių moneįninkų akimis, tai adata išauga į didelį 
^krovinį nuopelnų kapitalistinei valstybei. Net tokie vegetario- 
Jniški socialistai, kaip J. Maxtori (it jo draugai, iš rieprigulmin- 
■rgesios socialistinės partijos) jau sako, kad jeigu jiems reikėtų 
^atsiskaityti prieš rinkikus už MacDonaldo valdžios darbus, tai 

jiems reikėtų rausti iš gėdos. “Socialistus” mes galime nura- 
<įminti: gėda ne dūmai, akių neišės! ;
* - Ką pelnė Anglijos darbininkų klasė? šimtai tūkstančių Lan- 

cashiro audėjų turėjo priimti priverstiną arbitraciją pagrindu 
-■nukapotų algų. Kuo čia skyrėsi laboritų valdžia nuo by kokios 
. kapitalistinės valdžios? Niekuo. Angliakasiams buvo pažadėta 
^septynių valandų darbo diena. Jie negavo jos ir jie negaus jos. 
A;Apie jokias nacionalizacijas nei nekalbama. Bedarbių suma- 
'^jžejo? Nei kiek. Dar jų nevežė nei į Canadą, nei į Zelandiją, 

nei į Australiją, o kuomet bandys vežti, tai išeis tas pats fiasco, 
..kaip ir prie Baldwino.

Kuomet 1924 metais Darbo Partija pirmu kartu paėmė į savo 
rankas valdžios vairą, tai per tūlą laiką galima buvo užrekor- 

*duoti šiokį tokį (vienur-kitur) algų pakilimą. Dabar nei to tiek.
Iš Lancashire praneša ne koks komunistų laikraštis, bet socia

listų “New Leader,” kad vietos audėjai teisingai suprato, jog 
“arbitracija yra ne kas kita, kaip užpąkalinės durys prie algų 

•ftukapojimo.” Darbininkų tarpe didelis pasipiktinimas MacDo
naldo manevrais. Ar komunistai nesakė, kad taip bus! Eiti į 

■“karą su kąpitalistų klesą kad ir del mažų koncesijų darbininkų 
•j- klesai vadinamoji Darbo valdžia neis. Idėjiškai ir konkrečiai 

ji priima kapitalistinę santvarką, ji “už visą tautą,” tai yra, 
už buržuaziją prieš darbo minias. Tiesa, vienas darbininkas 
iš iniliono'galės pakilti iki laipsnio karaliaus afklinyčios prižiū- 

m' rętojo arba ceremonijų meisterio karališko dvaro bankiete...
J “.“Nedyvai, kad vadinami kairieji socialistai pradeda rausti iš 
ė' gSdoš. Jie -nusimano, kad ateityje bus sunkiau stoti už Mac- 
t t)onaldo valdžią, kaipo už darbo, valdžią. Vieną dieną įie, ant 

jos rūgoja, kitą dieną džiaugiasi tokiu špargaluku. Tai jie pro- 
4 testuoja, tai vėl susitaiko, tai draudžia, tai stumia pirmyn, tai 

J* lėfnentavoja. Jie kapstosi mažmožiuos, detaliuos, bet .pamatines 
problemos jie nedrįsta ir nedrįs paliesti. Juk MacDonaldo vai

zdžia yra piliorius kapitalistinės tvarkos. Jai pripažįsi tą pama- 
tįnį faktą, tuomet reikia prieš ją nusistatyti.

rt Bėt kur tuomet dings jųjų viltis? O juk ant nobažnos vilties 
I' viskas pas juos ir remiasi!

, Laboritai ir Sovietų Sąjunga
1924 m. MacDonaldo valdžia tuojaus, be jokio vilkinimo, pri

pažino Sovietų valdžią. Gi šiemet, jau virš trys menesiai su
ėjo, o atnaujinimo diplomatinių santikių kaip nėra, taip nėra, 
Atsimenate, kad prieš rinkimus žadėta greičiausiu galimu laiku 
susitarti su Rusija. Išrodo, kad dabartinė MacDonaldo valdžia 
yra dešinesnė, negu ji buvo 1924 m. Išrodo, kad juo daugiau 
Jįąlsų gauna Darbo Partija rinkimuose, tuo dešinesnė darosi jos 

^politika, tuo labiau prigulminga ji darosi nuo buržuazijos. Kaip 
*-tatai išalkinti? .

- Anglijos marksininkų žurnalas “The Labor Monthly” (rugsė- 
Xjo mėn. laida) į tą klausimą duoda gerą atsakymą. Klasiniai 
-^prieštaravimai šalies viduje stiprėja. Tuo pačiu kartu didėja 
."susikirtimai-tarpe atskirų imperialistinių grupių. -Buržuazija 
.reikalauja iš savo tarnų griežtesnės reakcinės politikos. Apie 

^hiisileidiitią darbininkams negali būti nei kalbos. Del to ir de- 
;rybose su SSRS prisilaikoma tokios pačios politikos, kokios pri- 
^ilaikė Baldwinas ir Chamberlainas.

. Preliminarės derybos prasidėjo labai vėlai. Jos nutrūko, nes 
% Anglija tuoj pareikalavo, kad Sovietų Sąjunga padarytų nusi- 
-fcidimų visais klausimais; net ir carinių skolų reikale. Taip va- 
^Xjijiamos “bolšeyistinės propagandos” klausime MacDonaldas už- 
4&tfiė poziciją senosios kietakakčių valdžios. Tuo tarpu patsai

• Jjleiigyiausjas jr paprasčiausias kelias tokiuose atsitikimuose yra 
' -toksai: abidvi pusės nušiskiria Savo atstovus ir tuomet jau pra

sideda dėrybos. Išpradžių ryšių užmezgimas, o derybos vėliau.
‘Prieš rinkimus MacDonaldas ir jojo partija visai ką kitą sa- 

, 9 balandžio vienoje iš savo prakalbų MacDonaldas pareiš-
* “Besąlyginis atnaujinimas diplomatinių ryšių yra būtina 

"sąlyga greitai plėtotei anglų-rusų prekybos ir tai plačiame maš
tabe. To nbri visi tie, kuriems rūpi. Anglijos biznis.” Dabar

-Sau giedama iš visai kitokios arijos—iš kietakakčių arijos. Ir ♦4 «.kad dar labiau nustumti tolybėn atnaujinimą diplomatinių san
tikių MacDonaldas teiraujasi, ką apie tai mano Australijos, Ca- 
nados ir Pietų Afrikos valdžios. Su tom 
dė ir neveda jokių derybų. 1924 metais 
nesiteiravo, ką jos apie tai mano.

■ * ' Dabartinės valdžios nusistatymas link 
~ir re&kcinių kietakakčių valdžios.

A*

f

valdžiom Rusija neve- 
MacDcnaldas taip pat

SSRS, tokia jau, kaip

X - Kituose Frontuose
?\ “Djaug triukšmo apie nusiginklavimą”—nusivylęs rašo New 
'Yorko liberalų organas “Nation,” kuris savo laiku tikėjosi iš 
*MfccDonaldo kone dangiškų, migdolų. Mat, pavasarį “Nation” 
>dar manė, kad MacDonaldas užhipnotizuos Hooverį. Atsimena
me, kiek rašymo apie to pono atkeliavimą Amerikon. Per 
5yisuss tris mėnesius MacDonaldas vis “keliavo ir keliavo” Ame- 
h’ikon. tjio Įarpu ąbiejų šalių, ginklavimasis. ėjo, lai i p eina. 
Retai kada svietui buvo taip muilinama akys, kaip šiame atsiti-

į S58M>?®iZ>&K4Z&V| APŽVALGA I
Kunigy Krokodiliškos
Ašaros

Ir So. Bostono špitolninkų 
laikraštis (už rugs. 13 d.) 
skundžiasi kapitalizmu. Esą 
“Yra tokių, kurie tvirtina, 
kad 40-50 metų laikotarpis 
yra laimingiausias visame 
gyvenime,” bet

Vienais1 ' mdkyths žmogus, 
pažįstąs septynias kalbas, bai
gęs keletą • komercijos ir > in
dustrijos mokyklų, turįs ilgo
ko prityrimo pramonės srity, 
padavė aplikaciją tapti vienos 
firmos menažeriu. Paliudy
mus turėjo kuogeriausius. 
Firmos savininkas su pamėgi
mu perbėgo akimis aplikanto 
popieras, bet staiga susiraukė. 
“Čia pasakyta, kad tamsta tu
ri 47 metus. Mums esi per
sonas. Gal to nepastebėjai, 
bet ant mūsų firmos durų yra 
iškaba, kad žmogus sulaukęs 
40 metų, negali pas mus dirb
ti.

Ir del to juozapiečįų or
ganas surinka:

Tai tokia kapitalizmo siste
ma. Jiems reikia kuodaugiau- 
sia mašinų ir kuomažiausia 
darbininkų, o tie, kurie prie 
mašinų būtinai jau reikalingi, 
privalo galvotrūkčiais skubin
ti, kad tik daugiau padarius 
ir mažiausia lėšų išeikvojus. 
Darbininkai gi, ypač senesnie- 

' ji, gali sau ieškoti darbo ki
tur, o jei neras,, tai ^alli ir ba
du mirti, tiek kapitalistams 

i tegalvoj. j • . , i i '

' Kad, taip y tą,; tai niekas 
nebandys užginčyti.' r Ėet 
klausimas, kaip įs tos padė
ties darbininkai gali išeiti? 
Klerikalų ' rašytojas • suran
da, kad “nebent, tik darbi
ninkų solidarume ir susi
pratime.” Ar tokiam'e, ko
kį “Darbininkas” skelbia? 
Ar iškeptoj kun. Kemėšio 
“Švento Juozapo” sąjungoj, 
kuri atlikinėja parapijinius 
reikalus, bet kunigai skel
bia tą organizaciją ginančia 
“darbininkų reikalus.”

Tik nesenai šitoj pačioj 
vietoj citavome iš “Darbi
ninko” bjaurų šmeižtą ant 
komunistų, kurie kovoja už 
suorganizavimą darbininkų

KODĖL ZEPPELINAS NELEKI PRO MASKVA? ŪMUS REIKALAS!

ir kovojimą prieš esamas 
nepakenčiamas sąlygas, 
prieš patį kapitalizmą.

Klerikalų lapelis “rūpina
si” darbininkų reikalais, pa
plepėdamas apie juos ne tor 
del, kad jam darbininkų la
bas ištikro rūpėtų, bet to
dėl, kad apgauti: neišmanė
lius, darbininkus, pasiro- 

rū-

Kodėl Zeppelinas nelėkė 
pro Maskvą ir pro kitus di
džiuosius Rusijos miestus? 
Kodėl jisai paėmė kursą į 
šiaurę, beveik tūkstantį my
lių atstu nuo Maskvos? Ar 
ištikrųjų jam sukliudė 
lės vėtros?

Berlyno “Vossische 
tung” korespondentas

dide-

_:u s, 
dant, kad va ir kunigai 
pinasi ’jų reikalais.

Klerikalų “Rytą” 
Redaguos J, Keliuotis

Zei- 
Kau- 

der, kuris lėkė su Zeppelinu, 
išplepėjo visus sekretus. Ji
sai pranešė tam laikraščiui: 
“Mūsų laimei Eckener pa
ėmė kursą daug toliau į 
šiaurę nuo Maskvos. Ačiū 
tam mes pamatėme seną ne-

» 1 • < •! • ' 

pęrsikeitusią Rusiją lie jo
kio bolševistinio antspau
do.” Tai ve kame dalykas.» X Cl± \ V 1YCVA11V UCU() X'xClU,

Kauno krikdemų organas j 0 visai ne vėjai ir ne aud-
“Rytas” praneša, kad iš jo 
redaktoriaus vietos pasi
traukė Dr. Bistras, ir į jo 
vietą pastojo tūlas J. Ke
liuotis, kuris senai veikia 
klerikalų organizacijose, 
nors, pasak paties “Ryto,” 
“nėra dalyvavęs jokiose po
litinėse bei partijinėse dis
kusijose.” Ten 
šama, kad

šios permainos 
turės reikšmės 
krypčiai, tiek ir jo stiliui. Re
dakcija dabar mano daugiau
sia atsidėti kūrybiniai-pozity- 
viniam veiklumui ir sutelkti 
prie savo laikraščio visas kū
rybines katalikų jėgas ir joms 
palankius geros valios veikė
jus. Tik prie šio tikslo 
eesamų aplinkybių teks 
palaipsniui ir palengva.

pat prane-

redakcijoje 
tiek “Ryto”

dėl 
eiti

Iki šiol “Rytas” buvo 
va opoziciniu fašistams 
krasčių, bet prie Keliuočio, 
veikiausiai, jis'tą> savo nuo
taiką sušvelnins. Vieno 
“Rytas” nepakeis: kaip bu
vo, taip ir-pasiliks darbinin
kų judėjimo aršiu priešu.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

ne- 
lai-

ros. Išeina, kad Eckener 
sąmoningai permainė kur
są, kad demonstratyviai pa
rodyti, jog jis ignoruoja 
Maskvą. Bet tuo būdu Zep- 
pelino lėkimas įgyja aiškaus 
politinio pobūdžio.

Tasai
Zeitung” 
dar štai ką išplepa: “Nuo 
Maskvos
rėjom btfti prisirengę prie 
to, delei ko Grafas Zeppeli
nas pirmu kartu buvo apsi
ginklavęs. Mes turėjom di
delį skaičių šaudyklių, mes 
turėjom virš 3-jų tūkstan
čių patronų, du kulkasvai- 
džiu ir kitokių rūšių ginklų, 
numatydami a t s i t i kimus 
rimtesnius, negu meškų už- 

, puolimas.”

;s “Vossische 
korespondentas

iki Uralo mes tu-

..... -

PITTSBURGH, PA

Mūsų spaudoje dažnai ma
tytis tai vienokių, tai kitokių 

j nbsiskundimų. Iš daugelio 
J/’į kolonijų matome pranešimus, 

Savim j kad organizacinis darbas ne
kaip kad 
nevyk imu i

Delei to drg. M. Kolcovas 
Maskvos “Pravdoje” paste
bi: “Vokiečių patriotai or- 
laivininkai veža su r—1— __ .....
šovinius ir kulkasvaidžius ir! vyksta taip gerai, 
tai ne del meškų. Jie laiko-'norėtųsi. O tam 
si ištolo nuo sovietinių mie
stų. Jie mano, kad pavojin
giausia skridimo vieta visoj 
kelionėj tai tas kelio v ruož
tas tarpe Maskvos ir Ura
lo. Kas tai—politine de- ( 
monstracija ar aficieriu 
dvarponių pasipūtimas?”

Eckeneris ir jo Zeppeli-1 Mno štai kas: Atėjus rudeni- 
nai, tačiaus, užmiršta viena niam sezonui, ateina 
pamatinį dalyką: Jeigu jie 
rimtai mano sujungti Ber-‘ ratūros agentai pasižadi 
lyną su Tokio oriniu keliu, liauti per lietuviu stubas. 
tai jiems reikia lėkti per So-f»yk'u literatūros agentai 
vietų teritoriją. L _______
gali leisti lėkti ir gali nelei
sti !

Sąryšy su tuo drg. Kol
covas skaitosi dar su seka
mu argumentu: o gal Zep- 
pelino ponai mane, kad ru
sams visiškai nerūpi jųjų 
kelione, kad rusai 
neįdomauja?

Kolcovas į tai 
vargiai kurioj šaly 
kio susidomėjimo technika, 
praktikiniais mokslais, kaip 
Sovietų Sąjungoj. Įvairūs 
technikiniai laikraščiai turi 
galybes skaitytojų. Dabar
tine Rusija yra “machine 
minded.” . >

Kai kitu kartu Zeppeli
nas norės skristi Japonijon, 
tai rusų nusistatymas gali 
būti visai kitokis.

D-lc.

i būna tam tikros 
tam tikros kliūtys, 
mes, mūsų spaudos bendradar
biai, 
kaip pasekmingiau
cinį darbą varyti, kaip praša
linti visas.ant mūsų kelio esan-

! čias kliūtis.
Mūsų kolonijoj, A. L. D. L. 

D. kuopos susirinkime, išsiaiš-

Už tatai

turime kalbėtis, tartis, 
organiza-

vajaus

Rugsėjo 1,7 d.:
—Gimė rašytojas Rešetni-' 

kovas, 1841.
—Pirmojo Internacionalo 

Konferencija Londone, 
1871.

—Penktasis Rusų Profsą
jungų Kongresas, 1922.

kime. Vos spėjo MacDonaldas cyptelti savo prakalboje Ženevo
je apie susitarimą su Amerika kaslink jūros spėkų, taip tuoj 
Stimsonas užpylė ant jo visą kibirą vandens. Klausimas eina 
ne apie nusiginklavimą, bet apie tai, kas katrą apgaus. Angli
jos “Darbo” valdžia šiame atsitikime yra geriausias tarnas savo 
šalies imperialistų.

Ar ne tas. pats buvo ir Haagoj, kur Snowdenas pasirodė pir
mos klesos džingoistu, kurį sveikino visi Anglijos buržujai? Ot, 
girdi, dabar tai mes turime -smarkią agresyvę valdžią, kuri kai- | 
ba varde vi'sds tautos! Ot, girdi, kada pasigirdo galingas Ang-1 
lijos balsas! Bet tai buvo balsas Anglijos imperialistų, kurie 
kovojo ne už tuos kelius milipnus dolerių, bet už savo prestižą, 
už savo vhdovybę Europoje. į . ( , . . . .
: < Palestinoje (‘‘Švehtoje 'žemėje”) iMtacDonaldas .veda tą pačią 
reakcinę politiką,, kuri remiasi žydų sionistų mažuma prieš mil
žinišką arabų didžiumą. MacDonaldas nei nemanė' atsisakyti 
nuo protektorato jarit Palestinos—o tas*;protektoratas visais savo 
dantimis atkreiptas prieš ‘Palestinos biednuomenę. Aigiųte 
“darbo” partijos valdžia veda tradicinę kietakakčių reakcionie
rių politiką, eidanja išvien su reakciniu dikthtorium Mahometu. 
Ji atnaujina setlertientą su Aigipto dvarponiais ir buržuazija. 
Indijoj ta pati Lruvina politika—žiaurus darbininkų streikų 
malšinimas, masiniai areštai ir nei žingsnio pirmyn prie tos pa
čios buržuazinės demokratijos.

Mes baigiame savo straipsnį keliomis sentencijomis iš “Labor 
Monthly”: “Kuomet “darbo” a}1 “socialistinė’' ministerija pa
statoma priešaky kapitalistinės diktatūros, tai tas tik vieną te
reiškia : kapitalistinę diktatūra bando paslėpti savo tikrą cha- / 
rąkterį, kad tuo' būdu nuslopinti, paralyžiuoti stiprėjančią dar
bininkų kovą. Ir jeigu darbininkai tokiam atsitikime 'susilpnin
tų savo kovą, kad “nekenkti” Darbo partijai ir virstų pasyviai^, 
laukdami iš tos partijos įvykinimo savo tikslų, tai kapitalizmo 
manevras būtų pasekmingas.”

Juo stipresnė bris Ąnglįjosf “darbo”'valdžia, tuo' sunkiau bus 
Anglijos darbininkų klasei eitį prie socializmo.' i-įVfęs jau žino
me, kuo, pasibaigė šeidemaiiints “socializmas” Vokietijoje!'1

L. Pruseika.

Žukas Prie ShVO Amato
S. L. A. generalise organiza

torius atatiko savo amatą. Ne
supraskite klaidingai, kad jis 
žino, kaip organizuoti S. L. A. 
kuopas ar gauti naujų narių. 
Visai ne tas jo amatas. Jo 
amatas demoralizuoti kuopas, 
sukiršinti narius ir paimti ne
mažą savaitinę algą. Bet ir 
čia da ne tikrasai amatas, ant 
kurio Žukas turi gerą patyri
mą iš jaunų dienų. Žukas yra 

/vienas iš tinkamiausių boles 
šauti į biliardinius krepšelius.

Pittsburgho, rugs. 7 d. turė
jo Žukas sakyti prakalbą tri
jų kuopų nariams, nes 40, 86 
ir 95 kuopos rengė jam pra
kalbas. čia tautininkai būb- 
nijo, šaukė, kad bus svarbios 
prakalbos, kalbės generalis S. 
L. A. organizatorius ir t. t. 
Laukdami, mūsų tautininkai 
manė, kad svieto prigužės pil
nutėlė svetainė ir ponas Žu
kas išrėš pamokslą apie bolše
vikus ir išpils jiems kailį. Die
na pasitaikė gera, laikas pato
gus ir kur čia negali būti svie
to ?

Sulaukus tos dienos, nueinu 
ripie 8-tą valandą tuo įsitikini- 

; mu, kad svetainė bus pilnutė
lei Bet skauctžiai apsirikau. 
Svetainė tuščia, nei vieno žmo
gaus. Palanku^ apie 20 miliu
tų, pasirodė pora vyrų, bet tie, 
vietoj į svetainę eiti, į kliub- 
auzę sugužėjo. ’ Jau pusė po 
aštuonių, o publikos kaip nė
ra, taip tnėra. Ir 9 vai.,- bet 
žmonių tik apie pustuzinis su 
visais rengėjais. Mūsų tautiš
ki pulkovninkai kalbasi: “Ktfs 
čia biesas pasidarė, kad žmo-

»■

i per- 
0 Sovietai ma^° trūkumą—trūkumą po- 

i puliarės, lengvos, nebrangios 
' laisvamaniškos, anti-religinės 
literatūros. Literatūros agen- 

| tai ir susirinkimas permato 
Į reikalą laisvamaniško turinio 
literatūrą skleisti, nes gyveni
mo įvykiai rodo, jog žmonės, 
buvusieji šiokie tokie laisva
maniai, povaliai grįžta bažny
čion. Vieni jų grįžta senojon 
Romos katalikų bažnyčion, ki
ti padeda sukti lizdą tautiškai 
bažnyčiai. Kaip vieni, taip ir 
kiti daro lygų žingsnį atga') 

O reikia, bet gi, prieš tokių 
žmonių žygį ką nors daryti. 
Reikia ar vienokiu ai- kitokiu 
būdu įrodyti jų elgesio pra
gaišti. Reikia daugiau domės 
kreipti į skleidimą' laisvama- 
nybės žodžio.

Laisvamanybės žodžio sklei
dimui yra du būdai: literatū
ra ir prakalbos. Prakalbų sa
kymui, i’odos, turime gerą ta
me klausime ekspertą—kun. 

į M. X. Mockų. Jo prakalbos 
daro nemažos reikšmės. Mū
sų kolonija nusitarė jį kvies
tis.

Su literatūra yra keblumas. 
Neturime laisvamaniškos lite
ratūros surašo. Nežinome, 
kokių laisvamaniško turinio 
senesnių knygelių randasi ir 
kur jos randasi. Reikėtų, kad 

i ūmu laiku “Laisves” adminis
tracija paskelbtų kokių lais
vamaniško turinio knygelių 
randasi “Laisvės” išleistų, bei 
kokios būtų tinkamos skleisti 
svetimos spaudos leidimo.

Be to, reikėtų lengvos, ne
brangios laisvamaniškos 
ratūros ir anglų kalboje.

niekuo

atsako: 
yra to-

pių nėra?, Juk išgarsinta bu
vo gana gerai. Tai tie vel
niai bolševikai pastoja kelią.” 
čia tikrai juokinga. Kuopų 
valdonai yra 100% tautiečiai 
ir visi rengėjai tautiečiai. O 
Žukas, kad duria, tai duria 
boles kliubauzėj. Na, ir ko
dėl nesunaudoti tokia gerą 
progą su bolėmis? Juk S. L. 
A. vis tiek yra “gerų” valdo
nų rankose, todėl algą užmo-i 
kės ir kitas išlaidas padengs, 
ar bus kas suorganizuota, ar 
ne. Tie prakeikti bolševikai 
dar nekontroliuoja S. L. A., 
tai reikia pasinaudoti gera 
proga. Piešk koja primynęs, Į Vės 
kol plėšiasi. Taip dūmoja žu-' 
kas ir visi “kamarotai.” Kuo
met paims valdyti bolševikai, 
aišku, kad taip nebus, reikės 
parodyti, kas nuveikta. Ir jie 
pinigų neduos mėtyti tokiems 
Žukams.

Smūgis Tautiečiams
Reikia pasakyti vieną svar

bų dalyką, kas pasireiškė pas 
Pittsburgho darbininkus. Ne
paisant ką tie šimtaprocenti
niai tautiečiai nekalbėtų ant 
bolševikų, eiliniai nariai atsu
ko jiems nugarą ir viskas. Tai 
geras apsireiškimas, kad sun
kaus darbo darbininkai ne
klauso daugiau mulkių ir vi
sokių šmeižtų, leidžiamų per 
S. L. A. organą “Tėvynę.” 
Kiekvienas “Tėvynės” nume
ris užpildytas visokiomis nesą
monėmis, plūdimais kitaip ma
nančių narių. Bet ir tomis vi
somis’ nesąmonėmis neįtikina 
narių, kad P. T. elgiasi gerai 
mėtydama organizacijos pini
gus del skaldymo kuopų ir 
demoralizavimo narių. Juk 
tai stebėtis reikia, kokį griež
tą atsakymą davė trijų kuopų,

I ite- 
J os 

surašąs irgi labai būtų pra
vartu paskelbti “Laisvėje.” 
Tatai galėtų i padaryti “Lais- 

administracija bendrai su 
A. L. D. L. D. Centro komite
tu. O daryti reikia ūmai, nes 
literatūros skleidimo paranku
sis laikas jau čia'

Rodosi, A. L. D. L. D. Cent
ro Komitetas buyo skyręs sa
vo jaunuoliams nariams ang
lišką knygą “Religijos A-B-C.” 
Bet kuopoms kaž-kodėl dar 
neatsiunčia? Jei toji knyga 
būtų atsiųsta, būtų galima 
spręsti apie jos daugiau kopi
jų užsakymą. šiuomi tarpu, 
bet gi, prisieina laukti, lauk
ti ir raginti komitetą, kad jis 
greičiau angliškas knygas at
siųstų !

Binghamton, N. Y.

Paveikslas parodo Francuzijcs “Užrubežinį Legioną”, ku- 
<ris veikia Morokkbj. Francūžijos imperialistai šitą kraš- 

. tą valdo kardu ir ugnimi.

valdomų išimtinai tautiečių, 
nariai, kurie atsuko nugarą 
savo valdonams. Pašalinė 
publika tą patį padarė. Tai 
didelis skandalas tautiečiams, 
kuomet neįvyko prakalbos, 
trijų’ kuopų rengiamos. Tai 
kokis išrokavimas siuntinėti to
kį organizatorių ? Kam mėty- 
|ti ant vėjo organizacijos pini
ngus? Ar tam, kad ardyti kuo- 
jpas? Nešti demoralizaciją 
j nariuosna ? Visos kuopos turė- 
Įtų protestuoti prieš P. T. ne
naudingus žygius, reikalauti, 
kad sulaikytų siuntinėjus de- 
moralizatorių ir susilaikytų 
mėtę S. L. A. narių sunkiai 
uždirbtus centus.

Tiesa, tai buvo vienas iš 
1 mandagiausių protestų prieš 
į demoralizatorių ir visą P. T. 
j Pittsburgh o eilinių narių, ku- 
i rie atsuko jiems nugaras.
I reikia pasakyti,
' Pittsburgho darbininkai

visose

Da 
kad ne tik 

taip 
i pasielgė, bet ir visose apic- 
įlinkėse. Tai geras ženklas. 
Į S. L. A. Narys.

HHHMflHBHfiMi
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LAISVĖ Puslapis TrečiasA. L. D. L. D. ŽINIOS
L. PROSETKA. 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.

A. L. D. L. D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAI
DU APYSKAITA UŽ GEGUŽĖS

MĖNESĮ, 1929 METŲ

Įplaukos
K p. Miestas ir kas pris. Suma.
33 Pittsburgh, Pa., per J. 1).

Slieką $28.60
212 Bayonne, N. J., per K.

Maziliausku 10.75
47 Philadelphia, Pa., per P.

Zalecką 1.50
21 Ford City, Canada, per P.

Pargelen 16.20
52 Detroit, Mich., per L. Jo

niką 29.40
28 Waterbury, Conn., per J.

Svinkūną 48.00
105 Philadelphia, Pa., per A.

Laurinavičių 20.05
10 Philadelphia, Pa., per J.

Vaitkų 12.30
222 E. Pittsburgh, Pa., per K.

Levine 10.50
55 Brooklyn, N. Y., per A.- 

Sakalauską 9 00
187 Chicago, Ill., per J. Ya- 

sevich 22.70
124 Girardville, Pa., per J. P.

Kamarauską 9.00
219 Forest City, Pa., per J.

K. Navalinskienę 1.60
Pav. M. Barisa, Miners
ville, Pa. 1.75

23 New York, N. Y., per A.
Jeskevičių 20.10

20 Binghamton, N. Y., per J.
Gabužį 27.90

72 Great Neck, N. Y., per A.
Talandzevičių x 6.10

19 Chicago, Ill., per J. El- 
mana 15.80

117 Ansonia, Conn., per V.
Naviką 13.90

24 Brooklyn, N. Y., per A.
Baltaitj 1.50

53 Gardner, Mass., per A. 
šlekį 15.00

185 Brooklyn, N. Y., per S.
Blažaiti 22.00

39 Scranton, Pa., per P. Šle
kaiti 13.70

68 Hartford, Conn., per J. A.
Bartkų 6.10

65 Racine, Wis., per J. Kviet-

Viso Įplaukė geg. mėn. $421.20
Balansas iš hal. mėn. 3,175.33

kauską 12.20
Pav. J. Sinkevich, Grant 
Town, W. Va. 3.00

112 Pt. Washington, N. Y.,
per D. Zurlį 3.00

138 Maspeth, N. Y., per I. J.
Bartkų 11.05

1 Brooklyn, N. Y., per K.
A. Tamošiūną 18.00

3 Denver, Colo., per M. Pet
rulį 10.60

Viso sykiu $3,596.53
I

Išlaidos
Auka Liet, baduoliams $200.00
Kapsukui už rankraštį 100.00
Telegrama Angariečiui 5.71
A. Matuliui, Centro Knygiui 39.71 
A. Matuliui, Centro Knygiui, 

už ekstra darbą prie iš
siuntinėjimo trečios kny
gos . 15.00

A. Matuliui, Centro Knygiui, 
dabnigta mokėti alga už 
1928 metus 158.60

Andriuliui Į Springfield ir at
gal 13.65

Randa už kambarį del knygų 
už sausį, vas. ir kovą 37.50 

Advokatui J. Brodskiui už le
galius patarimus 10.00

Už angliškas knygas 9.71
Už telegramą 3.60

1 Drg. A. Bimbai keliones lėšos 
į Toronto, Canada 9.00

Už štampas del knygų išsiunt. 27.00
■ Už klišes del daromos knygos 30.50 
i M. Žaldokui už darbą prie A.

L. D. L. D. _ . 40.00
I Už naują rankraštį Vaišnorai 18.75
j Viso išleista geg. mėn. $718.64

' Ižde buvo $3,596.53
Išleista 718.64

Birželio 1 d. ižde liko $2,877.89

J. ALEKŠIS, 
Centro Sekretorius.

IG. BACHES, 
Centro Iždininkas.

KORESPONDENCIJOS 
ISUETUVOS

“Dabar Mano Valia”
KALVARIJA.—Apie Kalva

riją yra išparceliuota keletas 
dvarų. Po sklypą žemes gavo 
ir buvę tų dvarų ordinafnili
kai. Po fašistinio perversmo 
į dvarus grįžo dvarininkai ir 
pareiškė naujakuriams, kad 
“dabar mano valia.” Panorė
siu, esą, ir nuvarysiu nuo sa
vo žemės. Daugelis buvusių 
dvaro bernų jau spėjo pasi
statyti ant gautos žemės grin- 
teles ir dabar baimę kęsdami, 
kad dvarininkas ,nenuvarytų 
nuo sklypo, eina dvarininkui 
baudžiavą.

“Šelpimo Komitetas”
DAUJIENAL—Vietos kle

bonas Baltrušaitis ir dar keli 
buožės pasiskelbė baduolių 
šelpimo komitetu. Kuomet ši
tas komitetas paskelbė, kad 
bus duodama pašelpa grūdais, 
tai varguomenė susirinko iš vi
sos apielinkės; bet buožės su 
klebonu priešakyje tik žiau
riai pasityčiojo iš varguome
nės ir tedavė tik savo patai
kūnams. Varguomenei ėmus 
griežčiau reikalauti pašelpos, 
komiteto ponai pradėjo gra
sinti policija ir kalėjimui.

“Balsas”

A. P. L. A. REIKALAI
ATSIŠAUKIMAS į A. P. L. A. 

GYVUOJANČIAS PITTS
BURGH IR APIE- 
LINKĖJ KUOPAS

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS: , 
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

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

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

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. BoČis,
68 W. 10 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St.

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
i 625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
*330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATA1KOT PADARYT CIGARUS,

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

P i r m i n i n k a s—F. RQ D G e5<Š,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa. (Cor- 
lis Sta.)

Vice-Pirmi n inkus--K. STĄSINSKAS, 
Box Gliti, New Kensington, Pa.

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

Iždininkus—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Turtų Kontr.:
G. URBONAS.

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa. 
J. URBONAS,

1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

Franckevičius, 3409 W. Carson St,

315 Carothers Ave..

Swatara Rd., Shenan-

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash- 
, land, Ave.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskiis 

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

done Avė.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave.

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

Finansų’ Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1.131 
Walker Ave.; I g. Medastavičius, 
Frank Žegūnąs, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth St

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii- 

ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
i myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
I tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

LIETUVIS GRABORIUS

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ii- 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

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

FOREST CITY, PA.

A. L. D. L. D. 12-to Apskri
čio komiteto posėdyje pasky
rė nuvažiuoti į minimą mies
telį ir pasikalbėt su draugais 

I ir draugėmis, kad surengus 
i prakalbas ant 16 d. spalių Se
nam Vincui.

Tai aš, pamatęs “Laisvės” 
piknike drg. Navalinskienę, 
prašiau, *kad ji. ant 8 d. rugs, 
bandytų sukviesti A. L. D. L. 
D. vietinės kuopos susirinki
mą. Tą ji padarė. Bet Fo
rest City ne kokios sąlygos 
gyvuot A. L. D. L. D. kuopai, 
nes nariai didžiumoj gyvena 
ant ūkių. Kaip reikia į susi
rinkimą suvažiuot, tai važiuo
ja po keletą mylių, o keliai ne
pergeriausi. Prie to, reikia 
turėt automobilius. Miesto 
darbininkų angliakasių kaip ir 
neturi įtraukę į draugiją.

Apie ketvirtą valandą nuva
žiavome pas drg. Gulbiną ant 
ūkės, kur turėjo įvykt susirin
kimas, bet pasirodė, kad dar 
trūksta vienos šeimynos, tai 
leidomės važiuoti pas draugus 
Mačiulius, kur ir atlaikėme 
susirinkimą.

Kuopa turi 11 narių užsi
mokėjusių už šiuos metus ir 
8 d. rugs, prisirašė drg. Gulbi
nienė ir dar pasižadėjo drg. 
Gulbinas gaut porą narių, kad 
atpildžius pereitų metų kuo
pos stovį, nes kai kurie nariai 
apleido miestą, tai draugija

Pereitas A. P. L. A. 22 sei
mas priėmė, rodos, 44 kuo
pos iš Zeigler, Ill., įnešimą dė
lei naudingesnės bei pasekmin- 
gesnės A. P. L. A. organiza
cijai darbuotės organizuoti A. 
P. L. A. apskričius. Ir štai 
jau ketvirtas mėnuo nuo A. 

I P. L. A. seimo, o dar niekas 
! nepakėlė ■ viešai per organą 
i “Laisvę” A. P. L. A. apskričių 
i organizavimo’ klausimo.,

Tad A. P. L. D. 14 kuopa, 
laikytame 8 d. rugsėjo susi
rinkime, nutarė šaukti Pitts- 
burgho ir apielinkės A. P. L. 
A. kuopų suvažiavimą nedė- 
lioj, 13 d. spalių, 2 vai. po 
pietų, A. P. L. A. 2 kuopos 
svetainėj, 24 Locust St., Mc
Kees Rocks, Pa.

Tai bus A. P. L. A. pirmo 
apskričio suvažiavimas. Todėl, 
gerbiamieji A. P. L. A. kuo
pų komitetai bei nariai, pasi- 
stengkite išrinkti bei pasiųsti 
kuo daugiausia į viršminėtą 
konferenciją delegatų. Suva
žiavime bus delegatai nuo 
apie 10 kuopų, kaip mes spė
jame. Todėl lai ir jūsų kuo
pa tame kongrese dalyvauja. 
A. P. L. A. 14 Kp. Komitetas:

Pirm. Ig. Sadauskas, 
Sekr. Geo. Urbonas, 
Ižd. A. Baltrušaitis.

2— P.
Pittsburgh, Pa.

3— J. Šiurmaičiūtė,
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 60 
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Fa.

G—M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd.,
Cleveland, Ohio

7— J. 1). Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskus, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, New Kensing
ton, Pu.

10—J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, 111.

U—J. BarAkietis, P. O. “ 
Pa.

12— J. KinderiS, 439
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F.
Landing, Pa.

14— G. Urbonas, 434 Library St., 
Pa.

15— p. Kavaliauskas, 300 Todd 
quippa, Pu.

17—K. Levine. 242 Penn Ave.,
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
22— P. Cibulskis, 7042

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317

Buffalo, N. Y.
26— -A. Dambauskas, 224

Girardville, Pa.: .
27— M. Batutis, Box 24,
30-c-J. Ixxmaitis, 107 N. Duąuoin St., Ben- < 

ton, Ill.
Easton, Kuopa,—M. Urba,! 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
34— j. Audiejaitis, Box 113, Royalton. III.
35— K. Bagdonas,

kin. Pa.
36'—K. Vaičiūnas,

burg. Ill.
37— L. Aimanas,

Shanon, Pa.
38— B. Yuftkauskas, 

fort, III.
39— J. Chiplish, 611 Vanda) St., Collins

ville, III.
40— M. Andriuškevičius.

Akron, Ohio.
Guzevičiene, Box 400

Box 441, Courtney,

Maplewood Ave.,

D. No. 42, Rices

Braddock,

St., Ali

Ex ten.

Link Court, Maa-

6.36 Samuel St.,

So. Division St..

E. Mahanoy Aye.,

Wilsonville. Ill.

114 N. Vine St.. Shamo-

P. O. Box 209, Ilarrls-

P. O. Box 568, Caatle

i, Box 253, Went Frank-

Amerikonas, Merga ir 
Doleriai

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Ądresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

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

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

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

PITTSBURGHAS IR APIELINKE 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Ave., N., Braddock, Pa. Z*'1.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

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

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

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

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

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

) Residencija: !
13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. •

SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. į

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

1 riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresvviškas lietuvis, 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 

I Kliubuose; ant Balių ir Storuose bei 
; kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
i draugu cigarų viršminėtais vardais, 
i tik pakeliant piršta, 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, ir 

. lėšas apmokame.
i Adresas:

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

Bell Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUS
Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį

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

Graborius-Undcrtaker

nariais sumažėjo. Valdybą 
išrinko iš dviejų: org. drg. 
Gulbinas, sekretorė drg. Na- 
valinskienė. Farmeriai nelai
ko susirinkimų kas mėnuo, nes 
jie sako, kad daug laiko su- 
eikvoja, nes pertoli gyvena 
vieni nuo kitu. Tai šaukia 
susirinkimą tik ant svarbes
nių pareigų. Dabar nutarė 
surengti prakalbas S.. Vincui.

Čia lietuvių daug gyvena, 
bet progrese atsilikę, nes di
delėj didžiumoj parapijonai. 
Tai veikimas čia nelengvas. 
Darbai eina silpnai. Kaip ku
rios mainos uždarytos. Mies
tas mažas, tai susipratę lietu
viai neapsigyvena ir veikimas 
priklauso nuo ūkininkų. Pa
starieji vasarą užimti su bitė
mis ir daržais, o žiemą kėliai 
tarp kalnų sniegu užpustyti. 
Bet taip jie draugiški ir die
nos įvykiais susirūpinę. Jei 
tik būtų kam mieste judėji
mą palaikyti, tai farmeriai 
daug ką pagelbėtų. Miesto 
gyventojai susideda didžiumoj 
iš lietuvių tautos. Turi savo

Mariampole.—Šunskų vai. 
Oškasvilių km. amerikonas 
rinkosi pačią. — “Kaimietes 
nenoriu — nemokyta!” — 
Geri žmonės jam įpiršo 
miesčionką iš Mariampolės. 
Ta sako: — “netikiu — 
duok rankpinigių.” Gavusi 
3,000 dolerių, nuotaka su 
rankpinigiais dingo. Nu
kentėjęs dabar jau j ieškosi 
kaimietes, sako: “miesčion- 
kos nenoriu.”

lietuvišką mulkinyčią po Ro
mos kontrole. Gyvuoja pa- 
šelpinės draugijos—tai S. L. 
A. ir Rymo Kat. Susiv. kuo
pos. Nors didžiumoj nariai 
tikinti į bažnytinius burtus ir 
tautiškame Susivienijime.

Dar reikia priminti, kad čia 
kitokių darbų nesiranda, kaip 
tik kietųjų anglių kasyklos ir 
dar labai žemos, apie keturias 
pėdas sluogsnis storumo. Bet 
kurie dirba kasdieną, tai, pa
kol kas, uždirba vidutiniai.

12-to Ap»ki% Kom. Narys.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

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

i kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Argentina

Gertrude St.,

enld, II).
Miller, Box 264, Buckner, II).
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mjch. 
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 111. 
V. Savukaitis, I’. O. 262, Cuddy, Pa.

Simutis, Box 27, Blanford, Ind. 
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis,

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 3116 

cago, Ill.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St.,\Tamaaua,

Pa. \

41— J.
42— F. 
43 —K
44— L.
45— Tj!
46— D
47— J. 5768 Addison Ave.,

P. O. Box 246,

46 Ten Eyck St..

Norwich Ave., West

307 Plymouth Ave.,

So, Haistdd St., Chi-

ELIZABETH, ST K

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

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

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

K. POCIŪNAS, 221 Magnoha Avė.
J. KRAKAUSKAS, 300 FirJskSt.

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 4J) 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulčnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

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

Vice-pirm. L. Samulevičia, 825—4th 
Avė., Moline, III.

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

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

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

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE
$1,000 Tik Už 60 Cento

KAS TAI YRATROCKIZMAS
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis^Laisvč”

Knygele . iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką J ie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46 Ten Eyck St.

LABAI

rodoma

svambi brošiūra. Joje nu-

Tro'ckio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritika 

jo paklaidų. Matysite, kode) Troc

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

ciniame

nistų Partijoje nebebuvo galima jo

toleruoti.

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 suirim^galvos 
skausmus, ūžimą ausyje, nuomaru 

’širdies ligą, tai atsiųs* 85c, o gau\ 
si mūsų! gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-
liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUHA- 

IJAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiakrleną dieną Ir nedJlio- 
■tia nuo 9:80 Iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn BldgM 

PUBLIC SQUABB 
WILKES-BARRE, PA.

I
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“Viską papasakosiu tamistai, tik steng- 
kites daugiau nieko nekalbėti, nes tai yra 
labai pavojinga tamistos gyvasčiai.”

Krivčenko papasakojo Marytei, kad ji 
randasi ligonbuty, ramindamas, jog didy
sis pavojus jos gyvasčiai jau prašalintas ir 
kad ji, jeigu tik klausys jo patarimų, lai
mingai pasveiks. Kalbėdamas stengėsi pa
slėpt nuo jos savo veidą ir ant kiek gali- 

--- ----- A;-----  ---------------------------  ma pakeisti savo kalbą, kad Marytė, paži- 
ištisas dienas ir naktis sėdėdamas prie josjnusi jį, nesusijudintų, kas būtų dabar jai 

labai pavojinga.
Per dideles Krivčcnkos pastangas ir pa

siaukavusį nuolatinį < prižiūrėjimą, Mary
tės sveikata kasdieną pradėjo gerėti. Vi
sas ligonbutis, kaip patys daktarai, taip ir 
patarnautojai negalėjo sau įsivaizdinti, ko
dėl Jonas Krivčenko dėjo tiek daug savo 
pastangų, trankiai nemiegodama^ per išti
sas naktis, kad tik išgelbėjus Marytes gy
vastį. Kada Marytė pradėjo jau visai pa
sveikti, kuomet jai jau buvo leista po va
landžiukę ii* atsisėsti, ji labai stebėjosi, 
kodėl jos gydytojas, kuris taip nuoširdžiai 
rūpinosi ja, kuris padėjo taip daug del jos 
savo pastangų, kad išgelbėjus gyvastį, vL j 
suomet stengiasi slėpti nuo jos savo vei- . 
dą? Kas tai galėtų būti? Žingeidavo Ma
rytė, kodėl jis niekuomet nenori pažiūrėti 
į ją? Ir vieną gražų rytą, kuomet Kriv
čenko tikėjosi, kad Marytė, kaip ir pa
prastai šiuomi laiku dar tebemiega, jis 
greitai priėjo prie jos lovos ir pažiūrėjo į 
patarnautojos užrašus. Netikėtai pažvel- i 
gęs į Marytę ir pamatęs, kad ji žiūrėjo į 
jį su plačiai atvertomis akimis, jis greitai 
nusukdamas nuo jos savo veidą, atsiprašė: 
“Atsiprašau, aš tikėjausi, kad tamista dar 
miegate. Kaip šįryt jaučiatės? Aš tikiu, 

Tos klaidos jis kad geriau.”
“Ačiū. Aš jaučiuosi labai gerai, aš jau 

norėčiau lipti iš lovos; ar pavelysite?” ne
drąsiai paklausė Marytė.

“Jeigu tik tamista užsilaikysite pagal 
mūsų patarimus, tai už savaitės arba kitos 
gal ir pavelysime. Dabar dar negalima, 
tik kantrybės, o vėliau nesigailesite.”

Ir dar sykį peržiūrėjęs patarnautojos 
užrašus, Krivčenko išėjo į kitus kamba
rius. Marytei tarytum prisiminė jo veidas. 
Ji buvo tikra, kad jinai mate jį kur nors. 
Jis jai buvo pažįstamas, nors, tiesa, ji ne
gavo. progos gerai į jį pažiūrėti, bet ji bu
vo tikra, kad tai matytas jai veidas^ In 
prie pirmiausios progos, kuomet atėjo į 
jos kambarį prižiūrėtoja, Marytė pasišau
kė ją ir žingeidaudama, paklausė:

“Pasakyk man, tamista, kaip vadinasi 
tas gydytojas, kuriam yra pavesta mano 
prižiūrėjimas?”

“Tamistos priežiūra,” nusišypsojo patar
nautoja. “Jis ne tamista vieną prižiūri. 
Jis prižiūri visą ligonbutį. Tai yra vyriau
sias daktaras mūsų ligonbučio, Jonas 
Krivčenko.”

“Aš nenugirdau tamistos,” netikėdama 
savo ausims vėl paklausė Manyt“.

“Jonas Krivčenko, labai geras gydyto
jas,” pakartojo patarnautoja.

. (Tąsa bus)

Keršto širdis

MARYTĖ
(Apysaka iš Našlaitės Gyvenimo Rusijoj) ii

(Tąsa)
Krivčenko patsai nemiegojo per kelias

lovos ir atydžiai prižiūrėdamas ligonę.
Kuomet daktaras nueidavo į savo kam

barį, jis tik vaikščiodavo iš vieno kamba
rio galo į kitą išmetinėdamas sau:

“Kokia tai mano klaida, kokia neatleis
tina klaida! Aš nemokėjau suprasti jos. 
Aš nemokėjau atjausti jos nelaimės ir rei
kalingiausiose jos gyvenimo valandose aš 
apleidau ją, palikdamas ją vieną ašaro
se ir kančiose. Už tai ji niekuomet man 
negalės atleisti. Ne! Aš nevertas jos at
leidimo. Taip. Aš pats 

‘ Ji neatleis man niekados.
jos nei prašyti atleidimo.
susimylėjimo, dovanojimo

; baisias mano klaidas.”
Vėl sugrįžęs prie Marytės lovos ir ne

matydamas dar jokių ženklų sugrįžimui 
Marytės sąmonės, Krivčenko, jausdamasis 
labai suvargintas, atsisėdo pas Marytę ir 
pasirėmęs ranka ką tai giliai užsimąstė. 
Sąžinė tarytum koksai kirminas graužė jo 
krūtinę, nes jis dabar jautė, kad Marytė 
niekuomet nebūtų turėjusį pernešti tiek 
daug kančių ir ašarų, jeigu jis būtų mo
kėjęs suprasti jos nelaimingą padėtį. Bet 
jis jos nesuprato. Klaidinga mintis apie 
ją suklaidino jį ir jis ją apleido. Bet da
bar jau viskas pervėlu.
niekuomet negali atitaisyti. Jeigu Marytė 
ir pasveiktų, ji niekuomet negalės jam at
leisti už tai. Ilgai kankinamas įvairių 
njinčių, Krivčenko visai suvargintas, atsi
lošdamas į kėdę, prisnūdo. Bet po trum
pos valandžiukės vėl pašoko. Jo ausyse 

. pasigirdo keno tai žodžiai: “Pirmyn, drau
ges, pirmyn! Mūsų priešai jau bėga!” 
Pažvelgdamas į Maryte, jis pamatė, kaip 
ji palengva atidarė savo akis ir su nusi
stebėjimu peržvelgė visą kambarį. Jonas 
iš didelio savo širdies džiaugsmo dabar no
rėjo pulti Marytei ant jos kaklo ir karš
tai apkabinęs ją maldauti jos atleidimo už 
jo padarytą klaidą, bet gerai 
•kad kiekvienas susijudinimas 
kenkti jos gyvasčiai, tykiu ir 
balsu jis paklausė:

“Kaip jautiesi tamista? Ar
kiną žaizda? Aš džiaugiuosi, kad didysis 
pavojus tamistos gyvasčiai jau liko praša
lintas ir aš tikiu, kad tamista nors ir lėtai, 
bet laimingai pasveiksite.”

“Ačiū, jaučiuosi rodosi gana gerai,” ty
kiai prakalbėjo Marytė. “Bet mano krūti
nė... ”

“Nekalbėk daugiau tamista, nes tai ta
nkistai labai pavojinga,” prišokdamas per
spėjo ją Krivčenko.

“Bet pasakykite man, kur aš dabar ran
duosi?” su dideliu vargu paklausė Marytė.

tą gerai žinau. 
Aš negaliu nuo 
Aš nevertas, jos 
man už tokias

žinodamas, 
gali pa
drebančiu

labai kan-

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR 
GALITE GAUTI

Į JAplV, ..
Ištarimai

APl? 1
LYTn* dalyki J

Tai geriausios lietuviškos knygos’ apie lytinį gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybei.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet ab’i knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra dideles, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nehegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
L. D. S. A. 13-tos kuopos 

susirinkimas įvyko rugsėjo 11 
d. Narių atsilankė daugiau, 
kaip paprastai. Kadangi pa
daryta keletas gerų tarimų, to
dėl čia noriu pažymėti. Skai
tytas laiškas nuo T, D. A., ku
riame nušviečiama reikšmė 16- 
Gastonijos suareštuotų darbi
ninkų teismo, kurie kaltinami 
žmogžudystėje ir prašantis, 
kad kiek gaiint pagelbėtų fi
nansiniai, todėl ir buvo paau
kota iš iždo 5 dol. Taipgi 
drg. J<. Kazlauskienė ir P. Žu
kauskienė pridavė surinktų 
ant blankos 6 dol. ir pereitą 
susirinkimą drg. Kazlauskienė 
pridavė surinktų ant blankos 
8 dol. Tai laike dviejų mė
nesių 13 kuopos vardu pasiųs
ta gastoniečiams 19 dol. Tai 
pagirtina,' kad drauges rūpina
si kovojančiais Gastonijos 
streikieriais. Po plataus ap
kalbėjimo, kaip geriausiai ga
lima būtų pagelbėti gastonie
čiams, nutarta surengt vaka
rienę rugsėjo 29 d. ir visas 
pelnas paskirtas tam tikslui. 
Komisija prižadėjo dėt visas 
pastangas^ kad publiką paten
kint. Todėl'kiekvienas turėtų 
atsilankyt praleist smagiai lai
ką ir sykiu paremt streikuo
jančius Gastonijos darbinin
kus.

Surengimui teatro komisija 
pranešė, kad bus lošiamas vei-

kalas Jėzuito sąžinė. Už kele
to dienų tikimasi gaut knygu
tes, ir kaip tik bus knygutes, 
taip greit bus pradėta mokin
tis.

Kadangi d/ibar “Laisvei” su
kanka 10 metų, kaip eina 
dienraščiu, tai paminėjimui to 
jubilejaus nutarta pasiųst par 
sveikinimas ir draugės sumetė 
4 dol. aukų. Ištikrųjų gražu, 
kad mes įvertiname tuos dar-

bus, ■ kuriuos nuveikė mūsų 
dienraštis per 10 metų tarp 
Amerikos lietuvių darbininkų. 
Taipgi su sekančiu susirinki
mu nutarta pradėt lavintis 
tais klausimais, kurie tilpo šių 
metu “D. B.” No. 6. Todėl, 
draugės, malonėkite visos at? 
si lankyt, nes kuomet daugiau 
atsilanko, tai galima daugiau 
nuveikti.

K. N. 13 Kp. Kor.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU1

Remkite Savo Tautieti!

Pirkite Skrybėlės ir Kepures pas 
SINGER’S HAT SHOP '

Išdirbėjai Augštos Klases Skrybėlių ir Kepurių

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

MŪSŲ KAINOS: 
nupiginta 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės

iki 
už 
uz 
už 
už 
už
už $6.80. 
už $8.50

$2.50 
$3.00 
$3.40 
$4.25
$5.10 
$5.95

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

PUIKUS PASIRINKIMAS 
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ

Visados rasite gana spalvų 
ir stilių sulig savo 

patiklumo

Užeikite apžiūrėti ir pasi
rinkite vertės savo pinigų. 

Tikimės Jus Matyti.353 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

i

DARBININKAI STOKITE 

1AUGSČ1AUSIĄ PRIEGLAUBĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 
ĮSTOJIMO kaina

Vajus prasideda suj’jpalio 1 diena ir tęsisVajus prasideda suj’jpalio 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centrio Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite į APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Komi

tetas siūlo už gavimą naujų narių:
Nutarta duoti kiekvienam nariui, gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
.(fountain pen), ant kurios bus pažymėta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijos.

■■"" Narys, kuris gaus ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus minėtą plunksną ir $5 pinigais.

Narys, kuris gaus ne mažiau 30 naujų marių, 
- gaus minėtą plunksną ir $10 pinigais. Ir taip to

liau, už kiekvieną 10 naujų narių bus mokama 
$5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų dovanų, dar kiekvienas 
APLA narys gaus už kiekvieną naują narį po 50 
centų, kaip yra nutarta APLA 22-ro seimo.* _

Ko geresnio begalite norėti?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

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

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

į MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

į UNDERTAKER

NOTARY
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Telefonas:

Stagg

5043
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GRAB0R1US
’atarnauju visiems be skirtumo

1 aitikinimų, ir tolumas nedaro del |
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at-‘ 

j i aras dieną ir naktį. Darbą at-į 
ii'Jcnkvmus I ? ieku serai. Reikale kreipkitės pas| 

‘ Į į oane, o patarnausiu kuogeriausia. |
I I 734 Grand Street 

į BKOOKLYN, N. v.
4*’—~—*•—’—”—"—“—”—•—"—-—‘—"i-
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PLATINKITE “LAISVĘ SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVŲ.”

Darbininku Kalendorius 1930 Metams
Kaip pereitais, taip ir šiais metais “Laisvė” leidžia 

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

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

Kurie draugai ir nėra kviesti asmeniškai (ne vi
siems juk leidžia laikas parašyti laiškus), tai ragina
mi pasitenkinti šituo pranešimu ir parašyti ką gali:' 
eilių, straipsnelių, juokelių, statistinių žinių. Kurie; 
raštai, del vienokių ar kitokių priežasčių nebūtų gali
ma sutalpinti į Metraštį, tai, su autorių leidimu, pa-1 
talpinsime juos “Laisvėje”, arba “Darbininkių Balso”; 
redakcijai perduosime, jei bendradarbiai to reikalaus.;

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

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

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

X “Laisvės” Redakcija.
t

“LAISVE”
IIIIIMIIIIIIIIM

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS I LIETUVA
50

100
200
300
400

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

v u z
v u z

UZ
v

UZ

uz

h?;

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litų 
Litų 
Litų
Litų

uz
uz

>/uz
uz
uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

$

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

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. f.
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Fašistai Rengiasi Prie Seimo
Kiekvieną metą, kaip tik 

artinasi S. L. A. Pildomosios 
Tarybos nominacijos, balsavi
mai ir seimas, taip Įvairūs gai
valai, kurie per dvejus metus 
visai nieko nedirba del S. L. 
A., nelanko net kuopų susirin
kimų, pradeda “darbuotis” fa
šistų, esančių Pildomojoj Ta
ryboj, labui, ką jie vadina 

Skundai ir 
tai jų

Arkliai Nelaipioja Į Medžius!
SENOVĖS PRIETARAS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TAPO PRAŠALINTAS
Piktumai ir baimė pasveikino šlubuojančius bandymus pirmojo automobilio. Bet AMERIKOS INTELIGENTIN- 
GUMO rankos kėravojo vairinį ratą ir kontroliavo stabdytuvą — automobilis dasivarė j garbingą pasisekimą.

nomina- 
Tarybą.

“S. L. A. labu, 
įvairios provokacijos, 
“veikimas.”

Dabar jau artinasi 
cijos į S. L. A. Pild.
Fašistai, sąmoningų proletarų 
didžiausi priešai, jau vėl pra
dėjo savo “veikimą.” Rugsė
jo 8 d. 231 kuopos susirinki
me buvo skaitytas skundas ant 
6 veikliausių kuopos narių, ku
rie per ištisus metus savo lai
ką ir energiją eikvodami dir
ba del kuopos ir dirba be jo
kio apmokėjimo. Kuopos na
riai vienbalsiai tą skundą at
metė, nes nei patys skundikai 
nepasirodė, tik jų vadas, toi- f 
lėtų kontraktorius, pasitam- j 
pė, pasišaipė.

Dalykas ve kame. Pereitais ; 
metais fašistai užpuolė ant vie
tos komunistų pikniko ir pa
darė pogromą, patys pramušė 
savo vadui labonę (nes jie 
akmenimis ir bonkomis svai
dė Į komunistų pikniką, o jų 
vadas vartė komunistų sta
lus). Po to jie areštavo 10 
veikliausių draugų. Teisme fa
šistai bjauriausia melavo, ap
sigynimo pusė, kaipo raudoni, 
buvo teisti, kaip maiše. Sep
tyni kaltinamieji negavo net 
patys save apsiginti, nei liu
dininkus pastatyti. Astuoni iš 
dešimt nubausta po $1.25 pa
baudos, du išteisinti. Nubaus
ti nesikreipė Į augštesnį teis
mą del išvengimo lėšų, bet už
vedė teismą prieš melagius liu
dininkus.

Svarbiausias skundikas, tai 
p. S. žąsytis. Pažiūrėkime, 
kokis veidmainys jis yra. Tuo- 
jaus, po padaryto pogromo, 
jis, su P. Kaulium ir J. Sima- 
nausku, per “Tėvynės” num. 
36, 1928 m., bjauriausiai ap
šmeižė, apmelavo komunistus. 
Tame savo pareiškime sakė: 
“Vienas komunistas pribėgo 
prie Žąsyčio ir su kaž kokiu 
daiktu jam smogė. Žąsytis 
pargriuvo ant žemės.” Po šiuo 
pareiškimus pasirašė p. S. ža- j 
sytis. Bet teisme iš liudinin
ko krėslo jis griežtai užsigy- , 
nė. Jis įrodė, kad ne tik ne
gavo mušti, bet ir visai nieko 
nematė, kas mušėsi. Tik gir
dėjęs, kad kas tai piknike \ , 
mušėsi. Per “Tėvynę” šmei- aiavo* 
žia ir sako, kad net jis gavo 
mušti, o apsisukęs teisme už
sigina. Jo liudijimo yra re
kordai ir jis nei su dantimis 
tą neišgrauš. Dabar vėl, vei
kiausia, gavęs paliepimą iš fa
šistinių viršininkų, bjauriai 
skundžia, šmeižia . jam nepa
tinkamus narius. Tame pa
čiame “Tėvynės” num. jie sa
kė : “Komunistų piknike da
lyvavo ir šie S. L. A. nariai: 
A. Viturys, L. 1 Tilvikas, J. 
Bimba, V. Stančikas, D. M. 
Šolomskas, V. Unikauskas ir I 
keletas kitų. Kodėl jie leido 
Klovą taip sumušti?” čia kal
tino tuos S. L. A. narius, kad 
-jie leido Klovą sumušti, o da-.

atą spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretu prašalindami erzinančius nuodus iš ( 

/ tabakų.

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
l^bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretu. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUGKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretę dirbimo žingsnis,
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi
cigaretose darytose senoviniu budu.

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

Nei Jokio Gerkles Erzinamo—Nei Jokio Kosulio.

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

bar skundžia, vadina tuos na- girtuokliavo piknike ir patsai 
muštynes pradėjo, net tris

™ v . . TT ' kartus darė užpuolimą. P.P. svelmką ir V. Unikauską, i , , ... ,, • ■ . • v Taryba buvo įsakius 231 kuo-kuriuos teismas paliuosavo, J 1
nes visi liudininkų melai prieš-

rius (išimant 1\. Viturį i” 
Stančiką) razbaininkais ir ,net

Antras skundikas, P. Kati- i 
liūs, paskiau S. Kulaitis, žen- j 
čius ir P. Jonikas, jjisi sąmo
ningų darbininkų bjaurūs ne
prieteliai ir akli fašistų ber-1 
nai. Suprantama, kad jie tą1 
skundą -pagamino pagal fašis
tinio “Sargybos Komiteto” ir 
iš fašistų 'susidedančios Pild. 
Tarybos. O tie gaivalai pil
do instrukcijas ir todėl taip 
painiojasi. Kuopa vienbalsiai 
tą melagių skundą atmetė, o ; 
apšmeižti nariai sakė, jog jie 
patrauks-'melagius atsakomy-) 

' bėn.
Pild. Taryb'a Klovai pašei- 

pą išmokėjo, nors apie 300 
žmonių žino, kad P. Klova

pai išrinkti komisiją ištyrimui. 
Kuopa komisiją išrinko, išty
rė ir rekomendavo, kad pa- 

'šelpa nebūtų išmokėta. Kuo-- 
; pa tą vienbalsiai užgyrė ir pa
siuntė Pild. Tarybai, nes, pa- 

j gal konstituciją, nariai per 
muštynes ir girtybę gavę ligą, 
pašeipos negauna. Bet Pild. 
Taryba savo “įgaliotiniui” pa
šei pą išmokėjo,' nepaisant nei 
komisijos, nei “ligonio” lanky-j 
tojų, kurie nei vieną kartą) 
“ligonio” nerado namie, jis 

j važinėjosi , su savais reikalais.
S. L. A. Narys.

Apie S. L. A. Ekskursiją

“Tėvynėje” labai daug ra
šoma apie S. šj. A. surengtą į 
Lietuvą ekskursiją ir išrodo, 
kad ten buvo viskas kuo pui
kiausia ir milžiniška ekskursi- 

Bet kuomet pasikalbėjau 
su tais, kurie važiavo ir ku
riuos S. L. A. prezidentas Ge
gužis lydėjo, tai visai ką kitą 
kalba. Viso labo ekskursantų 
buvo tik dvylika. Buvo pa
imta nuo kiekvieno po 50 do
lerių viršaus už tai,-kad jiems

?>ll

© 1929, 
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Mfrs.

bus parodyta svetimose šaly
se miestai, jie bus visur ve
žiojami, bet to ;vgi nebuvo, 
žmonės labai nepatenkinti Ge
gužiu, kaipo palydovu, ir jam 
tą į akis sako. Taip pasakojo 
buvę ekskursijoj žmonės pik
nike, kuriame daug buvo žmo
nių ir pats Gegužis. Ir tie 
žmonės ne komunistai.

Kažin ar ir čia “Tėvynė” 
nepradės kaltinti komunistus, 
kad S. L. A. ekskursija ne
pavyko ?

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptickos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DE1ROIF

(J DIENOS ANT MARIŲ
V Iš ar j ’

[ LIETUVĄ
Per ClrerDBurg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečiiį laivais

EKEMEN EIJECPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįšimo paliudijimų ir kitokhj informacijų klaus- 
l kitūs lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas Inortu geeman 
LlL€YD^

57 BROADWAY, NEW YORK

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis vatomis

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

Hamburg-American line
tt BROADWAY, NTCW YOBK

N A U J A U SIOS MADOS

gE-:
g-?. RUSIŠKA’ ■ PIRTIS TVRKĮSKA

r jfwayvmim mm—mi# '***' INTV _n- him iri~>#rn*i jini—Trmnun.n-urnr

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

ij Antroj klasėj lašais išsimaudymas .
KA ir miegojimas per visą naktį ant Jį 

trecių lubų, ormgam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūruin vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRlMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

PanedėŲais nuo 12 vai. 
dieną7 per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

gĘI Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir S 
gg garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba- i 

taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
gg 29-31 Morrell Street, tarpe Coo'k ir Debevioise Sts. I

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

iiiiiiiM

LIETUVIS GRABORIUS
IK RALZAMUOTO.TA8

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TILKFONAIs
Keystone-------------------- Main 966£
Bell___________________ Oregon 5136

Lietuviška
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

pnint &63X

cnBmvKsi

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- 
ixj. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

?JETUVWI KONTRAKTO1UAI
Budavojaine naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Me.v pertaisysimo j ūsų langus už visai žemą kainą.

M l ha vejame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliek ame greit ir tinkamai.

Tarkite# su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Drigga Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 258

JNau 
bizni.

Darbą

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y. j
Grove St.

rzzzzzzz. Y/zzz/VZTzzzzzzzz.'ZZZ/yzzrvyu

SERGANT/ VYRA/ m MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

ja šių Liaukų, Pladčbj ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
__ J Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 

yi°» Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 

J gate i1’ esa^-e nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
yd////'A________ Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa-

■'j gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 
šliaukykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik- 

IkNJwT" rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

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 $*u<!1iuž8 luf bak^p^nkiik 
nuo savo amžino priešo!

TMin F nv Tnke <25 centąjUaž skrynutę) yra tai kanuoli prieš 
UI BU L u a ImUj kitą,^.-AYną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
i 'TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kumpu Clermont Arene* 
TELEPHONE! JUNIPER t7»«

PRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____ .__________ ____  ORDER BLANK ------ - ----------------------  

S)ij»<ia»ii pinigu# *u »ajo adresu, užrašykite i

Al, žemiau pn«lra»t«, liunfiiu jum# VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ malonėkit man 
prl»ių#ti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBO LA. #u riaai# nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardna — ------ - ------------------------------------------ ---------------------------- - ------- ———

Ns.

Miestai __

.St. ar At«.

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

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų Instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialia klasės moterims. Leidimas ir užganždinimas užtikrintas. Kla
sta dienomis ir vakarais.

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

New York City



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Nepamirškite!

kuris pa

Jie

o prądėję melų

ne-

alta-

ties

newyorkietis lietuvis darbinin
kas turi laikyt savo pareigą 
būti tame mitinge.

j sa- 
p asi
lam e

ir Bill Dunn, 
kiti Gastonijos 
ir streikieriai, 
iš tos baisios

Draugai, registruokitės iš- 
anksto į Workers School, 26- 
28 Union Square, New Yorke!

ant dide- 
išrašyta: 

Eismaną!

Gastoniečių Gelbėjimo 
Reikalais

Apie Gastonijos policijos, 
audyklų bosų, valdžios ir juo
dašimčių kruvinas baisenybes 
prieš darbininkus kalbės So
phie Melvinaitė, šį penktadie
nį, rugsėjo 20 d., Central 
Opera House svetainėje, East 
67th St., ties 3rd Ave., New 
Yorke. Jinai, 19 metų mer
gaitė, yra viena iš šešiolikos 
Gastonijos streiko organizato
rių ir streikierių, kurie laukia 
panaujinto teismo už primeta
mą jiems “pirmo laipsnio 
žmogžudystę.” Mat, laike 
užpuolim streikierių šėt
rų, jiems besigin t, buvo ka
žin keno nukau policijos 
vadas Aderholtas.

Nors Sophie Melvinaitė, 
Vera Bush ir Amy Schechter 
yra iki teismo nusprendžio pa- 
liuosuotos 
kiekviena; 
kurorai p 
ti joms m 
moterišk 
Melvinaitė 
tikrinimo, 
smerkiamos elektros kėdėn.

Tame mitinge penktadienį 
vakare kalbės 
Ben Wells ir 
organizatoriai 

 

atvykę tiesiog 
kovos ŪMO.

Ki vienas darbininkas turi 
dalyvauti Central Opera 
House mitinge penktadienį.

Tuo tarpu visais garais rei
kia ruoštis į Gastonijos Tag 
Days, šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 21 ir 22 d., einant to
mis--dien is su dėžutėmis į 
i/ vaikščiojant po na- 
ai.bus masinės rinklia-

po $5,000 kaucijos 
valdžios pro- 

nereikalau- 
ies bausmes, kaipo 

s, tačiaus Sophie 
sako, kad nėra už- 
kad ir jos nebus

ga 
mus. 
vos gastoniečių naudai ne tik 
Didžiajame New Yorke, bet ii 
visoj Amerikoj. Brook ly me
čiai gaus Tarptautinio Darbi- 
ninldįzApsigynimo dėžutes iš 
“Laisvės” raštinės.

Sulig Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-tos lie
tuvių kuopos nutarimo, šį ket
virtadienį, rugsėjo 19 d., va- 
k aje. įvyksta masinis mitingas 
lietuvių^ darbininkų organiža- 
cijų, kad galėtume visi bend
rai ir tinkamai atsiliept į te
rorizuojamų ir mirtin teisiamų 
Gastonijos audėjų reikalą.

100 Mylių Naujų 
“Subviy”

New Yorko valdybos Trans- 
portacijos Komisija skelbia, kad 
būsią pravesta 100 mylių nau
jų požeminių gelžkelių; 52 
mylios teksiančios Queens pa
vietui. gelžkelius tiesio^ 
giniai operuosiąs ir kontroliuo
siąs pats miestas be tarpinin- 
kystės jokių kompanijų, 
lėšuosią $438,400,000.

Melą Vajus, kad Sukiršint 
Negrus prieš Komunistus

Kapitalistiniai New Yorko 
laikraščįa’ 
kampaniją, kad sukelt negrus 
darbininkus prieš komunistus. 
Jie paskelbė, būk drg. negras 
Harold 1 Williams nebuvo pa
skirtas atstovauti Kamunistų 
Partiją pereito ketvirtadienio 
mitinge, Stonę ir itkin Avės., 
Brooklyne, uYu' tai mitingą 
suardė policija ir juodašimtiš
ki žydų sionistai-socialistai. 
Kapitalistų gazietninkai nori 
paskleisi tarp juodukų tokį 
melagingą supratimą, būk Ko
munistų Partija nesutinka 
duot negrams atsakomingų 
vietų; būk ir mūsų Partijoj 
juodukai darbininkai esą že
minami. Tokius buržuazijos 
piktus gandus viešai užginčijo 
pats drg. Harold Williams, 
pareikšdamas “Daily Work- 
eryj,” kad pas komunist 
ra daroma nei mažiausid)skir
tumo tarp juod _ (___
spalvių bei geltonspirfvių Par
tijos narių arba šiaip darbinin- 
klL

vi

■■ ,•: <«ir

Antradienis, Rugs. 17, 1929

Social-gengsteris Suskaldė 
Galvą Kairiam Kriaušiui

Nepamirškite, jog rugsėjo 
22 d., sekmadienį, 1-mą 'vai. 
po pietų, bus Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne, didelis 
lietuvių darbininkų mitingas 
paminėjimui dešimties metų 
jubilėjaus nuo “Laisvės” dien
raščio įsikūrimo, 
tiniai kalbėtojai 
pirmojo klasinių 
dienraščio istoriją 
nistinėj

Ne tik vie- 
nušvies šio 
darbininkų 

ir jo komu- 
dvasioj vestąsias ko

vas, bet išreikš savo mintis ir 
delegatai nuo darbininkiškų 
organizacijų, kurie atvyks su 
jubilėjiniais p a s v e ikinimais 
dienraščiui.

Apart prakalbų ir pasveiki
nimų, bus ir koncertinė dainų 
programa.

Įžanga visiems veltui.
Užsižymėkite tą dieną 

vo kalendorių, išanksto 
darykite laiko dalyvauti 
iškilmingame mitinge.

Sam Greenberg, gerai žino
mas gengsteris, užlaikomas 
“socialistines”Ladies’ Garment 
Workers Unijos, užpuolė Ma- 
xą Fortalį, narį kairiosios A- 
datos Darbininkų Industrinės 
Unijos, beeinant jam į dirbtu
vę, New Yorke, ir aštria gele- 
žia keliose vietose prakirto 
jam galvą. Pašauktas dakta
ras susivinėjo Fortaliui žaiz
das. Kadangi užpuolimas bu
vo toks žiaurus ir daugeliui 
žmonių matomas, tai ir polici
ja jautėsi priversta areštuol 
razbaininką Greenbergą, kuris 
tapo Jefferson Market teisme 
pastatytas po $3,500 paran
kos, kaltinamas žmogžudiška
me užpuolime.

Iš Amalgameity Šapų 
Delegatų Konferencijos

26 Komunistai Jaunuoliai 
Areštuoti už Mitingą

26 nariai Jaunųjų Pionierių 
ir Jaunųjų Komunistų Lygos 
tapo areštuoti pereitą šešta
dienį už dalyvavimą atviro 
oro mitinge, Lexington Ave. ir 
105th St., New Yorke. Tai 
buvo protesto mitingas prieš 
nuteisimą šešiems mėnesiams į 
oataisos namus drg. Harry 
Eismano. O jis buvo nuteis
tas už vadovavimą demonstra
cijoje prieš imperialistinius 
Boy Scout’us, besėdant jiems 
i laivą važiuoti į tarptautinį 
Boy Scout kermošių, 
skui įvyko Anglijoj.

Minėtame mitinge 
'ių plakatų buvo 
“Paliuosuot Harry
paliuosuot , Į6-ką Gastonijos 
Darbininkų, prieš kuriuos pa
daryta kapitalistui suokalbis! 
Rašykitės į Jaunuosius Pionie
rius !”

Jaunųjų Komunistų Lygos 
listrikto organizatorius, G ii 
Green buvo policijos nutrauk
tas nuo kalbėtojo platformos 
:r areštuotas: po to areštavo 
dar 25 ir išblaškė mitingą. 
Magistratas McKiniry keturio
lika be bausmės paliuosavo, o 
kiti 12 yra laikomi iki toles
nio teismo.

Jų bylą veda Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas per 
savo advokatą Jacques Buiten- 
kant.

Daugiau kaip 200 Amalga- 
meitų Kriaučių Unijos kairio
jo sparno darbininkų susirin
ko į šapų Delegatų Konferen
ciją pereitą šeštadienį, po pie
tų, Stuyvesant Casino svetai
nėje, 2nd Avė. ir 9th St., New 
Yorke. Konferencija užsibrė
žė visu plotu budavoti šapų 
delegatų sistemą visoje Amal- 
gameitų Unijoje; kovoti už 40 
valandų, 5 dienų darbo savai
tę, už sugrąžinimą išmestų iš 
unijos kairiųjų darbininkų; už 
tai, kad eiliniai nariai kontro
liuotų darbo biurą; už vieną 
industrinę uniją visoje drabu
žių gamybos pramonėje, ir t.t. 
Konferencija taipgi priėmė re
zoliuciją delei rėmimo Gasto
nijos streikierių.

Konferencijai 
W. Z. Foster, 
retorius Darbo 
bes Lygos; Ben
retorius-iždininkas ir kiti. Dis
kusijose eiliniai delegatai išsi
reiškė, kaip kovot prieš smur
tišką unijos viršūnių mašiną 
Hillmanu priešakyje.

kalbėjo d r g. 
generalis sek- 
Unijų Vieny- 
Gold, jos sek-

su

ir koks tai pusbernis “Jim
my.” Yra nuožiūra, kad jie
du bus padarę kokį begėdiš
ką pasikėsinimą ant mergai
tės, o paskui užmušė, kad ta 
nedorybė neiškiltų aikštėn. 
Cleary areštuotas ir laikopias 
be parankos.

Paminėjimas Komunistų 
Partijos Dešimties 
Metų Sukaktuvių

visi nariai Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, Darbi
ninkių Susivienijimo, Lietuvių 
Darbininkų 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 mi
nimą masinį mitingą.

LIETUVIU VALGYKLA £• • • • 5Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku |

7 Vyriškai Pasirėdžiusias 
Mergaites Suėmė Kliube

Workers School 
Atsidarymas ir Lietuviai 
Darbininkai

Workers School (Darbinin
kų Mokyklos) rudeninis ter
minas atsidarys rugsėjo 30 d. 
pirmadienį.

Šiuos pranešimus apie tą 
mokyklą nuolat dedame, kad, 
pagaliaus, tuom susidomėtų ir 
lietuviai darbininkai.

Tai puikiausia darbininkų 
mokykla ne tiktai Jungtinėse 
Valstijose, bet ji yra viena iš 
pavyzdingiausių mokyklų vi
same Trečiame Internacionale.

Apart teorinių marksizmo- 
leninizmo kursų, darbininkų 
judėjimo istorijos ir kt., yra 
specialiai kursai anglų kalbos, 
korespondentų, prakalbų sa
kymo, ofisų darbų, komunis
tinių organizacijų vedimo ir

Caro Pusseserė Tarnauja 
New Yorko Sankrovoje

Ex-didžioji Rusijos kuni- 
gaikštė Marie Romanova, na- 
bašninko caro Mikės pussese
rė, gavo New Yorke tarnybą, 
kaipo moteriškų madų pata
rėja Begdorf-Goodmano san
krovoje, ant Fifth Ave 
&8th St., New Yorke.

Septynios mergaitės telefo
nistės, nuo 16 iki 19 metų am
žiaus, jūrininkų drabužiais 
apsivilkusius, buvo areštuotos 
girtame Alitone Social Club’e, 
142 f Frost St., Brooklyne, ir 
yra kaltinamos už nepadorius 
pasielgimus ir už maskeradavį- 
mą. Su jomis liko suimta ir 
13 vyrų, tame skaičiuje ir 
kliubo savininkas Frank Dig- 
risso, gyvenantis po num. 392 
Leonard St., Brooklyne. Pati 
policija tik tada patyrė, kad 
tiek mergini) suėmė, kada areš- 
tantai buvo nuovadoje išegza
minuoti. Iš sykio manyta, 
kad bus tiktai pora mergai
čių, “seileriškai” apsirengusių ; 
kitos buvo skaitomos vaiki
nais, iki jas nurengė.

Pasmaugė Mylimąją
Perpykęs mylėtinis pasmau

gė Julią Quintierienę, 24 metų 
amžiaus, pasimetusią su savo 
vyru. Vienas krautuvininkas 
Harleme buvo pradėjęs, kaip 
smala, prie jos kibti. Ji apie 
tai pranešė policijai ir persi
kraustė .į Bronxą, • po num. 
2,403 Cambreling Avė. Bijo
dama' to! įkyraus ’ Wiyletinio 
keršto, moteriškė užkalė vie
ną langą nuo gaisrinių laiptų. 
Bet jis-, kaip dabar pasirodo, 
pasiekė antrą langą; įsisprau
dė pro jį vidun; užnėrė Julijai 
virvę ant kaklo ir pasmaugė.

Velionė gyveno su savo 5 
metų kūdikiu. Policija jieško 
žmogžudžio, kurio vardas esąs 
žinomas, tik jis dar viešai ne
skelbiamas.

ištvirkėliai Nužudė 
Mergaitę

kelia
mer-

Staten Islande palei 
rado užmuštą 22 metų 
giną, Dorothy Dyer’aitę, ku
rią iš tūlo gimtuvių apvaikš- 
čiojimo bankieto pasiėmė par
vežt namo Harold Cleary, 19 
metų vaikinas, Concorde, 
Staten įsi. Važiavimas buvo 
apie 3 vai. naktį. 'Apart jos 
ir Cleare’o, automobilyj buvo

Amerikos Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija šaukia 
masinį mitingą paminėjimui 
dešimties metų jubilėjaus nuo 
savo įsikūrimo. Mitingas į- 
vyks Miller’s Grand Assembly 
svetainėje, Grand ir Have- 
meyer Sts., Brooklyne, šį 
penktadienį, rugsėjo .(Septem
ber) 20 d., 8 .vai. vakare. Jis 
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 jubilėjų Amerikos 
proletariato kovų vado ir or
gan i z ator i a u s—J u n gti n i ų V ai
sti jų. Komunistų Partijos.

Darbininkų Organizacijos, 
Įsitėmykite Rugsėjo 19 d.

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

įvyksstreikierių klausimui, 
rugsėjo (September) 19 d 
ketvirtadienį, vakare, 
vės” svetainėje. Kalbėtojai 
nušvies visą Gastonijos 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

“Lais-

Gaisras Sunaikino 22 Lenkų 
. Orlaivius

, POZNAN, Lenkija. — 
Penktadienį gaisras sunai
kino Lenkijos orlaivių 
dirbtuvę Lawica, netoli nuo 
čia. Sudegė 22 orlaiviai.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

Paskutinė Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai | 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra« 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų 
nemažiau 10 
už 7* centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite Įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Ta 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

SALES—PARDAVIMAI

417 Lorimer Street

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

PARSIDUODA LIETUVIŠKAS 
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. TąmoĮevjčiene, 92 Lawrence St., 
Lawrencė, Mass! į 216-21

PARSIDUODA įCandy—Stationery
storas. Senas .biznis, prieinama 

kaina. 114 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. (221-228)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
TeMYK IT, PARSIDUODA

PUIKI FARMA PIGIAI
Farma arti cementinio kelio 

(state road). Geri marketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemės; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos 
riai 
džių. 
Visa 
ra. 
gaiš, 
boj ir tvarte.
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų 
ir kitokių paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais Įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. F. D. No. 4, Ulster, Pa. 216-29

5 ake- 
pyčių ir kitokių vaisinių me- 

Viskas auga kuo geriausia, 
ūkė užtverta drūta dratine tvo- 
Budinkai geri, su naujais sto- 

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

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo

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

Prof. MYRON KORYKORA
BALSO—SMUIK.OS— 

PIANO STUDIJA

417 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Blokai nuo Marcy Avė. elevei- 
terio; 3 blokai nuo 14th St. sub-
ves.

Pirmos Klases Chorvedys 
Taipgi yra dainininkas ir koncer

tų muzikantas

3

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

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

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

263

Darbą atlieku
kreipkitės

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y. ♦

■7h.

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
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 piet. 
Retverflraii ir ■ubatomia iki I vat. 
Penktadieniai* ir aekiaadieniaia tik 
■ulyg autartiea.

416

F

ji

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČ1Ų
Ford—$460, Chevrolet—$525, 1<bni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

GRABORIUS
(Undertaker)

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

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

Jie dabar laiko daugeliu: 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
Jūs pažįstate mus, mes pažystame Jus, bet 

UŽEIGA
jau senai matimėsi. Būtų linksma pa«i- 
m styti.

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

J. IR O. VAIGINIS

del pa- 
frriimtl

Maspeth,214 Perry Avenue,

Tel., Stagg 10124

Valgykla yra užvardinta

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas )

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

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.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., Triangle 1450 •

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS f

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja I 
visokius P a-Į 
veikslus j vai- • 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir ? 
kra javus ir * 
sudaro sul 
amerikoniškais ?

gera! Ir pigiai | 
šiuo adresu: J

STOKES

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




