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Nabašninko Astra msko pa- 

rašytoj Susivienijimo Istorijoj No. 229 Telephone, Stagg 3878 Metai XIX, Dienraščio XI
yra keli puslapiai apie tai, kaip 
šliupas ir dar du jo draugai 
laisvamaniai spaviedojosi pas 
kunigą Kolesinską Pittstone. 
Tai buvo jau daugiau, kaip 30 
metų tam atgal.

Toj pat dvasioj šliupas už
baigė savo karjerą. Nesenai 
vienoj Žemaitijos bažnyčioj 
šliupas paėmė šliūbą su visom 
bažnytinėm ceremonijom. Atsi
minkit kunigo Tumo žodžius: 
Jonai, aš tave myliu...

* * *
šliupo karjera užsibaigė baž

nyčioje. Taip atsitiko ir su vi
sais šliuptarniais. Nuvažiuoki
te į Baltimorę, į šenadorį, į 
Mahanoy City, į Scrantoną ir 
Wyoming klonį, į tuos miestus, 
kur šliupas asmeniškai darba
vosi ir kur savo laiku buvo la
bai stipri šliupizmo įtaka, ir 
jūs pamatysite, kad bažnyčia, 
romiška ar neprigulminga, su
gėrė visą lietuvišką laisvama- 
nybę.

Iš eilės seks grigaitiniai so
cialistai, kurių kelionės galas 
taip pat pasibaigs bažnyčioj.

* * ♦
Ar skaitote “Tėvynėje” tūlo 

Stiklinus korespondencijas, to 
paties Stikliaus, kuris kadaise 
parašė bedieviškas davatkų 
gadzinkas? Skaičiau jo kores
pondenciją apie Virbalį ir Ky
bartus. Ak, kokiu įkvėpimu 
jisai aprašo naują Kybartų 
bažnyčią! Pusė koresponden
cijos tai kodylų smilkymas tai 
bažnyčiai.

Ne priepuolamai “Tėvynė” 
talpina tokias korespondencijas.

* * ♦
Newarko tautininkas Trečio

kas, kurio snukio atvaizdas til
po Lietuvos fašistiniam “Aide”, 
žada pasirūpinti, kad sekamais 
metais į Lietuvą iš Amerikos 
nukeliautų bent dešimts tūks
tančių ekskursantų. Kaune 
susidarė komisija, kurion įeina 
tasai pats Trečiokas, Račkaus
kas ir tūli kiti buvę amerikie
čiai ir kuriai pavesta nužymė
ti kandidatus, kuriems bus da
linama fašistiniai ordenai. Tūli 
laikraščiai praneša ir apie tam 
tikrą rėpti! išką fondą, iš kurio 
bus imama pinigai fašistinei 
propagandai Amerikoj skleisti.

* * *
Kuriuo tikslu visa tai daro

ma? Juo daugiau ekskursan
tų važiuos į Lietuvą, tuo dau
giau amerikoniškų dolerių ten 
bus paliekama, o tie ameriko
niški doleriai kaip tik ir palai
ko lito kursą. Ve kame visas 
sekretas to, kad fašistai taip 
įsimylėjo į Amerikos lietuviš
kus buržujus.

Mūsų geležinis nusistatymas 
prieš fašistiškus Lietuvos bude
lius mums liepia pavaryti 
griežtą agitaciją prieš tas eks
kursijas, prieš tą pinigų nešimą 
Lietuvon, prieš tą rėmimą fa
šistinių finansų. 

* * *
Už kelių dienų prasideda 

“Laisvės” ir “Vilnies” vajus. 
Jau dabar laikas kiekvienam 
mūsų spaudos draugui pradėt 
dairyties savo apielinkėje, kad 
gavus naujų skaitytojų.

Į šį vajų būtinai reikia 
įtraukti mūsų jaunąsias spėkas, 
čia augusį jaunimą, žiūrėkit, 
kaip šauniai pernai pasidarba
vo d* Zdaniūtė.

Jaunime, stok darban!
* ♦ *

Jeigu tai teisybė, kad “Ko
munistinis Internacionalas griū
va,” jeigu tai teisybė, kad jisai 
“išsigimsta” (kaip sako Ilgi
niai socialistai, trockininkai ir 
lovestoniečiai), tai kodėl viso
se šalyse buržuazija siunta 
prieš komunistines partijas la
biau negu kada nors praeityje? 
Kodėl surengta darbininkų 
skerdynės Berlyne pirmą dieną 
gegužės, kodėl eina masiniai 
areštai Franci joje, kodėl An
glijos unijose vėl pradėta įtū
žęs vajus už komunistų metimą

Peacox as Pasakojo
Džiurei, Kaip Jis 

Nužudė Savo Pačią
WHITE PLAINS, N. Y.— 

Earl Peacox, jaunas vyras, 
antradienį čia augščiausia- 
me teisme prie teisėjo 
Tompkins per šešias valan
das liudininkų kėdėj sėdėjo 
ir buvo klausinėjamas, kaip 
jis nužudė savo jauną pa
čią, balandžio 21 d. Jis sa
kė, kad jis ją nužudė del to, 
kad labai ją mylėjo, o ji 
naktimis trankydavosi su 
kitais vyrais. Sakė, kad jis 
revolverio galu pirma jai 
kirto, o paskui pagriebė už 
gerklės ir pasmaugė. Žino
jęs, ką jis daro.

Jo motina teisme pasako
jo, kad jis esąs nepilno pro
to.

Gen. Fah-kwei Kontro
liuoja Yangtse Upę

SHANGHAJUS, Chinija.- 
Generolas Chang Fah-Kwei, 
vadas sukilėlių prieš Nan- 
kingo valdžią, kontroliuoja 
Yangtse upę per 50 mylių, 
nuo Ichang miesto iki Chi- 
kiang; komercija sutruk-

Pranešimai sako, kad 
Nankingo valdžiai nepavy
ko sukilimą numalšinti, ci
vilis karas plečiasi.

TRAUKINIO KATASTRO
FA GENIŲ STOTYJ

Rugsėjo 7 d. prekinis 
traukinis, krautas daugiau
siai popiermalkėmis, ėjo 
Klaipėdon, bet Genių stotyj 
klaidingai buvo nukreiptas 
į tupiką. Įvyko katastrofa, 
per kurią traukinys labai 
nukentėjo. Sudaužyta gar- 
vežimis ir šipuliais nuėjo 10 
vagonų (sąstate buvo 50 
vagonų). Žmonių aukų nė
ra.

Baltimore] Svarbios 
Prakalbos Apie 

Gastoniją
BALTIMORE, M<I.—Se- 

kantį penktadienį, rugsėjo 
27 d.. Lietuvių Svetainėj, 
851 Hollins St., bus labai 
svarbios prakalbos apie 
Gastonijos streiko vadų 
teismą ir apie darbdavių 
vedamą fašistinį terorą 
prieš darbininkus.

Kalbės Sophie Melvin, 18 
metų amžiaus, viena iš 16 
Gastonijos streiko vadų, 
kuriuos tekstilės dirbtuvių 
bosai Gastonijoj nori pa
siųsti į elektros kėdę už or
ganizavimą darbininkų. Vi
si lietuviai darbininkai da
lyvaukite prakalbose.

laukan, kodėl Amerikoje -mes 
turime Gastoniją?

Tas siutimas kaip tiktai pa
rodo, kad komunistų įtaka sti
prėja.

SOVIETU LAKŪNAI JAU PASIEKĖ
ALASKA; VOS TIK NEŽUVO AUDROJ

DUTCH HARBOR, Alas- Haida nutraukė orlaivį nuo 
ka.—Sovietų iš .Maskvos į pakraščio linkui plūdes. Pa- 
New Yorką lekiantis oriai-jskui lakūnai sulipo į laiva 
vis Šalis Sovietu” atlėkė ™ i „ • , , t
čia iš Attu Salos) 2:12 vai. “ ten Jle bus lkl
po pietų antradienį. Tuo- 
jaus lakūnams čia nusilei
dus užėjo didelė audra, ir 
jeigu jie būtų pataikę į ją, 
tai veikiausia būtų žuvę.

Motoriniai laiveliai nuo 
Jungt. Valstijų Pakraščio 
Sargybos laivų Chelan ir

išlėks į Seward. Kaip grei
tai jie ten išlėks, dar neži
nia — išlekimas priklausys 
nuo oro sąlygų.

Orlaivis čia nusileido ne
tikėtai, nes nebuvo pranešta 
apie jų išlėkimą iš Attu Sa
los.

N. C. Gubernatorius Nesitaria j Kaltina Saulės Dėmes del 
su Unijos Atstovais: Šilto Oro Vakarų Europoj

130 Užmušta Laike
Miestinių Rinkimų

Vera Cruz, Meksikoj
MEXICO CITY.—Iš Ja- 

lapa, Vera Cruz valstijos 
sostinės, gauta pranešimas, 
kad pereitą sekmadienį lai
ke miestinių rinkimų Vera 
Cruz valstijoj tarp politinių 
grupių įvyko dideli susikir
timai; 130 asmenų tapo už
mušta ir keli šimtai sužeis
ta.

JONAVOJ SUDEGĖ DEG
TUKŲ FABRIKAS

DARO PLANUS, KAIP UŽSLOPINTI
TEKSTIL1EČ1ĮJ UNIJĄ PIETUOSE

Darbdaviai Prisipažįsta, kad Fašistinis Teroras Nedavė 
Pasekmių; Naudos Kitokius Būdus

Po

CHARLOTTE, N., C.—Per
eitą šeštadienį Noijth Caro
lina gubernatorius O. Max 
Gardner laikė konferenciją 
su tekstilės dirbtuvių savi
ninkais. Bet kuomet Naci- 
onalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos atstovai pareika
lavo, kad jis pasitartų su 
jais, tai gubernatorius pa
reiškė, kad jis nelaikys jo
kio susirinkimo su komu
nistais. Sakė, kad jis ne
žinąs, kaip tartis su komu
nistais, “kurie patys nekal
ba įstatymo ir tvarkos kal
ba ir kurių visa doktrina 
yra pamatiniai destruktyvė 
ir svetima North Caroli- 
nai.”

Gubernatorius aiškiai pa
sirodė, kad jis gina darbda
vių interesus ir nenori nie
ko bendro turėti su. darbi
ninkų atstovais.

Gubernatorius su! darbda
viais slaptoj konferencijoj 
tarėsi, kokius būdus naudo
ti slopinimui komunistų ju
dėjimo North Carolina vals-

Gyvas Lavonas
PARYŽIUS.—Nesenai 

ryžiu j e buvo labai įdomus 
įvykis. Marseliui Rokeriui 
besimaudant vanduo pa
kliuvo į burną ir jis nustojo 
sąmonės.' Rober buvo iš
trauktas iš vandens be jo
kių gyvybės žymių. Kū
nas buvo nugabentas į ligo
ninę. Medicinos priemonės 
negalėjo atgaivinti lavoną. 
Gydytojai pripažino, kad 
Rober mirė, ir jo kūnas bu
vo nugabentas į lavonų rū
sį. Rytą turėjo atvykti po
licija, kad sustatytų proto
kolą del Roberio mirties. 
Sargas turėjo nuplauti liū
ną. Padėjęs kūną po kra
nu, sargas paleido šalto 
vandens sriovę. Tuomet na- 
bašninkas šoko ir atidengė 
akis dairydamasis. Pusva
landžiui praslinkus, jaunuo
lis jau galėjo apleisti ligo
ninę. Policija “lavono” jau 
nerado, nes jis nuvyko pus
ryčiauti.

PHILADELPHIA, Pa.— 
Trečiadienį policija čia j ieš
kojo taksi šoferio, kurio au
tomobilyj milionierka Ca
therine Norwood 
palikus brangius 
lūs vertės $7,000.

Pa-

Rodgers 
papuoša-

PARYŽIUS.—Henri Me- 
mery, vedėjas Talance Ob- 
zervatorijos, kuri randasi 
netoli Bordeaux miesto, sa-į 
ko, kad iš priežasties dė-J 
mių ant saulės šiemet vaka
rų Europoj rudens oras šil
tas ir sausas.

Kuomet ant saulės pasi
reiškia 
galima 
vakaru 
mery.

Darydamas palyginimus 
su pirmesniais oro rekor
dais, Memery; sako, kad ne
paprastai karšta vasara 
bus 1934 metais ir kad se
kanti žiema Europoj bus 
labai šalta.

daugiau dėmių, tai 
tikėtis šiltesnio oro 
Europoj, sako Me

Šmugelninkas Purickis— 
Fašistu Laikraščio 
Redaktorius

Lietuvos klerikalų 
tas” rugsėjo 5 d. laidoj se
kamai praneša apie pagar
sėjusį šmugelninką kunigą 
Purickį:

“Dr. J. Purickis, dabar, 
berods, einąs “Lietuvos Ai
do” redaktoriaus pareigas, 
paskutiniojo “Tiesos Kelio” 
Nr. pranešimu, degraduotas 
iš kunigų ir ekskomunikuo
tas.”

Numirė V. Fričė

((

MASKVA. — Nesenai 
Maskvoj numirė. V. Fričė, 
žymus literatūros i istorikas 
marksistas. Jo vienas vei
kalas, “Vakarų Europos Li
teratūros Istorija,” yra iš
verstas lietuvių kalboj. Iš
leido Amerikos Lietuvių 
Darb. Literatūros Draugi
ja.;

Rugsėjo 10 d. užsidegė 
Jonavos degtukų fabrikas. 
Gesinti atvyko Jonavos ko
manda, stoties komanda, o 
vėliau, baigiant, gaisrą lik
viduoti, atvažiavo Kauno 

( gaisrininkai.
Gaisro priežastis nežino

ma. Nuostoliai neapskai
čiuota. Kvota vedama.

Sako, Gastonijoj Manoma 
Sutrumpinti Darbo Valandas

GASTONIA, N. C.—Unit
ed Press korespondentas sa
ko, kad jis aplankė Man- 
ville-Jenckes kompanijos 
Loray dirbtuvę, kur dirba 

j virš 2,000 darbininkų ir už
dirba nuo 12 iki 20 dolerių 
į savaitę, dirbant 60 valan
dų į savaitę,' ir sužinojęs, 
būk darbdaviai maną su
trumpinti darbo valandas ir 
šiek tiek pakelti algas. 
Darbdaviai mano, kad tuo 
būdu sulaikys darbininkus 
nuo organizavimosi į uniją.

45 Asmenys žuvo Traukinio 
Nelaimėj Sovietų Sąjungoj

MASKVA.-—45 asmenys 
žuvo ir 40 tapo sužeista, an
tradienį nušokus Sibiro- 
Sverdlovsko-Maskvos pašti- 
niam traukiniui nuo relių 
ant Transibiro gelžkelio, ne
toli Zujevka stoties, Perm- 

šeši va- 
rėliu ir

Viatka distrikte. 
gonai nušoko nuo 
apvirto.

Tas traukinys 
Transibiro ekspresas, kuris, 
normaliai einant, būtų pro 
tą punktą praėjęs už kelių 
valandų vėliaus. Tas eks
presas eina nereguliariai iš 
priežasties uždarymo Chini- 
jos rubežiaus.

nebuvo

New Yorke Masinis Mitingas Paminėjimui 
Komunistų Partijos 10 Metų Sukaktuvių

Penktadienio vakarą, rug
sėjo 27 d., Central Opera 
House, 67th St., ties 3rd 
Ave., New Yorke, bus dide
lis masinis mitingas pami
nėjimui Amerikos Komu
nistų Partijos dešimtmeti- 
nių sukaktuvių, 
daryta peržvalga

Bus pa
dėsim ties i vauti.

metų komunistinio judėji
mo Jungtinėse Valstijose. 
Kalbės Wm. Z. Foster is, 
Wein stone ir kiti.

Lietuviai darbininkai, 
skaitlingai dalyvaukite ta
me apvaikščiojime ir ragin
kite kitus darbininkus daly-

CHARLOTTE, N. C. — iš darbo Loray dirbtuvėj, 
I Gubernatorius Gardner, kuri priklauso Manville- 
1 konferencijoj su North Ca- Jenckes kompanijai. Jis 
i rolina tekstilės dirbtuvių yra unijos narys ir dirbtu- 
savininkais, svarstė planus, vėj dirbo varymui agitaci- 
kaip užslopinti Nacionalę jos tarp darbininkų už or- 
Tekstilės Darbininkų Uniją ganizavimąsi į uniją,
ir kitas darbininkų organi- nužudymo jo sesers kompa- 
zacijas, kurių vadovybėj nija sužinojo, kad jis yra 
yra komunistai. Jie svars-' aktyvis unijos narys ir pra
te, kaip panaudoti kapita- šalino jį iš darbo, grąsinant, 
listinius įstatymus ir teis- kad jeigu jis toliaus tęs sa
mus užgniaužimui darbi- vo darbą, tai jį gali patikti 
ninku judėjimo, kad neda- toks pat likimas, kokis pati- 
leisti darbininkams organi
zuotis. Jie priėjo prie iš-

ko jo seserį.

vedimo, kad reikia daugiau Komunisty Konferencija
naudoti valdžios legališką 

L (įstatymišką) mašiną prieš
darbininkus, nes fašistinis Fašizmą

■ teroras neduoda gerų pa-
■ sėkmių. Vienas iš tekstilės

dirbtuvių savininku atvirai __  __  ______________
pareiškė, kad fašistiniai tc-ipos Komunistų Partijų įvy- 
rorizmo būdai, kuriuos ko rugsėjo 17 ir 17 d. Svar- 
darbdaviai pastaruoju laiku 
naudojo prieš unijos orga
nizatorius ir kovojančius 
darbininkus, nedavė labai 
gerų pasekmių; už tai, esą, 
dabar reikia daugiau nau
doti legališkas priemones. 
Stuart Cramer, tekstilės i 
dirbtuvių savininkas iš Cra-į 
merton, sakė, kad darbda
vių konferencija su guber
natorium Gardneriu išdirbo 
planus, kurie, jie tikisi, “iš
vengs tolimesnius (mušei
kų) puolimus, del kuriu ko
munistai atsiduria kankiniu 
padėtyj ir būna gerai išgar
sinti.”

“Mes diskusavome daly
ką iš visų pusių, įstatymiš
ką žingsnį, terorizmą ir net 
karo stovį,” Cramer pareiš
kė. Jis sake, kad guberna
torius nusprendė neskelbti 
karo stovio del politinių 
priežasčių, bet ta priemonė 
bus naudojama, jeigu visi 
kiti būdai neduos gerų pa
sekmių.

“Mes nenorime šaukti 
specialę legislatures (valsti
jos seimelio) sesiją, jeigu 
hus galima be to taiką įves
ti,” sakė Cramer, pažymė
damas, kad šiuo tarpu nėra 
išleisto įstatymo prieš ko
munistus. “Nėra įstatymo 
North Carolina valstijoj, 
kuriuo policija galėtų lega- 
liškai sustabdyti komunistų 
susirinkimą,” dejavo jis. 
Bet, esą, ateity gali prisiei
ti sušaukti specialę legisla
tures sesiją ir išleisti įsta
tymą užslopinimui komu
nistų veikimo.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas planavo šią 
savaitę surengti čia masinį 
mitingą užprotestavimui 
prieš nužudymą Ella May 
Wiggins, bet svetainių savi
ninkai atsisakė parandavoti 
svetaines.

Wesley May, brolis nužu
dytos darbininkės Wiggins, 
antradienį tapo prašalintas

Kovai Prieš Austrijos

B E RL YN A S.—Konf eren- 
cija visų Centralinės Euro-

iliausia joj buvo svarstoma 
kovos būdai prieš gręsiantį 
fašizmą Austrijoj. Nutar
ta visais būdais remti Aus
trijos darbininkus kovoje 
prieš fašizmą.

Sovietų Technikinis In
žinierius Atvyko Į 

Seattle
SEATTLE, Wash.—Sovie

tų Sąjungos technikinis in
žinierius V. M. Tetliakovas 
atvyko čia iš Maskvos. Kuo
met čia atlėks orlaivis “Ša
lis Sovietų”, jis prižiūrės 
to orlaivio pertaisymą iš 
vandeninio orlaivio į saus- 
žemio orlaivį. Bus nuimti 
pontonai ir pritaisyti nusi
leidimui ratai.

Čia darbininkų ir įvairios 
kitos organizacijos, kurios 
simpatizuoja Sovietų Sąjun
gai, rengiasi iškilmingai la
kūnus pasitikti.

SIMLA, Indija.—Indijos 
parlamentas 67 balsais prieš 
14 antradienį priėmė pasku
tinį skaitymą apsivedimų 
biliaus, kuris uždraudžia 
merginoms apsivesti jau
nesnėms kaip 14 metų.

Connecticut Partneriam
Paskutinį šių metų pikni

ką rengia Southburio A. L. 
D. L. D. 225 kuopa (taime
rių kuopa) ateinantį nedel- 
dienį, 29 rugsėjo. Piknikas 
prasidės ryte.

Kalbės Draugijos pirmi
ninkas L. Prūseika ir dai
nuos Vilijos Choras iš Wa- 
terburio.

Kaip surasti tą vietą, jieš- 
kokite vakarykščios “Lais
vės” skelbimuose.

Visos valstijos lietuviai 
f armėnai ir ne farmeriai 
kviečiami į šį pikniką.

Rengėjai.
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J PURVINAS LAIVU SKANDALAS
nuo 
ku-

-Amerikos plieno, laivų statymo ir amunicijos fabrikantai 
^. pasaulinio karo užbaigos turėjo savo apmokamus šaldrus, 
i rie per kapitalistinius laikraščius varė nuolathię agitaciją už 

didžidusią karišką apsiginklavimą. To negana. Jie' trynėsi 
' , pę, Jungtinių Valstijų kongreso koridorius ir kurstė bei papir- 

^- kinėjo i senatorius ir kongresmanus balsuoti už naujų ir naujų 
J karo laivų statymą. Jie apdirbinėjo ir Amerikos laivyno admi- 
-^ rolūs ir armijos įtakingiausius generolus, kuriu] atsiklausia ša- 

lięs’ ministerija, kuomet eina kalba apie ginklavimąsi.
-ū < Dalis tų slaptybių išplaukė viršun ddbdr, kuomet tulaš neži

nomos praeities paukštis Wm. B* Shearer patraukė tieson ke- 
:'n lias plieno ir laivų statymo kompanijas. Jis reikalauja, kad tos 
*7 kompanijos atmokėtu] jam dar porą šimtų tūkstančių dolerių už 

jo patarnavimus plieno ir amunicijos korporacijoms. Jis iš tų 
korpbrącijų buvo jau gavęs dideles krūvas pinigų, kaip dabar 
paaiškėja iš tardymo, kurį veda senato komisija. Bet jam 
buvo dar negana, ir jis užvedė bylą prieš savo samdytojus.

Shearerį buvo pasisamdžiusios Bethlehemo Laivų Statymo 
^’Korporacija, Newport News Laivų Statymo Korporacija, New 
... York Laivų Statymo Kompanija ir tūlos kitos, kurios daugiau- 
-**sįa stato valdžiai karo laivus. Jos bendrai išmokėjo Sheareriui 
M $25,000 vien už darbuotę laike 1927 metų “nusiginklavimo” 

konferencijos Ženevoje, Šveicarijoje. Įvairiais kitais atvejais 
jam duota $18,000, $2,500, $2,000 ir kitokios pinigų sumos. 
Nei vieno iš tų išmokėjimų Sheareriui laivu] statymo kompanijos 
pęįtraūl^ė į savo knygas.

r Ženevos konferencijos metu Sheareris buvo gludžiausias drau- 
ir patarėjas Amerikos karo ekspertų ir politikierių, atsiųs

tų į tą konferenciją. Jis stiprino Amerikos atstovų dvasią, kad 
i? kariško laivyno klausime Jungtinės Valstijos nedarytų jokiu 
•y nusileidimų kitoms didžiosioms valstybėms; jis kaitino tuos savo 

sėbrus,' kad Amerikai yra lemta tapti galingiausia viešpataujan
čia valstybe, .ir jinai gali ir turi griežt pirmuoju srpuiku visam 
pasauliui.

: ■ Tačiaus, ne su kitokiais pasiryžimais į tą neva nusiginkla- 
į^itricį K9nFerei)čij4 atvažiavo ir kiti Amerikos kapitalo atsto- 

»t 'Lošdami; delei svieto akių, nusiginklavimo komediją, jie 
Ir^i' tėršjb tą 'patį tikslą: ^kitoms šalims įkalbinėki nusiginklayi- 

uiną, o Jungtinėms Valstijoms ginkluotis taip, kaip reikalauja 
Šięs šalies imperializmas.' 1 Tąja mipčia gyveno Amerikos val
džia kaip prie prezidento Hardingo, taip prie Coolidge’iaus ir 
dabar prie Hooverio, nežiūrint saldžių šnekų apie ginklavimosi 
aprįbojjmą, nepaisant- visų veidmainingų vardan to įvykusių ir 

’’da^r naujai šaukiamų tam konferencijų.
* Bet, šiaip ar taip, Sheareris jaučiasi, kad jis buvęs dideliu 
veiksniu, prisidėjusiu prie Ženevos “nusiginklavimo” konferen- 

^cijos pakrikdymo. Ačiū tam Amerikos plieno ir laivų statymo 
kompanijoms pasidarę $740,000,000 daugiau biznio iš valdžios. 
Tai, girdi, vyriausiai per mano pasidarbavimą ir Jungtinių 
Valstijų kongresas nutarė statydinti 8 (po 10,000 tonų) šar
vuotlaivius ii’ tęsti naujų karo laivų programą iki penkiolikos 
šarvuotlaivių, kaip kad Sheareris rašė vienai iš minimų kom
panijų 1928 m. sausio 30 d.

Bet Shearerio ir kitų stambiojo plieno biznio apmokamų agen- 
jjhtų veikimas ėjo ne tik srityje karo laivyno, bet ir pasažyrinių 

ir prekybos laivų statybos srityje. Iš dabartinio kamantinėjimo 
'senatinėje komisijoje pasirodo, kad tiems agentams mažių ma- 

įty&ausia buvo įduota bent $140,000. Iš tų ir, suprantama, dar 
*rKol kas nežinomų pinigų sumos buvo “fundijama” senatoriams 

kongresmanams; jais buvo papirkinėjama šios šalies įstaty- 
"5 xnų leidėjai. Taip kongresas ir nubalsavo suteikti $250,000,000 

. ilgalaikės paskolos, su kuo mažiausiais nuošimčiais, pasažyrinių 
prekybos laivų statymo kompanijoms, priimdamas vadinamą 

Jone White bilių 1928 m. gegužėje. Ir šį bilių pasirašė prezi- 
< - dentas Coolidge tą pačią dieną, kada jis atmetė McNary-Hau- 

gfeno bilių, reikalaujantį iš valdžios $250,000,000 paramos far- 
i--meriams. Prezidentas, vadinasi, irgi buvo apdirbtas.

Plieno ir laivų statymo kompanijos, be abejo, ir toliaus būtų 
^mokėjusios po $25,000 ar daugiau Sheareriui, sulig sutarties; 
X^et • jis pasirodė vėjo malūnas ir nepasitikimas. Jos pasijuto 
5 priverstos nutraukti su juom ryšius ir pervedė dalyką į rankas 
^jSavd, gabiausių advokatų. Bet vis tiek jau buvo perVėlu. Tas 

purvinąs biznis atsidūrė teisme. 1
* ^ąĮsid&iįė. nejauki! ir prezidentui Hooveriui ir kitiems Wash- 

Yeingtono ponams, kad per civilį teismą galės iškilti parsidavimas 
j 44gšJ;i]jų yalįininkų, senatorių ir laivyno bei armijos galvų, 

•į Jp&del- tAs skandalas liko, pavestas tyrinėti mažai senato komi- 
į kurioj negardžiausi dalykai bus paslėpti.
ifv’Ęethlehemo Pieno Korporacijas galva Ch. Schwabas ir kiti 
^.^įiėarerio samdytojai nusiplauja .ankas senatinėje komisijoje;

sakosi nieko apie tai nežiną. Schwabo atsakomybę imasi ant 
. r savęs jo kompanijos samdinys vice-prezidentas Wakemanas, 

“ kuris prisipažįsta padaręs kvailybę. Panašiai ir Fr. P. Palenas, 
^Samdinys vice-prezidentas Newport News Laivų Statymo Kom- 
i panijos. Tikrieji kaltininkai, korporacijos savininkai priden- 
I graibi, ir jie gausingai apmokės savo vice-prezidentams už pri- 
Į /dėmimą kaičios. Viskas bus taip sutaisyta, kad skandalo stor- 
’ galis kris ant avantiūristo Shearerio.

Sertatinės gi komisijos tardymas paslėps bjauriausias supu- 
Į vimo votis valdžios ir imperialistų šeimynoje. O tuo pačiu žy-
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APŽVALGA
Antrasis Internacionalas 
ir Fašizmas Į

Chicagiečių ; draugų ’“Vil
nis” analyzuoji santikius 
socialistų su fašistais. Dien
raštis nurodo, kad tūlos so
cialistinės partijos jau gry
nai išfašistėjo, kitos dar te
bėra fašistėjimo procese, ir 
nurodoma: . .

‘ i ■ ’ 1 . !

, Lenkijos Socialistų « Partija 
pilųąi sufąšistęjųs —j ji netgi 
stovi priešakyje organizavimo 
kruvinu] pogromų' prieš ‘revo
liucinius darbininkus ir vals
tiečius, ypač komunistus. Vo
kietijos Socialdemokratų Par
tija1 stovi priešakyje teroro' 
prieš' darbininkus. « Daėjo; iki 
to, kad net panaikino Tarp
tautinę Darbininkų: 'šventę ir 
be atodairos šaudo darbinin
kus, kuomet jie lįando išeiti į 
gatves, paminėjimui savo 
šventės, čia turime pavyz
džius augštai išsivysčiusio so- 
cial-fašizmo.

Bet, iš antros pusės, Angli
jos socialistinė Darbo Partija 
dar tebėra pirmam laipsnyje 
social-fašizmo. , Jos teroras 
kol kas atkreiptas vyriausia 
prieš kolonijų žmones, kaip 
Palestinoj arba Indijoj.
Priėjęs prie Amerikos so

cialistų partijos, laikraštis 
suranda, kad ir joje jau ma
tosi social-fašizmo ne tik 
gemalų, bet

A. S. P. social-fašizmas yra 
pasiekęs .gana L|ugštą laipsnį 
—daug augštesnį, negu dau
gelis iš mūsų įvertiname. Juk 
teroras prieš revoliucinius 
darbininkus socialistinėse rub- 
siuyiUj unijose d^ųg kruvinę^-, 
nis, negu bile kuriose kitose 
senose unįjose,. kurii^ sociališ-

ELIZABETH, N. J MINTYS IR FAKTAI
Aušros Draugijos susirinki

mas įvyko rugs. 6 d. Po per
skaitymui protokolo, sekė į- 
vairių komisijų bei. atstovų 
pranešimai. Tarp. Darb. 
Apsig. atstovas pranešė, kad 
vietinė kuopa' veikia kaip ir 
paprastai. Taipgi pareiškė, 
kad draugai bei draugės skai
tytų darbininkiškus laikraš
čius ir tėmytų Gastonijos dar
bininkų kovą su išnaudotojais. 
Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas hiato, kokią žiaurią ko- 

|vą veda pietų darbininkai. 
Pietuose darbininkai buvo ne
organizuoti, todėl bjauriausiai 
buvo išnaudojami. Gyvenimo 
sąlygos privertė darbininkus 
skelbti kovą savo išnaudoto
jams'. Darbininkai, paskelbę 
streiką, pradėjo'organizuotis į 
Nacionalę Tekstilę Darbinin
kų Uniją. 1 Darbdaviai, prisi- 
samdę mušeikų gaują ir su po- 

v >.i L . .. . licijos pagelba, užpuldinėja 
,tų. Sąjungoje gaminti JU- darbininkus nakties laike, 
džiai turėjo didelio pasise-į žiauriausiais būdais persekio- 

Re- ja ir net šaudo. Draugai dar
bininkai! Mūsų pareiga gel- 

įbėt Gastonijos darbininkus to
kioj, sunkioj kovoj. Jie laimės 
kovą ir mes laimėsime; jie 
pralaimės, ir mes pralaimėsi-

T

me, kalbančiųjų judžių.

Tam i tikrose laboratorijose 
Leningrade ir Maskvoj yra 
daromi tam tikri bandymai ir 
atliekamas prirengiąmasai 
darbas. Visos techniškos sun
kenybės bus nugalėtos. Rei
kalingi nauji įrengimai, kino 
fabrikų pertvarkymas, i Mask
voj buvo sušauktas vifjos Są
jungos kino organizacijų pa
sitarimas. Kino, pertvarkymo, 
reikalams organizuotas ; fon
dai iŠ50'0J)00 rublių. ‘{Visuo-i 
še' >tu'o'se darbuose dalyvauja 
ir, B ei goslų po (Baltarusijos 
valstybinė kino organizacija).
Tai bus vėl didelis žings

nis pirmyn! Iki šiol $ovie-

kimo , visam pasaulyj, 
voliucija ir naujai besitve- į 
rianti draugija jiems tarsi 
suteikė naują sielą. Kalban
ti judžiai rusų kalba*, aiš
ku, neturėtų tokio pasiseki- me. 
mo tose šalyse, kur mažiau’ 
vartojama rusų kalbą, bet 
pačioj Sovietų Sąjungoj tai 
būtų dar didesnis žingsnis 
prie pakėlimo liaudięs ap- 
švietos. ;

. tai , nekontrpliujoja.j. SpnęiL 
moteriškų drapanų siuvėju] 
unija jir Amalgameitų r.ubstu
vių unija šiandien yra papras
tų, atvirų fašistinių chuliga
nų rankose. Visokia šiose uni
jose demokratija tapo senai 
panaikinta. Ginkluoti socialis
tiniai razbaininkai viską nuta
ria ir viską pravaro.

O dar ryškiau social-fašiz- 
mas Amerikos Socialistų Par
tijoje pasirodė pogromuose 
prieš žydus komunistus. Par
tijos žydų organas “Forward” 
atvirai agituoja prie chuliga
nizmo prieš- darbininkus. Už
puolimai ant komunistų “Frei
heit” raštinės buvo diriguoja
mi socialistų.

Paėmus g i lietuviškus 
“pažibas,” “Keleivį” su 
“Naujienomis”, matysime, 
kad jie tik žodžiais kaip ka
da veptelia prieš fašistus, o 
savo darbai^ yra pilni fašis
tai. Jie džiaugėsi' del “Vil
nies” raštinės padegimo; 
džiaugiasi žydų fašistų puo
limais ant kopiunfstų; jie 
SLĄ sudarę. bendrą frontą 
prieš komuriistii's ir visus 
pažangesnius darbininkus.

' 1 . : Į ’ ’ ■ ■ ' i ■

Kalbanti Judžiai F
Sovięhi Sąjungoj

' *J J •* ** 'j t i*1

“Raud. Artojas” praneša, 
kad Sovietų Sąjungoj ruo
šiamasi prie gaminimo šne
kių, arba, kaip mes vadina-

Nesusišneka del Plečkaičio
Kokis supuvimas1 ir su- 

kliurimas viešpatauja soci
alistų partijose, galima 
spręsti kad ir ;del Plečkai
čio “judėjimo”. į Kaip žino
ma, Lenkijos socialdemo
kratų partija Plečkaitį ir jo 
sėbrus rėmė ir teberemia. 
Bet kada Plečkaitis pįakliu- 
Vo Vokletij6h ir tenį įsako
ma, tapo suimtas drauge su 
keliais; safo. pasekėjais, tai, 
pasak Eltos, Berlyno “Vor- 
w a e r t s ” (socialdemokra
tų organas) pareiškęs, jog

tai buvo beprotiškas mėgi
nimas su saujele žmonių nu
versti vyriausybę. Plečkaitis, 
kuris iš pradžių pabėgo Vo
kietijon, jį pažinojusiems Ber
lyne padaręs aklo fanatiko 
įspūdį. Jam paprastai priki
šama, kad jis savo sumany
mą pradėjęs vykdyti nepakan
kamomis ir netinkamomis 
priemonėmis ir savo lengvapė
diškumu statęs į pavoju] savo 
bendraminčių gyvybę ir lais
vę. Todėl jo pašalinimas iš 
partijos centralinio komiteto 
buvęs teisus ir reikalingas 
darbininkų judėjimo intere
sams.
Bet gi Lenkijos socialde

mokratai to nemato, ką pri
kiša Vokietijos šeidemani- 
niai. Kodėl? Bus labai aiš
ku, jei mes turėsime ome- 
nyj sekantį: Plečkaitis dir
ba Lenkijos fašistų ir im
perialistų naudai, todėl jis 
yra tinkamas ir mylimas 
Varšavog socialdemokra
tams. Vokietijos, s.ęėialde- 
mokratai, būdami viršūnėse 
savo buržuazinės valstybės, 
visais būdai!sI: hOfėdafti pa
sitarčiau ti sa%1 buržuazijai 
ir bijodami, kad nesušpprė- 
tų Lenkija—Plečkaitį smer
kia. Tie žmonės gina Kiek
vieni savo buržuaziją; (

balo gausingiausias šaltinius Sinclairiui ir Doheny’ui. O dabar 
štai ir naujas — ląivų statymo skandalas. Bet, žinoma, tai dar 
toli gražu ne viskas. Net New Yorko Worldas rugs. 24 d. sa
ko: jeigu ištikro patyrinėtum, tai atrastum įvairius kitus stam
biuosius, biznius, kurie ap.dįrį)inėjo bei apdirbinėja Washingtono 
kongresą ir valdininkus savo naudai.

Tai Vaizdas “demokratinės”, “žmonių” valdžios Amerikoj. Bet 
■ tai ir paskatinimas darbininkams domingiau pažiūrėti į 'Ameri-

Priešfašistinio veikimo atsto
vas nedalyvavo susirinkime, 
todėl ir raporto nebuvo.

Kom. rengimo kum. Mockui 
prakalbų pranešė, kad Moc- 

Aušros 
šio

kus sutinka kalbėt 
draugijai apie pabaigą 
mėn. arba pradžioj spaliu] mė
nesio.

L. L. Namo Bendrovės at
stovas pranešė, kad per pra
eitus 3 mėn. bendr. liko pelno 
virš $200. O kas link tvar
kos bendr. bei susirinkimuose, 
tai didesnės betvarkės negali 
būti. Pati valdyba daro di
džiausią betvarkę. Bendr. se
kretorius K. Brazaitis užrašo 
į' protokolų' knygą tą, kas ir 
nebuvo tarta šėrininkų. Mat, 
'to reikalauja bend, politiniai 
Šmugelninkai (direktoriai), 
štai paVyzdis i Praeitame 
bendr. šėrininkų susirinkime 
rezoliucija nųp Aušros Drau
gijos, per direktorių nachališ- 
kuma, nebuvo leista balsuoti, 
o betgi sekr. Brazaitis proto
kolai! užrašė, jog direktoriui ir 
šėrininkų susirinkimai rezoliu
ciją 'atmetė; Tą patį padarė 
ir su sąskaita nuo A.L.D.L.D. 
54-tos kp. ir T. D. A. 8 kuo
pų, kurios buvo prisiuntę. ant 
$25 už nuostolius prakalbų, 
kuriuos padarė bendr. direk
toriai. Taip pat direktoriai 
sukėlė betvarkę ir neleido šė- 
rininkams balsuoti, nes gerai 
žinojo, kad šėrininkai būtų nu
balsavę užmokėt visus $25. 
Čia taip pat sekr. į protokolą 
užrašė, kad būk tai šėrininkų 
susirinkimas nutarė 
tik $5, vieton $25.
didesnio nachališkumo ? šėri
ninkai, ar jūs matote, kaip di
rektoriai elgiasi su jūsų teisė
mis ?

Drešeris, Bernotas ir But
kus pyksta, kam apie jų na- 
chališkumus rašo. Drešeris 
pyksta, kam jį pavadino pra
voslavu. ■■ Juk tu pats žinai, 
jeigu nėši prąvoslavas, tai sta- 
ravieras, todėl neverta pykti.

Keisčiausia pasirodė, tai K. 
Bernotas. ‘.Vieton išduoti ra
portą abie finansų knygų sto- 
v.įį^jis 'ėmė bolševikus plūsti, 
kam; jį '^prilygina prie šy'ęntos 
^ąg’dalęnos. Jissakosį, ka'd ne- 
jsąs’ ;Verįas šventos .Magdės. 
Mėiš^ią, toji bubą buvo geres- 
įnėjįž įį. ' Ak tu tamsiausias 
davatkine! Pasiskaityk šven
tas savo Magdės gyvenimą, tai 
pamatysi, 
Vedė. ’

užmokėt
Ar reikia

Japonija taisosi ant Man- mą penkių njetų planą ant 
džurijos gelžkelio taip, kaip žymaus laiko, užduos smū- 
savo name. Budavoja nau- gį religijos prietarams ir tt. 
jas stotis, viešbučius ir tt. Bet nereikia manyti, kad 
Ir kapitalistinio didlapio SSRS, darbininkai negaus 
“New York Times” korės-! 
pondentas sako: “Jeigu 
Chinija pabandytų pakarto
ti tą linkui Japonijos gelž
kelio, ką ji padarė su SSRS 
gelžkelių (reiškia, jeigu užr 
griebtų), tai.Chinija ant ry
tojaus jau turėtų karą.” 
Tai tikra tiesa. Nei jokia 
kita valstybė, ir dar būda
ma galingesne už Chiniją,; 
negalėtų, pakęsti to, ką vis 
nukenčia SSRS. Nes Sovie-'Į ________ o__ , . ...... ....
tų Respublikų Sąjungą de- ruduo, o paskiau žiema. Ar 
da visas pastangas, kad tik galvojate, draugai, apie sa- 
išvėngus'karo, kad tik iš-.................
vengus kraujo sėjos.

♦

kurstoma

poilsio, kad jie dirbs per iš
tisus metus aplinkui, visai 
ne. Jie kaip turėjo nuo 36 
iki 48 valandų kas savaitė 
poilsio, taip ir turės. Tik 
tas bus skirtingomis dieno
mis. ' Vienų poilšis prasidės 
pirmadienį ir baigsis su ant
radienio Vakaru, kitų poilsis 
prasidės antradienį ir baig
sis su trečiadieniu ir tt.

• r , * * *
Vasara baigiasi, artinasi

* *
Imperialistų

Chinija visaip provokuoja 
kara prieš SSRS. Tuom pa
čiu kartu savo šalyj turi

vitarpinį lavinimąsi? Jeigu 
ne, tai blogai.

D. M. šolomskas.

PITTSBURGH, PA.
Pas mus su darbais labai 

blogai. Jei kas nors darbą
apie 50 milionu badaujan- sauna tai skaitosi naujiena.

A ». j » rnilzin likotic Izo/i hnc dov
čių žmonių. “New York Ir reikia tikėtis, kad bus dar 

blogiau, nes dabar daugelis
Times” korespondentas 30 darbininkų nuo ūkių suvažia- 
d. liepos rašė, kad vien vo į miestus ir todėl bedarbiui 
Karisu provincijoj iš 7,000,- 
000 gyventojų apie 3 milio- 
nai badauja. Atsirado bai
sios ligos. Tas korespon-. 
dentas sako: “Žmonės, ei
nanti keliais tartum geroj 
sveikatoj, griūva ir miršta. 
Kūdikiai žaidžianti krinta 
ir į minutę 
Darbininkai 
darbo.” Bet 
respondentas 
Chinijos valdžia nesirūpina 
ten pasiųsti daugiau dakta
rų. Ta Chinijos valdžia, 
kurstoųia imperialistų, ren
giasi karau, perka iš Ame
rikos 1 300,000 kareiviams 
blanketų, amunicijos ir ka
ro orlaivius. Perka orlai
vius ir iš Francijos. Ji ren
giasi karan prieš SSRS. 

* * *

laiko miršta.
miršta prie 

tas pats ko-
tęsia, kad

skaičius pasididino. Taipgi ii’ 
gelžkelių kompanija atleidi'- 
nemažai darbininkų. Darbi
ninkai pasakoja, kad kompa
nija darbo turinti užtektinai, 
bet daugelį darbininkų atlei
do.
prie mažinimo užmokesties. Ir 
dabar darbininkai gauna to
kias algas, kad prie tokio pra
gyvenimo brangumo negali 
pragyventi. Už geresnės mė
sos svarą reikia mokėti nuo 60 
iki 75 centų, o kuomet nueini 
į dirbtuvę, tai darbdavis nesi- 
sarmatina pasiūlyti nuo 25 iki 
30 centų į valandą.

Matomai jau rengiasi

kokį ji gyvenimą

Aušros 
sirinkimAs
L. L. Name, 269-73 Second St
8-tą vai. vakare.

Aušros Draugijos Koresp.
V. K. Sheralis.

Draugijos sek. su- 
įvyks spalių 4 d.,

čia .numirė; lietuvis Balčiū
nas, kuris sirgo virš metų lai
koj - Apie dpšynts,' nletii atgal 
riūmirė’To ‘moteris ‘iVljis pasili
ko su ketvertu vaikų. Dabar 
tie vaikai pasiliko našlaičiais 
dar didesniame varge.

Kuomet velionis sirgo , tai 
gydytojai užklausė, kur jis dir-

Tv oodo r |b°- Pasakius, kad dirbtuvėj,Is SSRS atvyksta šalis I]{ur malamos sausos plytos su 
Sovietų” orlaivis su ketu-1 
riais lakūnais. Dabar dar 
apie jo sunkią kelionę ma
žai rašo kapitalistiniai laik
raščiai, bet jie bus privers
ti rašyti, kada Sovietų spar
nai skris nuo San Francisco 
į New Yorką, per Jungt. 
Valstijų žemę. Tuo laiku 
daugiau kalbės ir darbinin
kai (amerikiniai) apie tai. 
Susipratusių darbininkų 
pareiga yra prisirengti ir 
išnaudoti progą, supažin
dinti angliškai kalbančius 
darbininkus ne vien su or
laivio sunkia kelione, 
tyrus ir 
retai pasirodo laivas, bet ir 
aplamai su SSRS tvarka ir 
tenykščiais darbininkų rei
kalais.

* *
Į i Tryliktąjį Fiziologijos 

kongresą Hdfvard Medici
nos Universitetan, Boston, 
Mass., ‘ suvažiavo pasaulio 
didžiausi medicinos žinovai. 
Atvyko-ten ir senelis profe
sorius Dr. Ivan Pavlov iš 
SSRS. Tai 80 metų žmo
gus. Jis nenusigando “žmog- 
ėdų” bolševikų. Jis, kaip ir 
tūli kiti profesoriai, pasili
ko, ir nieko blogo neatsiti
ko. Veltui “Tėvynė” ir ki
ti fašistiniai laikraščiai tau- 
zina, kad SSRS neliko nei 
vieno mokyto žmogaus. Jų 
ten yra. Tik SSRS priešai 
akli ir nemato. Aklas 
“T.” redaktorius. * * *

SSRS įvedė 7-nių 
darbo savaitę. > Tas

stiklais ir išdirbo 20 metų, gy
dytojai atsakė, kad tu jau se
nai turėjai numirti, nes tos 
dulkės labai pavojingos žmo
gaus sveikatai ir daugelį ten 
dirbančių darbininkų be laiko 
nuvaro j kapus. Bet darbda
viai į tai nekreipia domės, jie 
žiūri, kad tik daugiau turto 
susikrovus.

Po Pittsburghą lakstė S. L. 
A. generalis organizatorius 
Žukas su prakalbų maršrutu. 
Bet jam geriausiai pavyko 
šiaurinėj dalyj, nes ten susi
rinko publikos net keturi ir 
kalbėtojas sudarė penktą. 
Tarpe jos buvo vienas iš sveti-

pei’|nios kolonijos, tai Bakanas. 
vandenynus, kui’!TodeI apsidairęs ir paskui pa

sispaudęs uodegą, išdūmė.
Nuo Krosnos Cilto.

Rezoliucija Gastonijos 
Streikieriu Reikalu

Kadangi turčių, klasė pasi
ryžo 16 Gastonijos. streikieriu 
.sudeginti gyvybes elektrikos 
kėdėj, o kitus pasiųsti ilgiems 
metams kalėjimo, tad A. L. 
D. L. Dl XII Apskričio laiky
toje konferencijoje liepos 28 
d., 1929 m., Binghamton, N. 
Y., raginam visas A. L. D. L. 
D. kuopas ir visus darbinin
kus mainierius griežtai protes
tuoti prieš pasikėsinimą nu
žudyti 16 draugų ar įkalinimą 
ilgiems metams katorgos. 
Mes ‘raginame rengti visur 
masinius mitingus ir dalyvau
ti juose, veikti visokiu būdu, 
kad tik išplėšus iš kapitalisti
nių rankų mūsų klasės kovo
tojus. Aukokite ir rinkite au
kas Tarptautiniam Darbinin-

11’|kų Apsigynimui. Tik darbo 
i žmonių balsas ir spėka išgel- 
ibės tuo draugus nuo elektros 

dienu S1‘i°v^ sudeginimo.
suma

DARBININKŲ
KALENDORIUSj galima bus paskleisti blofas, būk Amerikos vyriausybė ti-1 kos Komunistų Partiją, kuri viena .tiktai težįųrį darbo: minių

- kr^i rtjpinąsi nusiginklavimui ir todėl tarkuoja tuos, kurie ve-' reikalų; kuri vienai pasako tiesą, kad kiekviena demokratinė ar ■ 
„r, q po priedanga tų blo- kitokia buržuazijos valdžia yra tiesioginiai arba netiesioginiai F

fo dOmų bus ginkluojąmasi iš pasiutimo ir “su gera sąžine.” |nuperkama kapitajistų, kuriu viįšpątąyimą pręl^tąriatas Itegalės Rugsėjo 26 d.:
tebedvokia .Tea Pot Dome ir Navai žib<lčv ^anįalągp^u- j‘nųįuotl FtikO įeiUnKisinęrevoliticihį savo kJv^F vadovaujamą • —Nutiesimas pirmojo ' gėlė

liame įsivoliojo keli ministerial, nuŠmugeliuodami valdžios ži- Komunistų Partijas. ............................

* _ . .. .
J dė propagandą už didesnį ginįklavimąsi.

fb dūmifbus ginkluojąmasi ii pasiutimo ir “su gera sąžine.”

ižinkelio Anglijoj, 1825.
žins hetFant 25% bedarbių į 
skaičių, pagreitins įvykini-

Komitetas: •
M. Žaldokas, 
Stanislovaitis, 
Tarnu lai t is.
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Ketvirtad., Rugs. 26, 1929

A. L D. L D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
1G. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ LITERATO ROS 

DRAUGIJOS I APSKR.
KUOPŲ ŽINIAI

tis rengimu Senam Vincui 
maršruto, kuris atvyks pradžioj 
lapkričio ir bus jam surengtas 
platus maršrutas.

LAISVE! Puslapis Trečias

HARTFORD, CONN

Gerb. Draugai:
Artinantis žiemos veikimui, 

būtinai reikia pradėti daugiaus 
veikti organizacijos didinimui. 
Dabar kaip tik laikas prisi
rengti prie vajaus mėnesio, 
kuris prasideda su spalių 1 d., 
1929 m. Apskričio planai dė
lei veikimo yra sekanti:

(1) Spalių 13 d., 10 vai. 
ryte, “Vilnies” svetainėj, šau
kiama A. L. D. L. D. I Apskri
čio kuopų delegatų konferen
cija aptarimui žieminio veiki
mo. Visos kuopos pasisteng- 
kit išrinkti delegatus, pagal 
konstitucijos nurodymus.

(2) Jeigu jūsų kuopa dar 
nepasimokėjus už 1929 metus 
į apskritį mokesčių, užsimokė
kite. Į apskritį reikia 'mokėtit 
5c nuo nario į metus.

(3) žiemos sezonui užėjus, 
turi kuopos labiaus platinti li
teratūrą. Jeigu jūsų kuopa 
neturi išrinkus literatūros a- 
gentą, tai išrinkit dabar. Pla
tinki! Lietuvos draugų leidžia
mą “Balsą,” “Komunistą,” Le
nino raštus, kurie dabar gali
ma gauti 17 knygų už $5.90, 
ir “Vilnies” ir “Laisvės” išleis
tas knygas. Bet už vis dau
giausia dėkite energijos šiame 
vajuje, kad gauti daugiausia 
“Laisvei” ir “Vilniai” skaityto
jų-

(4) Vajaus mėnesį reikia 
surengti prakalbas. Kalbėto
jų iš kitur netraukiam, todėl 
pasirinkit iš vietinių. Be to, 
kur nėra T. D. A. kuopos, A. 
L. D. L. D. kuopa turės rūpin-i

137 Kuopos Nario F, 
Adomonies Žmona
MONTREAL, CANADA

11d. rugsėjo pasklydo bai
si žinia apie nusižudymą Onos 
Bulovaitės-Adomaitienės. Tra
gedija įvyko prie mažos jos 
dukters, nesant namie vyrui ir 
kitiems šeimynos nariams. Mo
teris peiliu persipjovusi sau 
gerklę ir ją suėmus nuėjus lo
von be riksmo krito negyva. 
Dukrelei, norėjusiai išgelbėti 
motiną, traukiant peilį sužei
dė ranką. Nusižudymo prie
žastys neaiškios; kalbama, 
kad ji sirgusi nervų suirimu 
(neurastenija). Nusižudyti 
rengtasi senai, tai buvo paste
bėta, bet nesuprasta aiškiai. 
Už savaitės, beviešėdama pas 
draugą Čeponį, sakiusi, kad, 
“šiandien aš pas jus ant ba
liaus, o kitoj savaitėj jūs būsit 
pas mane ant 
išsipildė.

Kiek aš ją 
kitų girdėjau,
vo tikinti, rodos, iš labiau pa
siturinčių kilmės, atrodė gyva, 
rimta, tvirtos valios ir šiaip 
draugiška kalboj, bet sykiu ir 
greit susijudinanti, lyg labai 
nervuota ir tam panašiai, kas 
reiškia, kartaus gyvenimo pa
sekmės nubaigusios stumti ją 
prie saužudystės, suardant 
sveiką prigimtą organizmą, ne
beįstengiant išlaikyti proto ir 
nervų kontrolės. Jau prie page
rėjusių gyvenimo sąlygų tds, ro
dos, neturėjo įvykti, nes visi 
gyvenimo sunkumai tapo per
galėti. šeimyna 
riausia duktė ir 
mokslą ir jau 
duoną. Vyras,
vis, uždirba 75c į valandą, 
apie $60 į savaitę.

Taigi ne ekonominė padėtis, 
jau sunkiai pergalėta, o kitkas 
pagimdė saužudystę, kurios 
priežastys glūdi baisiame ir 
žiauriame kapitalistiniame su
rėdyme visos darbo klasės, ku
rios nariai dar jaunystėj su
ardo savo jėgas ir visą orga
nizmą sunkioj ekonominėj ir 
politinėj kovoj už duonos kąs
nį, už tos menkos gyvybės pa
laikymą ir už šeimynos išauk
lėjimą.

baliaus,” kas ir

pažinau ir nuo 
tai moteris bu-

išauklėta. Vy- 
sūnus užbaigę 
užsidirba sau 
kaipo šaltkal-

(5) Kuopa turi pasirūpinti kandžių, 
rengimu prelekcijų ir lavini- Pf1/ 
mosi vakarų. Apie tai kuopa nijos 
turi apkalbėti ir paskirti die- 
nas.
savaitės prėlekcijas Chicagos 
ribose, o tolimesnės kolonijos 
pagal išgalę. Kuopos turėtų 
išrinkti komitetus tam darbui 
ir tie susitarti su apskričio 
valdyba del prelegentų ir die
nu.

(6) Jeigu jūsų kolonijoj dar 
nėra dirbamas jaunuolių or
ganizavimo darbas, tai turit 
tuojaus pradėti. Apkalbėkit 
dabar, kokiais būdais geriau
sia pradėti veikti.

(7) Kurios kuopos neišgali, 
del finansų trūkumų, rengti 
prakalbas, tai praneškite ap
skričio valdybai, ji pagelbės. 
Pagelba bus teikiama toms 
kuopoms, kurioms 
linga.

(8) Kiekvienai 
siunčiame raportų 
rią malonėkit išpildyti ir pri
siųsti prieš konferenciją, kad 
pagal tuos raportus būtų gali
ma sudaryti platus raportas 
apie mūsų kuopų stovį. Pri- 
siųskite greitai, kaip galite.

(9) Šitoj konferencijoj bus 
renkama valdyba del sekamų 
metų, todėl apkalbėkite, kas 
geriausiai tiktų į-sekamų metų 
apskričio valdybą ir instruk
tuokite delegatus už juos bal
suoti.
A.L.D.L.D. I Apskr. Valdyba:

Nedėlioj, 15 d. rugsėjo, L. 
D. S. A. 18 kuopa buvo pa
rengus draugišką išvažiavimą 
drg. P. Juškos sode, Bloom
field, Conn. Diena pasitaikė 
labai graži, tai susirinko pusė
tinai didelis būrys svečių ir 
visi išrodė linksmais. Vėliaus, 
susėdus prie stalo, laike už- 

pirmininkė 
paaiškino apie 

streikuojančių

trum- 
Gasto- 
audėjų 

sunkią kovą, kurią jie veda su 
ir pa

prašius aukų, ten susirinkusie
ji gausiai aukojo. Smagu bū
ti būryje žmonių, kurie atjau
čia darbininkiškam judėjimui.

Kuopai liks keliolika dole
rių pelno. Mat, draugai Juš
ka ir Urbonas atlyginimo už 
sodą ir triūsą neėmė, sakė au
koja del darbininkų reikalų. 
Rengėjos už tai labai dėkin
gos, ypatingai drg. Juškai, nes 
jis daug triūso padėjo prireng
damas stalus ir vietą dej šo
kių.

Patartina rengti kas dvi audinyčių savininkais, i

bus reika-

kuopai pa- 
blapką, ku-

M. Bacevičius, Sekr.

Rengkites Prie Vajaus!
-- —..... M------------------------------ —--- --------- ~

“LAISVĖS'’ VAJUS PRASIDĖS SU 1 DIENA SPALIO 
IR BAIGSIS SU 15-ta DIENA LAPKRIČIO

Vajus yra gavimui “Laisvei” daugiau naujų skaitytojų. Kad sėkmin
gai gavus naujų skaitytojų, direktoriai nupigino naujiems skaitytojams 
“Laisves” prenumeratą vienu doleriu. Regularė “Laisvės prenumeia- 
ta metams yra $6.00, pusei metų $3.00 ,

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

Aukojo sekanti:
J. Beržinis $2; po dolerį— 

J. Ivanauskas, M. Penkaitienė, 
C. Klauza, M. Nigžentai- 
tienė, M.~ Kazlauskienė, B. 
Muleranka, S. Makaveckas; 
po 50c—J.xValun, J. Kazlaus
kas, P. Krikščius, J. Margai- 
tis, J. Balčiūnas, J. Pilkaus
kas, J. Jurkūnas, K. Surkus, 
V. Staugaitis, A. Totorelis, A. 
Ramoška, M. Krikščiuvienė, 
J. Dagilius, O. Vilkiūtė, M. 
Kvedarą, J. Veiveris, Agota 
Dagilienė, Qua šurkienė, M. 
Grabauskienė, M. Barkus, M. 
Margaitienė, M. Baltulionienė, 
J. Penkaitis T. Petkus. Viso 
surinkta $21.95. O. G.

WINFIELD, LA.

Čia randasi tik trys lietuvių 
šeimynos. Dvi užsiima ūkinin- 
kyste ir viena užlaiko kalvę, 
žemė čia gera, todėl ir gyven- 

_ ___ ____r_______________ _ ti galima. Bet apię kokį nors
kaipo pašaras kanuolėms ka-j veikimą jau negali būti nei 
re už jų Reikalus, vienykimės kalbos, nes mažai turime He
be tikybos, tautos ir rasės skir
tumo, po nekaltai pralietais 
proletariato kraujais nudažy
ta raudona vėliava,vadovau
jant vieninteliam ištikimam 
darbo klasės vadovui—Komu
nistų Partijai. Stokime į A. 
L. D. L. Draugiją, ruošdamies 
prie darbo klasės išvadavimo 
iš po kapitalizmo jungo, per 
darbininkišką apšvietą ir su
vienijimą darbo jėgų į plieno 
kumštį, užduodant tarptauti
niam kapitalizmui paskutinį 
mirtiną smūgį pasaulinėj pro- gaiš irgi pilnai nepasitiki, 
letarų revoliucijoj. Tegul mū
sų kerštas išsilies ant viso že-Į 
mes kamuolio už mūsų tėvų 
ir pratėviu. draugų ir šeimynų 
narių mirties kančias, tiesio
giniai paeinančias iš to surė
dymo, kurį turėsime sugriauti 
iš pat jo pamatų ir ant jo 
griuvėsių atstatyti vieną visa- 
pasaulinę darbininkų tėvynę 
—Sovietus, kurie tik vieni už- 
kirs kelią žmonijos kančioms 
ir priežastims saužudysčių.

Laidotuvės įvyko 14 d. rug
sėjo, 3 vai. po pietų, į kurias I 
susirinko nemažai draugų ir 
artimesnių žmonių. Vainikai 
buvo nuo L. S. ir D. Draugi
jos, nuo draugų ir pažįstamų. 
Lydėjo septynios mašinoš. A- 
belnai, laidotuvės, kaipo orga
nizuotos šeimynos, įvyko su 
draugų atjautimu, patarnavi
mu ir tt., ir buvo pavyzdingos, 
kas labai skiriasi nuo neorga
nizuotų narių. Todėl visiems 
reikia burtis į A. L. D. L. D., 
būti jos nariais ir ištikus ne
laimei, vieni kitiems padėti, 
ištiesiant draugišką ranką.

Nors vietinis lietuvis kuni
gas ir baido lietuvius ateivius, 
neprigulinčius prie parapijos, 
kad numirę negaus geros vie
tos, vienok mes, A. L. D. L. 
Draugijos nariai, to nepaisome 
ir savo nariui nelaimėj pade
dame. Todėl nors ji buvo ir 
katalikė, bet katalikų t kuni
gas, be riebaus atlyginimo, at
sisakė ją palaidoti šventoj vie
toj, todėl liko palaidota be ku
nigo patarnavimo ir ne “ba
loj,” bet ant Mount Royal kal
no kapinių, dailioj vietoj, po 
klevu. Praeivis B.

Taigi, kad užkirsti kelią 
darbo kiasės kančioms ir sau- 
žudysčių priežastims, kaip li
kusieji šeimynos nariai, taip 
ir visi turčių vergai, paskirti,

GI LAIKE VAJAUS, PER PUSANTRO MĖNESIO NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS BUS DUODAMA “LAISVĖ” Už 

$5.00 METAMS IR $2.50 PUSEI METŲ

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina ir Laike Vajaus Pasilieka Senoji:

$6.00 METAMS IR $3.00 PUSEI METŲ

tuvių. Jeigu čia daugiau lie
tuvių apsigyventų, tuomet jau 
galima būtų pradėti kalbėti 
apie kokį nors veikimą.

Abelnai, čia gyventojai ti
kinti ir juos kunigai mulkina, 
bet jeigu atsirastų tokių, ku
rie čia pasidarbuotų, tai dau
gelį galima būtų patraukti sa
vo pusėn, nes kuomet prade
di jiems nurodinėti kunigų 
darbus, tai kai kurie jau daro
si švelnesni ir leidžiasi kalbė
ti. Tas parodo, kad jie kuni-

C. Sakalauskas.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

LAISVĘ

GEORGE NOBILETTI 
Pianistas ir Mokytojas 

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

PRAŠOME ĮSITĖMYTI TAI:

KURIE DALYVAUSITE KONTESTE, TUOJAU PRANEŠKITE

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Brooklyne paprastai “Laisvės” kaina yra $8.00 
metams ir $4.00 pusei metų, nes čia reikia ant 
kiekvienos kopijos lipdyti po 1c štampą. Laike 
vajaus naujiem skaitytojam bus $7.00 metams ir 
$3.50 pusei metų. NAUDOKITĖS PROGA!

Visų skaitytojų prašome gauti nors po vieną skaitytoją. Kurie iš se
nų skaitytojų gaus 2 naujus skaitytojus laike vajaus, tiems duodama tei
sė atsinaujinti savo “Laisvės” prenumeratą už $5.00 metams.

KVIEČIAME SKAITYTOJUS KUO SKAITLINGIAUSIA DALY
VAUTI KONTESTE RINKIME “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ

KONTESTANTAMS SKIRIAME SEKANČIAS DOVANAS

Pirma $30.00, Antra $25.00, Trečia $20.00,Ketvirta $15.00 
Penkta $10.00, Šešta $5.00

Tuojau pradekite darbuotis ir darbuokitės be atleidimo energijos iki 
galo vajaus, kad gautumėte kuo daugiausia naujų skaitytojų ir kuo 

augščiausias dovanas. Rūpinkitės platinimu savo dienraščio.

Pernai turėjome keblumų su miestais. Draugai darbavosi kolekty
viai miesto vardu ir nieko nepranešė iš pradžios vajaus “L.” administra
cijai, kad jie dirba miesto vardu. Administracija kreditavo ne miestui, 
bet asmenims, kurie prisiuntė prenumeratas. Todėl prašome draugų 
siunčiant prenumeratas pažymėti, kam priskaityti jas, miesto vardu ar 
prisiuntėjo vardu.

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

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

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

Adresas:

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

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- 

i 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------ $1.5t

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

“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

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

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedilio- 
■ala nuo 9:80 iki S vai. po plotą

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.
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DETROIT, MICH GREAT NECK, N. Y

va-

Macys Bros. Furniture Co
198—200 Grand Street

fe

V

“Laisvei” 
senoji L.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

ant 
pri-

■ I r ■

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

E 
B 
J
I I

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

OJĮ.IOĄ MOJĄ ■’••••■
Veltui pristatome į 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkėje

ne tik 
abelnai 
.judėji- 
po šiai 

kurie

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

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

Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

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

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. H
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po G vai. vakare 75c.
r,\rfrn A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas ~ .
EX.IKA ir miegojimas per visą naktj ant įį) C (MlCll 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

■Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, j 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus j 
steičius su naujausiais įtaisymais.!

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel.. Stagg 3842

zzzyzzztyy

i.l

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

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

IIIIIH

Pasistebėjęs gerokai pamatysi, koks 
keistas tas mūsų pasaulis. Juda, kužda 
lyg skruzdynas, o margas—lyg rankų dar
bo austas su pamarginimais divonas. Ir 
kaip tai ne. Gimsta žmonės. Auga. Ki
ti sulaukia virš šimto metų amžiaus. Dar 
kiti, vos gimę išnyksta. Štai čia mokslas, 
čia darbas, čia ūžimas dirbtuvių, čia vėl 
kova pavergtųjų už pasiliuosavimą iš prie
spaudos nagų. Viską apėmus vaizduotėj, 
tai tikrai gyvas pasaulis su savo nepapras
tu judėjimu.

Šitam judančiam-gyvam pasaulyj besi
dairant, pasitaiko dar rasti kur-ne-kur už- 
silikusį,—lyg gilios senovės radinį—senyvą 
žmogų, kuris sulaukęs šimtą metų, dar vis 
tebesimaišo, žengdamas į antrą šimtmetį. 
Bet tas pasitaiko tiktai gal iš šimtų tūks
tančių vienas. Tai retenybė. Tie seneliai, 
jeigu jie būtų nemirtini, tai būtų mūsų 
jaunąjai kartai lyg istoriniai daiktai. Bet 
čia, lyg žvejui sugautąja žuvim besidžiau
giant, pliumt atgal į vandenį. Taip ir mū
sų seneliai, nors ir sulaukę antrojo šimt
mečio, bet vienu sykiu štai žiūrėk ir aplei
džia šį pasaulį—jau ir miręs.

Lietuvoj buvo’emąs per svietą užsilikęs 
vienas iš seniausiu žmonių senelis, vardu 
Martynas. Bet visi jį vadindavo Martynė
liu. Iš amato jis atrodė elgeta; jis patsai 
sakydavosi jau iš jaunų dienų tuom užsi
imąs—einąs per svietą. Jo tikro amžiaus, 
tautybės ir kilmės sunku buvo sužinoti. 
Užklausus kai kuriam, jis dažnai atsaky
davo, jog ir pats nežinąs, nes nuo mažens 
iki šio laiko, net visą Europą skersai išil
gai išvaikščiojęs ir niekur neradęs tinka
mos vietos gyvenimui. Amžiumi jis di
džiuodavosi jau turįs suvirš šimtą metų. 
Ar tikėti tuo jo sakymu, ar ne, bet į tai jis 
tikrai buvo panašus. Jo galva papuošta 
storu sluogsniu baltų balčiausiais plaukais, 
ir taip tankūs, lyg nei vieno plauko, rodos, 
nebuvo praradęs. O baltumas—lyg žiemos 
šalty blizgantis sniegas. Barzda į dvi da
lis skusta, o spalva jos lyg būtų pritaikinta 
galvos plaukams. Kaip? kada jam šypsant, 
matydavos dantys lyg vakar būtų jie su
dygę, balti-stambūs. Veidas tikrai jau 
reiškė, jog tas senelis jau antrą šimtmetį 
gyvena—raukšlėtas, lyg sūrio galas. 
Skruostuose dar matėsi užsilikusios iš jau
nystės ružavos, lyg voro tinklo, raudonos 
gyslutės. Dažnai jis tik tuom skųsdavo
si, kad jau nebeturįs gerų akių ir pasto
vios gyvenimui vietos. Martynėlio vardą 
visi žinojo. Jis mėgdavo dažniau ten atsi
lankyti, kur su juom daugiau šnekėdavo, 
kas mėgdavo juom įdomautis. Dažniausiai 
buvo įmėgęs lankyti mūsų namus. Pirmu
tinė jo užeiga ir kartais nakvynė pas mus. 
Mat, mano tėvukas dažnai jam “užfrūdy
davo” naminio tabako (jis gerokai mėgo 
Pypkę, kurią pats buvo pasidirbinęs me
dinę), o aš kaip kada duodavau jam vieną 
ar kitą litą, nes dideliai mane įdomaudavo 
tie jo iš gilios senovėą pasakojimai.

Atsimenu, kaip šiandien, tą dieną, kuo
met jis pas mus atsilankė. Tai buvo prieš 
didžiąsias katalikų šventes, “didžiąją” pėt- 
nyčią, prieš Velykas.

—A, kad jis kur padingtų, jau ir vėl tas 
Martynėlis čia,—skalbėjo mano motina, min
kydama geldoje pyragams tešlą.—Dabar 
tiek užsiėmusi, čia pyragai kepami, čia pe
čius kūrenti, o čia.. .jis dar maišysis...

—Palauk, mama,—prabilau aš.—Tas nie-

ko. Pakaks Martynėliui ir tabako vienos 
kitos pypkės. O kad išvengus tamsta su
gaišti, mes eisim į kitą kambarį.

Tuo sykiu pas mus buvo keletas motu
šės kaimynkų-bobelių. Jos neapsakomai, ne
kęsdavo Martynėlio ir jo kalbos, kadangi 
jis nepripažino dievo, nei kunigų su jų iš- 
mislėmis; o tas ir nepatikdavo katalikiško 
raugo moterėlėms. Jam įeinant dažnai jos 
duris užsisklęsdavo.

—Gerą dieną, moterėlės,—pirmą žings
nį įkėlęs virtuvėn prabilo Martynėlis.—O 
kaip jums?
. —Tai tu bezliepyčia, ar nežinai ką rei
kia sakyti, įėjus vidun?—viena iš bobų, 
matyt, esanti drąsesnė, užklausė Martyne-, 
lio. Šis nustebęs apsidairė ir lyg nežinoda
mas paklausė: j

—0 ką? ’ .
—Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus! 

—paaiškino užpykusi boba.—A, tu bedie
vi...

—Tas nieko, moterėlės. Ar nebūtų ge
riau ir dalikatniau, kad aš, vietoje ‘‘Jėzus”, 
sakyčiau: “garbė darbo žmogui,” o jūs at
sakytumėt: “ant amžių laisvai.” Ar ne?— 
teisinosi Martynėlis.

—A, gana, jau gana, 
mas, vietoje pasimelsti 
Žmones į pagundą vedi, 
kai prisiklauso visokių 
viena iš susiedkų.—Kas tą Ruzgių Joną iš
vedė iš kelio, kad ne tu? Jam jau nebe
reikia bažnyčios, nebereikia kunigų. Ot, 
sako, atimkim nuo dvaro žemes, nuverski- 
me valdžią, o šiandien vaikas, iš tavo vi
sokių pasakų prisimokinęs, gavo ir į ka
lėjimą nueiti,—tęsė toliau boba.—Tokiam 
elgetai vietoj almužnos—-šluotkotį.

Martynėlis, ilgai tylėjęs .ir . £ayo žilą 
barzdą pakrapštęs, kalbėjo į jas:'

—O ar jūs žinote, moterėlės, kodėl Ruz
gių Jonas į kalėjimą pateko?

—O tai tu išvedei jį iš kelio!—pridūrė 
antroji. ,

—Visai, ne, moterėlės,—aiškino Martynė
lis—Jis todėl liko kraugerių gaujos ap- 
spistas, kad, pamatęs darbininkų vargus, 
jų priespaudas iš išnaudotojų puses, drįso 
sušukt: “Darbininkai, stokim išviėn prieš' 
mūsų išnaudotojus!” Ir už tuos šešis 
žodžius teks jaunam rūdyti dvokiančiuose 
mūruose. Ir visai nekaltai!

—Nuje, nuje...bet jis, sakydavo, kad 
jam. ir bažnyčios, ir maldos, ir kunigų ne-! 
reikia; už tą dievas jį ir pakovojo,—visos 
sykiu atkirto Martynėliui.

Pamačiau, kad jam gali’būti riestai su 
moterimis, nes jos trys didesnį lermą su
kelia, negu senukas vienas. Pasišaukiau 
jį į savo kambarį. Užfundinau jam tėvu
ko naminio tabako, nes to jis jau ir laukė.

—E, vaikuti, su tom bobom. Nors ir jos 
pačios supranta klystančios kalboje, bet 
jau jų, katalikių, tokia mada: neužleis ki
tam teisybės pasakyti. A, o ką čia su jo
mis!—ranka pamojęs nutilo.

—Na, o kaip gyvuoji, Martynėli?—pa
klausiau aš jo. I

—O, nei šio, nei to...—kurdamas pypkę 
atsakė.—Mėnuo atgal jau maniau, kad 
reiks stipti; bet šiaip taip išsisukau, pagy- 
jau truputį; kelis sykius jau buvau nuėjęs 
į Telšius... bet taip silpna...

—Ar ne geriau būtų, Martynėli, kad iš 
po ligos nevaikščiotumei 'taip toli?—paste-I 
bėjau aš jam.

i, (Bus daugiau) ■

Eini elgėtauda- 
už geraširdžius. 
Be to, dar ir vai- 
išmislų,—kalbėjo
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Dešimtmetiniam 
“Laisvės” Jubilėjui

begailestingai supliektas 
somis pusėmis.

Todėl gi sakau, smagu 
širdies darosi, kada tenka 
simint praeitį nuveiktų darbų,
kuriuos teko nemažai dirbti ir 
tuomi prisidėti prie nešimo 
mūs “Laisvės” augštai iškelto 
ir šviesiai liepsnojančio ži
bintuvo, kuris rodo teisingą 
kelią kiekvienam skriaudžia
majam darbininkui į galutiną 
pasiliuosavimą iš dabartinės 
kapitalizmo vergijos.

Minėdami šias dešimtmeti- 
nes "Laisvės” 'dienraščio su
kaktuvės, pasiryžkim ateityj 
daugiau padirbėti, kad per ki
tą dešimtmetį mūsų "Laisvės” 
žibintuvas kuo augščiausiai iš
kiltų, plačiai apšviesdama^ vi
sus tamsiausius kampelius ir 
kad įminėdami dvidešimtmeti- 
nes "Laisvės” dienraščio gyva
vimo sukaktuves galėtumėm 
gėrėtis ne tik Rusijos proleta
riato pergale, bet kad ir viso 
pasaulio darbininkai iškilmin
gai švęstų galutinės pergalės 
šventę! Vargo Sūnus.

Tai Tie švelnus Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo t

Dr. Jonas Repšys
881
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’atarhauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-* 
aras dieną ir naktį. Darbą at-J 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas į 
aane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

> Svarbu Visiems Žinoti
Subatoj, 28 d. rugsėjo, 4 

landą po pietų, draugijų sve
tainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave., įvyksta visų progresyvių 
organizacijų Detroito ir Ham- 
trameko valdybų, visų dalyva
vusių pereitais metais “Lais
vės,” “Vilnies,” “Darbininkių 
Balso,” A. L. D. L. D. ir L. D. 
S. A. vajuje, “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojų ir visų sim- 
patikų svarbus susirinkimas

Gerbiamieji Detroito ir 
Hamtramcko draugės ir drau
gai! Pereitais metais per va
jaus mėnesį Detroitas ir Ham
tramck as beveik gavome pir
mą vietą kaip narių, taip ir 
prenumeratų "Laisvei” ir “Vil
niai,” kartu ir “D. B.” šiais 
metais, su pirma diena spalių, 
prasideda irgi vajaus mėnuo

ir mūsų pareiga ne tik kad 
tiek nuveikti, kaip' kad perei
tais metais, bet kad ant 100% 
būtų pasekmirigesnis šis vajus,' 
ir kad Detroitas su Hamtramc-1 
ku pasiektų pirmą vietą. O j 
tam reikalinga turėti visų val
dybų, visų pereitų ir šių metų 
vajininkų, visų "Laisvės,” 
"Vilnies” ir "Darbininkių Bal
so” skaitytojų ir visų simpati- 
kų susirinkimą, kad išgvilde
nus ir pagaminus tam tikrą 
planą vajaus mėnesio veiki
mui. Tpdel visi ir visos būki
te. <

Vajaus Komisijos Narys,

Per taip vadinamą “Tag 
Day” Gastonijos streikierių by
los vedimui aukojo, šios ypa- 
tos: J. Povilaitis, V. Pusčius,' 
D. Pustienė, K. Laužaitis po 
$1. Reikia pasakyti, kad mes 
jau ne pirmą sykį aukojam 
Gastonijos streikieriams ir ne 
paskutinį. Kuomet tik būna 
svarbus reikalas, visuomet pa
gal išgalę aukojame.

J. Povilaitis.

Minėdami šį dešimtmetinį 
"I4aisves” jubilėjų, kaip "Lai
sve” eina dienraščiu, turime 
nors Trumpai prisiminti nu
veiktus darbus, stambiuosius 
įvykius, kuriuos "Laisve” tu
rėjo pergyventi.

"Laisvės” skaitytojas esu 
nuo 1917 m. Nors iš sykio nela
bai mėgau “Laisvę,” buvau dau
giau prisirišęs'prie "Naujienų,” 
bet laikui bėgant persitikrinau, 
jog "Laisvė” užima teisinges
nę pozicijai gynimui darbinin
kų klasės reikalų ir taip laip
sniškai likau vienu iš to dau
gelio plytų,’ iš kurių yra subu- 
davotas "Laisvės” palaikymas 
ir pirmynžangos gyvavimas.

Taipgi smagu pasididžiuoti, 
jog buvau; esu ir, kiek mano 
išgalė leis, būsiu ir ant toliaus 
vienas iš daugelio "Laisyės” 
pulko kareivių ir, bile reikalui 
priėjus, stosiu apgyniman Tų 
principų, kuriuos "Laisvė” 
skleidžia tarpe darbo minių. 
"Laisvė” taipgi gali didžiuo
tis savo didvyriškai karžygiš
kais darbais, kuriuos ji taip 
pasiryžusiai atliko bėgyje tos 
dešimties metų nuo 
dienraščiti.

Vos tik pradėjus 
išeidinėti dienraščiu,
S. S. dešimtame suvažiavime 
perkeitė vardą į Komunistų 
Sąjungą. Gobšieji smalaviriai 
suskubo grobti viską, kas tik 
buvo socialistišku vardu už- 
vardyta, ypatingai jų buvo di
deli apetitai pasigrobti "Lais
vę.” "Laisvė,” su pagelba iš
tikimų kareivių, suskubo gin
tis nuo užpuolikų ir priešai li
ko atmušti.

Nors “Laisvės” priešams so
cialistams tuomet užpuolimas 
nepavyko, bet jie nenustojo 
atakavę “Laisvę” vienokiu bei 
kitokiu būdu, kad kaip paken
kus jos bujojimui.

Praslinkus keliems sunkios 
kovos metams, komunistinis 
veikimas keitėsi taktikos for
moje!, , ppsllfiikaht tarptautinio| 
darbininką Jpatvarkymo, į (Tulji! 
"Laisves” ’kareiviai suklupo,1 
vieni nepajėgė, kiti nenorėjo 
suprasti talUingesnio nusista
tymo komunistiniam veikime. 
Tas iššaukė savitarpinį ginčą.

Čia vėl "Laisvei” pasidarė 
nemenkas pavojus patekti į 
užsispyrėlių arba ekstra-kai- 

Įriaisiais pasivadinusių rankas, 
ro” r ’ ) vėl kautis už teisingą 
vei .Lio liniją.

"Laisvės” metiniam suvažia
vime ekstriniai likosi nugalėti, 
didelė didžiuma, suvažiavimo 
dalyvių pasisakė už "Laisvės” 
teisingą užimtą poziciją ko
munistiniame veikime.

Nuo tada visi ekstriniai, bu
vusieji geri ir karingi "Lais
vės” pulko kereiviai, pradėjo 
visu smarkumu pulti "Laisvę.” 
Tas jų begaliniai kenksmin
gas darbas padarė 
"Laisvei” žalos, bet ir 
visam darbininkiškam 
m ui. Randasi dar ir 
dienai tokių elementų, 
tebevaro tą patį purviną ir 
begaliniai pragaištingą darbi
ninkams d arba, i

Juodosios klerikalų armijos 
i vadai—atbulkalnicriai, broliai 
Kristuje; taipgi be paliovos j 
galando ginklus, vis jieškoda-; 
mi menkiausios priežasties, L 
kad tik gavus progą užpulti “ 
ir mirtinai "Laisvę” parblokš
ti. Begėdiškiausiai nežmoniš
ki .kunigų d.^rūai, ne tik kle
bonijose, .bęt ir už jų sienų, 
privertė .parapijonus susido
mėti ir pakelti balsą prieš ku
nigų begalinį žiaurumą. 
Skiįiaudžiami. parapijonai krei
pėsi į "Laisvę” gauti vietos 
išreikšti jų nuoskaudoms. 
"Laisvė,” stovėdama už išnau
dojamųjų ir skriaudžiamųjų 
reikalus, negalėjo atsisakyti. 
To tik ir reikėjo juodajam 
abazui, kad pulti "Laisvę.” 
Sukoncentravę visas juodąsias 
spėkas, pastatė priešakyj ku
nigą Petkų ir leidosi visu 
smarkumu atakuoti “Laisvę.” 
Šiuo sykiu prisiėjo įtempti vi
sas pajėgas ne tik "Laisvės” 
vedėjams, bet ir visiems ištiki
miems kareiviams, kad atmuš
ti priešo užpuolimą. Taip ir 
buvo padaryta, nors tai kaina
vo nemažai, bet priešas buvo

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

i

i

| GYVENAMBJO KAM8AR10 RAKANDAI - PIGIAI
| Trijų kavalkų Setas, su standžiai, bet ✓£;
| lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- Jp
| muštas Jacquard Velour’u
| Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus-
■ tvtais rėmais, apmuštas tikru Mo-
| haii’’u
| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d O
| tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į

Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikalingų rakandu.

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialč kaina

$26.50

4
!
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RITOSI JUOZAS KOMARAS 
IR KAROLIS POŽĖLA

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
svetainę, šoko ant jojo refe
ree, pragariškai suūžė, su
staugė prieš Juozą tūkstančiai 
balsų iš publikos. Užpykęs 
Wagneris griebia Komarą už 
galvos, tvirtai pamaukęs jo 
sprandą trenkė augštięninką 
taip, kad Juozas net du sykiu 
persivertė ir perpus pasikabi
no ant virvių.

Stojasi Komaras apsvaigin
tas; kaip tikras šoka ant jo 
Wagneris; Juozas rėplom, 
kaip meška, skubiai repekio- 
ja ir smunka po virvių. Ba
ra jį referas, kolioja publika, 
bet jis nieko nesiklauso, 
sikimba išnaujo. 
nerį per vidurį; 
abiem rankom 
kaktos ir laužia 
Komaras, iškėlęs

Su- 
Kapt Wag

sis Komarui 
už nosies ir 
jį atbulą, bet 
savo oponen

tą, džiauna žemyn, kad tas, 
rodosi, sulenda į matracą.

• Abu nusirita po virvių ir ran
dasi arti nudribimo nuo pa
grindų. Referas liepia pasi
leisti ir eiti į centrą platfor
mos. Pasileidžia. Wagneris 
pritrenktas purto galvą ir ne
lenda iš po virvių, o Komaras 
neina į platformos vidurį. Re- 

. feras perpykęs stumia Juozą 
"i 'į vidurį, gi Juozas kapt jam 

už rankos, švykšt į šalį ir 
capt savo oponentą už galvos. 
Vėl baisus publikos rėkimas 
prieš Komarą. įdūkęs referas 
atstūmė Komarą nuo Wagne- 
rio, pertraukė 
rasi Komaras 
leidžia vėl.
mestas, spyrė 
tinę, kad šis puldamas ko vir
vės nenutraukė. Referas rė
kia ant Wagnerio, publika plo-i 
ja ir šaukia: “Jack give him!” 
pakartotinai.

Abudu ristikai
Wagneris vaišina 
kumščių smūgiais, 
skundžiasi referui. 
Wagneris vis apačioj 
nors ir jis gerokai 
Juozą. Staigiai pagauna Wag
neris Juozą už galvos ir teškia 
per save į matracą tris syk 
paeiliui. Komaras, rodos, vos 
keliasi; publika klega juoku, 
klykauja džiaugsmu, kad 
“žiaurus bulius” Komaras jau 

.veik be sąmonės.
Džiaugsmu apsvaigęs Wag

neris šoko ant galvos svyruo
jančiam Komarui. O Koma
ras kapt Wagnerj per tarpko
jį ir už sprando; iškėlęs iki 
savo galvos drebia Wagnerj 
į grindis taip, kad niekas ne
abejojo, kad Wagneris jau ne- 
sistos, tik visi šokosi ant ko
jų ir žiūri, ar jis dar gyvas.

Komaras, kaip spartakas, 
žengia į savo kertę ir velkasi 
ploščium. Referas kelia Wag
nerj, bet šis kniumba, nepa
stovi. Subėgo policistai, atkė
lė jį ir laikydami veda per 
svetainę. O Komaras šauniai 
sau eina, policijantų lydimas, 
kaipo pergalėtojas. Jų žiauri

ristynes ir ba
su referu. Su- 
Wagneris; ipar- 
K omaru i į krū-

LAISVE

Pranyko Plauku Žiurkės!SENOVĖS PRIETARASTAPO PRAŠALINTAI
Šiandieninė moteris, pasiliuosavus nuo ilgų plaukų keblumo, supranta patogumą ir sveikatingumą apkirptų , 
Žirklės rankose AMERIKOS INTELIGENTINGU MO perkirpo pančius dar vienos nusenusios <1

i(tą spraginimas padarė
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

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

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

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
eiga retose darytose senoviniu bu d u.

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

175 Toasted

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ AS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

Keystone______________Main 9669
Bell___________________ Oregon 5136

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

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

Tei.j t'r^Kupoint

LIETUYUKI KONTRAKTORIAl
Budavojaine naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysirne jūsų langus už visai žemą kainą.

.Mahavojamr budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis de)
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

644 Driggs A.venue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Nau- 
biznį.

kainos.

sekančiu adresu:

Brooklyn,. N. Y.
Grove St.

•. rnrirrrrnT&rnsza

229-30Įrengėjai.

<r
<>

kainą, <1 >

< Į>

< >

JONĄ
o

6102 Grand Avenue151CASTON R0PSEV1CH
>

o

APDOVANOKITE Bell Phoųe, Poplar 754F*

A. F. STANKUSPRANEŠIMAI IŠ KITUR

29

Graborivs-Undertaker

už

J

žemą

Kampai Clermont Avcnae 
TELEPHONEi JUNIPER »7»«

RUDENINIS PIKNIKAS IR 
PRAKALBOS SOUTHBURY, CONN.

A. L. D. L. I). 225 kuopa rengia 
puikų pikniką nedėlioj, 29 rugsėjo,

<b

<l>

<>

<|>

<>
< >

patar- į 
ir už ?

Fairmount Avė. Bus labai 
vakarėlis, turėsim gerą or- 
įvairių pamarginimų. Todėl

21L Spruce St. 
vakare. Bus 
kių įvairumų.- 
lankyti.

ELIZABETH, N. J.

sutvertas choras

kviečiame visus atsilankyti ir sma
giai laika praleisti. Rengėjai.

228-29

LIETUVIS GRABORIUS | 
i 

Norintieji ge- į 
riausio 
navimo

vakare. Visos vietos organizacijos 
meldžiamos nieko nerengti ant tos 
dienos. Rengėjos. 229-30

lai
J d-kestrą,

< >

< >

privargsta. 
Komarą 

Komaras 
Vis vien 
Komaro, 
pamankė “It's toasted"

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.
1 ■ 1 'UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 

tinklą N. B. C. stoties. . ’ •

© 1929
The American
Tobacco Co..

Mfrs.

' ■ ■ ■ ■ ■ '.d-

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, 

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

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

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

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

kova tęsėsi 37 minutes.
Gražiai ritosi Karolis Požė- 

su štarkiu jugoslavu Joe 
190, 
Pui- 
išsi- 

treiniravęs ristikas yra Manic
kas. Sunkiai dirbo su juom 
Požėla. Publika mylėjo juos 
abu. Bet Požėla gavo dau
giau aplodismentų, kad savo 
gudrumu raitė galingąjį opo
nentą. Ant nelaimės, smar
kiai pasileido kraujas Manic- 
kui iš nosies. Susikruvino pats 
ir apipurkštė Požėlą. Tuomet 
Požėla atkreipė į tai refero 
atydą. Bet referas liepė ris
tis, iki Manickas* pats nesi
skundžia. Požėla jau buvo 
pradėjęs imti viršų, ale slavas 
smarkiai liejo kraują. Visvien. 
referas turėjo ristynes sulai-1 
kytj.

Graikas Malarius parito ita
lą Felice ir lenkas Frank Jud
son parito George Hillą.

Komarui laimėjus šiose ris- 
tynėse, bus duota jam proga 
susikibti su pasaulio ęampio- 
nu Richardu Schickatu.

Ilgakaklis.

la 
Manicku. Požėla svėrė 
o Manickas 200 svarų, 
kiai išsilavinęs ir gerai

gu tą dieną lytų, tai prakalbos 
bus 6 spalių (October). Pra
kalbos prasidės 2 vai. po pie
tų. 4-

BRIDGEPORT, CONN.
Masinis milingas bus pėtnyčioj, 27 

rugsėjo, Red Men’s Hall, 67 Madison 
Ave.' Pradžia 7:30 vai. vakare. De
legatai išduos raportą iš1 Clevelando 
konvencijos. Visi darbininkai susi
rinkit pasiklausyti ir apsvarstyti dar
bininkų klasės reikalus.

Nedėlioj, 29 rugsėjo, Amatinių 
Unijų Vienybės Lyga rengia Pundu- J 
kų Balių, Hungarian Workers Club, ]

”‘adžia 7:30 
gera muzika ir 
Kvięčiame visus 

Rengėjai.

Liko
Nutarta laikyti praktikas penktadie- j 
niais, 7:30 vai. vakare. - Choro vedė-j 
ias bus O. Ereminas iš 
Y.' Meldžiame visus 
silankyti į praktikas.

GREAT NECK, N. Y.
D. A. 48 kuopa šaukia susirin- 
ketverge, 26 rugsėjo, Z. Strau- 
svetainėj, 139 El m Point Ave.

A ’ ’ . Visi na-
Vi 

bininkių 
o rgan i zac i j ų n a ri ų 
utarninke, 1 
ir Dukterų Draugijos svetainėj, 1057 
Hamilton Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re. Ant rytojaus, seredoj, 2 spalių, 
bus prakalbos. Kalbės A. Bimba. 

228-30

GRAND RAPIDS, MICH.
ų “Laisves,” “Vilnies” ir “Dar- 

Balso” skaitytojų ir visų 
susirinkimas bus 

spalių, Lietuvos Sūnų

T. 
k imą 
kaus 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 
riai ateikit ir atsiveskit pritarėjus, 
nes bus labai svarbus susirinkimas. 
Valdyba. 1 228-29

vai. 
viso- - ... - -■ - - .
atsi- ant *1 uozo Ivanausko farmos, South- 

ford dalyj. Prasidės 10 vai. /ryte, 
pagal seną laiką. Dainuos Vilijos 
Choras iš Waterbury. Kalbės pa- 

Į garsėjęs kalbėtojas L. Prūseika iš 
jo-a.” | New Yorko. Bus įvairių, žaislų, ska- 

nių ūkiškų valgių ir minkštų gėri-
><llk I mų. Kviečiame visos apielinkės lie- 

BrooklyiV N.tuvius darbininkus atsilankyti ir sy- 
dainininkus’at-1’x’u pasilinksminti. Kelrodis: Va- 

Komitetas.
229-30

Va
žiuojant per Seymour, reikia važiuo
ti state keliu, Vadinamu Danbury, iki 
Southford Grocery Store, ten palei 
šoną sukitės po kairei, biskį pava
žiavę sukite po dešinei ir rasit pik
niką. Važiuodami nuo Southbury, 
sukite po dešinei palei tą pati sto
rą, biskį pavažiavę ir vėl sukite po 
dešinei ir rasit pikniką. Kviečia 
rengėjai. 228-29

I

nuliūdlmo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

<
< >

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 27 rugsėjo, po 
num. 79 Jackson St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Org. B. J. Sutkin.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 ir 80 kuopos ren- , 

gia vagių vakarėlį subatoj, 12 spa- ' DRAUGUS IR GIMINES GY- 
IrbiirSnt ^v“' p”džik T vai' VENĄNC1US ARGENTINOJE, 
.r Ia.ra.ount Avė. J radz.a Į BRAZ1LiJOJE |R KANADOJ

M1CH.
Darbininkų Or- 
konferencija į- 
rugsėjo (Sep-

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Semtomis ir ketvėrgais: 
1218 So. 10th St., Camden, N

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ukėsų Kliubas ren

gia prakalbas nedėlioj, 
rugsėjo. Prakalbos rengia
mos tuo tikslu, kad sutverti A.. . I
L. D. L. D. kuopą. Prakalbos 
įvyks ant tyro oro, ant Alex 
Jaskevičiaus farmo§, i,English
town Rd. Per šias prakalbas 
bus priimami nauji nariai į 
Lietuvių Ukėsų Kliubą už nu
pigintą kainą. Todėl kviečia
me visus vietos ir apielinkės 
lietuvius atsilankyti, išgirsit 

. svarbių dalykų ir smagiai 
l ką praleisit ant tyro oro.

DETROIT,

Setroito Lietuvių 
izaciju Sąryšio 
vyks nedėldienį, 29 

tember), draugijų svetainėj, 24th Št. 
ir Michigan Ave. Pradžia 10 vai. 
ryte. Delegatai, kurie nesate prida
vę savo antrašų Sąryšio sekretoriui, 
nebūsit kviečiami atvirutėm, todėl 
patčmiję laikraštyj pranešimą būti
nai dalyvaukite konferencijoj, nes 
bus apkalbama daug svarbių reika
lų. Nepamirškit dienos ir laiko. Są
ryšio vsekr. M. Zurauskaš. 229-30

PHILADELPHIA, PA.
. Bendras Komitetas rengia šaunų 

šokių vakarėlį subatoj, 28 rugsėjo, 
Lietuvių' Liaudies Name, kampas 8th 
St. iv 
gražu/s

Jiems galite užprenumeruot
DIENRASTJ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVE” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ” 

46 Ten Eyclc St, 
r Brooklyn,

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
aiit visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šaukL 
tės pas mane. Pas mane įgalite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogėriauslose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

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

po plačiu Ameriką pagarsėjusius

Ilrlmn’c C'nl/rl (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UlDdHS LOK). rOWmiU bij0< Už 75c už bnksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

(25 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš 
U. UU Lma kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GUEENPOINT 14J1

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

______________________ ORDER BLANK -------
Siųsdami pinigu* su savo adresu, užrašykite)

Al, že»l*u pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URtfAN’S COLD FOWDERS Ir URBOLA, ru visais nurodymais, 
kaip vartoti 
Vardas __

N«.

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

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigwlmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią i pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe- 
čialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienpmis ir vakarais.

.PERSUTKRINEITI AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ? 
įėjima® iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City



Puslapis šeštas EAlSVfi ’ Ketvirtad., Rugs. 26, 1929

VIETOS ŽINIOS
$83,000,000 Būtlegeriai 
Sumoka Policijai į Metus

Drg. Bimbienės Prakalba, 
Dr. Petrikos Paskaita ir 
A.LD.L.D. 1 Kp. Susirinkimas

Entuziastiškas, Labai Didelis 
Kompartijos Narių Mitingas

Nežinia nei kas reikėtų da
ryt tiems A. L. D. L. D. 1 kuo
pos nariams, kurie neateitų į 
kuopos mėnesinį susirinkimą šį 

/vakarą, ketvirtadienį, į “Lais- 
i vės” svetainę.

Kuopos komitetas ketina 
trumpai atlikti jos reikalus. 
Nes čia bus drg. J. Bimbienė 
su prakalbėle, kurioj papasa
kot savo įspūdžius iš plačios 

-kelionės! po Lietuvą ir Sovietų 
šalį. O Dr. A. Petriką suteiks 
neilgą, visiems įdomią prelek- 
ciją apie narkotikus (opiumą, 
kokainą ir kt.), apie kuriuos 
taip tankiai matote laikraš
čiuose.

Mes esame užsibrėžę savo 
kuopą išaugint iki 200 narių. 
Pradėkime gi! Kiekvienas at
eidamas atsiveskite bent po 
vieną naują kandidatą į kuo
pą; o pačiam neateiti, tai bū
tų negažus apsileidimas, suti- 
žimas.

Visi brooklyniečiai, newyor- 
kiečiai ir maspethiečiai, ne tik 
kuopos nariai, bet ir visa pa
šalinė publika yra kviečiama 
atsilankyt ir pasiklausyt įdo
mios prakalbos ir naudingos 
paskaitos. Įžanga, supranta
ma, visiems uždyką.

Komisija.

Orlaiviai Jau Nebijosią 
Jokių Ūkanų1

Guggenheimo Orlaivininkys- 
tės Fondas skelbia savo inži
nierių padarytą išradimą, kad 
lėktuvai galės saugiai lakioti 
het tirščiausioj ūkanoj. Išras
ta radio žibintaš,' kurio spin
duliai perveria bile rūkus. Be 
to,, išradę ir naujus instrumen
tus, kurie parodo, kur orlai
vis krypsta, kur svyra bei kur 
kaip reikiant eina. Yra ir 
naujas, ištobulintas gyrosko- 
pas, kuris daugiau palaiko or
laivio lygsvarą. Pasekmingus 
visais tais atžvilgiais bandy
mus yra padaręs armijos leite
nantas J. H. Doolittle, pasta
rųjų dienų ūkanose ties Mitch
ell Field orlaivių stočia. Jis 
atliko kelis vykusius lėkimus 
ir nusileidimus net be radio 
žibinto pagelbos, naudodama- 
masis vien tik naujais bei pa
tobulintais lėktuvo instrumen
tais.

Nušovė Žagintoją Policmaną
Jersey Cityje tapo įkaitinta, 

kaipo žmogžudė, Alice Cor
bet, 16 metų našlaitė. Ji mir
tinai peršovė1 policmaną Geo. 
McHale, kuris, kaip jinai sa
ko, užpuolė ją išžaginti. Naš
laitė gyveno tuose pat namuo
se, kaip ir policmanas,- kuris 
mirė šiomis dienomis nuo 
šovimo.

per-

Mokino Dukterį Vogt

'Adolph Zakulnicius, 142 E. 
4th St., New Yorke, vesdavo
si į krautuves savo šešių metų 
mergaitę Gertrūdą; imdavo į- 
vairius 1 daiktus nuo stalų ir 
duodavo mergaitei paslėpti ir 
išsinešti. Pagalinus, liko areš
tuotas iri po $500 parankos 
laikomas iki teismo.

Dvi Užtroško “Surpaipėj”
' T 1

Betaisydami požeminę tele
fono vielą surpaipės kanale, 
nuo visokios smarvės gazų te
nai užtroško darbininkai G. 
Hederman ir J. Compton, ties 
2nd Aye., tarp 16th in 17th 
St;, New Yorke, šokęs pagel- 
b(įn policmanaš A. Christo- 
pHęr taipgi buvo uždusęs, kol 
kiti juos ištraukė laukan.

Sausakimšai pilna, viršuj ir 
apačioj, priėjo Komunistų Par
tijos narių Webster Hali, di
delė svetainė, 11th St. ir 3rd 
Ave., New Yorke, antradienio 
vakare.

Drg. W. W. Weinstone, 
Kompartijos kandidatas į New 
Yorko majorus, išdavė ilgą, 
pamatinį raportą, kuris buvo 
prakalba apie Komunistų In
ternacionalo Dešimtąjį Plenu
mą, apie pasaulinę kapitalisti
nio išnaudojimo racionalizaci
ją, apie tarptautinį proletaria
to kairėjimą, apie Amerikos 
darbininkų kovas, apie Komu
nistų Partijos darbus ir už
davinius tose kovose ir josios 
vadovybę klasiniam, kairėjan- 
čiam Amerikos darbininkų ju
dėjimui. Kalbėtojas faktų 
faktais įrodė Lovestono ir 
kompanijos bankrūtą su tų 
gaivalų sudešinėjimu, su jų 
bergždžiais straksėjimais prieš 
Komunistų Internacionalą ir 
amerikinę jo sekciją. Nuo
dugniai taip pat drg. Weinsto- 
nas nušvietė tarptautinę ir na
minę buržuazijos politiką, ve
dančią prie naujo imperialisti
nio karo: ir kaip darbininkai 
turi kovot prieš tą pavojų.

Po Weinstono trumpai kal
bėjo vienas draugas, nesenai 
sugrįžęs iš Kominterno plenu
mo.

Saujelei svetainėj buvusių 
lovestoniečių pasidarė “karš
ta” už kalnieriaus ir tūli jų 
bandė viauksėti, ypač prasidė
jus diskusijoms.

Balsavime už dabartinę Ko
munistų Partijos; poziciją pa
sisakė visi tūkstančiai susirin
kusių, apart keleto desėtkų, 
kurie 
stono

pasirodė renegato Love- 
atraugomis. Rep.

Viešas Pakvietimas

MASPETH, N. Y.—Lyros 
Choras kviečia visus L. P. Me
no Sąjungos vienetus, priklau
sančius prie III Apskričio, at
silankyti i mūsų rengiamą va
karėlį, už ką prižadame tuo 
pačiu ir jums atsilyginti. Va
karėlis bus nepaprastas. Pro
grama bus puiki. Dainuos 
choras, vadovaujant O. Ere- 
minui: Misevičiūtė pašoks kla
sišku šokių : bus solistu ir drg. 
J. T. Bimbienė pasakys pra- 
kalbėlę apie įspūdžius kelio
nės po Lietuva ir Sovietų Ru
siją. Taipgi šiame vakarėlyje 
bus leidžiama išlaimėjimui 
brangus laikrodėlis.

Vakarėlis atsibus 28 d. rug
sėjo, National Hali, 91 Clin
ton Ave., Maspethe.

Rengimo Komisija.

Gazo Eksplozijoj Žuvo I

Priėjus gazo į Cl. D. But- 
lerio kambarius, 1208 Bergen 
St., Brooklyne, įvyko eksplo
zija, nuo kurios žuvo pats But- 
leris. Kilus gaisrui, 150 to 
apartmentinio namo gyventojų 
laiku išbėgo į gatvę.

Linksma Naujiena

Išgirdęs, kad Aido Choras 
vaidins tą gražią operą “Kor- 
nevilio Varpai” 6 d. spalių, 
Labor Lyceum svetainėj, labai 
nudžiugau, nes aš esu matęs 
ją amerikonų teatre ir man 
taip patiko, kad negaliu nei 
dabar 
tikietą 
dol., o 
aiškiai
$1.50 užsimokęjai ir lauk lo
šimo dienos. Patariu kiekvie
nam įsigyt iŠdnksto tikietus ir 
stengtis pamatyt ir išgirst ši 
opera. Tikrai linksma naujie
na. Pašalietis,

užmiršt. žinoma, už 
reikėjo mokėt virš 3 
dabar bus lietuviškai, 
suprantama, ir tik

La \Guardia, ex-socialistas 
republikonų kandidatas į ma
jorus, viešai kaltina dabartinį 
miesto iždo kontrolierių Chas. 
W. Berry, kad jis nesustabdė 
Queens paviete j milžiniško 
grafto, kur demokratų Phil- 
lips-Connolly’o šaika nuvogė 
miestui apie $30,0DŪ4)00 su 
savo dėjimo “sursų” kontrak
tais. Berry’ui buvę žinoma, 
kas ten dedasi.

Antradienio vakare, R. E. 
Enright, buvęs prie majoro 
Hylano , policijos komisionie- 
rius, dideliame mitinge New 
Yorke nušvietė, kokį dabar
tinė Tammany Hall majoro 
Walkerio valdžia ir jos polici
ja varo biznį su mūnšainieriais 
ir “slaptomis” smuklėmis, ku
rių New Yorke yra 32,000. 
Tos . smuklės sumoka bent 
$83,000,000 per metus polici
jos viršininkams ir policma- 
nams duoklių. Policijos skai
čius vis didinama; o pavojingų 
kriminalistų, kaip kad Roth- 
steino nužudytojo, tikrai nei 
nebandoma surasti ir areštuo
ti.

Pats buvęs Tammany Hall 
demokratų žmogus, Enright, 
matyt, žino, ką kalbąs.

kams, kaip kad jis boksavosi] 
su Tom Heeney, Johnny Ris- 
ko ir dar pora kitų, tai svei
ki dingę jo manadžeriaujami 
boksininkai.

—Iki pastarųjų dienų Jack 
Sharkey prigaudinėjo visus— 
ir savo publiką, kuri atvyko 
pamatyti jį besitreiniruojant 
Gus Wilsono treiniravimosi 
stovykloj, ir sporto rašyto
jus, ir net bokso žinovus. Visi 
manė, kad jis veikia labai lė
tai, visai negreitas ir todėl 
Tommy Lough ranas rugsėjo 
mėnesio 26 d. vakare Yankee 
Stadiume gerai jį pavaišins su 
savo kairės rankos kirčiais. 
Bet taip nėra. Rugsėjo mė
nesio 23 d. jis sparavosi vie
ną raundą su , Armand Ema
nueliu ir parodė tokį nepa
prastą greitumą ir bokso žino
jimą, kad net stebėtis reikėjo. 
Emanuelis turi vieną iš geriau
sių kairių rankų, 'tačiau neį
stengė pataikyti Sharkey’ui į 
žandą. Sharkey pabaigė savo 
treiniruotę trečiadienį, o šį va
karą rungsis su Loughranu.

—Tūli specialistai yra tos 
nuomonės, 'kad Sharkey- 
Loughrano rungtynės sutrauks 
tiek žmonių, jog pajamos sieks 
$300,000 sumą ar kiek dau
giau.

, —Jei aš būčiau Eddie Ben- 
sonas, Ridgewood o lietuvių ko
lonijos : sunkiasvoris A boksinin
kas, tai aš paprašyčiau
nybės” sporto skyriaus repor
terio, kad jis nepravardžiuotų 
manęs ir nevadintų “Austra
lijos čampionu.” Kuo kaltas 
Billy Shade, kurį Bensonas ne
senai 
Billio 
daise 
nio,

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 200 kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 29 d. rugsėjo, 
pas drg. K. Jankauską, 61 Har
vard Ave. Pradžia 9 vai. ryte. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reika
lų. Sekr. G. Kudirka. 228-29

LIETUVIU VALGYKLA
į Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku |

ir Amerikonišku Stilium

Vie-

FOR RENT
PASIRANDAVOJA didelis bizniavus 

namas su štoru. Randa prieinama. 
Kas nori gali ir pirkti. Apie išly
gas sužinosite ant vietos. T. Plakš- 
tis, 27 Wood Rd., Great Neck, N. Y. 
Tel., Great Neck 119. 228-30

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

Ridgewoodieciu Žiniai

A. L. D. L. D. 55 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
rugsėjo 27 d., penktadienio 
vakare, 8 vai., pas Degulį, 147 
Thames St., Brooklyne.
nariai būtinai turi ateit į lai
ką, nes yra daug svarbių rei
kalų. Organizatorius.

(229-30)

Visi

Išslydo $30,000 Perlų

SALES—PARDAVIMAI
417 Lorimer Street

7 Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. Kj

matyt, 
Sperienė 
daiktą, 
(magaziną),

nužiūrėjo, 
nešasi ko- 
įsivyniojus 

ir ji-

Vagys, 
kad Rena 
kį brangų 
į žurnalą 
nai ties 50th St. ir 5th Avė.,
New Yorke-, pasijuto, kad ne
šulys jau iš po pažasties “iš- 
slydęs.” Jame buvo perliniai 
karoliai, verti $30,000.

Detektyvas Vienuoliką Sykių 
Padegė Brooklyno Viešbutį

H otelio 
vienu o- 
padegė 
pirmas

Girtas Brooklyno 
St. George detektyvas 
liką sykių per dieną 
tą viešbutį ir paskui 
puolėsi gesinti, kaip kad jis
dabar areštuotas prisipažino. 
Jis norėjo pasirodyti samdyto
jams viską greit surandąs ir 
labai naudingas.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
VĖL LIETUVIŠKAI 
DAINUOS PER RADIO

Rugsėjo 28 d., kaip 9 vai. 
vakare, iš radio stoties WMC- 
A, antru syk lietuviai daini
ninkai duos lietuvišką progra
mą, kuri tęsis pusę valandos.

SPORTAS
fftllulMIKIIOIIIIItlOl • •UlK IIIUKIIItHIIK t 11

GRYNAI ASMENINIAI 
PRANEŠIMAI

nugalėjo knockoutu, jei 
brolis, Dave Shade, ka- 
buvo Australijos viduti- 
pussunkaus i 

svorio čampionu? 
negalima -kaltinti 
darbus. Todėl jei ne pats Ed
die, tai Mrs. Bensonienė, kuri 
liuosu noru sutiko Eddžiui ma- 
nadžeriauti, turėtų tuo reika
lu pasirūpinti. O aš esu tos 
nuomonės, kad missis padary
tų didesnės įtakos į bet kurį 
reporterį, negu pats Eddie, 
nors jis ir gana smarkus vy
ras. I Left Hook.

ir sunkaus
Billio juk
už Davio

RITOSI JUOZAS KOMARAS 
IR KAROLIS POŽĖLA

Kada savaitė atgal Požėla 
patiesė Hans Bauerą į 47 mi
nutes, tai Komaras pareiškęs, 
kad jis greičiau apsidirbtų su 
Baueru. Rudy Miller, New 
Ridgewood Grove kliubo ris- 
tynių direktorius, tuojau su
poravo Komarą su Baueru. 
Bauerui susižeidus (kai kas 
mano pabūgus Komaro), vie
toj Bauero, Juozas gavo galin- 
geshį oponentą, Jack Wagne- 
rį, sveriantį virš dviejų šimtų 
svarų.

Juozas Komaras tarp sve
timtaučių žinomas, kaipo “Joe 
Bull”—Juozas Bulius. Ištiesų, 
jis panašus į bulių : jo pečiai 
kaip šėpa, krūtinė iškilusi, 
kaip gelda, riebus, kaklas 
trumpas ir taip storas, kad 
galva atrodo plonesnė už 
sprandą; smakras atsikišęs, 
dantys linkę į vidų, nosis trum
pa, plokščia, ausys sutrintos, 
panašios į bulvinius blynus; 
kakta augšta, iš po kurios ži
ba narsios akys; plaukai trum
pai, rusiškai nukirpti ir augš- 
tyn sušukuoti. Jis 240 svarų 
vogos. Visa išvaizda rodo 
spėką ir žiaurumą, kas labai 
atatinka tikrenybei. Publika 
jo nekenčia. Pasirodžius are
noje — drabsto paniekos . ir 
keiksmo žodžiais. Bet didysis 
Juozas nepaiso, ką jis girdi 
ir ką mato prieš save. Rodo
si, kad jis išstojo į kovą su 
ta visa tūkstantine minia. Jo 
oponentas, šešių pėdų, virš 
dviejų šimtų sveriantis vyras, 
prieš Komarą atrodo tik pus- 

Už pirmo susikibimo

—Šį kartą Anglijos sunkia
svoris čampionas ir ne visai 
blogas ugniagesis Phil Scott 
buvo gerai išsimiegojęs, todėl 
atsisakė išsitiesti ant Ebbets 
Fieldo ringo grindų ir Victorio 
Campolo tapo nugalėtas. Sa- bernis. 
koma, jog tą istorinį įvykį ma-j Komaras tėškė Wagherj ant 
tę 13,000 žmonių.

—Rugsėjo mėnesio 23 
vakare Hartfordo, Conn., are
noje amerikietis italukas Chri
stopher “Bat” Battalino pakė
lė tikrą bataliją akivaizdoje 
20,000 asmenų ir atėmė nuo 
francūzuko Andre Routis pa
saulio bokso plunksnasvorio 
karūną.

—Anot Damon Runyono, 
Jack Sharkey mąnąs būti ma- 
nadžerium, kuomet pasitrauks 
iš 'ringę ir, gal būt, būsiąs ge
ras manadžerius. Jei jis taip 
manadžeriaus savo boksinin-

grindų. Parmestajam šokant 
d. ant kojų, žiaurusis Juozas 

i džiauna plaštakų į sprandą, 
kad nupliauškėjo per visą

(Pabaiga 5-tame pusi.)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Ketvirtadienį, 26 d. rugsėjo, įvyks 

“Laisvės” spaudos bendrovės direk
torių susirinkimas. Pradžia paprastu 
laiku. " Visi būkite, 
sekr.

J. Nalivaika, 
228-29

EXTRA!
Parsiduoda hučerne, labai gražiai 

įtaisyta, į biznis įdirbtas per daug 
metų. Kas norėtų pirkti, tegul greit, 
atsišaukia, nes dabar parduosiu už 
prieinamą kainą. Turiu du bizniu, 
tai negaliu prižūreti, daug darbo, 
todėl priverstas vieną parduoti. Vie
ta apgyventa lietuviais, vokiečiais ir 
kitomis tautomis. Kreipkitės po num. 
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

. 228-30

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankamais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me narduoti.__

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)
TĖMYK IT~PARŠI 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 žemes; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos, 5 ake
liai pyčių ir kitokių vaisinių me
džių. Viskas auga kuo geriausia. 
Visa ūkė užtverta drūta dratine tvo-

Budinkai geri, su naujais sto- 
Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 

. Tvarte randasi 2 ark
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų 
ir kitokių paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais Įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. F. D. No. 4, Ulster, Pa. 216-29

ra.
gaiš.
boj ir tvarte.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Tel., Triangle 1450 |

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIŪS t

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 

K visokius pa- 
įl veikslus jvai- 
|į riomis spalvo- 
lį mis. Atnau- 
!l jina senus ir 
f kra javus ir 

sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.
~--------------------------------1-----------------------------------------

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

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

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

263

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieft piet; 2-8 po piet 
Ketvergei* ir rubatomi* iki C vai. 
Penktadieniais Ir sekmadieniai* tik 
sulyg sutarties.

416

GRABORIUS
(Undertaker)

Metropolitan Avenue

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnoze ir Gydy-, 

mo būdai. *
127 East 84th Street

(Tarp Park ir Lexington Avės. 
NEW YORK CITY

’Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
Į 8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

SKANIAI PAVALYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street

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

žinomą 
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matčmlsi. Būtų linksma paai- 
matyti.

Kurie dar nepažjST-ate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

del p»-

Tel., Stagg 10124

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




