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Chinijoj žudymas Radi
kalų Tęsiasi Kasdieną

NEW HAVEN, Conn.— 
Čia Yale Universiteto, virši
ninkai gavo pranešimą nuo 
savo atstovo Chinijoj, Fran
cis S. Hutchins, kad veik 
kasdieną tęsiasi radikalų 
žudymas Chinijoj.

Valdininkai suima asme
nis, įtariamus radikališkam “ 
nusistatyme, ir nužudo.

Sako, Franci jos Kareiviai 
Nepavaduos Anglijos Ka

reivių Vokietijoj

Coblenz, Vokietija.—Buvo 
pranešta, kad Anglijai iš
traukus savo kariuomenę iš 
Wiesbaden, okupuotos Vo
kietijos dalies, Francija pa
siųs ten savčK-k’ariuomenę į; 
vietą Anglijos kareivių.
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“Laisvės” Dešimhnetinių Sukaktuvių Pa
minėjimas Bus Sekantį Nedėldienį, 

Labor Lyceum, Brooklyne
Jau dešimts metų, kaip 

“Laisvė” eina dienraščiu. 
t

Jau dešimts metų, kaip dic- 
I na iš dienos mūsų revoliuci
nis dienraštis gina darb'inin- 

Antradienį tuos praneši- kų reikalus, šviečia juos, 
vyriausias nurodo jiems kelią linkui 

Francijos atstovas okupuo- šviesesnio gyvenimo.
toj Vokietijos srity, M 
Noel.

mus užginčijo

Reikalauja, kad Palestinos ®ukaktuy.ų 
Žydams Būtų Leista

Apsiginkluoti

Sekantį nedėldienį, rugsė
jo 22 d., įvyks “Laisvės” 
dienraščio dešimtmetinių 

[ paminėjimas. 
Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyne. Pradžia 1 vai.

po pietų.
Šiame masiniam susirin

kime bus peržvelgta “Lais
vės” istorija ir jos vestos 
kovos. Kalbės draugai 
Pruseika, Tauras ir Mizara. 
Apart prakalbų, bus ir kon
certinė programos dalis.

Brooklyno ir apielinkės 
lietuviai darbininkai, visi 
dalyvaukite savo dienraščio 
dešimtmetinėse sukaktuvėse. 
Raginkite savo draugus da
lyvauti. Įžanga veltui.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!
t

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

LONDONAS. — Bendra 
konferencija Žydų Agentū
ros administratyvio komite
to' ir Sionistų Kongreso Ge
nerates Tarybos išnešė re
zoliuciją, reikalaujančią, ‘ 
kad Anglijos valdžia leistų 
žydams sudaryti savo spe- 
cialę policiją kovai prieš 
arabus.

Taipgi reikalauja, kad bū
tų atlyginta žydams, nuken- 
tėjusiems nuo arabų.
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Beraščių Skaičius Sumažėjo

Demonstracija Prieš Fašistinį 
Terorą Gastonijoj

Sovietai Pradės Derybas su
Anglija Rugsėjo 24

CHICAGO.— Pereitą sek
madienį Washington aikštėj 

; Chicagos darbininkai po 
i Komunistų Partijos vadovy
be surengė didelį masinį 
mitingą protestui prieš fa
šistinį terorą Gastonijoj, 
prieš nužudymą Ella May 
Wiggins. Darbininkai gat
vėmis margavo į masinio 
mitingo vietą.

LONDONAS. — Anglijos 
užsienio reikalų ministerija 
pirmadienį aplaikė per Nor
vegijos valdžią Sovietų at
sakymą del pradėjimo tar
tis atnaujinimui diplomati
nių santikių. Sovietai sutin
ka, kad rugsėjo 24 d. prasi
dėtų konferencija Londone 
tuo klausimu.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Apšvietos Biuro 
tyrinėjimas parodė, kad be
raščių skaičius mažėja vi
sam pasauly.

Jungtinėse Valstijose nuo
šimtis beraščių sumažėjo 
nuo 20 iki 6 nuošimčių bėgy 
50 metų, tarp 1870 ir 1920 
metų.

Biuras savo raporte pažy
mi įvairias šalis, kur beraš
čių skaičius žymiai sumažė
jo-

Biuras pripažįsta, kad ir 
Sovietų Sąjungoj valdžia 
yra demokratinė. Savo ra
porte sako:

“Trys didžiosios imperi
jos, Chinija, Rusija ir Tur
kija, kurios turi viso 590,- 
000,000 žmonių, įvedė demo
kratines valdžios formas ir 
su tuomi įvedė nemokamą 
viešą mokinimą.”

Lietuvos Fašistai Stato 
Naujus Kalėjimus

KAUNAS.— “Eltos” pra
nešimu, Kaune 6-me forte 
ruošiamasi statyti naujas 
kalėjimas. Be to, Mariam- 
polėj būsiąs pastatytas 300 
kalinių laikyti kalėjimas.

Fašistų priešų skaičius 
didėja: jau fašistai nebega
li sutalpinti į esamus kalėji
mus, todėl būdavo j a naujus.

Kaip Bausdavo Pypkorius

Uždraudė Rodyti Veikalą 
“Strange Interlude”

MASKVA.—Rusijoj Alek
siejaus viešpatavimo laikais 
— 1645-1676 metais —* pi
liečiams už tabako rūkymą 
buvo nupjaunamos nosys. 
Tai buvo daroma del to, kad 
rūkas žmogus, nustojąs 
vo dieviško pavidalo ir 
rosi panašus į velnią, 
džiantį iš savęs dūmus 
ugnį.

sa- 
da- 
lei- 
ir

Boston, Mass.— Bostono 
miesto majoras Malcolm E. 
Nichols uždraudė rodyti 
Bostone Eugene O’Neill ‘vei
kalą “Strange. Interlude,” 
kaipo “netinkamą” publikai 
matyti.

Už tą veikalą O’Neill 
mėjo Pulitzer dovaną.

Popiežiaus Atstovas Reiš
kia Simpatija Palestinos 

žydams

lai-

Borah Atakuoja 
Muito Bilių

Varšava.— Čia popiežiaus 
atstovas Marmaggi išreiškė 
simpatiją žydams Palesti
noj, suteikdamas interviu 
(pasikalbėjimą) Varšavos 
sionistu laikraščio kores
pondentui. Jis, matomai su 
popiežiaus užgyrimu. prita
rė žydu kapitalistų koloni
zacijai Palestinoj.

Washington.— Pirmadie
nį senate laike debatų mui
to klausime senatorius Bo
rah pareiškė, kad muito bi- 
lius yra labai neprielankus 
farmeriams. Sakė, kad re- 
publikonų partija išsižadėjo 
savo prižadų, padarytų lai
ke Hooverio prezidentinės 
kampanijos.

44 žvdai Kaltinami žmog
žudystėj Palestinoj

Jeruzolimas.— Žydų Tele
grafo Agentūra praneša, 
kad keturiasdešimts keturi 
žydai, kaltinami žmogžudy
stėj sąryšy su įvykusiomis 
riaušėmis, laikomi uždaryti 
Acre kalėjime be kaucijos.

TŪKSTANČIAI DARBININKU DALYVA 
VO ELLA WIGGINS LAIDOTUVĖSEW

■w.

Jugoslavijos fašistinės diktatūros kariuomenė, kuri 
bėgy pastarųjų kelių savaičių nužudė daug komunis
tų ir kairiųjų darbininkų.

<

LIETUVOS FAŠISTAI PAUUOSAVO
LIAUDININKU VADUS IŠ KALĖJIMO

i

ir bandė nulynčiuoti 
streikierių advokatą

Gastonijos miesto
Carpenter. Apa-

Gastonijos unijistai sako, kad 
tiedu reakcionieriai vadovavo 
mušeikas, kurie pereitą savaitę 
buvo pagriebę tris unijos orga
nizatorius 
Gastonijos 
Jimison.'

Viršuj 
prokurores
čioj majoras Bullwinkle, Man- 
ville-Jenckes kompanijos advo
katas. Jie abu yra vyriausi 
valdžios advokatai vedimui by
los prieš 16 Gastonijos streikie
rių, kaltinamų nužudyme poli
cijos viršininko Aderholt.

Suradęs Būdą, kaip Silpnas 
Smegenis Padaryti Tvirtomis

VIENA, Austrija.— Pra
nešama, kad pagarsėjęs at
jauninimo specialistas Dr. 
Eugen Steinach suradęs 
tam tikrus liaukinius syvus, 
paimtus iš smegenų, su ku
rių pagelba būsią galima 
padaryti silpnas smegenis 
tvirtomis.

Esą, tuo būdu būsią gali
ma padaryti silpnai pajė
giančius protauti gerais 
protautojais, o geri intelek
tualai galėsią būt paversti į 
genijus.

i

Nacionalė Tekstilės Darbininku Unija Atsišaukė į 50,000 
Darbininkų, Ragindama Skelbti Streiką

BESSMER CITY.— Ant
radienį tūkstančiai darbi
ninkų dalyvavo laidotuvėse 
Ella May Wiggins, kurią 
pereitą šeštadienį nušovė 
kompanijų mušeikos netoli 
Gastonijos, važiuojant jai 
su kitais unijistais į masinį 
mitingą, rengiamą South 
Gastonijoj.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

Nacionalė Tekstilės Dar
bininkų Unija ir Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas nupirko lotą miesto ka
pinėse. Ten bus pastatytas 
Wiggins atminčiai pamink-

nos dienos streiką ir masi- į 
niai dalyvautų laidotuvėse. 
(Rašant šią žinią smulkme
niški] pranešimų negauta 
apie tai, kiek darbininkų 
sustreikavo.)

Penki Wiggins 
vaikučiai buvo 
Gastonijos Vaikų
doj, bet unijos nariai juos 
iš ten išėmė ir atgabeno čia 
į jų motinos laidotuves. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas žada jais rū
pintis. Wiggins buvo naš-

našlaičiai \
patalpinti
Prieglau-

Pradėjus liaudininkams 
gražiaus sugyventi su fa
šistais, Smctonos-Voldema- 
ro kruvinoji valdžia paga
lios susimylėjo ant įkalintų 
liaudininkų vadų ir juos pa- 
liuosavo iš kalėjimo. “Lietu
vos Žinios” rugsėjo 2 d. lai
doj paduoda sekamą žinią: 
Paleisti: dr. J. Pajaujis, H. 
Tornau, J. žemaitis, J. Kau- 

neckas, Pr. Komaras.
1927 m. balandžio 27-29

, dr. J. Pajaujį, H. Tor
nau, J. Žemaitį — pasmerkė 
mirti, J. Kauneckį 20 met. 
sunk. darb. kalėjimo, kitus 
12-8-6-4-į metų.

Tieson buvo patraukta 
apie 40 asmenų.

Dr. Pajaujis, A, Kamins
kas ir J. Kauneckis — civi
liai; visi kiti kariškiai. Pa
smerkta buvo 17 žmonių, 
kiti išteisinti ir tuojau išėjo 
atsargon.

Drūtuolis Sulaikė Du
Orlaivius nuo Pakilimo

HACKENSACK, N. J. — 
Willie Schaefer, profesiona
las drūtuolis, pirmadienį pa-

Nuo 1928 m. pavasario iš 
kalėjimo pradėjo po vieną 
kitą paleidinėti.

Šiemet balandžio 16 d. 
Resp. prezidento aktu palei
sti 7 žmonės. Pagaliau 1929 
m. rugp. 31 d. tai]) pat 
Resp. prez. aktu paleisti iš 
Kauno kalėjimo: H. Tor- 
nau, J. Žemaitis, J. Kaunec- 
kis ir Pr. Komaras. Iš Pa
nevėžio kalėjimo paleistas 
dr. J. Pajaujis.

Dauguma dr. Pajaujo by
los dalyvių savo bausmes 
atliko Kauno kalėjime, tik 
1927 m. rugp. 27 d. dr. Pa
jaujis buvo išvežtas į Pane
vėžio, o J. Kauneckis su A. 
Kaminsku į Šiaulių kalėji
mus.

Dabar tik vienas tos bylos 
dalyvis, būtent, J. Zuzanas, 
tebėra iš kalėjimo nepaleis
tas.

Komunistų Demonstracija
Prie Kauno Kalėjimo

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad rugsėjo”! d. sąryšy

reiškė, kad jis savo tvirtais)su komunistų jaunimo sven- 
muskulais sulaikys du oriai- tės minėjimu, Lietuvos ko- 
vius 440 arklių spėkos nuo munistai 
pakilimo.

Du orlaiviai po 220 arklių 
spėkos buvo sustatyti greta 
vienas kito. Schaefer pa
ėmė už virvių, pririštų prie 
orlaivių, ir tvirtai laikė. Pa
leista motorai darban, kad 
orlaiviai pakiltu, bet nega
lėjo pakilti — Schaefer sa
vo spėka juos atlaikė prie 
žemės.

mo.

surengė demon
straciją prie Kauno kalėji- 

Fašistinė policija bru- 
tališkai užpuolė demon
strantus ir suareštavo 33 
darbininkus, 19 vyrų ir 14 
moterų. Pas vieną moterį 
rasta raudona vėliava 
komunistiniais obalsiais.

Trys

su

Prigėrė Nuleidžiant 
Laivą į Vandenį

Atmetė Kaipo Liudininką

Charlotte, N. C.— Ben 
Wells, kurį su kitais dviem 
unijos organizatoriais mu
šeikos buvo pasigriebę ir 
sumušė, pirmadienį buvo 
pašauktas į teismą liudyti 
prieš suareštuotus mušei
kas, bet kuomet jis pasakė, 
kad netiki į dievą, tai teisė
jas Shaw atmetė jį kaipo 
liudininką.

Kearny, N. J.— Pirma
dienį čia Hackensack upėj 
prigėrė trys vyrai prie Fe
deral Shipbuilding ir Dry
dock kompanijos jardų nu
leidžiant didelį tavorinį lai
vą į vandenį. Arti esamas 
laivelis su aštuoniais darbi
ninkais pateko į vandens 
įdubimą ir vanduo jį apsė
mė. Penki darbininkai 
plaukė, o trys prigėrė.

iš-

Unija išleido atsišaukimą 
į 50,000 darbininkų, kurie 
dirba 200 dirbtuvių Gaston 
ir Mecklenburg apskričiuo- 
se, kad antradienį, laike lai
dotuvių, jie paskelbtų vie- streikierių

Wiggins buvo darbšti uni
jos veikėja. Ji uoliai dar
bavosi organizavime teksti
lės darbininkų pietuose. 
Kiek laiko atgal ji keliavo 
po įvairius miestus su pra
kalbu maršrutu, rinkdama 
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pinigus gynimui Gastonijos

Gyvatės Persigandę
Paralitikai Pasveiko

Iš Valparaizo (Pietinė 
Amerika, Čili) praneša, kad 
naktį mieste kilo didelis 
triukšmas, nes į miestą iš

Sako, Žydai Pradėjo 
Riaušes Palestinoje

NEW YORK.— Kunigas 
Samuel H. Cuff, vedėjas 
Biblijos Tyrinėjimo Kelei
vių Instituto, kuris tik ką 
sugrįžo iš Palestinos, pir-

milži n i š k a s smauglys, i madienio vakarą čia pareiš- 
Smauglį pradėjo vytis poli-1 ke, kad žydai Jeruzolime 
cininkai ir gaisrininkai. I buvo atsakomingi pradėji- 
Smauglys išgązdintas triuk-i me riaušių. /
šmo pasuko atgal iš miesto
į mišką. Bet keliaudamas džios uždraudimo, jaunieji 
atgal pamatė ligoninę ir į žydai surengė demonstraci-

Cuff sako, nepaisant vai-

ją įšliaužė per langą. Per
šliaužęs koridorį jis atsidū
rė ligonių kambary, kur gu
lėjo paralitikai. Vienas pa
ralitikas, gulėjęs nejudėda
mas laike trijų metų, taip 
išsigando, kad šoko bėgti 
prie lango, kitas paralitikas, 
kaip kulka metėsi į korido
rį. Pagaliau sargai užmušė 
smauglį. Abu paralitikai 
po gydytojo apžiūrėjimo bu
vo pripažinti pasveikusiais. 
Jie buvo paralyžiuoti del is
terijos, o iš išgąsčio pasvei
ko.

ją po nužudymo žydo vaiko, 
kuris tapo sugautas vagiant 
“tomeites” arabo darže. Po
licija bandžiusi sustabdyti 
demonstraciją, ir žydai pra
dėję mūšį.

Kunigui Cuff atrodo, kad 
tai buvo priežastis riaušių. 
Bet tikrenybėj riaušių prie
žastis glūdi šalies politikoj 
ir ekonomijoj. Žydai kapi
talistai (sionų ii) su pagel
ba Anglijos V ’mperialistų 
ekonominiai ir politiniai 
spaudžia arabų mases.
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Ryga Gavo Sovietų 
Užsakymą

Newburghe nuo Eksplozijos 
1 žuvo, 20 Sužeista

3

Ryga.— Vagonų fabrikas 
Rygoj “Feniksas” sudarė 
su SSSR prekybos atstovy
be sutartį del statybos 350 
vagontj — šaldytuvų. Vago
nų kaina — 12 milionų la- 
tų. Vagonai tuiVs būti pa
statyti per 14 mc\?sių.

200 Apsupta Miško Gaisro
Portland, Ore.— Apie 200 

vyrų, kurie darbavosi gesi
nime miško, tapo gaisro ap
supti. Nuo pereito nedėl- 
dienio gaisras sunaikino 15,- 
000 akrų miško, sunaikino 
šešis namus, viešbutį, mo
kyklą, dvi laikinas girinin
kų stovyklas.

Newburgh, N. Y.— Iš 
priežasties vandens pakili-, 
mo Hudson upėj šiame mie
ste srutų nuovadose (ryno- 
se) prisirinko daug gazo ir 
jis negalėjo paprastu būdu 
išeiti dūdomis j upę. Sako
ma, del to įvyko pirmadie
nį dvi eksplozijos, nuo ku
rių vienas asmuo žuvo ir 20 
sužeista.

Eksplozijos apgadino apie 
50 namų ir išardė gatves 
per penkis blokus.

Saabruccken, Vokieti ja.— 
Kasykloj netoli nuo čia pir
madienį ištiko eksplozija; 
10 mainierių 'žuvo, keli de- 
sėtkai sužeista.

&

Y

K



■■MMN

.Puslapis Antras Trečiadienis, Rugs, 18, 1929LAISVĖ..

• d APŽVALGA Nuovargi
i

dirba-
Dvidešimts keturių valandų 

diena, prasidedanti Vidurnak

*

LITHUANIAN DAILY LAISVE
*2-.' Published by

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, In».
* F Every day, except Sunday at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. P.

Bolševizmo jūs nenugalėsi
te, bet, benaikindami jį, pa
tys nuo jo krisi te drauge 
su Smetona Kruvinuoju!

i . ; *

Sveikas ii Nesveikas Senovės Žmonių 
Laikrodžiai

<■ *•’ Per year...............
** Foreign countries

BUBSCRIPTION RATES:
......... .. $6.00Per year, Brooklyn, N. Y..
............. 8.00 Half year, Brooklyn, N. Y

|8.00
|4.00

>

t-

i

$ 
X

v

į Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
? Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

VARDAN NUŽUDYTOS ELLOS MAY 
WIGGINS1ENES, PRISIEKITE GELBĖTI 

GASTONIJOS KOVOTOJUS!
.^ Audyklų, fabrikantų juo-i 
dašimeiams nušovus Gasto-į 

’iiįijos darbininkų organiza-i 
torę: Ella May Wiggins ir 

'sužeidus dar kelis audėjus, 
'■ važiavusius į masinį gasto- 
7-iiiečių • mitinga, Tarptauti-1 
‘ iiis Darbininkų Apsigyni-j 
’ mas išleido sekama atsišau
kimų į visus Amerikos dar- 

•bo žmones:
’ “Darbininkai! Juodašim- 

‘-čių govčdos teroras, šį kar
tų privedęs prie tiesioginės 

-žmogžudystės, tai yra prie
monė, kurių vėl panaudojo 
■milionienai Gastonijos fa
brikantai, kad sukriušint 
pastangas darbininkų, no
rinčių susiorganizuot vado
vybėje Nacionalės Audėjų 

uŲpjjos.
To teroro kelias yra nu- 

;; klotas jau nebegyvais ar- 
■ ba sužeistais-sukoneveiktais 
darbininkais; daugelis dar
bininkų Areštuota, bet tik 
ne žmogžudžiai iš Manville- 

‘Jenckes Korporacijos fašis
tinio Juodojo Šimto.

Gastonijos vyriausybės 
advokatas John G. Carpen* 
teris, kuris, yra žinomas 
kaipo vienas iš tų, kurie nu
tvėrė ir žudikiškai primušė 
Saylorį, Lellį ir Wellsu (au
dėjų organizatorius) užper- 
eito penktadienio naktį, tas 
pats Carpenteris su. kitais 
teisininkais praneša, kaip ir 
paprastai, kad jie turį kai 
kuriuos nurodymus, bet kad 
“dar nėra susekta žmonės, 
kurie šaudė” (į troka-auto- 
mobilį, kuriuo- audėjai va
žiavo South Gastonijon į 

įmitingų).
Visi žino žmogžudžius
Bet ištikro nėra jokios slap- 

•^tybės, kas buvo tie r"* 
felžiai, kurie užpuolė streikierių 
siroką aiškioje dienos šviesoje 
/pereitą šeštadienį, žudikiška 
„kulka perverdami sudžiūvusį 
-kūną Elios May VVigginsienės, 
’85 jnetų amžiaus audėjos, pen- 

kūdikių motinos.
Šitie juodašimčiai yra išaugę 

-/iž Manville-Jenckes “šimto Ko- 
rJniteto”; jie buvo sumobilizuoti 
..^estadienį ,ties Loray audykla, 
^kurios darbininkai sustreikavo 
*'balandžio 1 d. Jie veikė die- 

^švjeąoje, po akimis teisėjo 
,;N. A. 'Town s c n do, gubernato- 
'^iaus; O. , Gardnerio asme
ninio atstovo, vieno iš audyklų 

-savibinkų, nes Townsendas sto- 
^jo Gastonijoj su 25 drūčiai 
Apginkluotais specialiais šeri- 

. surinktais iš Amerikonų 
kjJegiono, kuris nieku nesiskiria i 
nuo “šimto Komiteto”. Guber- i 
natorius Gąrdneris ir Townsen-■ 
,das gali padai’yti vardošaukį 
tfavo “geriausių piliečių” Gasto- 

..jiijoj, ir tame skaičiuje bus var- 
į dai tų, kurie prisidėjo prie nu- 
; žudymo ant atviro vieškelio El- 
poą May Wigginsienes, kuriai 
{Žmogžudžio kulka pervėrė deši- 
į niąją krūtį; o vienintelis jos 
5nusikaltimas buvo jos noras da- 
'llyvauti darbininkų masiniame 
* fttjfeįge Gaštonijos pietinėje da- 
hyj^- kad padėt subudavot dar- 
! bininkuj spėką toj pramonėj, 
kuri išplėtė jai (Ellai) jaunys- 

‘ te, kriaušius gyvenimo metus, 
o dabar išplėšo jni ir gyvybę,

b

4

ti 
t:

Ko Atvažiuoja Fašistų 
Agentas Bružas

vardan to, kad fabrikantai ga
lėtų lupti ir grobti josios vai
kus ir dar negimusias gentkar- 
tes.

Darbininkai! Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas kovo
ja už visus darbininkus. ši 
organizacija remia persėkioja- . ti.mus audėjus pietinėse valstijo
se, kurie stengiasi susiorgani
zuoti, ir gina juos nuo go vedos 
smurto ir teisminės tironijos. 
Keturi Galvažudžių ž/ ’

Pereito šeštadienio ži 
dystės kampanija tai buvo ket
virtas i 
juodašimčių prieš Gastonijos 
streikierius audėjus.

Pirmučiausiai apsimaskavęs 
“šimto Komitetas” per užpuo
limą nakties metu (balandžio 8 
d.) sunaikino unijos raštinę ir 
Darbininkų Tarptautinės Pa- 
gelbos šelpimo stotį, ir išmėtė 
palei kelią maistą, skiriamą 
streikieriams.

Paskui, naktį birželio 7 d., 
policijos galva Aderholtas už
vedė “šimto Komitetą” dary
mui atakos ant strfeikierių šė
trų kolonijos; tik ši jų ataka 
visiškai nepavyko, kuomet 
streikierįai karžygiškai pasi
priešino apsigindami.

Po to iš eilės sekė užper- 
eito pirmadienio naktį padary
tai žmogžudiškas užpuolimas 
antUrijų streiko organizatorių, 
Wellso, Saylorio ir Lellio, o tuo 

i pačiu laiku tie lynčiuotojai me
džiojo, norėdami nužudyt ir ad
vokatus, ginančius šešiolika 
streikierių ir organizatorių, ku
riems gręsia mirties bausmė 
elektros kėdėj e.

Pereito šeštadienio smurtas, 
nors nebuvo pačios policijos 
tiesioginiai vadovaujamas, ta- 
čiaus jam buvo leista pilna lais
vė pasotint juodašimčių apetitą 
darbininkų krauju.

Ką Mes Turime Daryti
Darbininkai! Tarptautinis 

Darbininkų Apsigynimas šau
kiasi į jus, kad skubiausiai sto
tumėte skaitlingiau, negu kada 
pirma, į pagelbą pietinių vals
tijų audėjams. Paremkite jų

Į Amerika atvažiuoja iš 
Lietuvos “Mūsų Rytojaus” 
laikraščio redaktorius An
tanas Bružas. Minėtų laik- 
kraštį Amerikos lietuviai, 
fašistai, jų tarpe “Tėvynės” 
Vitaitis, skaito bepartijiniu, 
bet klerikąlai, kurie geriau 
situacijų pažįsta, 'skelbia

i • > i

kad “Mūsų Rytojus,” ku
ris dabartinės vyriausybės 
buvo subsidijuojamas ir val
džios žmonių palaikomas, 
pervedamas “Vilkų” štabo 
žinion. “Mūsų Rytojaus” su
manytojams tepką pasitrauk-

(žiūr. “D-ką” už 13 d.
rugs.)

Vadinasi, Vitaitis perei
tam “Tėvynės” numeryj, ci- 

iš “Mūsų Ryto
jaus” fašistų Centralinio

žEfeai tam 1 evym 
nWžu- tuodamas i

užpuolimas fašistinių ! Komiteto garbinimų, kaipo
“iii ni'inž fla etnn i -ina 1 . ..... -i vv.

zmogzu- kov^ kaci jje galėtų apsigint, 
organizuotis, streikuot ir page
rint savo darbo ir gyvenimo są
lygas, kurios yra blogesnės, ne
gu bi kur kitur visoje šalyje.

Ta gastoniecių parama, nuo
lat auganti, turi būt išvystyta 
tūkstantį kartų didesnė. Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo vėliava, iškelta pietinėse 
valstijose, turi atsilaikyti prieš 
visits atakas iš pusės audyklų 
baronų ir visų jų samdytų šu
nelių. O tatai tegalima pada
ryti tiktai su visos šalies darbi
ninkų parama.

Darbininkai! Kovokite dva
sioje E Uos May Wigginsienes! 
Nors ji nebegyva, jinai tebegy
vena augančiose eilėse klasiniai 
sąmoningų darbininkų. Darbi
ninkai niekuomet neužmirš.

Darbininkai! Padėkite suda
ryt plačias apsigynimo konfe
rencijas kiekviename mieste vi
soj šalyj, vadovybėj Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo. 
Tose konferencijose turi daly
vauti neorganizuoti darbininkai 
iŠ fabrikų, dirbtuvių, kasyklų 
ir gelžkelių; atstovai nuo darbi
ninkų broliškos savišalpos drau
gijų; eiliniai nariai iš Ameri
kos Darbo Federacijos ir iš ne- 
prikląusomų jai unijų.

Darbininkai! Sumuškite 
dyklų baronų ir jų gaujų 
sikėsinimus, kurių tikslas 
įbaugint visus gyventojus Gas- 
tono ir Mecklęnbergo apskričių 
(audyklų centrų)..

au- 
pa- 
yra

V

tas asmuo gąus iš vyriausy
bės gana didelę pinigų krū
vą, apie penkiasdešimts tūk
stančių dolerių. Supranta
mas dalykas, kad tas misijo- 
nierius atvažiuos visai kaipo 
privatus asmuo ir jokių vy
riausybės įgaliojimų visai ne
rodys, bet, reikalui esant tą 
gal ir užginčys. ' ’

Plečkaitis Nebūsiąs 
Įleistas j Lenkiją?

Pasak Chicagos menševi
kų organo paduotos Lenkų 
žinių agentūros Pato kable- 
gramos,

iš bepartijinio laikraščio, 
tiksliai melavo ir apgaudi
nėjo skaitytojus, nes kas 
tik turėjo progos matyti 
kalbamą laikraštį, visi galė
jo suprasti, kad jį leidžia 
fašistai savo reikalus ginti. 
Bet ne tame čia dalykas. 
Svarba 
fašistų

Taigi Vitaičio “bepartiji- 
nio” laikraščio redaktorius 
iš. Smetonos! (Kruvinojo (ga
vo pusę šimto 1 tūkstančių 
dolerių varymui fašistinės 
propagandos čionai, Ameri
koj ! Visiškai nesistebime, 
kad toki Vitaičįai ir kiti fa
šistų pataikautojai, pilvais 
šliaužios prieš\ kruvinų fa
šistu klikos agentą. Bet 
susipratę Amęfikos lietu

 

viai darbininįūi privalo bu

 

dėti ir steigtis, kad tam 
Lietuvos darbininkų galva
žudiškos valdžios ppdįiagah- 
distui Amerikoje nepavyk
tų suklaidinti nei vienas 
darbininkas!

Varšuvos Ekspres Poranny 
turįs žinių iš autentingų vers
mių, jogei Jeronimas Plečkai
tis nebegrįšiąs į Lenkiją. Sve
timų kraštų politiniams, pabė
gėliams j Lenkija duodanti 

. prieglaudos teisę, bet griežta 
sąlyga, kad jie savo politinėj 
darbuotėj nevartotų teroristi
nių metodų. Plečkaitis buvęs 
suimtas Vplpepių žęjnėj su 
ginklu rankoj, o dpi to Lenki
ja jo atgal' nebeįsilei’sianti.

Jeigu tas būtų ir tiesa, 
tai tik parodytų, kad social
demokratas Pilsudskis 
vyle socialdemokratu 
kaięiu,..Nupylė jam 
pinigų, manydamas, 
per jį galės pasiimti

tame, kad Kauno

uždedanti to- 
atlikti Ameri-

vyriausybė 
kią pat misiją 
kos lietuvių tarpe1, būtent, de
leguojamas vienas asmuo A- 
merikon, kad jis ten įkurtų 
tariamą nepartinį laikraštį, 
kuris, išsiplatinęs, ir Jenai, 
Amerikoj, paskui turės įremti 
Lietuvos “vilkų” žyg^uš. 1

Lietuvoje yra
Amerikos ku-

juodašimčiai ir

dar ne viskas!

“Vilkai” 
panašūs į 
kluksus — 
chuliganai.

Bet tai
Tuo asmeniu būsiąs tas 
pats Bružas ir tam tikslui

Pietinių valstijų darbininkai 
stoja su streikieriais prieš bo
sus. Tegul kaip tvanas^ plaukia 
jūsų rezoliucijos su protestais 
prieš audėjų nevidonus ir su 
pasveikinimais trylikai streikie- 
rių ir organizatorių, kurie te
nai įkalinti. .

Darbininkai! Visur organi
zuokite protesto demonstraci
jas! Pakelkite tą kląusimą vi-x 
sur, kur tik susirenka darbinin
kai!

Šiandieną yra atakuojami 
darbininkai audimo pramonėje. 
Greitai pamatysime plieno, an
glies, žibalo, metalo bei gelž- 
kelių darbininkus milžiniškose 
kovose, kad susiorganizuot, kad 
pasipriešint uždarbio kapoji
mams, kad atsispirt prieš blo
ginamas gyvenimo sąlygas?

Darbininkai! Rašykit ės į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą! Dėkitės prie jb išti
somis savo organizacijomis, 
įstodami į jį su vįsais >savo neo
riais. . -,

Darbininkai! pdsistenįjkite, 
kad Dviejų Diėnųl (Tag Day$), 
rugsėjo 21 ir 22 d., aukų rink
liava gastoniecių ^apgynimui bū
tų didžiausias tošį rūšies žygis 
visoje Amerikos darbininkų is
torijoje.

Darbininkai! Padėkite suor- 
ganizuot rankpelnius pietinėje 
audimdj pramonėje! Suteikite 
reikiamos apsigynimo paramos 
kiekvienam darbininkui, daly
vaujančiam toje kovoje, j At
minkite Ellą May Wigginsienę, 
tą kankinę visos Amerikos dar
bininkų klasės! Vardu josios 
ir vardu visų darbo kląsės kan
kinių, darbininkų klasė laimės 
pergalę.”

Tarp tautinis Darbininkų 
Apsigynimas. 1

G eneralis. 8ekr e torius
LOUIS ENGDAHL

Kovos su 
“Bolševizmo Piktu”

Kauno krikdemų organas 
“Rytas” praneša:

Tuo tarpu, kol Lietuvoje 
susiorganizuos Tarptautinės 
Sąjungos kovai su bolševiz
mu skyrius, prie Vytauto En- 
dziulaičio Fondo susidarė 
krikščionių inteligčntų būre
lis, kurio tikslas1 pradėti ir 
sistematingai vesti organizuo
tą kovą šu bolševizmu, ypač 

, Įsigalėjusiu mūsų kalėjimuo
se. Visų pirmiausia būrelis 
stengsis suorganizuoti visuo
se Lietuvos kalėjimuose 
krikščionių kalinių brolijas, 
kurios sudarytų tvirtą atspa
rą bolševikų terorui pačiuo
se kalėjimuose. Per Fondo 
Valdybą būrelis susirašinės 
su kaliniais ir teiks jiems me
džiaginės paramos.

nusi- 
Pleč- 
daug 

kad 
visą

Lietuvą, o dabar gailisi. 
Tai, būk Lenkija draudžian
ti polit-emigrantams naudo
ti teroristinių metodų, yra 
grynas melas, nes tie patys 
plečkaitininkai buvo moki
nami militariškos mankštos, 
apginkluoti ir liuosai galė
davę pereiti sieną j Lietu
vos pusę užsiimti teroru. 
To užginčyti niekas negali.

Tai Bloga!
Drg. J. G. Chicagos “Vii- 

nyj” nurodo:

Iš to, kas viršuj paduota, 
galima padaryti kelios išva
dos. Visų pirma, kad Lie
tuvoj bolševistinis judėji
mas yra didelis ir su ' juo 
esamoji, kruvina, atvira fa
šistų diktatūra nebepajėgia 
apsiginti, jį sukriušinti; 
reikia iš pašalies pajėgų, 
kurias Smetona Kruvinasis 
ir rūnda krikščioniuose de
mokratuose. Antra, kleri
kalai, kurie iki šiol skelbėsi 
fašizmo priešininkai, stovį 
opozicijoje, šiandien nusi
metė maskų ir pasirodė, 
kad jie yra dalimi fašistų 
diktatūros, niekšiškais fa
šistų pataikautojais ir jų 
rėmėjais. Tai pasitvirtina 
tas faktas, kurį mes jau‘Se
nai skelbėme. Trečia, kleri
kalai ir fašistai net /kalėji
muose mato bolsevistinį pa
vojų. KuT jie dės tuos “ne- 
'ramųolius,” kaip jie -kovos 
— kunigų laikraštis bepa
sako. Gal šaudys ant vie
tos? Gal suras kitokius 
galabinimo būdus?

Iš kur kunigai rinks au
kas šitai kovai? Supranta
ma, kad ne iš plačiosios 
liaudies — darbininkų ir 
valstiečių. Jie “rinks” ją
sias iš Voldemaro valdžios 
iždinės. •

<. ) i. ■. *

Pasakysim trumpai ir at
virai: jūs, klerikalai, fašis
tų bernai, šituo savo darbu 
nusinuogiųote'; nųsimaska- 
vote ir parodėte savo tikrus 
fašistinius juodus , veidus.

j Nesenai teko ,man aplankyti 
pietinį Illinojų, svarbų mai- 
nierių centrą, kuriame grieš- 
čiausia' kova eina tarp Nacio- 
nalės Mainierių Unijos ir ang
lies baronų su jų pagelbinin- 
kais iš senosios unijos. Mai- 
nieriai įnirtusiai kovoja. Kiek
viena organizacijėlė jiems yra 
brangi pagelbininkė. Bet ką 

. mūsų kuopos, susidedančios iš 
tų pačių mainierių, ten daro? 
Ar jos yra įtrauktos į tą ko
vą? Visai ne. Tos kuopos re
tai laiko susirinkimus ir visai 
ant dienotvarkio neturi to, 
kaip pasiekti tuos mainierius, 
kurie dar atsilikę, kad įtrau
kus juos į Nacionalę Mainie
rių Uniją.

Panašios rūšies apsileidi
mas jau buvo pastebėtas ir 
seniau kituose miestuose ir 
srityse. Taą parodo, jog 
mes turime greit susirūpin
ti to blogo pataisymu. Mū
sų ALDLD. ir LDSA. Cen
trai turėtų tuo klausimu 
daugiau rašyti ir kreipti na
rių ir kuopų domę į svar
bius klasių kovos darbus, 
kurie .turi būti remiami vi
sais būdais.

WILKES-BARRE, PA
Aido Choro susirinkimas į- 

vyko rugs. 12 d. Buvo dTiug 
•svarbių reikalų aptarta. Ren
gimo komisija .išdavė raportą, 
kad jau paskyrė vakarą del 
operetės “Ko^a už Idėjas” 
spalių 27 d. Taipgi ir choras 
lavinasi operetės dainas kiek
vieną pamoką ir deda pastan
gas įvykdyt kuo geriausia. Ne 
tik choras lavinasi sudainuot 
operetės dainas kuo geriausia, 
bet ir lošikai taipgi mokina
si gerai.

Bet, žinoma, norint sulošti 
operetę, yra daug darbo ir 
prie to reikia turėti didelį cho
rą, ypatingai vyrų, kurių šian
dien trūksta. Tad jeigu Wįl- 
kes-Barriuose 'ir ąpielinkėj 
progresyviai žmonės nori, kad 
būtų didelis choyas ir kad ge
rai suloštų operetę, ateikite ir 
prisirašykite prie Aido Choro," | į-' A. J- A A *'**'/(/ * * * J — ’ f

Bet tuščios jūs pastangos!'tada choristai turės daugiau

Nežiūrint kokį darbą
me, vis pavargstame, ir tas yra ty, yra visur priimta. Bet kaip 
natūralu; Vienok labai svarbu,; žmonės seniau skaitydavo va- 
kad po pavargimo būtų gauna
ma užtektinai laiko atsilsėti ir 
atnaujinti sunaikintą energiją. 
Dažnai girdime apie kitus, ku
rie serga nuo persidirbimo, ar
ba turi džiovą; visi apgailes
taujame, vienok nepagalvojame, 
kad ir mums tas pat gali atsi
tikti.

Kartais nežinome, kad esame 
pavargę. Pervargimo 
yra daug ir įvairių, 
čiausias pervargimas 
kuris paeina nuo labai 
darbo, ir atakuoja tuos, kurie 
vartoja muskulus, nepapratu- 
sius prie smarkaus darbo arba 
mankštinimosi. Geriausia gy~<jjonę i 
duolė yra poilsis tol, kol nuo- (^leidos'

ve, kurią sušlapinę, sumazgy- 
idavo lygiais tarpais. Tą vir
vę uždegus, išlengvo ir re
guliariai sienkanti ugnis rodė 
laiko bėgimą.

Japonai ir chinai vartodavo 
beveik tokį pat dalyką, kaip 
ir virvę, tiktai jų buvo pana
šus į knatą, kuris nedegdavo, 
bet rūkdavo. Vienas toks se
novinis knatas-laikrodis ran
dasi Paryžiaus muzėjuj.

Net prieš 3,800 metus pir$ 
j Kristaus, žvaigždės Rytinėse 
pūstynėse padarė astronomus 
iš tų, kurie buvo pradėję, su 
jų pagelba, laiką spėti. Nie
kas nežino, kada jie pirmiau
siai paskirstė laiką į dvide
šimts keturias valandas ir ka
da valandos buvo paskirstytos 
į miliutas.

Laiko “Skandintojas”
Nekuriose Malajų tautose 

net ir šiandien dar tebevarto
ja keistą laikrodį, kuris buvo 
madoj Rytuose beveik 5,000 
metų. Jis vadinamas vandeni
niu laikrodžiu, ir yra apvalus 
bliūdeljs su skyliuke dugne. 
.Kaęla tą bliūdelį įdeda į. van 
deifį; jis išlengvo prisipildo ir 
skęsta, ir tas visuomet atsitin
ka vienodame laiko ilgume.

AigiptieČiai senovėje taipgi 
turėjo vandeninį laikrodį. Vie
name Anglijos mažėjuje ran
dasi vienas toks laikrodis, 
kurio užrašyta Aleksandro 
džiojo vardas.

Smiltims Laikrodis 
Tebevartojamas 

smiltinio
Kiek iš tam 

arba kitokio 
skylute apa-

ženklų 
Papras- 
yra tas, 
sunkaus

landas ?
Alfredas Didysis turėjo vaš

kines žvakes, 12 col. augštumo, 
paženklintas taip, kad rody
davo keturių valandų degimo 
laiką. Vėliau jis jas dengda
vo plonu, baltu ragu, kad ap
saugojus nuo užgesimo, bet 
tas jo laikrodis buvo labai 
prastas, sulyginus su kitais iš
radimais prieš 900 metų.

e

dai, kurie kūne susidarė, išsi- 
plauja ir energija sugrįžta.

Protinis pervargimas yrą pa
prasčiausia šių dienų liga. Jis 
paeina nuo užsikimšimo krau
jo gyslelių smegenyse, ir tas 
yra iš priežasties didelio pro
tavimo, rūpesčio ar kito proti
nio įtempimo. Geriausis tam 
poilsis yra fizinis pasimankšti- 
nimas, kuris atitraukia kraują 
iš smegenų į kitas kūno dalis.

Nuolatiniai protiniai darbi
ninkai ir tie, kurie apsunkinti 
rūpesčiu, nepaiso, kuomet sme
genys pradeda duoti pervargi
mo ženklus — galvos skaudėji
mą, nemiegojimą, ir kitus, ku
rie parodo, kad kraujo cirkulia
cijos padėtis jau nebesutinka 
su sveikata.

Pavargęs žmogus, kuris 
jieško pasilinksminimo, daug 
protingiau daro, negu tas, ku
ris parėjęs iš darbo, įsigilina į 
moksliškas knygas. šeiminin
kės noras atsitraukti nuo savo 
pareigų yra teisėtas, nes jos 
darbas yra labai varginantis, 
vien dėlto, kad jis yra monoto- 
niškiausias.

Pavargimas dažnai ( jųa pricj 
žastimi vaikų piktumo ir nepa- 
rangumo. Tėvams, reįkia aty- 
džiai prižiūrėti, kad jie gautų 
užtektinai miego ir tinkamą 
maistą. Dažnai viena iš di
džiausių priežasčių, kaip vai
kuose,'taip ir užaugusiuose, yra 
nedavalgymas. Nes pervargęs 
kūnas reiškia ir pavargusį 
skilvį, ko pasekmės yra neturė
jimas apetito.

Nedavalgymas ir ligos, kurios 
paeina nuo pavargimo, yra da
lykai, vedanti prie džiovos, ir 
nors yra normalu ir sveika 
dirbti tol, kol pavargsti, vienok 
pervargimo pavojai kol kas dar 
nėra kaip reikiant suprantami 
ir įvertinami.

Senoviniai Sauliniai 
Laikrodžiai

Primityviai žmonės žiloj se
novėj įsmeigdavo lazdą į že
mę, ir apibrėždavo liniją apie 
ją, paženklindami šešėlio ke- 

s nuo saulėtekio iki sau- 
...____ Kiti (nuvydavo vir-

lai-
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švenčioniškis.

ant
Di-

■■
■w

o

, Metz, Franci ja. — Petit 
Roselle anglies kasyklose, 
netoli nuo čia, ištiko trys 
eksplozijos. Vienuolika dar
bininku žuvo ir 30 sužeista.

energijos ir bus lengviau tą 
darbą atlikti.

Prisirašė prie choro draugė 
Radarčikienė ir draugas Simo- 
kitis. Tad tie, kurie gali šiek 
tiek dainuoti, ateikite ir prisi
rašykite ateinantį ketvergą, 
7:30 vai. vakare. Taip ir 
choristai turėtu kiekviena va
karą atsilankyti į pamokas, 
kad nereikėtų vis išnaujo mo
kintis.

Taipgi buvo nutarta paau
koti $5 del 1. L. D. pagelbėji
mo Gastonįjos streikięriams.

Pamokas laikome kiekvieną 
ketvergą, 7:30 vai. vakare, 
139 So. Main St., virš Or- 
pheum teatro.
Korespondentė D. Zdaniūtė.

Niekas nežino 
krodžio senumo, 
tikros stiklinės 
indo su mažyte 
čioj išbėgdavo smilties, sulig
to skaitydavo valandas. Tam 
pradžią galėjo duoti vandeni
nis laikrodis, ir, be abejo, 
prasidėjo jis vienoje iš pusty
mų šalių, Aigipte ar Bibilo- 
nijoj, kur vandens stoka. Ne
galima pasakyti, iš ko jie bu
vo daromi, bet jų pavidalai 
matyt ant senovės graikų 
skulptūros liekanų.

Laikrodis, nešiojamas ant 
rankos, yra skaitomas naujo- 
viniu išradimu, bet pirmutinį 
nešiojo Anglijos karalienė 
Elzbieta.

Jungtinėse Valstijose • ant 
popieros įvesta blaivybė, bet 
girtų gatvėse, traukiniuose ir 
kitur nei kiek ne mažiau, kaip 
ir pirmiau buvo^ Ir kuomet 
tik stambesnieji valdžios at
stovai arba “visuomenės” vei
kėjai pradeda girti tą blai
vybę, tuomet jau aš žinau, 
kad jie priklauso prie būtle- 
gerių.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo 18 d.:
.—Caristinė Rusija pagrie

bia Lietbvos dalį (Vitebską ir 
Mpgilevą), 1773.

—Maskvos Sovietas balsuo
ja už bolševikus, 1917.

Kada Chinijos valdžia už
griebė rusų gelžkelį ir kada 
Sovietų valdžia pertraukė su 
Chinija diplomatinius ryšius, 
tai Francija tuojaus pasisiūlė 
būti tarpininke ir “sutaikyti” 
Rusiją su Chinija. Bet Ru
sija atsisakė nuo to “patąrna- 
vimo.”

Dabar laikraščiai praneša, 
kad Francija siunčia Chinijai 
ginklus, orlaivius ir kitus ka
rinius dalykus.

Tai ve kaip Francija “tai-
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Ulinoįsj^ąlstijos seimo atstovas H. N. McCaškrin, ne- 
būdainSsnei komunistas nei koks radikalas, tačiaus pa
sakė kąsnelį teisybės apie šiandieninį surėdymą Ameri
koje, kalbėdamas dideliame darbininkų susirinkime Da- 
venporte, Iowa valstijoj:

“Kuomet jūs atrandate bilionierius ir milionierius ir 
purvinus šaipus vienoje pusėje politikos srityje ar bet 
kokiojC^Heg srityj, tai jūs stokite kiton pusėn... Orga- 
nizuokitės... Juo greičiau jūs aiškiai suprasite skirtumo 
liniją, tuo bus geriau.

“Kuomet jūs, darbininkai, esate išnaudojami ir nu- 
smerkiami už organizavimąsi į unijas, tuo pačiu laiku 
mūsų šalies laikraščiai susiorganizavo į laikraštinius 
trustus, ir tuos trustus turi ir kontroliuoja organizuotas 
turtas. *Štai kodėl šiandieninė (kapitalistinė) spauda 
yra vadinąma nupirkta spauda. Kada 97 nuošimčiai ša
lies turto yra patekę į rankas trijų nuošimčių jos gyven
tojų, tai jau nebėra jokios (žmonių) valios. Nebeliko 
nieko, ką žmonės galėtų gerbti, už ką jie turėtų kovoti 
arba kam jie turėtų būt ištikimi.

“Bilionieriai, įrengiantieji mokėjimo taksų (mokesčių), 
yra aršesni, mįgu žemiausios rūšies vagys. Paprastas 
vagis eifm\įjM'ziką, bet šie stambieji vagys, išsisukinėda
mi nuo taksų, apvagia net proto ligonius beprotnamiuo
se, nemokėdami tų įstaigų užlaikymui. Jie apvagia ma
žučius mokyklas lankančius vaikus... Jie tiek daug mo
kesčių nuvagia, kad didelė didžiuma pavargėlių prieglau
dų knibždėte knibžda blakėmis, utėlėmis ir kitokiu bru- 
du, nešvarumais ir ligomis, kadangi nebelieka kiek rei
kiant pinigų, kad tinkamai palaikyt tas įstaigas. Tuo 
būdu tie moraliai purvini raupuočiai bilionieriai, išsi
sukinėdami OVbo-Zn o kesčių, apvagia ir pavargėlių prie
glaudas.”

Šitaip kalba smulkiai buržuazinis politikas, neatideng
damas nei šimtinės dalies visų niekšysčių, kuriomis lobs
ta viešpataujančioji Amerikos klasė, siurbdama syvus su 
krauju iš dirbančios liaudies kūno.

Jis, suprantama, šliejasi prie darbininkų su savo poli
tiniais išrųkavimais. Tačiaus, kartus patyrimas iki šiol 
jau turėjo proletariatui parodyti, kad negalima pasitikė
ti smulkiai buržuaziniais politikais net tuo laiku, kada 
jie vanoja kailį stambiajam grobikiškam kapitalui. So
cialistai juk irgi neblogai nudeklamuoja apie darbininkų 
vargus, trustinio kapitalo nedorybes, o kaip reikia, tai 
žiūrėk ir traukia- kapitalistų vežimą prieš darbininkus.

Kas tik nėra Kc^ųnjstų Partijos narys bei šalininkas, 
iš kiekvieno tokio šiais laikais reikia tikėtis išdavystės 
prieš darbininkus rimtesniuose ’klasių kovos momentuo
se, nepaisant, kaip jis kryžiavotųsi, nuduodamas esąs 
darbininkų, draugas.

tinės draugijos, kur nebus 
klasių ir išnaudojimo.
Kas Priklauso Politinėms 

Partijoms
Politinėms partijoms pri

klauso sąmoningiausieji, 
drąsiausieji ir energingiau- 
sieji tos arba kitos klasės 
žmonės. Visos politinės 
partijos turi tam tikrą da
lį simpatizuojančių žmonių, 
kurie jau pradeda suprast, 
kad ta ar kita partija at
stovauja jų reikalus, geriau 
sakant, kovoja už juos. Di
džiuma žmonių ne tik nere
mia, bet, tur būt, nė nesim
patizuoja partijoms. Ypa
tingai taip yra su darbinin
kais nes jų milžiniška di
džiuma tamsūs ir klasiniai 
nesusipratę.
Kokios Politines Partijos 
Lošia Svarbiausią Rolę 

šiandien Amerikos
Politikoj

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.
Nedčliomis: 10-12 vai. ryte.

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

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

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.

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’

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

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, 

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.

Svarbiausios Politines Partijos Šių
Mėty New Y or h Mieste Rinkimuose

Jeigu nebūtų klasių, nebū-1 ma
tų nei politinių partijų. Ka
dangi visuomenė yra pasida
linusi į klases, tas neišven
giamai padaro būtinu rei
kalu egzistuot politinėms 
partijoms. Politinės parti
jos yra įrankiai visuomeni
nių klasių, tarpusavėje ko
voje už galią ant politiškos 
arenos.

Kam Reikalingos Politinės 
Partijos?

Kapitalistams politinės 
partijos reikalingos tam, 
kad suėjus susitart, kaip ir 
kokius reikalus pravest gy- 
veniman, iš kurių būtų gali-

turėt kuo daugiausia 
i naudos ir pelno savo klasei. 
O kad pelnai ir lobiai ne
krinta iš giedraus dangaus, 
bet pasidaro čia pat ant že
mės iš bjauriausio ir di
džiausio darbininkų išnau- 

i dojimo, tai kapitalistai ir 
kreipia į tai daugiausia do- 

■ mes. Todėl kapitalistai sa- 
'vo partijose pirmoj vietoj 
| tariasi ir praveda tokią po
litiką, ne tik, kaip patiems

CASTON ROPSEVICH^

kuo greičiausia susiorgani- 
zuot, kad pasekmingiau iš- 
naudot darbininkus, bet 
taip pat, kaip apsisaugot 
savo reikalus pagelba įsta
tymų ir kitokių priemonių 

ųo darbininkų, neleidžiant
[•Jiems organizuotis. Taip 
, pat del sudarymo geriausių 
planų anie pasekmingesnį 
vedimą kovos su savo kon
kurentais, kitais kapitalis
tais kaip namie, taip ir už- 
njbežyj.

Darbininkams politinės 
partijos ne mažiau reika
lingos ir reikalingos tam, 
kad susiėjus susitart, prieit 
prie vienokios nuomonės del 
savto būvio pagerinimo. Dar
bininkai užinteresuoti tuo, 

□kad dirbt trumpesnes va- 
JŽhdas, gaut didesnį atlygi
nimą už savo darbą, gyvent 
goresniuose namuose, kaip 
apsigint nuo kapitalistų už-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais sfnuikininkais, 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.

puolimų. Komunistų parti
jos turi savo galutinus sie
kius, t. y., atėmimas politi
nės, valstybinės galios iš 
kapitalistų klasės ir nuver
timas kapitalizmo, kapitali
stinės sistemos panaikini
mas ir suorganizavimas, ar
ba subudavojimas komunis

Amerikoj yra keturios 
svarbiausios politinės parti
jos: Republikonų, Demokra
tų, Socialistų ir Komunistų. 
Republikonų ir Demokratų 
partijos—dvi kapitalistinės 
partijos, atstovaujančios ir 
ginančios reikalus stambio
jo finansinio ir pramoninio 
kapitalo. Tų dviejų parti
jų vaidai skirtingi, bet už
davinys ir tikslas tiktai vie
nas.

Socialistų Partija, apie 
kurią grupuojasi smulkieji 
vertelgos, liberalai, intelek
tualai — daktarai, advoka
tai, kunigai (jos vadu da
bar yra kunigas Norman 
Thomas), yra kapitalistų 
klasės agentu. Žmonės, ku
rie ją sudarų ir remia, yra 
praturtėję, bet nuo “moder
ninių” stambiųjų kapitalis
tų atsilikę toli. Yra dalis 
darbininkų, remiančių Soci
alistų Partiją, bet tokie 
darbininkai yra mechanikai 
ir gauna ne visai mažą už 
darbą atlyginimą. Yra rė
mėjų. iš darbo biurokratijos 
ir aristokratijos tarpo, bet 
tik tokių, kurie sudaro že
mutinį sluogsnį to biurokra
tiško “luomo”.

Komunistų Partijos są
statas ir jos rėmėjai ir sim- 
patizatoriai susidaro iš dar
bininkų.

Komunistų Partija paly
ginamai jauna partija (3 d. 
šio rugsėjo sukako 10 metų 
nuo jos suorganizavimo), 
vienok į taip trumpą laiką 
jau spėjo ne vien tik pa- 
garsėt, o ir pritarimo įgijo. 
Darbininkai ne vien tik 
pradeda pritart Amerikos 
Komunistų Partijai; da 
daugiau, jie ją remia, jie 
pradeda pasiduot jos vado
vybei. Pastarųjų 4-5 metų 
atkakliausieji ir ištvermin
giausieji streikai, kuriuos 
Passaico, New Bedfordo, 
New Yorko ir dabar Gasto- 
nijos darbininkai vedė ir ve
da, buvo vadovaujami Ame
rikos Komunistų Partijos.
Kapitalistų Puolimas ant 

Darbininkų Didėja
Amerikos kapitalistų kla

sė, drūčiai susiorganizavusi 
į milžiniškus trustus, išly
gino savo politinius prieš- 
giniavimus, kurie kadaise 
reiškėsi tarpe Republikonų 
ir Demokratų partijų, ir 
sudrūtinę valstybinį apara
tą — pradėjo bjaurų savo 
puolimą ant darbininkų.

New Yorko mieste, Ame
rikos kapitalistų klasės sos
tinėje, kurį valdo Demokra-

(Tąsa ant pusi. 4)

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

M

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. (Cor-
lis Sta.)

Vicc-Pi rm įninkąs-- K. STAŠINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius--J. MILIAUSKAS,
62G Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—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

2— P. FrancKevičius, 3409 W. Carson St, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. šiurmaičiūtė, 815 Carothers Ave., 
Carnegie, Pa.

4— 1’. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

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

6— M. E. Custeriene, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio

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

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, I’a.

9— K. StasinckaS, Box 655, New Kensing
ton, Pa.

10—J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, JI).

U—J. Barškietis, P. O. Box 441, Courtney, 
Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood Ave., 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F. D. No. 42, Rices 
Landing, Pa.

14— G. Urbonas, 434 Library St., Braddock, 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Ali-
quippu, Pu.

17—K. Levine, 242 Penn Ave., Exten. 
Turtle Creek, Pu.

19— J. Preikšu, Box 201, Minden, W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgctlutown, Pa.
22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Mas- 

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 636 Samuel St.,

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 So. Division St.,

Buffalo. N» Y. ■
26— A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy Ave., 

Girardville, Pa. 1
27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, III.
30—J. Lconaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III. '■ '
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, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shamo

kin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris

burg, Hl.
37— L. Aimanas, P. O. Box 568, Castle 

Shanon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West Frank

fort, Ill.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville. III.
40— M. Andriuškevičius. 172 Gertrudo St., 

Akron, Ohio.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, III.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 216 Hess Ave., Saginaw, Mich.
44— —L. Lusky, P. O. Box 413, Zeigler, III.
45— Tg. V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa.
46— D. Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47— ,1. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave., 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 Norwich Ave., West 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 307 Plymouth Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 3116 So. Halstcd St., Chi

cago, Ill.
53— J. Gudišauskas, 437 Eljn St., Tamaaua, 

Pa.

ELIZABETH? N. J.

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 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
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. 
Saulėnas, 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, 325—4th 
Avė., Moline, III.

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

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

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

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

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

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 
i 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, 
j 1130 Alpine Avė.
Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 

Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11 th St

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 

i lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
1 nes už penkių blokų nuo mano biznio 
i kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

LIETUVIS GRABORIUS

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Vąldybos Adresai:
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 -ratsibūna kas antrą 

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

PITTSBURGHAS IR APlELINKfi
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

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

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
Pirm. J. Urbonas, 201.1 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

MOTERŲ PA ŠELPI NĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

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

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.
Tel., So. Boston 0304>Vr.

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Rrooklyne ir kituose miestuose, kur 
£ra 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 

I 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, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 

, kituose bizniuose lietuvių išdirbvstės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 

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

; Adresas:

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZMASH

Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisve”

*
Knygele rš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46 Ten Eyck St.

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.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50

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

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

Argentina

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu
rodoma Trockio paklaidos revoliu
ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

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

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

stebūklingų žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
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 Hgųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekrieną dianą Ir nedilio- 
mla nuo 9 :S0 Iki S vai. po plotą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.

i .
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Keršto širdis

MARYTE
(Apysaka is Našlaites Gyvenimo Rusijoj)

(Pabaiga)
“Jonas Krivčenko.. .Tai jis... Tai Jonu

kas. Ar tai galimas daiktas? Argi pati 
gamta būtų apdovanojusi mane tokia lai
me? Jis čia prie manęs, reikalingiausioj 
mano gyvenimo valandoj, kad išgelbėjus 
mano gyvastį, kuomet aš taip žiauriai su 
juomi pasielgiau, nepranešdamas jam apie 
savo nelaimę! Bet juk aš nekalta, kad ne
pajėgiau, neturėjau užtektinai drąsos pa
pasakoti jam tą baisųjį atsitikimą. “Klau
syk tamista,” Marytė vėl kreipėsi į patar
nautoją, kuri dar vis tebesi ruošė valyda
ma jos kambarį, “ar daktaras žino mano 
vardą ir pavardę? Kaip jis atsineša lin
kui manęs? Ar jis nieko nekalbėjo apie 
mane tamistai?” žingeidžiai teiravosi Ma-

ir jos nelaimes. 1 Nors jis daugiau nebemyli 
jos, bet suteikia jai savo širdingiausį pa
tarnavimą. Išgelbėjo jos gyvastį. Už tai 
Marytė iki savo mirties bus jam dėkinga. 
Bet kodėl jis visuomet stengėsi slėpti nuo 
jos savo veidą? Jis tur būt nenori, kad ji 
žinotų, jog tai jis išgelbėjo jos gyvastį. 

(Nenori, kad ji jaustų nesmagumą, sužino
dama, kad jis buvo taip arti jos ir žino vi
sas jos nelaimes. Marytė dabar tik norė
jo, kad kuo greičiausiai apleisti ligonbutį, 
kad kuo greičiausiai vėl ’ pasiekus kovos 
lauką, kur meilė, jausmai krūtinėj lieka 
užmiršti.. Ten, kur verda kova už darbi
ninkų klasę.

Ant rytojaus, kuomet Krivčenko, kaip ir 
paprastai, kas rytą aplankė Marytę, jis bu
vo labai nustebintas atrasdamas ją besė
dinčią ant lovos krašto.

“Tamista perdaug sau pasivėlinate. Aš 
tamistai sakiau, kad tamistai dar negali
ma taip sėdėti. Tas labai pavojinga dar 
tamistos sveikatai. Maryte, klausyk mano 
patarimų, nes kitaip aš būsiu priverstas 
paguldyti tamistą.”

“Bet, mielas Jonuti. Aš jaučiuosi tvir
ta. Man jau visi mano sąnariai [skaudėjo 
nuo gulėjimo. Leisk man nors mažą va
landikę pasėdėti, prasimankštinti.”

“Ne, Maryte, tas dar negalima, ir jeigu 
tavo širdyje dega nors mažytė kibirkštėlė 
meilės prie manęs, tai klausyk mano pata
rimo.”

Jonukas lengvai paėmė Marytę už jos 
pečių ir norėjo paguldyti ją. Bet Marytės 
rankos stipriai apkabino jo kaklą ir jos lū
pos karštais bučkiais apipylė jo veidą. Jo
nukas, iš tokios netikėtos savo laimūs, da
bar ant valandikės pamiršdamas ir Mary
tės sveikatos pavojų, karštai spaudė ją prie 
savo krūtinės, karštai ir ilgai bučiuodamas 
ją-

Pasveikus Marytė su Jonuku labai 
džiaugėsi savo taip netikėta laime;

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis J J J J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis | bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- HIM M J J jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- ■ ■ ■■■ ■ 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspauda MhH jBk I H M JKBk
jūsų sveikatą apsaugos. Iš- JUk Į J J Jjk
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Kurių Jūs Pageidavot
j MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Haarlem oil

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Remkite Savo 'Tautieti!
t Pirkite Skrybėles ir Kepures pas 

SINGER’S HAT SHOP

Stagg
Išbandykite Šiandien 5043

“Aš pamenu, kaip tik jis užbaigė sutai
syti jūsų žaizdą, tuojau panorėjo sužinoti 
tamistos vardą ir pavardę ir kuomet jam 
buvo priduotas pas tamistą rastas rank
raštis su antgalviu “Mano Išpažintis,” per
skaitęs jį, daktaras su didžiausiu pasi
šventimu dėjo savo visas pastangas, kad 
išgelbėjus tamistos gyvastį, net nemiego
damas per ištisas dienas? ir naktis. Visas 
ligonbutis ii’ dabar dar stebisi tokiu nuo
širdžiu pasišventimu tamistai. Tamista ne
tikėsite, aš pati rasdavau jį besnaudžiantį 
kėdėj prie tamistos lovos, ir bandžiau pa
tarti jam eiti pasilsėti, bet jis tarytum ne
girdėdavo mano patarimų, arba liepdavo 
man palikti jį ramybėj.”

“Koks jis geras!” su kokia tai širdinga 
šypsą tarė Marytė. Ir kuomet patarnau
toja apleido Marytės kambarį, šimtai įvai- džiaugėsi ir visi jų draugai, sužinoję tą pa- 
rių minčių kankino Marytę. 1 J’ 1 ~ - 1 *

Taip, tai Jonukas. Tai jis, tai jos buvęs 
sužiedotinis. Jis dabar viską žino apie ją

Išdirbėjai Augštos Klases Skrybėlių ii’ Kepurių

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

slaptj, tą didelį Krivčenkos pasišventimą, 
turėdami dabar savo tarpe naują porą, pa
sišventusią kovai už darbininkų klasę.

Svarbiausios Politinės Partijos Šią Mėty New Yorko 
Miesto Rinkimuose

KODĖL TAUTININKAI.
0 NE FAŠISTAI?

MŪSŲ KAINOS: • 
$2.85 
$3.50 
$4.00 
$5.00 
$6.00 
$7.00 
$8.00 
10.00

nupiginta 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės 
Skrybėlės

iki 
UŽ 
už 
už 
už 
už 
už 
už

$2.50 
$3.00 
$3.40 
$4.25 
$5.10 
$5.95 
$6.80 
$8.50

PUIKUS PASIRINKIMAS 
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ

Visados rasite gana spalvų 
ir stilių sulig savo 

patiklumo

Užeikite apžiūrėti ir pasi
rinkite vertės savo pinigy. 

Tikimės Jus Matyti.

353 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

PLATINKITE “LAISVĘ SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ”

Darbininky Kalendorius 1930 Metams

j

I

(Tąsa nuo 3 pusi.)
tų partijos valdžia, jos 

‘'ginkluota policija brutauš
kiausiais būdais slopina siu
vėjų ir valgyklų darbinin
kų streikus. Federalė Re- 
publikonų partijos valdžia 

. visoj šalyj bjauriausias 
priemones naudoja prieš 
streikuojančius " darbinin
kus, o jų organizatorius 
’(Sacco ir Vanzetti) sudegi
nant elektros kėdėj.

Dabartiniu laiku, (^tiy 
nantis New Yorko miesto 
rinkimams, darbininkų su
sirinkimai gatvėse užpuola
mi ir išardomi ne vien de
mokratiška policija, bet ir 
kapitalistų suorganizuoto
mis fašistų gaujomis.

Iš kitos pusės, dirbtuvėse 
įvesta nežmoniškas darbi
ninkų išnaudojimas. Įvedi
mas ilgesnių darbo valandų

mai turėtų pasitaisyt), rei
kalinga griežta ir pamatinė 
permaina. Permaina ne tik 
valdžioj, bet ir visoj ekono
mijoj. Tokia permaina gali 
būt tiktai ir vien tiktai re
voliucijos keliu.

Darbininkai būtinai turi 
organizuotis į savo klasines 
karingas unijas, stot į Ko
munistų Partiją, po jos va
dovybe ir po vadovybe Ko
munistų Internacionalo eit 
prie savo galutino tikslo— 
kapitalizmo 
darbininkų 
įsteigimo.

Komunistų
rudens miesto New Yorko 
rinkimų kampanijoj ir yra 
pasibriežus ta prasme va
ryt savo darbą tarpe New 
Yorko darbininkų. Kad 
Komunistų Partija galėtų 
ant kiek galint pasekmin-

nuvertimo ir 
viešpatavimo

Partija šio

ir įvedimas naujausių maši- ,giau pravest savo tą liniją 
nų išmeta daug darbininkų ! tarpe darbininkų, reikalin- 
iš darbo, kurie plaukia į be-!£a didžiausia parama iš pa- 
darbių armiją kasdien vis j cių^ darbininkų.
labiau didindami ją.

Kur Darbininkų Išeitis?
Darbo žmonės, kurie ka-Į darbo, turi ateit Komunistų 

da nors pirmiau manė, kad Partijai į pagelbą. Orga- 
išrinkus valdžią iš Republi-’ nizacijos savo susirinki- 
konų arba Demokratų par- muose turi būtinai svarstyt 
tijos, dalykai pasitaisys, pa- rinkimų kampanijos reika- 
gerės, jie labai dideliai klys- lą: skirt pinigų iš iždų tam. 
‘ ’ ’ ’ ’ ‘ ’ reikalui, eit rinkt piliečių

parašus.
J. Kraucevičius,
Kom. Part. Liet. Sekc. 
Rinkimų Kampanijos 
Manadžeris.

Todėl, kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė, kurie 
jau spėjo suprast svarbą to

tų, jeigu dabar taip many
tų. Augščiau jau nurodė
me, kad kaip kapitalistai 
susijungė į milžiniškus 
trustus, ir, ar kas nori ar 
ne, tie trustai šiandie val
do absoliučiai viską šalyj. 
Taip ir politikoj. Nežiūrint
iš katros kapitalistinės par- BROOKLYN LABOR LYCEUM

DARBININKŲ IŠTAIGA
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

tijos atskirai, arba iš j tu 
abiejų bendrai (Republiko-| 
nų ir Demokratų sykiu) i 
valdžia susidėtų—darbinin- į 
kų padėtis nei ant nago 
juodymo nepagerės.

. ■ ‘ Kad darbininkų padėtis • 
'pasitaisytų (o ji neišvengia-j

Nors “Tėvyne” yra didžiau
sios organizacijos organas ir 
ją gauna visi nariai,, vienok 
mažai kas skaito. Kuomet už
eini pas tos organizacijos na
rius į stubas, tai randi numes
tą “Tėvynę” taip suspaustą, 
kaip ją atnešė laiškanešis. O 
jeigu paklausi apie ką nors iš 
.“Tėvynėj” tilpusių raštų, tai 
atsako, kad neskaitė, nes ne
turi ką skaityti. Girdi, ži
nios pasenusios, o šiaip straip
sniai vien tik šmeižimai kitų 
žmonių, paniekinimas tų pačių 
Susivienijimo narių ir skelbi
mas, kad jie neverti priklau
syti prie Susivienijimo ir tt.

Bet ar tai neteisybė? Už
tenka pažvelgti tik į “Tėvy
nės” num. 35, kuriame tūlas 
Senas Grybas iš Wilkes-Barre, 
Pa., priplauškia visokių nesą
monių prieš pažangiuosius Su
sivienijimo narius. Apart ki
tų nesąmonių, jis sako, kad 
komunistai biją komunistais 
vadintis ir visuomet pasivadi
ną “progresyviais.” Tas žmo
gelis, kuris ir slapyvardį pa
sirinko “Seno Grybo”—lepšės, 
nesupranta, kad Susivienijimo 
visa politika nepasitenkina ne 
vien komunistai, bet ir visi 
pažangieji nariai, todėl ir pa
sivadino “progresyviais.” Juk 
dabartinei Susivienijimo poli
tikai priešinasi tokie žmonės, 
kurie nieko bendri neturi su 
Komunistų Partija 'ir jų di
džiuma nėra komunistai, tai 
kaip jie gali vadintis komu
nistais ?

Toliaus tas Lepšė skundžia
si, kiek jam reikėjo pergy
venti po komunistų diktatūra 
per tris valandas.

Taip, aš pilnai suprantu, 
kad Lepšė jautėsi nesmagiai, 
kuomet didžiuma narių nepa
gerbė fašistų darbų ir sykiu 
poną Balutį, kuris atstovauja 
Lietuvos fašistų valdžią.

Kadangi Lepšė daro užme
timus, kad progresyviai nesi- 
vadina komunistais, tai aš jau 
sakiau, kad ten didžiuma ne 
komunistai. Bet aš nesupran
tu, kodek tautininkai vadinasi 
“tautininkais,” o ne fašistais? 
Juk jie bendrai veikia su da
bartine fašistų valdžia, todėl 
jiems kaip tik ir tinka fašis
tų vardas.

V, Glaubičius.

i Vajus! S Vajus!
DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČIAUS1Ą PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 
ĮSTOJIMO KAINA

jus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

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

tetas siūlo už gavimą naujų
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 narių, 
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 gaubite, gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
■Y 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;
JT

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
• Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

---- . i - ■—- ' ■ ■■■■■" " - I L ■ I ' - .1.1 . II. -.11. r—

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin- 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 

J Už prikalbinimą naujo .nario duodama 50c dovanų.
J. MILIAUSKAS

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

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

Bet jis tokiu nebus, jei mūsų draugai literatai ne
prisidės prie jo su savo darbu, su straipsniais. Dau
geliui draugų buvo rašyta laiškai, prašant pagaminti 
ką nors Kalendoriui. Nuo tūlų jau gavome, o nuo dau
gelio dar nesigirdi. Prašome nesiveluoti, 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
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.

“Laisves” Redakcija.

“LAISVE”
llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllim

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVA
50

100
200
300
400

Litų
Litų
Litų

Vuz
u z

v uz
uz
uz

$ 5.50
10.75

31.25
41.50

1000 Litų

500 Litų
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų

uz
uz
uz 
už
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

“LAISVE”
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

‘ I i _______



Trečiadienis, Rugs. 18, 1929 t ATS V® i Puslapis Penkias

DRAUGŲ ŽINIAI
Pasveikinimai, kurie tilps 

Darbininkų Kalendoriuj 1930 
metų, plaukia gana gražiai. 
Šiuo tarpu gavome sekančiai:

IŠ DETROIT, MICH 
. . Per Drg. Pr. Jočionį

P. Smalstį
A. M. Kišonas
J. M. Antanaitis 
Pr. Jočionis 
J. Valiukas 
Petriks Bros.
Petras Smalstis
J. Vilkelis 
Jur. Jočionis
Dr. M. D. Palevich
K. Terzienė
V. J. Geraltauskas 
Alb. šuliauskas 
Pranė Jočionicnė 
Aug. Sutkus
J. K. Alvinas
O. Demskienė
A. Demskis 
J. Povilaitis 
V. Povilaitis

NASHUA, N. H.
Per Drg. J. Simutį

Koral Baranauskas
Joe Simutis
M. Virbickieno

SCRANTON, PA.
Per Drg. V. Valuką

J. Stanionis 50c
SPRINGFIELD, ILL.

A. Gudauskas $2.00
MONTREAL, CANADA

ir

$.500
3.00
2.00
2.00
2.00 

x1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.50
.50 
.50

Viso $23.50

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Pąliūdytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Pamokos Yra Duoda- 
Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropąey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS 

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

Piano 
duos

Ad. No. E-54
Tiems, Kurie Prastai Miega

Vyrai ir moterys, kurie atsikelia ryto pa
vargę ir silpni po netikusio nakties poilsio, 
turėtų pabandyti Nuga-Tonc. Tas 
tas padaro stebuklus, kartais tik 
dienas. Jis priduoda naują spėką 
nervams, muskulams ir organams, 
apetitą ir pagelbsti virškinimui, 
gasus ar vidurių ar pilvo išpūtimą, nugali 
konstipaciją, inkstų ar pūslės suerzinimą, 
galvos skaudėjimą, kvaitulį ir pašalina skau
smus muskuluose ir kitokias ligas ir skaus
mus.

P-o August Mitchell, McMillan, Mich., pa
tyrimas su Nuga-Tone yra tūkstančiams ki
tų, kurie ėmė šį pastebėtiną sveikatos ir 
spėkos budavotoją. P-as Mitchell sako: “Aš 
nerimavau naktimis atsigulęs, man skaudėjo 
kaulus ir buvau labai liesas. Nuga-Tonc 
padarė iš manęs naują žmogų ir aš vėl jau
čiuos jaunas. Dabar manęs niekas nebevar
gina.” Tas faktas, kad Nuga-Tone atlieka 
tokį gerą darbą, turi būti užtektina prie
žastim juos tuojau* išbandyti, jei jūsų svei
kata nėra tokia, kokia ji turėtų būti. Nuga- 
Tonc galima gauti visur, kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga kartais netu
rėtų stake, paprašyk jį užsakyti del jūą iŠ 
urmo vaistinės.

prepara- 
Į kelias 
ir jėgą 

pagerina 
pabalina

Sophie Maselionis

Viso
OHIOCLEVELAND,

Per Drg. Custerienę 
J. Daminaitis. 
K .Rugienius 
J. S. Petronis
A. P. Baltrušaitis 
J. Myhling
B. Kirstukas 
M. G. Lumas 
J. N. Simans 
J. S. Mažeika 
J. Intapas 
John Kupstas 
A. Kelly 
S. Kaziulionis

Rugieniūtė 
Kliauga 
J. Strip ei k a 
Bauža
Petrauskienė 

Bekenis 
Telksnys 
Seimonienė

J. Gataveckas
C. Russell 
A. K. Gailiūnas 
W. J. Custer 
M.

J. Grjtz 
Pasveikinimas jubilėjui $1.00 
Į kalendorių pasveikin.
Ig. Urbonas, 

cisco, Cal. 
Rinkėjams 

sveikintojams 
jame!

“Laisvės“ Administracija.

1.00
San Fran-

1.0 0 
pasveikinimų ir 
širdingai ač i no

T.
R.

F.

Z.

E. Custerienč

Viso

$2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

HUDSON,
Per Drg. F,

$18.00
MASS.
Grybą

$6.50

F. Grybas 2.00
A. Sireikis $1.00
A. Baronas 1.00
P. Grevįškis .50
A. Zdankus .50
F. Kaulakis .50
O. Sidarienė ,50
P. Vaitekūnas .50

Viso

T

AKRON, OHIO /
Per Drg. K. Joneliūną

L. D. L. D. 59 kp. $ 
Baklienė 
Joneliūnas 
Joneliūnienė 
Brazas

M. Andriuškevičius
S. Sasnauskas

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Viso $11.30

LOS ANGELES, CAL.
Per Drg. M. Pūkį

A. L. P. L, D. Į45 Kp. $5.00 
K. Pečiulis 1-60
Pasadenos, Cal. lietuviai 1.00 
M. Pūkis 
A. Bušas 
J. Bučionis
J. Babičius 
A. Knyšius 
M. Bušienė 
F. Šaulis
K. Marcinkus 
O. Pukienė 
A. Marcinkienė
L. Jezelskienė

Pupis 
G. Savis

.50

.50

.50

.50

.50

.50

J.

Kriaučių Ateitis

būt tik“ 
ką dar-

kompa-

10 d. rugsėjo įvyko lietu
vių kriaučių Amalgameitų 54- j 
to Lokalo susirinkimas, kuria-j 
mc kalbėjo Hollanderis ir.Ris
manas.

Seniau būdavo Amalgamei
tų biurokratai nesigailėdavo 
įvairių prižadų, bet šį sykį jie 
pasakė, kad darbininkams | 
nieko neprisieina laukt iš Į 

1 Amalgameitų biurokratijos iš- 
1 davikiškos politikos.

Rismanas, kuris, susitaręs 
su New Yorko fabrikantais, 
uždėjo ant darbininkų pečių 
sunkią naštą, pasakė, kad dar
bininkai nieko nesitikėtų.

Rismanas sako: “Daugelis 
darbininkų svajoja apie įvedi
mą 40 vai., apie algų pakėli
mą ir apie pagerinimą darbo 
sąlygų. Aš sakau, kad dar
bininkai apie tai nesapnuotų. 
Dabar klausimas turi 
tai apie išlaikymą to, 
bin ink a i turi.“

Bet ar jis ir visa jo
nija bandė išlaikyt bent seną
sias sąlygas? Ne. Jie su 
darbdaviais ant darbininkų 
pečių užkrovė naujas, pašėlu
siai sunkias sąlygas, kokių 
unija da nėra mačius.

įvedimas štukinio darbo sis
temos fąktinai reiškia algų 
nukapojimą 
prailginimą 
skubinimo 
darbo sąlygų pablogėjimą, di
desnį darbininku spėkty iš
sunk imą.

Toliau. Tas ponas lietu
viams darbininkams pasakė, 
kad esą “mes Nevr Yorke 
s k e bšap i ų neorgan i z u o j am c. 
Mes dabar atkreipėme di- 
džiusią domę į Philadelphiją. 
Kada suorganizuosime Phila
delphiją šimtu nuošimčių, tuo
met pradėsime organizuot 
New Yorką.“

Reiškia, unijos biurokratija 
New Yorką leidžia virst skeb- 
šapėmis, o kada suorganizuos 
Philadelphiją, tai tada pradės 
organizuot New Yorką, o Phi
ladelphia tegul vėl virsta 
skebšapių lizdu. Taip fakti- 
nai yra šiandien su New Yor-

darbo valandų 
ir neapsakomo 

įvedi m ą—a b e 1 n a i,

.50
•56 ku; visi darbininkai tai gerai

Viso $13.50

LAI GYVUOJA KOMUNISTŲ INTERNACIONALAS!
LAI GYVUOJA JOS AMERIKOS SEKCIJA!

10-ties METU KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUKAKTUVĖS

BUS ŠVĘSTA

Mgfoje,. Rugsėju (September) 22 d., 8-tą vai. vakare 
PĘOĮPLE’S AUDITORIUM 

2457 Chicago Avenue !

Milwaukee Benas Lietuviški Chorai
VAIZDAI—PARTIJOS ISTORIJĄ 

ŽYMIAUSI KALBĖTOJAI

Įžanga 50c Rengia
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

VIII DISTRIKTAS

jaučia ir žino.
Kyla klausimas: kokiomis 

sąlygomis organizuojama Phi- 
ladelphija ?

Mes visi žinome labai gerai, 
kad ' Amalgameitų uniją da
bartiniai jos vadai pavertė bo
sų įrankiu, kad pastarieji pa- 
sekmingiau galėtų slėgt dar- 
bininkus ir traukt iš jų pra- 

Į kaito sau didesnius pelnus, vi- 
ir visuomet parduodant 

darbininkų reikalus. Ir jeigu 
ITillmano klika pasirašo kokias 
sutartis su skebinėmis firmo
mis, tai tik tikslu, kad pagel
bėt darbdaviams slėgt darbi
ninkus. .

Iš kitos pusės, drabužių fab
rikantai ir Amalgameitų biu
rokratija naudoja visokias 
priemones, kad . sulaikyt dar
bininkus nuo organizavimosi į 
kairiąją Adatos Darbų Indust
rinę Uniją.

Rismanas priminė dar vie
ną charakteringą faktelį. Ko
kiems tai kontraktoriams “ma- 
nufakčiurninkai” numušė po 
kvoterį ant žipono, tai mes 
tuojaus privertėme majiufak- 
čiurninkus grąžint tą kvoterį 
kontraktoriams, sako Rismo- 
nas. Bet kuomet, įvedus štu- 
kįnį darbą, daugeliui darbi
ninkų tapo/numušta netapo 
penkis dolerius, tai Rismonas 
nieko nesako ir nedaro.

Ratelninkų vadas Michelso- 
nas atsistoja ir sako: “Aš la
bai širdingai dėkavoju virši
ninkams ir tikiu, kad visi na-

riai bus labai dėkingi, ponui 
Rismanui ir kitiems’unijos vir
šininkams už jų tokį darbą.“ 
Tur būt, Michelsonas planuo
ja sekančiuose rinkimuose 
kandidatuot į lokalo delega
tus, tai išahksto laižosi prie 
New Yorko Joint Boardo iš
davikiškų vi rši 11 i n lt ų.

Eiliniai unijos nariai’, darbi
ninkai, kurie' jaučia aut savo 
kailio tuos darbus unijos va
dų, tiktai pasibjaurčt tegali, 
o ne dekųot.

Tie gi darbininkai, kurie iki 
šiol sekė paskui Michclsoną,

Glavecką, Paškevičių ir Jonai- 
tį, turėtų nusigrįžt nuo jų.

Vienas būdas darbininkams 
pagerint savo būvį, tai užvest 
griežtą kovą prieš llillmanuš, 
Rismanus, Ilollanderius ir vi
są tą kliką ir streiko keliu 
prieš darbdavius iškovot sau 
geresnes 
sąlygas.

Į kovą 
tiją, prieš
ne Adatos

darbo ir gyvenimo

prieš visą biurokra- 
bpsus ir už Industri- 

Darbų Uniją! Į 
vo reikalus vądovy- 

Darbo Unijų Vienybės

Laurynas.

Varpas Bakery, 54 Maujer Si., Brooklyn, N. Y.
A..M. Balchunag, Savininkas. Tel. Stagg 6533

Pagal vėliausio ipokslo sudėties del skutimosi, dantų 
valymo, veido odos švelninimo ir dailinimo 

: : sekanti dalykai:
fi i

marvel dental cream .............. .  .
SHAVING. CREAM ......... 

TALCUM .....................................
FACE POWDER ........................
L I White L I Brunette 
BEAUTY CREAM (Vanishing) 
COMPLEXION CREAM (Cold)

LA CHERTE COMBINATION

MARVEL 
MARVEL. 
MARVEL 

[ I Flesh 
MARVEL. 
MARVEL.

.25 

.25 
.25
.50

JERRI

.35

.35
. . 3.55

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

, IR BALZAMUOTO JAS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinafną 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

TKLKFONAIt
Keystone------------------ Main 866S
Bell_________________ Oregon 5136

X439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŠKA REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

Išmokite automobilių kursą ge- 
7^7Į ralJH ■UllliUH ■ Gausioj mokykloj. Yra mokina

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

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

New York.

T*»l • Gr*cupofiit #631

METUVISKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes perlAisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės eu miuni* del
Apatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Drigg? Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253
'imT/'rrrarrrrrfrcrrrrtrrrTrrTin.

Na.u- 
biznĮ.

Darbą

kainos.
sekančiu adresu:

'mraarmrrrrrmrrrnrH

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

z wzzzzrzzzazzzzgsfrj

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių, ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėmj Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate: ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

LA.
LA.
LA

L
LA
LA

(Į šį setą įeina po vieną iš žemiau
Pažymėkite spalvą reikalaujamų

CREME EN BEAUTE (Van’ng) 
COMPLEXION CREAME (Cold) 
POUDRE JERRI ........................

White [ I Brunette

CHERTE
CHERTE
CHERTE

J Flesh [ j
CHERTE TALCUM JERRI
CHERTE PARFUM JERRI

sužyinetų. 
miltelių)

.50

.50
1.00

.35
1.20

TUOJAU UŽSISAKYKITE Iš

Wm. WOLF
(Lietuvis Moksleivis)

969 State Street, Springfield,
Kartu su reikalavimais siųskite ii' mokestį sulyg 

nurodytom kainom.

Mass.
viršų j

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 
ligas Įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

TMrm’c fnM Pnwftarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UrDuIl b vulU rUWUKrb bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrlm I av Tahc centai už skrynutę}, yra tai kanuolč priei 
UI UU LdA laBo Įjjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

telephone 
GREENPOINT 1411

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

Kampan Clermont Arenas 
TELEPHONE! JUNIPER »7M

B NAUJAUSIOS MADOS

■ Flushing Russian and Turkish Baths, Inc,
ggž Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po G vai. vakare 75c.
W rVTD Z Antroj klasėj lašais išsimaudymas «

£ A1 ’r miegojimas per visą naktj ant Centai
trecių lubų, oringam kambaryj_

H M. TEITELBAUM, Manadžeris
ĮSS Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
|g| sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisytą 
||s didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
. 1H Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____ :_______________  ORDER BLANK ------------ - ----------------- 
Siųsdami pinigui su tavo adresu, užrašykite >

Al, žemiau paniraAęi, siunčiu jumi VIENĄ DOLERI, vž kurj malonėkit man 
priaiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, tu viiaii nurodymai, 
kaip vartoti.
Vardai ——--------------------------------- ------- - ————.........."—

Ne. —.

Mieatan

,_St. er Avi.

Blate.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną, per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

gg Trys garintai kambariai delei išsiperimor Rusiškas, Turkiškas ir
UI garo vančjimosi kambarys. Didelis, o ringas •miegojimui'1 kamba- * 

rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu'patarnavimu.
U 29-31 Morrell Street^ tarpe Cook ir Debevxrise Sts.
/ Ties B^adway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

' Telefonas: Pulaski 1090 j

illM

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL Ę|5==W
PHONĖ VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Buk neprigųlmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialia klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla- 
sis dienotais ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGA ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City



)
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Puslapis šeštas Trečiadienis, Rugs. 18, 1929

VIETOS ŽINIOS
I Jubilėjinj “Laisvės” 
Mitingą Turite Sueiti 
1 Vai. po Pietų, Rugs. 22

| Rytoj Svarbiausias Visų 
Organizacijų Mitingas 
Gastonijos Klausimu

Prašoma nepavėluoti į jubi- 
lėjinį “Laisvės” dienraščio de
šimties metų sukaktuvių mi
tingą, šį nedėldienį, rugsėjo 
22 d., Labor Lyceum svetai
nėje, Brooklyne. Visi privalo 
susirinkti 1-mą vai. po pietų, 
ir tuojaus prasidės programa. 
Nes svetainė ^ra gauta tiktai 
iki 5-tai vai.

Visi nurodymai išanksto liu
dija, kad tai bus vienas iš di
džiausių draugiškų mitingų, 
kur iš plačios apielinkės ir jš 
toliau suplauks senieji “Lais
vės” darbuotojai, jos dienraš
čio skaitytojai, šėrininkai, pla
tintojai, auklėtojai, rėmėjai ir 
Šiaip- minia žmonių, pritarian
čių kovojančiam 
judėjimui, kuriam 
tis taip ištikimai 
tarnavo.

Prakalbas sakys 
ka, Mizara; su trumpesnėmis 
prakalbėlėmis, be abejo, pasi
rodys ir kiti “Laisvės” veikė
jai bei delegatai su pasveikini
mais nuo įvairių proletarinių 
organizacijų.

Dainuos Lyros Choras; bū
sią ir pavienių dainininkų.

Įžanga veltui.

tai jis ąjaspiaugė ’ Julia Quin- 
tierienę, įlindęs pro langą į 
jos kambarius po num. 2,403 
Camberling St., Bronxe. Jinai 
buvo pasimetus su savo vyru. 
Ją įsimylėjo Barbetto; bet 
kuomet ji nutraukė su juo ry
šius ir persikraustė į kitą mie
sto dalį, kad pabėgt nuo ne
pageidaujamo mylėtinio, jis 
jai mirčia atkeršijo.

Pats Barbetto, rašomųjų 
daiktų krautuvėlės savininkas, 
buvo apleidęs 
dviem 
kita 
J am 
prie

SPORTAS
SALES—PARDAVIMAI

’..nr

re- 
lie-

PARSIDUODA grosernė ir delicates
sen. Yra 3 kambariai sykiu su 

storu. Elektra ir visi kiti naujausi 
Įtaisymai. Atsišaukite: 106 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(222-227)

Ten

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

a

darbininkų 
šis dienraš- 
visą laiką

dd. Prūsei-

Danty Mechanikų Streikas
80 dantų mechanikų, dir

bančių dentistams artificialius 
dantis ir įvairius painesnius 
dantų užtaisymus, savo mitin
ge Irving Plaza svetainėje, nu
tarė paskelbti samdytojams 
streiką, jeigu jie trumpu lai
ku neatnaujins kontrakto su 
tų mechanikų unija, kuriai iš
viso priklauso 300 narių, šio- 
fnis dienomis 25 neunijinės la- 
boyatprijos^dirbtuvėlės buvo 
priverstos- prisiimti uniją.

i-

Ella M. Wiggins 
Paminėjimo Mitingas 
Penktadienį

Šio penktadienio vakare
vyks masinis mitingas Cent
ral Opera House, 67th St. ir 
3rd Ave., New Yorke, pašvęs
tas atminčiai Ellos May Wig- 
ginsienės, vienos iš geriausių 
Gastonijos audėjų vadovių, 
kurią pereitą šeštadienį nuko
vė juodašimčiai, fabrikantų 
pasamdyti galvažudžiai. Mi
tinge kalbės Sophie Melvinai- 
tė, viena iš šešiolikos Gastoni
jos streiko vadų ir streikierių, 
prieš kuriuos užvesta mirties 
teismas. Bus ir daugiau kal
bėtojų, atvažiavusių tiesiog iš 
Gastonijos kruvinos kovos lau
ko.

Nei vienas lietuvis darbinin
kas neturi praleist nedalyva
vęs tame reikšmihgame 
tinge.

mi-

vaikais 
moteriške, 
nusibodo, 
Quintierienes.

savo pačią su
ir gyveno su
Kuomet ir ši 

jis ėmė lįsti

Didžiojo New Yorko Darb. 
Organizacijų Sąryšio 
Komiteto Atydai

Sąryšio Komiteto posėdis į- 
vyks sekamą sekmadienį “Lai
svės 
na.
m as d ai y vau t 
yra 
tymui.

KAROLIS POŽĖLA 
RYTUOSE

Pirmadienį i “Laisvės” 
dakciją apsilankė žymusis
tuvių ristikas Karolis Požėla, 
pirm savo ristynių su Ilans 
Bauer’iu, vokiečių smarkiuoju 
ristiku. Rugsėjo 27 d. K. Po
žėla risis Philadclphijoj.

Svečias pareiškė, kad šie
met jis turės “busy” sezoną, 
ypatingai dažnai turės lanky
tis Rytuose, New Yorke ir ki
tuose miestuose. Požėlos gy
venimo vieta Chicago).

K.

PARSIDUODA Candy—Stationery 
storas. Senas biznis, prieinama 

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

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė

kovą, apie 
ir budeliškus 
valdininkų su 
darbus prieš 

ir

Rytoj, ketvergo vakare, rug
sėjo 19 d., bus masinis mitin
gas “Laisvės” svetainėje, kurį 
šaukia 17-ta kuopa Tarptauti
nio Darbininkų' Apsigynimo, 
reikalais Gastonijos kovotojų 
ir kankinių. Visi Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo nariai, taip
gi A. L. D. L. D. kuopų, Dar
bininkių Susivienijimo, chorų, 
pašelpinių organizacijų, darb. 
kliųbų, unijų ir kt. yra kvie
čiami atsilankyti.

Mitinge bus išduota platus 
raportas apie Gastonijos audė
jų karžygišką 
žmogžudiškus 
kapitalistų ir 
juodašimčiais
streikierius; bus nušviesta 
bendrieji svarbiausi Amerikos 
darbininkų reikalai. Susirin
kusieji taip pat gaus progą 
pasakyt savo nuomonę.

Tai be mažiausio perdėjimo 
galima p asa k y t—s v a r b i a u s i as 
lietuvių darbininkų mitingas 
iš visų, kurie tik kada įvyko 
šiais metais.

Patys būkite pasirengę da
lyvauti mitinge ir ką sueinate, 
raginkite atsilankyti į tą mi
tingą. Svetainės durys bus at
daros nuo 7 vai. Gerai būtų, 
kad publika susirinktų 7:30 
vai., taip kad anksti galima 
būtų pradėt.

Apsivedė
d..Praeitą sekmadienį, 15 

rugs., įvyko Bronislavos Dač- 
kūtės ’su Frederiku Egen’u 
vestuvės. Tokių pavyzdingų 
vestuvių nelabai tankiai New 
Yorko West Sidėj matosi. Jau
navedžių 
susirinko 
praleido 
linksmai.

Jaunavedžiai 
d aus mėnesį praleist Canadoj; 
sugrįžę apsigyvensią Flatbu- 
shyj. •

draugų ir 
gana 
labai

giminių 
daug ir laiką 

padoriai ir

planuoja me-

A. L. D. L D. 185-tos Kp. 
Nariams

Draugai ir drauges! Perei
tą mėnesį mūsų susirinkimas 
neįvyko, nes narių mažai atsi
lankė. Tuo tarpu buvo svar
bių klausimų neatliktų. Da
bar vėl atėjo laikas mėnesinio 
susirinkimo, kuris įvyks 19 d. 
rugsėjo, 8 vai. vak., 218 Van 
Sicklen Avė. Todėl visi ir vi
sos būkite, nes turime daug 
įvairių reikalų. žinote, kad 
artinasi vajaus mėnuo, artina
si mūsų žieminio sezono vei
kimas.

Beje, jeigu daugiau narių 
susirinks, tai gal bus ir trum
pa prelekcijėlė.

Kp. Narys.
(222-3)

svetainėje 12-tą vai. die- 
Kiekvieno nario privalu- 

posedyje, nes 
svarbių dalykų '.apsvars-

A. Matulis.
(222-223)

ir

Sužeista 25, {lūžus 
Judžių Namo'Laiptam

Viena suaugusi moteris
keturi vaikai tapo pavojingai 
sužeisti, o 20 kitų apturėjo 
lengvesnes žaizdas, kuomet 
nugriuvo laiptai Ezra žydų 
Mokyklos, 1,745 Washington 
Ave., Bronxe. Mat, buvo pa
skelbta, kad bus veltui rodo
ma toje medinėje trioboje 
krutamieji istoriniai paveiks
lai. Laukdami durų atsidary
mo, buvo suspitę 500 asmenų 
ir visi laiptai su balkonu knib
ždėte knibždėjo vaikais; nuo 
perdidelio sunkumo ir įlūžo 
laiptai; daugelis nukrito 15 
pėdų žemyn. Kai kurie bu
vo sulamdyti bei sumindžioti 
persigandusios minios.

Newyorkietems
Brangios draugės, L.

A. 31 kp. surinkimas 
29 d. rugsėjo, 4-tą vai. po pie
tų, svetainėje 2075 Clinton

įvyks

Atlaikę bendrą su vyrais 
susirinkimą, mes ątlaikysim ir 
savo, nes jau ilgiau negalim 
tęsti delei svarbių priežasčių.

Sekr. K. S-tė.
(222-223)

11

žemyn ir neužsi- 
galvą vidutiniai 
petį apsidraskė, 
buvo ypatingas.

Nukrito nuo 7 Lubų 
h Neužsimušė

Negrukas Vernon Lingo; 
metų amžiaus, 408 Manhattan
Ave., New Yorke, nukrito sep
tynis augštus 
mušė, o tik 
susidaužė ir 
Bet kritimas
Ant 7-tų lubų koridoryje pa- 
siliuosavo didelė marmurinė 
plyta, ant kurios jis buvo at
sistojęs. Ta plyta, krisdama 
su vaiku, pramušė visas kori- 
dorio lubas ir grindis, kol pa
siekė skiepo dugną. Visą lai
ką plyta buvo apačioj vaiko.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

O

fc

t:

NAUDOKITkS PROGA!
Parsidupda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankumais. Taipgi galite 
pirkti jį Įsu rakandais arba be. An
tras medinis, t3 kąmbarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISK4 KARTU PARDUOSIME UŽ 
$10,090.00.

Kaina žema toile], kad greit turi
me parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

Red Brook Terrace, Great Neck, N.Y.
Biznio adresas:

139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck

(222-248)
TeMYkItT paūši duo da"~

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, 5 ake- 
riai 
džiu. 
Visa 

nes kitaip į ra. 
gaiš, 
boj ir tvarte.
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų 
ir kitokiu paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais Įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
Įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 

yra ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 

L. P. M. Sąjungos reikalais kreip- 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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
TORONTO, O NT., CANADA

A. L. D. L. I). 162-ros k p. 
Darbininkų Apsigynimo Lygos 
kp. svarbus susirinkimas bus 
ninke, 24 rugsėjo, Ukrainų 
nū j, 300 Bathurst St. 
vai. vakare. Kviečiame vi.^us narius 
atsilankyti, turime daug svarbių rei
kalų aptarti, nes jau artinasi žiemos 
sezonas. Kurie gavote blankas au
kų rinkimui del Gastonijos strei
kierių, atneškite pakvitavimo rasytes, 
kurias turite "nuo išsiųstų pinigų, ar
ba grąžinkite blankas.

Org. J. K.
' (222-224)

ir 
45 

utar- 
svetai- 

Pradžia 8-tą

DETROIT, MICH.

L. K. K. Draugijos mėnesinisD.
susirinkimas bus nedėlioj, 22 d. rug
sėjo, Lietuvių svetainėj, 25 ir Ver
non Highway. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų. Draugai ir drauges, kurie 
buvote pridavę po dolerį įstojimo į 
šią draugiją, būtinai malonėkit atsi
lankyti į šį- susirinkimą, 
prapuls jūsų Įmokėti pinigai.

Sekr. V. J. Geraltauskas.
(222-223)

MENININKU ŽINIAI!
ALPM CB įvyko permainos. Sė

ji 
zignavo 
I’. Krakaitis.

Lietuviu svetainėj, 25 
_. T... .

D raugai ir d ra u gė s, 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-

kretorius drg. 
ir jo

re-F. Mockapetris 
vieton išrinktas 
Nuo dabar visais A.

kites:' P. Krakaitis, 3240 Thomas 
St., Chicago, 111.

Siųsdami pinigus, visuomet išra
šykite čekius Jiei “M. O.” L. Va
lančiaus vardu ir siųskite viršminė- 

adresu.
Draugiškai

tu
K rakaitis.

(222-224)
DETROIT, MICH?

Šokių Vakaras
Atidarymui A. Ž. V. D. mokyklos 

rengiamas šaunūs vakarėlis subatoj, 
28 rugsėjo, Draugijų svetainėj, 24 ir 
Michigan Avė.- Pradžia 7-tą vai. 
vakare. įžanga 25c Puiki orkestrą 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus prakalbų ir šiaip viso
kių Įvairumų. Kviečiame visus atsi
lankyti, nes tuomi paremsit draugi
jėlės mokyklą. Ypatingai tėvai tu
rėtu atsilankyti ir atsivesti savo vai
kučius, nes tą vakarą bus prirašinė
jama vaikučiai prie A. Ž. V. D.

Kviečia Komitetas.
(222-223)

CLEVELAND, OHIO
Progresyviu Draugijų Sąryšio kon

ferencija Įvyks 24 d. rugsejo-Sept., 
Grdinos svetainėj, ant St. Clair Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai 
delegatai, visi gerai jsitėmykit die
ną, laiką ir vietą ir atsilankykit pa
skirtu laiku. Pameskim tą įprotį 
pavėluoti, nes žinote, kaip nesmagu 
tiems, kurie, laiku atsilanko ir turi 
laukti. Visi delegatai prirengkit ge
rus ir teisingus raportus del įsigy- 
jimo nuosavos svetainės, nes ši kon
ferencija turės tart paskutini žodį tuo 
reikalu. Paskutinėj C. P. D. S. kon
ferencijoj liko padidintas komitetas 
išdirbimui projekto del viršminėto 
tikslo, todėl visi, kurie buvote tame 
komitete nuo draugijų, kad ir ne de
legatai, malonėkit atsilankyti.

C. P. D. S. Sekr. D. Petrauskas.
(222-223)

Ką Norite Maliavoti?

į
> KAM REIKALINGAS 
| MALIORIUS, “PENTERIS”?

^Patarnausiu už labai prieinamą *>
kainą. Pentinu namus iš lauko ir

Šiš vidaus. Taipgi
^kambarius ir pats sudedu 
^nius penalus kambariuose.
4 Kreipkitės šiuo adresu:

TELEPHONE, STAGG 9105 į

DR. A. PETRIKĄ A
GRABORIUS 

(Undertaker)

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po piet. 
Ketvertai* ir aubatomi* iki < vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
■ulyir sutartie*.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

s Specialistas del visų ligT4 ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
tino būdai.
J 127 East 84th Street
5(Tarp Park ir Lexington Avės.
B NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
į 8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, f|įni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York
n

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

I
475 Grand Street,

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

Jie dabar laiko daugeliu: 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

)

popieruojug 
medi- A 

a

JOHN BURBA
l794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

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

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Vaktuokite gudrių kaziminkų 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

214 Perry Avenue,

MALONAUS PASIMATYMO
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet

UŽEIGA
jau senai matimisi. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsą, tai
Unties užeikite, o būsite maloniai

del p»* 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Tel., Triangle 1450 Į
Lietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS )Išnaudotojo Dovana
L. Bamberger Co. deparmen- 

tinė krautuvė Newarke išdali
nus milioną dolerių dovanų 
tarp darbininkų, ir tarnauto
jų, dirbusių tai kompanijai ne 
mažiau kaip 15 metų. Bam- 
bergerio darbininkai buvo la
bai 
gas 
bar, 
cy’o 
turi 
geru 
mis. 
mų,
000,000; o kiek desėtkų mili- 
onų dolerių jis dar prisiskuto 
bebizniaudamas!

PAJIEŠKOJIMAI
Nufotografuoja į 
ir nurr|aliavoja I 
visokius- p a - J 
veikslus Įvai-į 
riomis spalvo- | 
mis. Atnau- | 
jina senus ir 

• kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais '

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:
STOKES

Tarnaitė Pabėgus su 
$18,755 Brangumynų

Naujai pasamdyta tarnaitė 
greitai dingo iš namų turčių 
Sharpų, 23 E. .74th St., New 
Yorke, išsinešdama $18,755 
vertės deimantų, perlų ir 
tų brangumynų.

teis-

ki-

de-

FOR RENT<
kam-

Darr 
Įsra-

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

r*< į i *Joe A. Barbento,'po trylikai 
valandų nuolatinio kvotimo, 
prisipažino1 detektyvams, kad

Darbą atlieka
Kreipkitės

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

Teisėjo Automobilis 
Užmušė Moterį

Brooklyno augščiausio 
mo teisėjo J. McCrate automo
bilis susikūlė su kitu automo
biliu tarp Port Jefferson ir 
Patchogue, Long Islande. Už
mušta 64 metų senė C. Neu- 
bertienė, sėdėjusi kitame au
tomobilyj ; keli sužeisti; teisė
jui taipgi nosis nubrozdinta.

Nubaustas už Patarimus 
Neatsakinėt į Valdžios 
Šnipų Klausimus

Independent čeverykų 
bininkų Unijos .veikėjas, 
el Zimmerman liko nuteistas 
vienai dienai kalėjimo New 
Yorke už tai, kad jis patarė 
ateiviams darbininkams neat
sakinėti į valdžios šnipų klau
simus, kaip kad: ar esi Ame
rikos pilietis? kada'įvažiavai 
į šią šalį? ar priklausai ko
kiai komunistinei organizaci
jai? ir t. t.

Turime dar kartą primint 
savo ^skaitytojams,; j op įnėra 
įfetatymd, sulip kurio* šnipai S priverst darbininkus at- 

it į tos rūšies klausimus/

Kom. Partijos 10 Mėty 
Sukaktuvės Brooklyne

Brooklyniečiai paminė^ 
šimtį meti) sukaktuvių nuo A- 
merikos Komunistų Partijos į- 
sikūrimo šį penktadienį, rug
sėjo 20 d., Miller’s Grand As
sembly svetainėje, Brooklyne, 
Havemeyer ir Grand St. Bus 
svarbių kalbėtojų. Įžanga vi
siems veltui. •'-'Pradžia 8-tą 
vai. vakare.

Prisipažino Pasmaugęs 
Mylimąją

šykščiai apmokami ir il- 
valandas pajungti. Da- 
pardavęs savo biznį Ma- 
kompanijai, Bambergeris 
progą pasigarsinti labai 
su ’ tomis savo dovano- 
Sulig pirmesnių praneši- 

Macy jam užmoka $20,-

Negram įie Vieta Bažnyčioj 
Tarp Baltųjų

Tikybiniai negrai truputį 
sujudo, kuomet St. Matthew 
episkopalų bažnyčios klebo
nas, McDonough St. ir Tomp
kins Ave., Brooklyne, pareiš
kė, kad juodukams ne vieta 
jo bažnyčioje su baltaisiais.

PAJIEŠKAU apsivedimui moters, 
kad būtų laisva nuo religiškų prie

tarų ir mylinti laisvą i)’ draugišką 
gyvenimą, nevartojanti svaiginančių 
gėrimų, ne senesnė 45 metų. Aš 
esu našlys, turiu nuosavą namą. Ma
no vaikai vedę ir pas mane negy
vena. Meldžiu atsišaukti; atsakymą 
duosiu kiekvienai1. S. A. 708 Fulton 
St.„ N. S. Pittsburgh, Pa.

t (222-223) 
PAJIEŠKA.V lotinos Marijonos Gla- 

veckienės, po tėvais Jermalavičiū- 
tės, iš Ažerekų kaimo, Varėnos pa
rapijos, Trakų apskričio. Jau apie 
20 metų Amerikoj, pastaruoju laiku 
girdėjau, kad gyvena New York, N. 
Y. Ji vedus su antru vyru, rodos, 
Jonu Chashu, po No. 608 E. 14th 
St., New York, N. Y. Rašiau po 
tuo adresu keletą laiškų, bet jokio 
atsako negavau. Ji paliko mane 
Lietuvoj 1 metu senumo. Kuomet 
atėjo laikas eiti į kariuomenę, tai 
negalėdamas važiuoti j Ameriką, iš
važiavau į Argentiną. Motinėle, 
malonėkit atsišaukti arba kas žino
te, malonėkit pranešti. — Juozas 
Glaveckas, Calle Ckoelle No. 1838, 
Pineyro, Avellaneda, Villa Castellino, 
Buenos Aires, Rep. Argentina.

(222-224)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Pasirandavoja tforni^iuotas 
barys del viėnąs arba dviejų ypa

tų. Yra steaiYi hedt ir visi 
symai.: F., White, 883 Hc 
Room 32, Brooklyn, N. Y.

Graborius -Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Valgykla yra užvardinta , .

Leonard Restaurant
147 Leonard Street

Telephone: 0783 Stagg

J, LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




