
Sako, Sovietai Pasirašy- 
i šią Taikos Sutartį
BERLYNAS; — Vienas 

vokiečiu užsieniureikafu

Pirma* Lietuvių Darbi

ninkų Dienralti*
Ileina Kasdien Apart

ministerijos viršininkas iš- ! Nedeldienių
sireiškęs, jog jis veflbriąs^ 
kad Sovietų Sąjunga taipgi 
pasirašytų Kelloggo 
karinę”-sutartį Pi 

y jis manąs, kad- Sovietai pa
sirašysią, jeigu bus susitai
kyta del jų patiektų tam ti
krų pasiūlymų.

Litvinovas, kuris praleido 
kelias valandas Berlyne va
žiuodamas į Maskvą, ve- 
žiąs Sovietų viršininkams 
tam tikrus sumanymus, ku
rie, jeigu bus priimti, bus n v. ir • . • n 
patiekti Amerikos valstybes ‘ raryziaus Komunistai De- 
mir-isteriui Kelloggui del 
tolimesnių diskusijų su An
glija ir Franci ja.

Jeigu Sovietai bus pri-i 
i.> ti į pasitarimą Kelloggo j 
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Darbininkai Visų šahy 
Vienykite* I Jū* nieko 
Nepralaimėsite, tik Re* 

tėžius, o Laimėsite 
Pasaulį!
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Amunicijos Eksplozija Lietuvoje
monstruos, Nepaisant 

Valdžios Draudimo
PARYŽIUS.— Francijos 

taikos” sutarties klausime, I valdžia draudžia darbinin-

Judžią Gamintojas 
Schenck Vyksta 

Maskvon

Lietuvos Fašistai Vėl 
Kviečią Lenkiją j 

Derybas

Keturi Lakūnai Nukrito j 
Atianiiką su Orlaiviu DEVYNI KAREIVIAI ŽUVO, 60 SUŽEIS 

TA; KELĘTAS NAMŲ SUNAIKINTA
Kapitonas Frank T. Court

ney ir trys jo draugai, ban
danti perlėkti iš Lisbono, 
Portugalijos, į Šiaurinę A- 
meriką per Atlantiką nu-| VARŠAVA.— Trečiadienį 
krito su orlaiviu į A’tlanti- j Alytuj prie Lenkijos rube- 
ką kurioj. vietoį tarp Azo- yjaus eksplodavo veik išti- 
res _salų ir Newfoundland. sas Lietuvos amunicijos 
Lakūnai per radio šaukiasi 'sandėlis. Devyni kareiviai 
pagelbos. ižuvo ir suvirš 60 sužeista.

Pranešama, kad penki lai- j<eietas namu sunaikinta, 
savo kelią iri — - - ' - - -

Vokietijoj Didelis Sujudimas del Pilsudskio Rengimosi 
Atakuoti Lietuvą; Gresia Karo Pavojus

BERLYNAS.—Joseph M.
, prezidentas didelėstai jie tuo klausimu pareikšjkams laikyti bile susirinki-1schenk ■ ‘

. . ..    -  ____zl' 1 ,4- z-v

Amerikos judžių kompar.i- 
b° jos United Artists Corpora-

joj Sovietų atstovai stojo už įgiasi demonstruoti tame di-:
pilną nusiginklavimą, , su i '
kuo imperialistinės valsty- nepaisant policijos uždrau- i

, savo nusistatymą ir patieksimus Seine distrikte. 
savo pasiūlymus. Genevos;tūkstančiai darbininkų 
nusiginklavimo konferenci- (komunistų vadovybe

bes nesutiko.

Dentistas Nužudė
. Šeimyną

ELIZABETH, N. J. — 
Dentistas Arthur F. Wool
sey, 35 metų amžiaus, tre
čiadienį nušovė savo pačią, 
36 metų amžiaus, sūnų pus
aštuntų metų amžiaus ir 
dukterį pusketvirtų metų 
amžiaus. Po nužudymo pa
valgė pusryčius ir už šešių 
valandų nuėjo į policijos 
stotį ir ramiai paprašė po
licijos viršininkų pasiųsti 
policiją į jo namus. Atra-

yen- tion, keliaudamas į Sovietų
giasi (lenu nsi uou lame ui- s;ljunga apsistojo čia pasl- 
strikte sekanti nedeldienĮ, tarti į, Vokietijos kru- 

tarnų paveikslų ' gaminto
jais bendrai kooperuoti s 

i amerikiečiais, kad būtu ea - I 7 L,

dimo. Darbininkai demon
struos paminėti mirtį Jean
Jaures, kinį Fiancijos bu- I iįma geriausiai tarptauti- 
dehai nužudė pradžioj P^-|nįai panaudoti artistinę me- 
sauhnio karo ~~
darbininkų reikalų.

Valdžia mobilizuoja gi ik- 
luotas spėkas prieš darbi
ninkus. Planuoja net 
miją pastatyti.

Bet Pilsudskis Nesutinka

VARŠAVA.— Lietuvos 
|fašistiniai valdonai vėl pil- 
jvais šliaužioja apie Lenki
jos fašistinę valdžią ir mal- 
Idauja, kad Pilsudskio vai
zdžia vėl sutiktų laikyti nau
ją konferenciją Karaliau
čiuj (Vokietijoj) bandymui 
padaryti taikos sutartį tarp 
abiejų šalių.

Bet Lenkijos fašistinė val
džia,.. Francijos remiama, 
nesutinka išpildyti Lietuvos 
fašistų maldavimo.

Kauno valdžia išsireiškė, 
kad gal būtų labai geros pa
sekmės, jeigu sueitų pasi
kalbėti abiejų šalių užsienių 
reikalu ministerial, Volde- 
maras ir Zaleskis. Bet Za- linga. 
leskis išsireiškė, kad tokis^ 
suėjimas būtų bevertis. Jis 
sako, kad ši konferencija 
taip nepavyktų, kaip nepa
vyko konferencijos Berlyne, 
Varšavoj, Kaune ir Kara
liaučiuj. —----- •

Lenkija nori visą ginčo 
dalyką pavesti 'Tautų Ly
gai išsprendimui, o dau
giau nemananti vesti dery
bas su Lietuva. Žinoma, 
Tautų Lyga išspręs ginčai 
imperialistinės Lenkijos 
naudai, kaip jau nekartą 
padarė. O Lietuvos fašistai 
kaipo imperialistinių vals
tybių tarnai, priims Lygos 
nuosprendį.

sas Lietuvos amunicijos

pranešimas nuo Vokietijos 
legącijos Varšavoj sako, 
kad gręsia artimas karas.

Vokietijos užsienių reika
lų ministerijos atstovai tuo- 
jaus atsikreipė prie Lenki
jos atstovo, kad patiekti 
aštrų persergėjimą ir pa
daryti atatinkamus žings
nius išvengimui kaito tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Specialis atstovas tuojąuf 
išvyko iš Berlyno į Paryžių

vai apleido savo kelią 
plaukia lakūnus gelbėti.

Lakūnai trečiadienį išlė
kė iš Horta, Azores, kur jie 
išbuvo daugiau kaip mėnesį 
laiko atlėkę iš Lisbono, 
laukdami patogesnio oro. 
Jų orlaivis gali pasilaikyti 
ant vandens. Jie praneša, 
kad dar nesą dideliam pa
vojuj, bet pagelba reika-

Eksplozija įvyko kaip tik 
tuo laiku, kuomet' plačiai 
pasklido žinia, kad Pilsuds
kis rengiasi pulti Lietuvą. 
Trečiadienį del to Vokieti
joj buvo didelis sujudimas. 
Vokiečių užsienių reikalų 
ministerija susirūpinus tuo prašyti Francijos palaikyt 
klausimu. Konfidencialis taiką Europoj.

uz n^'džiagą, kokia tik yra.
Jis nuvyks į Maskvą ap;e 

pabaigą šios savaitės. Tiki
si padaryti sutartį su Sovie
tų valdžia del naudojimo 
Rusijoj jo pagamintų jii- 
džių, kuriuose įeina: Char
lie Chaplin, Mary Pickfoid, 
Douglas Fairbanks ir Bus
ter Keaton. Taipgi jis ma
no paskatinti Sovietų jGi
džių direktorius ir lošėjus 
atvykti į Hollywood. Jie 
turės progą pastudijuoti ju- 
džių gaminimą Amerikoj.

ar-

Paminėjo Rusijos Kom. Par
tijos Antro Suvažiavimo 

Sukaktuves
Numirė SLA Iždininkas Tarnas Paukštis

MASKVA.— Antradienio 
vakarą Maskvos komunistų 
Partijos nariai kartu su de- 

dus lavonus jo namuose, jis | legatais, atvykusiais į Ko- 
tapo suareštuotas ųž žmog- imunistų Internacionalo kon- 
žudystę. 'gresą, apvaikščtojo 25 metų

Sakė, kad jis turėjo $17,-'sukaktuves nuo antro Rusi- 
000 skolos ir nenorėjo, kad i jos Komunistų Partijos su- 
jo šeimyna del to nukentė- važiavimo, kuris įvyko

Policijai pasakojo, kad Brussels, Belgijoj. | KINGS BAY, Spitzber-
i Apart kitų kalbėtojų kai-1 gen.— Visų kitų šalių gel

bėt nužudęs šeimyną nebe-[bėjo Lenino našlė Krupska- bėjimo ekspedicijos po ne
turėjo drąsos pasidaryti sau na, kuri dalyvavo tame su- pasekmingo jieškojimo din

gusių “Italios” žmonių ir 
Amundseno grupės per
traukė jieškojimą. Dabar 
tik pasilieka Sovietų led
laužiai Krasinas ir Maligi- 
nas, toliaus tęsti jieškojimo 
darbą. Krasinas dabar ren
giasi vėl pradėti laužyti le- 

kad suradus 12 dingu-

Tik Sovietą Ledlaužiai 
Pasilieka Jieškoti

tų.
jis pats manė nusižudyti

galą. fvažiavime.
i

Jonišky 200 Bedarbiu Morrow Ragina Remti 
Reikalauja Pagelbės Meksikos Valdžią

/

Kapitalistai Užgina Policijos
Brutališkumą New Bedforde

NEWUBEDFORD, .Mass. 
—Čia kapitalistų organiza
cija Prekybos Butas'priėmė 
rezoliuciją, kurioj užtaria
ma policijos brutališkas 
puolimas ant streikieriu, J- 4,7

areštavimas už pikietavimą

~~ “Lietuvos Žinios” liepos 
17 d. rašo:

JONIŠKIS (Šiaulių ap
skritis).—Liepos 4 d. Joniš
kio valsčiaus salėje susirin
ko virš 200 žmonių bedarbių 
ir nutarė reikalauti pašel- 
pos bedarbiams. Įteikta raš- 

• tiškas reikalavimas vals-, 
čiaus viršaičiui: (1) atleisti 
nuo butų mokesčių visiškai; 
(2) duoti dovanai malkų ku
rui; (3) duoti laikiną pašel- 
pą ir (4) organizuoti vie
šuosius darbus. Reikalavi
me pažymėta, kad tai būtų 
įvykdyta iki 1928 m. liepos 
10 dienos. Pasirašė 31 as
muo. Viršaitis tyčiojas iš 
darbininkų reikalavimų, sa
ko, tingite dirbti.

KARALIUS PERSTATĖ 
DARBIETĮ Į VYSKUPO 

VIETĄ /
LONDONAS.— Anglijos 

karalius nominavo kunigą 
William Temple, narį Ang
lijos Darbo Partijos, Yorko 
arcivyskupu, į vietą arcivy- 
skupo Gordon Lang.

Karalius sako, kad turi 
būt didelis “susirišimas 
tarp bažnyčios ir darbinin
kų del abiejų gerovės.” Ka
ralius supranta, kad tas gel
tonasis Darbo Partijos va
das mokės gerai mulkinti 
darbininkus naudai monar
chijos ir kapitalistų.

MEXICO CITY.— Trečia
dienį Jungtiniu Valstijų 
ambasadorius Morrow, Wall 
Streeto agentas, kalbėda
mas Amerikos Prekybos 
Buto pokily, ragino Ameri
kos kapitalistus remti da
bartinę prezidento Calles 
valdžią.

Obregono nužydytojo To
rai teismas eina prie užbai
gos. Liudininkai baigiami 
išklausinėt.- Minyška Con
cepcion, kuri, kaip Torai sa
ko, netiesioginiai paskatino 
jį prie žmogžudystės, teis
me bus klausinėjama. Teis
me yra Toralo tėvas ir mo
tina; taipgi minyškos sesuo, 
gražiai pasirėdžius.

Kunigija Teisinasi
Katalikų bažnyčios augš- 

čiausi viršininkai pasiuntę 
laišką prezidentui Calles, 
teisindami bažnyčią Ir nu
rodydami, kad del vieno 
bažnyčios nario negalima 
žmogžudystėj kaltinti visą 
katalikų bažnyčią. Girdi, 
už Obregono nužudymą ne
galima teisti visos bažny
čios. /

PASIKORĖ KALĖJIME
PHILADELPHIA.— Įka

lintas už tai, kad nepildė 
teismo įsakymo užlaikyti 
savo pačią, Frank Vranski, 
40 metų amžiaus, pasikorė 
[kalėjime.

dus. 
šių.

Organizuojat
PEKINAS, Chinija. — 

Šiaurinėj Chinijoj prie 
Chang Tso-lino valdžios bu
vo visai uždrausta darbi
ninkams ir studentams or
ganizuotis. Dabai? naciona
listų valdžia dalinai leidžia 
organizuotis,. bet kuomet 
tik pastebi, kad unijos turi 
kokį nors ryšių su komunis
tiniu judėjimu, tuo jaus to
kias unijas uždaro. Radi- 
kališkoms darbininkų uni
joms neleidžia organizuo
tis. Šiuo tarpu organizuo
jasi palšos studentų ir dar
bininkų unijos.

Chinija Nori Pati Kontro
liuoti Portus

SHANGHAJUS.— T. V. 
Soong, Nankingo valdžios 
užsienių reikalų ministeris, 
pažymėjo, kad Kuomintan- 
go partijos posėdy j bus dis- 
kusuojamas klausimas, kaip 
ištisai perorganizuoti sve
timšalių muitų administra
cijos prižiūrėjimą.

Nacionalistų valdžia nori 
pati kontroliuoti portus ir 
muitus, o iki šiol kontrolia
vo svetimos šalys.'

Pardavikai Nesusitaiko
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Net ir Amerikos Darbo 
Federacijos pardavikiški ly
deriai, kurie čia laiko kon
ferenciją, negali susitaikyti 
rėmime kandidatų į prezi
dentus. Viena grupė lydė- j 
rių linkus nedaryti jokio 
žingsnio republikonų ir de
mokratu kandidatų rėmimo 
klausime iš priežasties dar
bininkų apsivylimo abiejų 
partijū platformomis in- 
džionkšinų klausime. Kita 
grupe pataria palaukt, kol 
gub. Smithas ir Hooveris 
pasakys kandidatūros pi 
mimo prakalbas, o tuomet 
jau daryti žingsnį: remti 
vieną ar kitą.

Tačiaus manoma, kad ga
lutinas tarimas politiniu 
klausimu bus padarytas vė
liaus, kuomet Federacijos 
“nepartinis” politikos komi
tetas išduos savo raportą. 
Tas komitetas raportuos 
apie abiejų partijų platfor
mas, pažymėdamas tuos 
punktus, kurie yra “priim
tini darbininkams”, ir tuos 
punktus, kuriuos nei repu- 
blikonai, nei demokratai ne
pažymi savo platformose 
darbininkų patenkinimui.

Trečiadienio vakarą ko- 
mandierius Charles Davis 
susišaukė susirinkimą vieti
nių Amerikos Legiono na
rių apsvarstymui pasiūly
mo. kad legionieriai eitu, 
streiklaužiauti.

Darbdaviai reikalauja, 
kad visi streiko organizato
riai būtų išvyti iš miesto.

Bet streikieriai eina savo 
pareigas toliausi—pfkietuo- 
ja dirbtuves.

J. J. Gerdauskas Tampa 
Iždininku

Šiomis dienomis Pittsto- 
ne, Pa., numirė Tarnas 
Paukštis, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj iždininkas. 
Ilgus metus buvo SLA. cen- 
traliu iždininku. Jis buvo 
labai turtingas biznierius, 
sandariečių žmogus.

Palyginamai dar nebuvo 
senas žmogus, apie 59 me
tų amžiaus, bet kadangi bu-į

vo labai riebus, tai tas ma
tomai sutrumpino jo amžių.

Dabar sulig SLA. konsti
tucijoj ir pereito Seimo rin- 
kimų> iždininko vietą užima 
J. J. Gerdauskas iš New 
Britain, Conn., SLA. pro
gresyvių narių pastatytas ir 
remiamas kandidatas. Sei
me buvo tik du kandidatai 
į iždininkus, velionis Paukš
tis ir J. J. Gerdauskas. Už 
Paukštį paduota 183 balsai, 
už Gerdauską 136.

Anglijos Nota Amerikai Suareštuota 12 lietuvoj'

3 SUAREŠTAVO NEW
BEDFORDE

NEW BEDFORD,' „Mass. 
—Ketvirtadienį policija su
areštavo tris streikieriu va
dus už pikietavimą Whit- 

i man dirbtuvių. Suareštuoti 
yra: Eli Keller, Manuel Ka- 
smiro ir Manuel Socta.

WASHINGTON. — Tre- 
čiadienį Amerikos valstybės 
departmentas aplaikė mjo 
Anglijos užsienių reikimi 
ministerio 
notą apie Anglijos-Franci- 
jos laivynų sutartį. Kol kas 
ta nota dar neskelbiama 
spaudoj. Franci ja ir Ang
lija vedė slaptas derybas 
del sudarymo laivynų su
tarties, ir sakoma, kad tarp 
jų jau tapo užbaigta sutar
tis. Dabar į tą sutartį no
rima įtraukti ir Ameriką. 
Pastaroji, sakoma, sutik
sianti dalyvauti derybose 
Genevoj laivynų klausime.

Chamberlaino

PASIVĖLINO I LAIVĄ — 
NUSIŽUDĖ

NORFOLK; Va.— Jau
nas vyras, užsirašęs ant lai
vo George Washington kai
po A. Bennett, iš Scranton, 
Pa., pavėlavo pribūti laiku 
į prieplauką ir laivas iš
plaukė j New Yorką. Jis 
sugrįžo į savo nusisamdytą 
kambarį ir ten del tos prie
žasties nusižudė.

NOBILE RAPORTUOJA

51 Svaro Kareivis
PONT L’EVEQUE, Fran

ci j a.— Francijos armijos 
lengviausias kareivis tarpe 
šių metų rekrutų yra Emile 
Lemonier. Jis sveria tiktai 
51 svarą. , Keturių pėdųį 
ūugštumo.

Lietuvos klerikalų “Ry
tas” liepos 14 d. rašo:

Sąryšy su Giršovičiaus' 
areštavimu suimtas Frid- 
manas, pasilįuosavęs iš ka
riuomenės, Eiong. Kvašys, 2 
pulko virštarnybinis puskžk 
rininkis, AL Mliras, Jonas 
Misiūnas, Al. Mileika. Jon. 
Tani jauskis. Areštuotųjų 
kai kurie perduoti kariuo
menės teismui, o du Kauno 
karo komendanto nubausti 
administratyviniu būdu.

Kedžio bylos tardymas 
į&u baigtas. Taip pat su
sekti dar keli Alytaus pučo 
dalyviai, būtent: Alf. Na
vickas, V. Soliuta, P. Kva- 
raciejus, L. Merikanskis; 
Dz. Janulevičius. Suimtieji 
prisipažino dalyvavę pučo 
ruošime.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI

NEBYLIAI PLĖŠIKAI
5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio.
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, 
Brunswick, Ohio.

Londonas.— Pranešama 
kad jau esąs išvengtas lo
kautas Anglijos tekstilės 
pramonėj, kur dirba 500,000 
darbininkų. Darbdaviai nu
sileidę.

ROMA.— Tragiškos fa
šistų ekspedicijos vadas ge
nerolas Nobile jau išdavęs 
raportą apie dirižablio ne
laimę admirolui Sirianni, 
laivyno ministerio pagelbi- 
ninkui. Taipgi išduos ra
portą ir Mussoliniui.

CHICAGO.— Trys vyrai 
tykiai įėjo į John Wideman 
krautuvę . ir nieko nesaky
dami įrėmė jam. į šoną re
volverį. Pro šalį ėjo poli- 
cistas. Wideman suriko. 
Policistas ėjo į krautuvę, o 
banditai dar vis darbavosi, 
nieko nepastebėdami.- Nu
gabenus juos i policijos sto
tį, sužinota^ kad visi trys 
nebyliai.

12 Rugpjūčio, Norwood, Mas*.
Rengia L. L. R. Choras 

ANT ANTANO ALIUKO

Ant Kranto New Pond Ežero

19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

2
Didelis piknikas turi būt
Rugsėjo Philadelphijoje.

iKire
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APŽVALGA
Londono Teismas Svarsto Sensacinę Lietuvoj 

Susidariusią Bylą
ve” priminė, kiek tūkstan
čių dolerių lėšų Sovietai pa
sidarė su tuo gelbėjimo žy
giu, tai Sirvydų taradaika 
tęsia:

“Iš kur tie tūkstančiai do
lerių kilo? Ne iš bolševikų 
partijos, tai aišku, bet iš 
mokesčių, kuriais bolševikų 
diktatūra tautą apkrovė.”

Gal tai išgverusiai tara- 
daikai nežinoma, jog, pav., 
anglų, francūzų ir kitos 
“tautos” apkrautos kur kas 
sunkesniais mokesčiais. iBet 
tam gailaširdystės darbui 
Sovietai kelis kartus dau
giau lėšomis prisidėjo, ne
gu visos kitos valstybės, iš
skyrus pačią Italiją.

Jokia valstybė neapsieis 
be mokesčių; skirtumas, ta- 
čiaus, tame, kam tie mokes
čiai naudojami. Lietuvoje, 
pav., su krauju išspaustus 
iš žmonių mokesčius fašistai 
surydo vyskupams, kuni
gams, tūkstančiams dykū
nų savo padaužų, armijoms 
veltėdžių biurokratų ir bu
deliškoms gaujoms savo 
žvalgybininkų, besmaugda!- 
mi darbininkus ir darbo val
stiečius. Bet ar širvydiniai 
pleperiai bent pusiau lupę 
kada nors prasitarė apie ši
tokį kunigijos diktatorių 
eikvojimą iš liaudies 
trėkštų pinigų?

ne daugiausia policijos valdi
ninkų.

Teisme vertėju dalyvauja 
advokatas šapiro iš Šiaulių. 
Visi nuvykusieji gauna iš teis
mo dienpinigius po kelis šim
tus litų į dieną, o specialistai 
be to už darbus. Iš ten esan
čių nuvykusių lietuvių kai ku
rie byla labai susidomėję, nes 
nuo jos išsprendimo priklau
sys jų tolimesnis likimas.

Bylon yra įmaišyta ir kitų 
valstybių asmenų, vieni kalti
nami, kiti liudininkai.

Didelis Byla Susidomėjimas

Bylą didžiausiu susidomėji-

Ties Joniškiu Dingęs su 2 Mi- 
liardais 400 Milionų Litu 
Čemodanas; Vagyste ar Si
muliacija? Londonan Bylos 
Sekti Suvažiavo Daugybe 
Finansininkų bei Biržininkų; 
Lietuvos Liudininkai Londo
ne
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kiekvieną įdomesni faktą tele
grafuoja savo bendrovėms. 
Byla užsitęs kelias dienas ir 
esą galimumų, kad baigsis ga
na Sensacingai. . .

tybiniame teisme, prasidėjo 
šios bylos nagrinėjimas.

Lietuviai Londono Teisme

Iš Lietuvos yra ^nuvykę virš
10 asmenų-liūdininkų,, jų tar-

amerikonišką cigarą, 
“strainiai” maisavo po Pa-! čia gimusį lietuvį.
rodą. Su vienu ir as SUSl-jdąr tik 2?-metų amžiaus; bet
T "v 'VA t ■» i z-v 1 r -r ▼ t t o •• • ' • • • i • 1 • . J •

i Entored as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Laisvės” pikniką, ku
ris bus Philadelphijoj.

met pramone ir prekyba 
, tai jiems

K

2 d. rugsėjo didžiausia iš- 
Ten 

rėmėjai rengia mil
žinišką pikniką, kuriame da
lyvaus keturių ar penkių vals
tijų lietuviai. Jie turės pla
čią ir turtingą programą. Dai
nuos du Phil adė Iphijos chorai 
ir gal dainuos Brooklyno cho
rai. Lietuviai kumštininkai

prieš
Ku Klux Klaną, kaip komu-

stė po mažą būrelį, 
Mūsų valdžia šiemet pa- lyno trauks mažiausia apie

I busąi į “7 " ”

jis jaučiasi jau galįs nukirsti 
Waltona.' 5 Jis 
reiškęs: “Lai 
kliubo lyderiu, 
čampionu.” I 
po Čampionas

Vienas biržų spekuliantas, 
Anglijos pilietis Gofas,. 1926 
m. vežė iš Rygos per L|ietuvą 
į Vokietiją pilną čemodaną 
vienos stambios Anglijos žiba
lo prekybos akcinės bendrovės 
akcijų—apie 52 milionų svarų 
sterlingų (arba 2 miliardus 
400 milionų litų). Brangus 
čemodanas buvo

katalikus, tai jau negali ty- kyti, kaip jau sužinojo ma
lė t ir Kauno klerikalai, o jų no keli draugai (mokyto- 
organas “Rytas” (liepos įr užprašė, kad kaip 
’' * ~ ‘ i j tik aš perskaitysiu, duoti

per

Chinijos Nacionalistai, Amerikos Imperia 
listai ir Pasaulio Socialistai

Tai jau pasibaigė Chini-'vybę tarptautiniame bend- 
jos taip vadinama naeitena- raine darbe išvystyme Chi- 
listing militarinč revofiuci- nij0S) pamatu lygybės ir 
ja. Nacionalistai supliekė 1)eiKlru interesu.” Na, o 
ne tik siauriniu mihtanstu1 . r■ . .. , .
•nmiias bet laikinai iie nU:'Amenkos kapitalistai kaip 
slopino ir revoliucinį pasi-;^k ir trokšta naujos rin- 
priešinimą darbininkų ir kos savo dirbiniams ir savo 
valstiečių. Chinijoj dabar kapitalui. Todėl jiems da- 
viešpatauja buržuazinė dik- 'bar proga paimti Chinijos 
tatūra, paremta saujeles’turtus į savo rankas. O kuo- 
militaristų ginklais. i

Tos revoliucijos priešaky- kus jų , rankose, , 
je stovi Kuomintango parti- faktmai priklausys ir pati 
ja, kuri jau senai pakliuvo j Chinijos valdžia. Kaip da- 
į paprastų militaristinių bar Nicaraguoj., taip laikui 
budelių rankas. Darbiniu- bėgant Chinijoj Amerikos 
kai ir valstiečiai su ta par-'karinis laivynas bus tikruo- 
tija jau senai nieko nebetu-Jį1 valdininku. Štai prie ko 
ri. Kuomintango. budeliai emama.
išskerdė ne šimtus, bet Tik klausimas, ar ilgai tą 
tūkstančius sveikiausių Chi-!pakes Chinijos darbininkai 
Jlijos darbininkų klases sū- įr valstiečiai? O gal būt, 
nų. Praliejo upelius nekal- revoliucinė banga išnaujo 
to komunistų kraujo. j pakils ir rupios naciona- 

Dar tik kelios dienos at-etinius kraugerius kartu 
gal, liepos’30 d., tapo pra-'su JO. Pieteliais užsienio 
nešta, kad Cantone naciona- i kapitalistais? Tik ateitis į 

tuos klausimus atsakys.
Dar vieno įvykio šioj sri-

listų kruvinoji valdžia suė
mė 150 komunistų ir 17 jų 
ant.vietos nukapojo galvas, tyj negalima praleisti nepa
ini tokie, sutvėrimai dabar, brėžys. Ateina žinių, kad 
valdo Ghiniją. Tai tokiose socialistų Antrojo Interna- 
rankose dabar .. randasi cionalo Pildomasis Komite- 
Kuomintango Partija. ;tas- užkvietęs Chinijos

Už tai gi Jungtinių Vals-iKuomintanga prisidėti prie 
tijų valdžia pasiskubino iš-!Internacionalo. Vadinasi, 
tiesti itanką naujai *Chinijos socialistai atvirai vienijasi 
valdžiai ir ją pripažino de su kruvinaisiais Chinijos 
facto. Jau vedamos dery-! budeliais. Tie, kurie išžu- 
bos delei sutarties. Paskui ūė tūkstančius komunistų ir 
Ameriką seka ■ kitos, impe- šiajp revoliucinių darbinin- 
nahstinės valstybės ir mez- ku r. valstiečiu ir kurie da
ga ryšius su nacionalistų bar tebelaka nekaltą kovo- 
valdžia. ’Į tojų kraują, jau tapo atvi-

Ir kodėl gi ne? Juk na-;rais draugais . socialistų, 
cionalistine valdžia suside- Kad patyliukėmis Antrojo 
da iš buržuazinių budelių,! Internacionalo _ ricieriai 
kruvina nuo kojų iki gal- ■ simpatizavo ir rėme žmog- 
vos. Jinai yra labai arti'žudžius Chiang Kai-sheką 
prie širdies Amerikos, Ang- w Fengą, tai. visam svietui. 
Ii jos ir Franci jos kapitalis- buvo gerai žinoma. O da- 
tams. Iš antros puses, bar, matote, tuos. budelius 
ypač Amerika mato puikią socialistai jau ^kviečia ^po 
progą 
plačią rinką savo 
niams. Kuomintangas, 
vadovybe karininkų, jau 
nai nusilenkė prieš Ami

užgriebti Chinijoj savo purvina vėliava. Ne
dirbi- pamirškime ir to, kad lietu- 

p0 viski menševikai, pav., 
še-;“Naujienos”, stačiai į pa- 

Ameri- dangės kėlė Chiang Kai- 
kos ir Anglijos imperialis- seką, kuomet šis pradėjo be 
tus. Jie dabar prisirengę jokio pasigailėjimo tukstan- 
parduoti už pinigus Chini- čiais _ žudyti, komunistus, 
jos pramonę ir žaldaikčius Skaitė jį žvaigžde Chinijos 
pasaulio kapitalistams. Pra- i revoliucijos ir dideliu de- 
džioje nacionalistine revo- mokratu. Taip, matyt, į 
liucija, kol joje dalyvavo ir'Chiango darbus žiūrėjo ir 
darbinpjkąi sų valstiečiais, į visi socialistai.
buvo riiikfėipt’a prieš užšie-' x:________
nio išnaudotojus. Bet kuo- 4 A T £ „
met jinai pateko į budelių' GIRTAS_ KLERIKALAS 
rankas, ta revoliucija susi- šOVe Į KRYŽIŲ 
vienijo su tais išnaudotojais' v ;
prieš Chinijos darbininkus BIRzŲ apskr. pradžios 
ir valstiečius. mokyklų II rajono mspek-

XT . a -i -u torius J. Petkevičius, paša- Nesenai Ameukon pi i m-; nemaga kapelionafns 
vo nacionalistų valdžios at- nepatįnRamu mokytojų,, 
stovas Sun Fo Jo misija kiek laiko t 
esanti grynai bizmška Sa- ,įtleistas nuo viertos., Mat, 
vo pareiškime spaudai Sun in ektorius karta gerokai 
Fo pabrėžė kad jisai jies- įsi£asino ir šovg Alingų 

kapitalo. ^ol kl • Vabalninku valse.
------2- į kryzių. Byla šiuo reikalu 

perduota taikos teisėjui.
A ir vietos 

mokyklos J. Kaisys, kuris, 
klausydamas savo viršinin
ko įsakymo',, apibrėžė kry
žiuje taikinį. J. Petkevičius 
dabar paskirtas netoli Uk
mergės pradžios mokyklos 
mokytoju.

kos Amerikoje 
Girdi: “Amerika šiandieni 
yra didžiausia finansinė, į 
komercine ir industrinė 
spėka pasaulyje. JTiktai pa- Kartu nukentėjo 
gelba Amerikos biznio me
todų ir Amerikos finansi
nių * šaltinių mes galėsime 
paskubinti mūsų nacionalio 
atstatymo procesą. Mes, 
tuo būdu, žiūrime j Ameri-

| ką, kail jinai pąimtų vado-*

“Czas” Reikalayja Karo 
Prieš Lietuvą.

“Lietuvos Aidas” (liepos 
14 d.) kreipia domę į Len
kų spaudos agitavimą 
griebt Lietuvai už gerklės:

Artimas lenkų vyriausybei 
Krokuvos “Ozas” del lietuvių- 
lenkų derybų rašo: ‘Jei mes 
manom, kad derybos su Lietu
va nėra mums paprastas lai
ko gaišinimas, tai ne del to, 
kad turėtume iliuzijų del Vol
demaro taktikos, bet del to, 
kad greta Kauno ir Varšuvos 
platformos dar yra ženeviškė. 
Voldemaras kiekvienu savo 
nauju žygiu padeda nuimti 
nuo mūsų pasižadėjimus, ku
riuos mes prisiėmėm Ženevoj. 
Lietuvos saugumas kabo ant 
žodžio, kuris buvo prieš kelis 
mėnesius duotas Ženevoj, — 
ant žodžio “taika”. Jei dabar
tinės derybos pasibaigs nie
kais, tai Lenkija jų. netęs, bet, 
išeidama iš Lietuvos naudoto
sios padėties—nei taika nei 
karas — pati ims spręsti, ka
da laikytis vieno ir kada ant
ro. Juk niekur nepasakyta, 
kad visą laiką iniciatyva turi 
priklausyti Lietuvai”.

Lietuvos fašistų laikraš
čiai skardžiai rėkauja prieš 
Lenkus ir apie savo pasiry
žimą apgint Lietuvą ir at
griebt Vilnių. Tie rėkavi
mai fašistams reikalingi, 
kad paslėpt nuo Lietuvos 
liaudies tikrąsias savo in
tencijas, tai yra rengimąsi 
parduot Lietuvą.

Lietuvos armijos juodieji 
vadai Plechavičiai, Griga- 
liūnai-Glovackiai, Skorups- 
kiai, Žukauskai ir kiti jau 
yra viešai bei slapta tarna
vę Lenkų imperialistams; ir 
jie tik laukia progos per
duot savo kardą Pilsuds
kiui.

Lietuvos Ku Klux Klanas.
Kaunijoj pradėjo kurtis 

amerikoniško plauko Ku 
Klux Klanas.

Jeigu kukluksų tikslas 
būtų tik komunistus ir šiaip 
kairesnius darbininkus iš 
pasalų smaigyti, šaudyti ir 
karti, tai būkite tikri, kad 
tokią kukluksų programą 
užgirtų ir Lietuvos klerika
lai, krikščionys-demokratai.

Kuomet pirmiau Lietuvą 
valdė kunigų Krupavičių- 
VailoKaičių partija, jų a- 
gentai slapta nugalabino ne 
vieną tuziną revoliucinių 
darbininkų bei valstiečių, 
panašiai, kaip kad daro A- 
merikos kukluksai.

Dabar gi, prie smetoninių 
kryžiokų, iš pasalų, dau
giausia nakties metu, be jo
kio teismo, nudurta bei nu
šauta šimtai fašistams ne
ištikimų gyventojų,— apie 
kuriuos paskui tie krankliai 
viešai paskelbia, kad jie 
“nusižudę”, buvę “plėšikų 
nudėti” arba “dingę be ži
nios”.

Bet kad kukluksų dieno- 
tvarkėn įeina ir kova prWš

d.) jau šaukia:
“Tokių organizacijų palaiky
mas ir kūrimas yra bjaurus 
ir nedoras darbas, nes jis yra 
žmogžudiškas ' darbas. Orga
nizacija, kuri turi tikslo sav© 
politinį ar idėjinį priešą net 
iš pasalų nužudyti, yra žmog- 

! žudiška organizacija,'kurią ne 
tik kiekvienas krikščionis, bet 
ir padorus žmogus su pasi
bjaurėjimu smerkia”.

Nieks Amerikoj. taip 
energingai nekovoja

nistai; nieks taip aiškiai ir 
nuogai neiškėlė aikštėn A- 
merikos augštųjų valdinin
kų ryšio su kukluksais, 
kaip Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos spau
da.

Mes lygiai smerkiame tos 
kriminalės sėklos pasirody
mą ir Lietuvoje. Tuo pa
čiu žygiu, vienok, turime 
nurodyti dviveidę nuotaiką 
Lietuvos klerikalu, kurie 
tyliai pritaria pasalingam 
teriojimui sąmoningų dar
bo žmonių, o prieš Ku 
Klux Klaną klykia tik tiek, 
kiek jis galėtų paliest 
čius bažnytininkus.

Skirtingas Mokesčių 
Panaudojimas

Smetoniška Brooklyno 
Grandstryčio taradaika vis 
dar tebebumba, kad Sovie
tam nepriklausą nei mažiau
sias nuopelnas už pasiunti
mą ledlaužių “Krasino” ir 
“Maligino” ir sovietinių or- 
laivininkų gelbėt “Italios” 
lakūnus, nukritusius į šiau
rės ledynus. Kuomet “Lais-

A.L.D.L.D. Knygos—Bran
giausia Dovana

(šį laišką aplaikė šiomis die
nomis vienas iš “Laisvės” dar
bininkų. Laiškas rašytas tūlo 
pradinės mokyklos mokytojo, 
kuris, kaip jau žinoma iš se
niau gautų nuo jo laiškų, buvo 
didelis fašistų valdžios šalinin
kas.—Red.)

Mielas Drauge! Skubi
nuosi pranešt, jog aplaikiau 
senai\ laukiamas knygas, t. 
y. “Darbininko Sveikata” ir 
“Pasaulio Stebuklai”. Neži
nau nei kaip išreikšti Jum 
padėką už taip puikias do
vanas. Tai yra brangiau
sia man dovana, kokią aš 
esu aplaikęs savo gyvenime. 
Knygos, kaip spėjau peržiū
rėti jų turinį, yra labai 
svarbios, ypač “Pasaulio 
Stebuklai”. Man labai pa
tinka jų graži išvaizda: 
puikiai ir drūtai apdaryta. 
Pas mus taip gražiai knygų 
neapdirba, ■ mat, pe’rbran- 
gios būtų įpirkti. “Pasau
lio Stebuklus” jau skaitau; 
baigiu skaityti skyrių “Sie
los Gamtinė Esmė”. Nors 
tai ne pirmutinis skyrius, 
bet šis skyrius man pasiro
dė labai interesingas. Mat, 
aš, turiu prisipažinti, iki 
šiol vis dar kaip ir tikėjau, 
kad žmogui numirus, kas 
nors pasilieka egzistuoti... 
Neturėjau progos gilesnių 
raštų skaityti apie “dūšios” 
buvimą ar nebuvimą kur 
nols žmogaus kūne. Žino
ma, apie buvimą mes “su
žinojome” nuo mūšų “mo
kytojų” kunigų, tai ir vis
kas. Tikiu, kad šioji kny
ga man plačiau atidarys 
akis apie šį klausimą.

Nespėjau knygas aplai-

nūs 3—4 savaitėm; taip pat 
ir šienas. O su vasarojum 
dar nežinia, kaip bus. Atei
nanti metai bus labai blogi. 
Daugumas spėja, kad bus 
badas. Gal ir ne visoj Lie
tuvoj bus badas, bet. kaip 
kur to reikia tikėtis. Ir šis 
pavasaris labai sunkus iš 
priežasties suvėlintos ru
giapjūtės. "Daugumas netu
ri duonos. 'L’. L;

Pusėtinai daug “rūpina
si” apie badą mūsų spauda, 
ypač liaudininkų. Bet ne 
apie Lietuvos badą, o Rusi
jos... Girdi, bolševikai jau 
rekvizuoja’grūdus nuo vals
tiečių. Tegul sau ir rekvi
zuoja, bet tas vistiek paro
do, kad rusai visgi išanksto 
rūpinasi sunkesne ateičia. 
Ęet mūsų ponai valdininkai 
tubmi visai nesirūpina. Ži
noma, jie puikiai “pasirū
pins” išrinkt iš valstiečių 
mokestis. Kas neturės litų, 
to ir paskutinę karvutę nu
sives, o kas ir tos neturės, 
tai pagalves paims ir par
duos už kelioliką litų. To
kių įvykių pas mus nemažai 
buvo, yra ir bus.

Blogo oro priežastį prie
taringi žmonės verčia ant 
radio. Kiti, net ir inteligen
tiški, žmonės tam pusiau ti
ki. Eina kalbos, kad žmo
nės naktimis ardys radio 
priimtuvų įtaisus, tai yra, 
griaus stiebus, ant kurių 
vielos iškabinėtos. To gali
ma tikėtis, nes iki šiol kuni
gai iš sakyklų neaiškino 
tamsiem žmonėm, kad tas 
“velnio aparatas” nieko 
bendra neturi su oro blogu
mu ar gerumu.

Amerikiečiai Lietuvoj
Kaip rodos, tai šiemet 

daugiausiai amerikiečių lie
tuvių aplankė Lietuvą. Ke
lios - ekskursijos parvyko. 
Būnant man Kaune laike Ž. 
U. parodos, teko matyt, 
kaip amerikiečiai demon
stratyviai ėjo parodom Ne
šė dvi vėliavas: Amerikos ir 
Lietuvos. Jie ėjo labai iš
didžiai... Vedė juos tam 
paskirti mūsų valdininkai. 
Nekurie “svečiai” buvo pu
sėtinai prisiragavę valstybi
nės, nes drūtešni “silpnuo
sius” turėjo prilaikydami 
vest... Kiti pačiam < links
mume, šiaudines skrybėlės 
pakreipę į šoną, įsikandę1

tik aš perskaitysiu, 
jiem skaityti. Leisiu 
rankas.

Tikiu, kad jau žinai,Tikiu, kad jau žin'ai, ko
kie blogi, laikai šiemet pas 
mus.e Ne tik Lietuvoj, bet 
veik visoj Pabalti jo j tas 
pats. Blogas oras, tąi yra 
nuolatinis lietus ir šaltas 

suvėlino javus 
ant laukų. Kaip kuriose 
vietose bulvės ir šiaip vasa
roj as neišdygo; reikėjo an
tru kartu, sėti. Pievos ne
žėlė. Rugiapjūtė pasi vėli

čemodanas buvo apdraustas! mu seka ir plačiai aprašo viso 
didelėje Anglijos apdraudimo . pasaulio spauda. Teisme esą 
bendrovėje. į virš šimto laikraščių atstovų.

Traukiny Jonfški.-šiauliai i Londonan suvažiavę iš dauge - 
no valstybių biržų atstovai ir

Nakties metu Gofas pasige-! finansininkai bei jų atstovai, 
do čemodano. Pakėlė didelį kurie seka bylos eigą ir apie 
triukšmą. Paaiškėjus, kas at
sitiko, visi traukinio tarnauto
jai labai išsigando. Keleiviai 
Ijuvo sulaikyti ir stropiai seka
mas jų kiekvienas judėjimas. 
Buvo nutarta, kad čemodaną 
kas nors iš keleivių yra pavo
gęs.

Patikrinus visų keleivių ba
gažą, čemodano traukinyj ne
rado. Skubiai buvo iššaukta 
kriminale, policija, kuri čemo
daną rado išmestą pagal gelž- 
kelį tryliktam kilometre nuo 
Joniškio, Šiaulių link.

Simuliacija ar Vagystė?
Apie įvyko skubiai buvo, 

pranešta bendrovėms, kurios 
to čemodano įtalpa buvo ,už- 
interesuotos. Bet niekas neti
kėjo, kad tikrai taip buvo, 
kaip Gofas ir Lietuvos krimi
nale policija pranešė. Buvo 
manoma, kad čia padaryta J 
bjauri simuliacija, kad gautų

CLEVELAN D A S — NOR- 
WOODAS - PHILADELPHIA

5 d. rugpjūčio įvyksta cleve- 
• landiečių piknikas, nuo kurio 

likęs pelnas skiriamas “Lais
vės” naudai. Piknikas atsibus 
Brunswick, Ohio. Jaime turi 

y\Uūyvauti detroitiečiai, akro- 
; niečiai ir youngstowniečiai. 
■ Artimesnis susipažinimas tų 
‘ miestų draugams labai reika- 
’ lingas. Gi šiame piknike kaip 
: tik ir bus geriausia proga su- 
' j sipažinti. 

—
| 12 d. rugpjūčio šaunu pik- 

apdraudimo premijas, nes pa- nika rengia “Laisvės” naudai 
šauly dažnai tokių nuotikių cs-; Norvvoodo L. L. R. Choras, ant 
ti. žinia tuoj pasklydo viso Į Neuros farmos. Į tą pikniką 
pasaulio komersantų sluogs-! rengiasi važiuoti visa Masa- 
niuose. įvairiai buvo debatuo-Liūzė> Tai puiku! Ten bds 
jama ir visur artimai buvo ri- ! c}IOrai iš \4sos apielinkės ir 
šamas Lietuvos'ir lietuvių vaię bus kraži programa, žinoma^ 
das. Lietuvos spauda apie tai “Laišvė” turės jiem duoti ge- 

Šiame piknike
das. Lietuvos spauda apie tai
tuomet beveik nieko nerašė, ra kalbetoja. šiame piknike 
nes tai buvo administracijos; irįį reikia Turėti svečių ir iš 
slepiama, kaipo neišaiškintas kitų valstijų. Draugai iš New 
dalykas. . Hampshire ir Rhode Island ne-

Tyrinejimas Nieko Nedavė i būt namie tą dieną. Bu- 
sais ir privatinėmis mašinomis

Lietuvoj ir Latvijoj lankėsi; traukite į “Laisvės” pikniką 
Anglijos ir kitų valstybių slap-’ Norwoode. 
tosios policijos agentai, dėjo! ______
pastangas ir mūsų policija, ta
čiau dalykas nepaaiškėjo. Va
gis nenustatytas. Taip ir liko | kilmė Philadelphijoje. 
neaišku: ar buvo padaryta si-! “Laisvės” : 
muliačija, ar įvyko vagystė.
Per dvejus metus nuolat buvo 
tyrinėjama. Bet nieko kon
kretaus nepasiekta.

Byla perduota teisingūmo 
organams.

Liepos 14 d. Londone, vals-! Billy Walton su Jack Wenslow
kumščiuosis už vidutinės vogos 
lietuvių čampionatą.—Dabar
vidutinės vogos lietuvių kumš
tininkų čampionu yra Billy 
Walton. Jis taipgi yra lyde
ris Brooklypo -Lietuvių Atletų 
Kliubo. Jis, būdamas gimnas- 

j tikos instruktorium, šiame 
bilrii kliube išsiauklėjo sau pavojin

gą oponentą—Jack Wenslow, 
i. Wen si o was

pažinau,— nieko sau vyras. 
Mum beeinant pro- kuliamą 
mašiną, pasigirdo “ameri
koniška” kalba: “Romon, 
Džio, pažiūrėkim kuliamos 
mašinos”.- Gi VDžio” atkir
to: “O ši.... kas čia do ma
šina? Ot pamatytum mūsų 
Ropieraunėš mašinas, tai 
kaip dvidešimts šitų sudė
jus krūvon...” Mano drau
gas amerikietis nusišypsojo 
ir pakalbino mane eiti to
lyn nuo šių “linksmų” vy
rukų. Neteko matyt, ar jie 
ir iš parodos demonstraty
viai išėjo, ar kas sau, nes tikai subruzdo samdytis busus 
įėję parodos vieton išsiskir-! ir traukti į “faitus.” Kiek iš- 
stė po mažą būrelį, anksto permatoma, iš Brook-

atvirai yrk pa- 
Waltonas būna 
bet aš noriu būt 
Waitonas, kai- 

ir kliubo lyde
ris,'- kalba unaravai: “Aš stoju 
j dvikovą su Wenslowu bile 
kur ir bile kada, kuomet ren
gėjai užtikrins, jog bus nema
žiau, kaip 5,000 publikos.”

Philadelphiečiai davė Wal- 
tonui žodį, jog publikos tiek 
bus. ir Waitonas sutiko aki
vaizdoje 5.000 lietuvių apgin
ti savo, kaipo čampiono, gar
bę. Išgirdę tą naujieną, At
letų Kliubo kumštininkai ir ris-

dare specialius pasistengi
mus gražiai priimti ameri
kiečius. Mat, kuo daugiau
sia jų pageidaujama...

Kitą syk parašysiu dau
giau ką.. Spaudžiu dešinę!

Antanas.
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THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN-

THE WORLD WAR FREE MOONEY AND
On August 4, fourteen years ago, the World War started. 

On that day began the slaughter of tens of millions of work
ers. As a result of that war millions of workers returned 
home crippled, without jobs, thousands of children lost their 
parents. Today again the world capitalists are preparing for 
a new slaughter. They are not satisfied with the wealth 
t/7ey have. They want more wealth, they want to rule over 
more colonial people. But the thing they want most is to 
crush the Soviet Union.

In the schools we are told to join the Boy Scouts and the 
ROTO. The bosses know that all the training they give to 
the workers’ children when they join the Boy Scouts and the 
ROTC. will make them better soldiers for them, the bosses, 
and against the workers. The bosses are introducing military 
training in the schools to train the workers’ children to shoot

BILLINGS
In July 1916 two labor or-Į 

iganizers, Tom Mooney and Į 
Warren Billings were arrested i 
by the bosses of San Francis-1 

jco on the charge of having! 
ibombed a preparedness par-| 
’ade in San Francisco. It was! 
proven time and again that! 
these workers were innocent,: 
that they were miles away! 

■ from the place of the explo
sion at the time it happened. į

Švelni smetoninga 
šokolado košiuke

—stebėtinai tinka greitiems dezertams—išbandykite

down their own brothers of other countries as well as of their! Mooney and Billings were
own as they do right now ih New Bedford.

Today the government of America is waging war against 
Nicaragua and China in order to protect the interests of Wall 
Street.

The Soviet Union is the only government that fights for 
the interest of the workers and farmers. In the Soviet Union 
there is no child labor, the workers’ and farmers’ children 
get the best that the country has to offer. The workers get 
a vacation with pay, there is a 7-hour day and all laws are 
made for he benefit of the working class.

We, the workers’ children, must defend the Soviet Union, 
the only workers’ and farmers’ country in the world. We 
must fight against the capitalists of our own country who are 
panning to attack the Soviet Union. We stand by our com
rades in Workers’ Russia.

All the workers’ and farmers’ children must join the 
Young Pioneers, the only children’s organization that fights 
for the interests of the workers’ and farmers’ children, for the 
defense of the Soviet Union, for establishing a workers’ and 
farmers’ government in America like they have in Russia, 
against the Boy Scouts and against the capitalist wars!

Join the Young Pioneers of America!

POLICE BRUTALITY IN NEW;
BEDFORD

“The government of thej 
people, by the people and for, 
the people” is certainly show-: 
ing what “people it is by and: 
for.” In New Bedford the! 
police and the state militia I 
are serving their people—the! 
textile mill owners—slugging 
with blackjacks, assaulting 
iX n, women and children. 
This is nothing new. When
ever workers fight against the 
bosses, the government always į 
takes the side of the bosses.

But in spite of the attempt! 
of the bosses and their gov-j 
ernment, the troops and the! 
police to break the strike of 
the 30,000 textile workers in 
New Bedford, the strikers’ 
ranks are growing day by day.

We, the children of the 
strikers, are 100 percent with 
our parents in fighting the 10: 
percent wage-cut of the mill] 
bosses. Every day we go on 
the picket line as early as 
five o,’clock in the morning. 
We sing the strike songs, and 
keep the line solid in keeping 
the scabs away. The police 
trying to drive us away, hit 
some of us and arrest others 
threatening by showing their 
guns. But we children know 
that the victory of the work
ers depends on the strength 
of the picket line, and are not 
scared away by the “bullying 
cops.**

POLICE SMASH PIONEER 
LINE AT PHILADELPHIA

SHOP
Negro Children Pickets With 

Whites
A group of more than 50 

members of the Young Pio
neers, marching around the 
S. J. Cohen clothing factory, 
at 13th and Callowhill Sts., 
in a demonstration of sympa
thy with the strikers at this 
plant was broken up by the 
police, four full patrol wag
ons of which arrived on the 
scene. Among the Young Pio
neers were Negro children 
who joined in solidarity with 
their white comrades.

The police arrested the 
leader of the demonstrators, 
Dominick Flaiani, of the 
Young Workers (Communist) 
League and one of the most 
prominent members of Amal
gamated Clothing Workers 
Union, Esther Glass and Helen 
Bennet, Young Pioneer lead
ers.

After the arrest of the 
Young Pioneer leaders, the 
Young Pioneers of Philadel
phia issued the following state
ment :

“The demonstration in front 
of the striking clothing shop 
is only one of the means we 
will use to help the clothing 
workers. We are going to 
make an intensive drive to or
ganize the children of the 
clothing workers.”

sentenced to be hanged. But! 
the workers knew that these, 
,men are innocent, that they! 
were being persecuted for' 
their loyalty to the working 

!class. Throughout the world 
protest meetings were held de-; 

i manding their release. Be-!
cause of these protests the! 

isentence was changed to life! 
! imprisonment. It made no dif-l 
jference to the capitalist—all 
'they wanted was to get thesej 
’men where they could do no!
more organizing.

It is twelve years now that! 
!these men are in jail. In spite! 
■of the fact that every one' 
knows that they are innocent 

ithey are behind bars because 
'the bosses want it.

The International Labor De
fense is now conducting a real 
imilitant drive to free Mooney 
■ and Billings. Only through! 
'the protest of the workers will! 
į these men be freed.

The workers children must Į 
[join this fight to free Mooney Į 
and Billings.

TO FEED ThFmINERS’ ’
CHILDREN !

I  I
The National Children’s! 

Center for Miners’ Relief has! 
just issued thousands of collec-! 

ition lists and sent them out to i 
[workers’ and farmers’ children 
■throughout the country asking: 
them to get busy and collect;

i money to feed the miners’;
I children and help them carry| 
on the fight.

Every worker’s and farmer’s 
child should be out with a col
lection list. If you have not 
received one—write for one 
NOW. Everybody must help. 
Follow the example of Kate Į 
Sertish and do everything to 

įhelp the miners’ children.
If you have money, IF YOU 

[WANT LISTS, if you want in- i 
' formation, write to THE NA
TIONAL CHILDREN’S CEN
TER FOR MINERS RELIEF, 
Room 238, 799 Broadway, 
New York, N. Y.

Answer to Number Puzzle

LAIKYKITE šios labai skanios šo
koladinės košelės (arba soso) sa
vo aisbaksy.i, <> jūs visuomet turė
site kuom pavaišint netikėtus svečius. 

Užpilkite jos ant šaldytos smetonos- 
r.iskrymo, ant pudingų arba ant pyra
gaičių, ir šie paprasti, valgio dalykai 
tuojaus persimaino j visos "kompani
jos” giriamus gard-'sius.

• Bet, svečiai ar ne svečiai, jūs norė
site dažnai jos duot prie valgio, nes 
ji yra tokia gera švelni, smetoninga 

ru puikiu šokoladiniu skoniu. O 
tai yra tik vienas iš daugelio šaunių 
receptų, sulig kurių galimu taip leng
vai ir taip nebrangiai pasigamini, 
gardumynus, tam panaudojant Lion 
brand Condensed Milk.

SOKOLADINf: KOŠELE
2 kctvirtainėlini nesaldinto šokolado; 
puse puoduko karšto vandens. Virkite 
dubeltavam puode, kol pasidarys visa 
lygiai ir glotniai tiršta. Pridekite 
puse puoduko Lion Brand Condensed 
Mill; ir pusantro puoduko cukraus 
tokio, kaip kad naudoja pyragaičių 
kepėjai. Virinkite 10 minučių. Pri
dėkite 1 arbatini šaukštukų vanillos.

Galima pasidaryt antrų tiek dau
giau, nes šis gardėsis uisbaksyje ne- 
sugenda per ištisų savaitę. Viršuj 
paduoto recepto užtenka dvylikai por
cijų. Viso kaštuoja apie 16 centų.

Pareikalaukite iš savo grosorninko UZDYKA 
RECEPTŲ KNYGELĖS Lion Brand de-zertų. su
taisytų Panelės Ware, vedėjos Ware School of 
'lea Room Management. Jūs norėsite išbandyt 
kiekvienų iš jų. Knyrilėj taipgi yra 14 spe
cialių valgių mažiems. Gaukite šiandien vienų 
jos egzempliorių iš savo ■■ rose minko.

LION MILK
TAUPYKITE LEIBELIUS!

CLEVELAND, OHIO. CLEVELAND, OHIO.

DIENRAŠČIŲ “LAISVĖS” IR “VILNIES” NAUDAI

PIKNIKAS ‘E®
Rengia Korespondentų Biuras

NEDĖLIOJ

5 d. Rugpjūčio-Aug., 1928
ANT NEUROS FARMOS

.Brunswick, Ohio

Draugai! šis piknikas bus iškilmingiausias mūsų apie- 
linkėje. Jame turi dalyvauti ne tik clevelandiečiai, bet 
ir akroniečiai, youngstownieciai ir detroitiečiai turėtų 
atsilankyti.

Žaislai, Dainos ir daugiau Įvairumų

ĮŽANGA TIK 25c YPATAI

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
5 po pietų

Margarieta Valaičius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomones nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ1 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčą, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas B. 
Reikavskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,J. Naujokas

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
■ nuolatos į sa/o didele krautuvę ga- 
Į bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 

riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra- 

j šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 

j taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
’ miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 

_ ___ i visur reikalaukite viršuj paminėtais 
i vardais cigarų: Restauracijose, Užei- 

._____ _________________________ I gose, pas Barbenus, Kliubuose Ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 

-—-------------------------------------------mokam pašto lėšas, visur Amerikoje.
Į Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigaru Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

J. VARNELIS!
651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10098

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanka užsiprenumeruoti 
tieaiai 16 Ruaijoa, tie galite užeiprenn- 
meruoti per "Laiavę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina SI.25, 
peraiuntimaa veltui.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
t

Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i $1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokių 

1 stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
Į dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
i žmogui reiškia, jeigu jis yra apim- 
! tas kokios nors ligos bei viduriu su

gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų aveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 

i tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
j nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii- 
į gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-

• mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
i skaudėjimo, patrūkimo, dusulio
• (asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžina 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

pardavinėtojai Tisuose

M.
25 Gillet St.

ZUKAITIS
Spencerport, N. T,

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

WORKING CLASS SOLIDARITY
(A LETTER FROM A WORKER’S CHILD)

Dear Comrades:
I read in the Young Comrade about the coal miners. 

It is said that all workers’ and farmers’ children should 
help the miners’ children. So I will be one to help them. 
I got a book of Solidarity Certificates. I went around 
to most of the people and collected $6.00. Dear Com
rades, I think it was a hard job because many people 
don’t know about the miners’ children. And they don’t 
even believe the strike was on for a long time. They 
don’t believe that the bosses throw them out of the house 

>ind they have to sleep outside and haven’t anything to 
eat '

I understand how the working people live because 
my father is working hard too. My father works for 
small wages. We have eight in our family. My father 
is working and can’t afford to buy enough food and 
clothes. And we can’t wear clothes like rich people. 
And we do not know what the shows look like. I am 
13 years of age and am the oldest in the family. I know 
how the workers’ children live and I know what it means 
to be on strike and need food, clothes and a place to 
live. That is why I went out to collect the $6.00. This 
is the best I could do this time, but am trying to do more 
and more, and I ask all workers’ children to help the 
miners.

, Your comrade,
KATE SERTISH.

Chisholm, Minn.

The answer to last week’s 
number puzze is not being i 
printed because not enough of1 
you cared to send any an
swers.

If you want to continue the 
Young Comrade Corndr, if' 
you want to make it lively and 
interesting YOU must do more 
to help.

Write to the Laisve Young 
Comrade Corner, 43 E. 125th 
St., New York, N. Y.

20 ŽUVO VOKIETIJOJ

AUGSBURG, Vokietija. 
—Netoli nuo čia trečiadienį 
susikūlė ekspresinis trauki
nys su tavoriniu; žuvo 20 
žmonių; desėtkai sužeista.

Praga, Čekoslovakija. — 
Čia trečiadienį minia entu
ziastiškai pasitiko prof. Be- 
houneką, Čekoslovakijos 
mokslininką, kurį Krasinas 
išgelbėjo nuo ledo.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

A. J. KUPSTIS
------------- t ..... — ■ —

332 West Broadway
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662—1373

REAL ESTATE INSURANCE

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėyusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervu Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po vietų.

ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE

Du, trijų šeimynų mūriniai namai 
ant E. Third St. Kaina $5,500.
Trijų šeimynų medinis namas, 3-
4- 4 kambariai, geroj vietoj.

Kaina $7,500.
Dviejų šeimynų medinis namas ir 
graži krautuvė, gera biznio vieta, 
gesas,. elektra, skalbynčs.

Kaina $6,500.
šešių šeimynų medinis namas 
prie maudynių, gesas, elektra, 
skalbynes, puikus kiemas.

Kaina ;$7,500.
■ 71 .

Trijų šeimynų medinis namas su 
Įtaisymais, puikioj vietoj, ant E. 
Seventh St. Kaina $12,50'0.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais Įtaisymais. Kaina $10,500.
Dviejų šeimynų medinis namas su 
Įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mės. Kaina $9,500.

MEDFORD
Dviejų šeimynų kampinis namas 
su naujausios mados įtaisymais,
5- 5-2 kambariai. Kaina $7,800.

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
forničium ir šeši akeriai žemės.

Kaina $4,000.

INŠIŪRTNU (Tik Mass. Valstijoj) 
NUO UGNIES IR NELAIMĖS 

Automobilius, Forničius, ’ Namus, 
Stiklus, Sveikatą, Gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkčse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠUTOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

Turiu daugybę, namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokiij nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

580 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

NEW YORKO APIELINKĖS, tai tinkamai “Laisvei
PASIRODYKIME

Urboniutė iš Lawrence, Mass. 
Plaukime dalyvavo: G. ir B. 
Urboniūtės iš Lawrence ir A. 
Ramanauskiutė ir J. Sukaskiu
tė iš Worcester.

Po plaukimo lenktynių dai
navo choras iš Haverhill, pas
kui choras iš Montello.

Po dainų du Wordesterio ge
rai žinomi vyrai “paslydo”, 
žinoma, buvo šlapia, bet to
kiems patartina lietingoj die
noj geriau piknike nepasiro
dyti, nes tarpe svetimų žmo
nių negražu' slidinėti.
' Aido choras ačiuoja visiems 
atsilankiusiems į pikniką, ypa
tingai dainininkams ir daini
ninkėms, kurie aukojo savo 
laiką.

Aido Choro Koresp.
J. Kižys.

priduosit rengėjams.
Visų biznierių ir farmerių 

vardai, kurie ką aukos, bus pa
skelbti “Laisvėj”.

Už komisiją J. Grybas,
44 Chapel Ct.,

Norwood, Mass.

draugių, kurie kas metai pa
daro spaudos naudai dvigubai 
daugiau, negu mes. Jeigu 
mes didžiuojamės savo apie- 
liuke, tai pasirodykime ir dar
bais.

Šiame pikniko pasirodys, ku
ri kuopa darbavosi ir kuri ne
kreipė jokios domės, šiame 
piknike pasirodys, ar New 
Yorko apielinkė gali didžiuo
tis savo darbais, ar ne. šia
me piknike bus taip vadina
mas “smotras” kuopų darbo— 
kiek jos sutrauks publikos į 
savo pikniką.

Mobilizacijai dar laiko yra 
ir kurios kuopos norės, tos pa
sidarbuos.

Todėl, prie darbo!
A.L.D.L.D. II Apskr. Org.,

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ tR MAISTINGĄ 

VARPO
■(

atsily
gina? Nenoriu čia įvardyti 

j kuopų, kurios- daugiausiai gar- 
kadisinasi “Laisvėj,” bet metų bė- 

lietu-.giu nei penkinę nenumeta 
“Laisvei.” Tik maža dalis kuo
pų paskiria penkinę kitą už 
metinį tarnavimą. Tuo tarpu 
iš “Laisvės,” kaipo organo, 
reikalaujama, kad viskas būtų 
patalpinta. Dar yra ir tokių

Conn, valstijos dar- kuopų, kurios pačios nenori 
organizacijų ap-;net savo pramogų garsinti ir 

rengti pikni-jstačiai reikalauja, kad redak-

WORCESTER, MASS, .t

'i

Paprastai manoma, 
New Yorko apielinkių 
viams niekas negali prilygti. 
Taip mano ir daugelis pačių 
mūsų draugų. Bet ąeužtenka 
taip manyti, reikia tą>darbais 
parodyti, 
nemačiau. 

Nesenai 
bininkiškų 
skaičiai pradėjo i 
kus mūsų spaudos naudai. Irjcija viską atliktų. Išrinktos 
ką mes matome? Kiekviena-i komisijos instruktuoja redak- 
me piknike jie padaro po še- ciją, kad ji tokį ir tokį susirin-į 
sius šimtus dolerių pelno irlkimą, tokią ir tokią pramogą,! 
daugiau. ' gerai išgarsintų.

ALDLD. 11 Apskritis irgi' Todėl ALDLD. H Apskričio: 
pradėjo rengti tokius piknikus■ valdyba ir rengia vadinamą 
spaudos naudai. Jau du įvy- 'spaudos pikniką ir iš likusio ;fcas įvyks nedėlioj 
ko. Bet čia nepadaroma pel-į pelno skiria didesnę <’ 
no nei pusės, kiek Conn, vals-■ “Laisvei,” 1....^ -----,-----

(tą dalį išdalina kitiems mūsų‘|W00Cj Mass.
Progresyvius biznierius ren

gimo komisija kviečia prisidėti 
prie “Laisvės” pikniko, kad 
padarius daugiau pelno del 
“Laisvės”. Biznieriai gali, 'pri
sidėti—paremti “Laisvės” pik
niką, paaukodami savo kaip ko- 
'kių tavorų, kuriuos rengėjai iš
leistų laimėjimui, iš ko pasi
darytų dienraščio naudai pel
no. Farmeriai gali prisidėti, 
paaukodami sūrių, sviesto arba 
iš gyvų paukščių. Pikniko ren
gėjai iš tokių dalykų padarytų 
keletą dolerių “Laisvei” pelno.

Todėl biznieriai ir farmeriai, 
j kurie remiate “Laisvę”, tai 
kviečiame paaukoti tokių daly
kų, kuriuos rengėjai galės išlei
sti piknike. Kurio jaučiatės 

i negalėsite dalyvauti “Laisvės” 
.piknike, tie savo aukas galite 
Įprisiųsti rengimo komisijai Že
imiai! paduotu antrašu, o kurie 
!rengiatės dalyvaut piknike, tai 
;galite sykiu atvežti ir piknike

Iki šiol aš dar to

tijoj padaroma.
žinoma, gal čia ir 

aplinkybės skirtingesnės, gal Į Taip bent buvo daroma bėgiu 
negalima tiek publikos pri-1 paskutinių dvejų metų. Ap
traukti, kiek ten. Bet visgi'skričio valdyba atlygina, nors 
matosi ir pačių apsileidimas. I toli gražu ne pilnai, už tas 
Pavyzdžiui, pereitais metais [ kuopas, kurios negali atlygin- 
buvo tokių kolonijų, kurioms ti “Laisvei” Liž įvairius pra- 
labai paranku atvažiuoti į pik-įnešimus. (
niką, vienok iš tų kolonijų ne- Bet už tai v\;ų kuopų, esan-į 
simatė nei gyvos dūšios. Išlčių šioj apielinkėj, pareiga pa
kilų kolonijų kad ir buvo, tai sidarbuoti, kad rengiamas pik- 
labai mažai. Vadinasi, tų ko- kas būtų ’pasekmingas. Visi 
lonijų draugai, ALDLD. kuo- nariai, kuriems tik aplinkybės 
pų nariai, nekreipė arba ma-j leidžia, patys privalo dalyvau- 
žai kreipė domės į rengiamą > ti ir dar suagituoti mūsų visus 
pikniką mūsų spaudos naudai, j simpatikus.

O gal daugelis skaito, kadi Dabar jau laikas pradėti 
čia bereikalingas darbas? Į rengtis. Spaudos naudai pik-

Mes turime “Laisvę” orga-jnikas įvyks 19 d. rugpjūčio, 
nu. Ten telpa visų kuopų vi-i Willick’s farmoj, Linden, N. 
sokie pranešimai, net ir biz-IJ. Mes privalome ipasirodyt, 
niški skelbimai koresponden-’ kad irgi rūpinamės savo rei- 
cijų formoj, už kuriuos kuopos j kalais, savo spaudos parėmi- 
nieko nemoka. “LaisVė” tal-smu arba, geriau sakant, atly- 
pina visus raštus, kokie tik lie- ginimu jai už patarnavimus, 
čia mūsų organizaciją. Bet ar Mes privalome neatsilikt nuo 
daug randasi kuopų, kurios už i Conn. valstijos draugų ir

J Progresyvius Biznierius ir 
Fannerius Mass. Valstijoj
Dienraščio “Laisvės” pikni- 

I nuo į v j iVKj uvv»v»iwj, 12 d. rug- 
skiria didesnę dalį :pjūči0> Antano Aliuko ūkė j, ant 

kaipo organui, o ki--kranto New Pond ežero, Nor-
• truputį [ darbininkiškiems laikraščiams.

Liepos 22 d. įvyko Aido cho
ro piknikas Olympia parke. 
Dalyvavo sekami chorai: iš 
Montello, Lawrence, Hudson ir 
Haverhill. Diena pasitaikė ne
labai tinkama, bet žmonių su
sirinko nemažai. Pradėjus 
programą, užėjo lietus ir todėl 
negalima buvo viską išpildyti.

Plaukimo lenktynės buvo 
vyrų ir moterų. Vyrų lenkty
nėse laimėjo Aido choro gar
sus plaukikas Juozas Sukaskas 
ir laimėjo pirmą dovaną, Po
vilas Styga iš Montello laimė
jo antrą dovaną, Juozas Mi
liauskas, aidietis, laimėjo tre
čią dovaną.

Lenktynėse dalyvavo vyrai: 
P. Styga, J. West ir A. Ado
maitis iš Montello; A. Kizys, .
J. Sukaskas ir J. Miliauskas iš Bet manoma, kad Francijos 
Worcester.

Merginų plaukime pirmą 
dovaną laimėjo Olga Rama- 
nauskiutė, Aido choro garsi 
plaukikė; ;
lija Sukaskiutė; trečią — G.

Prašo Išdeportuoti Anti- 
Fašistus iš Francijos

PARYŽIUS.— Vėl Itali
jos fašistine valdžia prašo; 
Francijos valdžios išdepor-! 
tuoti visus anti-fašistus Ita- i 
Ii jos piliečius iš Francijos.'

valdžia neišpildys to prašy
mo.
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Varpas Bakery, 54 Wlaujer St., Brooklyn, N. T.
A. M. BALCHUNAS, Savininkai • Telephone Stagg 6588 i
------------------------------------------- -------------------- -----------------J
t-

antrą dovaną — Ju- SKAITYKIT IR PLATIN- AutomobiliŲ MokyklaKIT ‘LAISVĘ

*•* <*♦>**» upi iti<«

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius 'motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kai; 
gerai žinomas ir per 16 metų pu 
tyręs instruktorius L. TIKNEVI* 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. Utb St„ N. Y.

•Beržas Svyruoklis. 'Rodos vejamas, vis smarkiau began. Di-

SEPTYNIOIjIKTOS GKUODŽiC (^esn^s sn^e^° labiau.

NAKTIS 1926 M.
(Pabaiga)

i Niekur nė gyvo vabalėlio nesimatė. Priė- 
ijęs draugo namelį, dingau jo kieme, lyg 
įkas įtraukė. Beldžiau tykiai į duris; nie- 
'kas neatsiliepė, nors degė mažytė šviesa.

Vėliau paklausė, kas esu ir, darydamas 
duris, pakvietė vidun. Iš karto nežinojau, 
;ką sakyti ir ko klausti, o paskui iš lūpų iš-

Bendrai Rengia A.L.D.L.D. 15 Kuopa Gibbstown, N. J., ir 
133 Kuopa, Camden, N. J., 
KURIS ĮVYKS NEDĖLIOJ

5 d. Rugpjūčio-Aug., 1928
LAUREL SPRINGS, N. J. 
Prasidės 10 valandą ryte 

šis nesvietiškas piknikas bus didžiausias tuom, 
kad jame dalyvaus ne tik Gibbstowno lietuviški 
farmeriai, bet dar bus svečių ir iš puses Ameri
kos, kaip ve: Bostono, Baltimorės, Brooklyn©, 
Česterio, Itiversaides, Burlington©, Kemdeno ir 
visa Filadelfiją dalyvaus jame.

Todėl, kas norite susipažinti su pusės Amerikos lietuviais 
bei draugais, nepraleiskite progos. Prie to dar bus: nu- 
liūdusieji—palinksminti; trokštantieji—pagirdyti; alka
nieji—papenėti, o už nuoguosius;—neimsime atsakomybės. 
Vaikinus ir merginas, ženotus ir singciius, našlius ir gyva
našlius—daktarus, kunigus, advokatus, graborius, buče- 
rius ir darbininkus—kviečiame atsilankyti, o visi būsite 
pilnai užganėdinti.

DARBININKE STOK Į TIKR.į KOVĄ
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 

Eiles

Už:
1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos.
4. Darbo partiją.
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

O, dar vienas skubiai artinasi, iš įvy- siyerže “revoliucija...
“ššš! ’’tildė ir prašė tyliau ir liepė sku- 

“Vp Pet rai tis” nimbais nožines i biausiai sWi knygas, laikraščius, kurie iš v ’ l)Usnalsiai, pa Amerikos, visa, kas tik priešfašistinio.
irviin nYii hnl-nlni mi n it lAunrlmnii o C’ o \r rx Tl 7 7 A

-- - ---- - ’ - Tykiai atsisveikinęs, vos neišėjau iš
padangė TikŠjomSs, kad kien10’ bet pasigirdo skardūs balsai ir žing- 

Požvplp'iuii sniT girgždėjimas. Priguliau prie namų 
c ir tvorelės kertės, niuksojau, lyg rudens la- 

... T. pas, prilipęs prie purvo. Laukiau, kol pra- i 
ds, girdėjau pažįstamų kalbas.

kio vietos grįžta ir paklausim.

draugus šnibštelėjau ir pradėjau pasakoti 
apie gražumą nakties. Visi sužiurome į ki
tą pusę, į marg; _ _ _.
praeis šis—naktinis govėda. 
atsigrįžęs.

Uh!.. .net šaltis nukrėtė, aš
jau, o jis greta manęs. Kuomet visi sužiu-| 
romee, paklausė manęs: “Kas čia?” Drau-j 
giškai tariau: “Labą, labą, ponas valdinin
ke.”

Priguliau prie namų 
ir tvoreles kertes, niuksojau, lyg rudens la-

Ir koks baisus reginys! Atremtais dur
tuvais Bolį neša... Petraitis prašliaužė 
pro pat mano nosį, veik į blauzdą įkąsti

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS -»

Prieš:
1. Bedarbę.
2. Indžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus.
Stok į Kovos Partiją.
Stok į Darbininkų (Komunistų) Partiją.
Blanka Aplikacijos Įstojimui į Darbininkų

(Komunistų) Partiją

Išpildyk šią blanką ir pasiųsk Darbininkų Parti
jai, 43 East 125th St., New York City.

T

Atletika- 
lai

“Aš klausiu, ką čia darot?”
“Nieko. Susirinkome skersgatvyj 

Yyčia. Kodėl, ponas valdininke?”
“Išsiskirstykit!” gyvuliškai užbaubė.
Permetęs akimis visus, įsikišo Bolis:
“Prasikaltimo nematau, norėčiau ži

noti priežastį tamstos gyvuliško elgimosi?’’
“Nutilk!!!” sustaugė apmaudo j Petrai

tis, lyg devyni vilkai iš vieno pilvo. “Nori, 
eik su manim, ar nešdinkis namo!”

“Tamsta eik ten, iš kur atėjai, aš b 
vienas savo namų takus rasiu.”

^Atsitraukit nuo jo!” kreipėsi Petraitis 
ir ginklu grasindamas reikalavo eiti si 
juo.

“Gražiai dar kartą prašau: tamsta sa
vo pašelpos man nerodyk! Nors turiu ne
kokį ir gal neminkštą patalą, bet aš miego
siu jame.”

Abu tylėjo.
Petraitis išpūtė akis ir svaidė tai į 

mus, tai į Bolį.
“Prasišalink, piktoji... kitaip įspirsiu 

į tą taukuotą iki bato kulnų ir kelinės nu
smuks,” tardamas Bolis žengė prieš jį.

Pamažu bailiai traukėsi mažasai arbū- 
zelis, su savo grobiais fr smegenimis. Mat., 
bijojo keturių beginklių, bijojo signaluot 
talkas, o Čia, kaip tyčia, nė vieno nesimatė.

i. Bolis tuojaus suprato, kad kas nors ne: 
>gero ir skubiai pasinėrė tamsumoje...

Užkampyj pasigirdo: “Skirstykitės, 
Kaune. perversmas, fašistai...”

Ėjau, nežinodamas kur. ' 
feno. »Visur tyku, ramu, kaip dar nebuvo’,

ne- Šaltis krėtė labiau, šaltoji* banga per 
kūną ritosi be perstojimo. Ilgai stovėjau 
vietoje, kol išdilo iš ausų jų eisena. Ausy
se vaitojo geras draugas, akyse tvyskėjo ' 
kraujas, dideli kraujo lašai ritosi per jo I 
kūną nuo mėlynų žaizdų. O dabar jau ir 
panages bado, kad išduotų ir daugiau vien- 
darbių.

Pajudinęs pasty rūsį kūną, svyruoda
mas ėjau gatvės pakraščiu. Bakūžė ap
snūdusi miegojo giliai. Pabeldęs duris, įsi- 
ritau per slenkstį.

Jaučiaus labai suvargęs, miegot nega- 
įėjau. Prisiminiau gerą draugą, gyvenantį 
užmiestyj, reikia ir jam pranešti...

Štai į ką pervirto gilios praeities bočių 
ir pratėvių šalis: kas moka skaityt, tas turi 
tik vieną “šunį,” kas moka skaityt ir ra
šyt, tas jau negali ir ūtsivaikyt—palangės 
nelyginant žąsų nučiaužtos.

Susipratusių Lietuvos darbininkų krau
ju “šunų” namo grindis plaunamo likusį 
naudoja pastaboms knygose užrašinėti.

Ką besakyti, kuomet kankinį perduoda 
“rudųjų šuniukų” skyriun, ar kitam jos 
punktui. Geriau būtų liūtų ar tigrų nas
ruose, negu tarp tų parazitinių gaivalų.

Kuomet, broli, ateis laikas, kurio lau
kiam senai?... Kuomet saulutė tarpe mū
sų'ritinėsis?... Kuomet mus lengvutčlis 
rūkas apsups ?...
r. Atbusk/drauge, senai brolis ranką tau 
tiesia, j neatiduok; gyvą suėsti ■ šunims, už-

Pagelbai Kapitalistinio *£aro Kaliniam ir Jų Šeimynom

SUKATOJE, H RUGPJUČIO-AUG., 1928
PLEASANT BAY PARK, BRONX

Jazz Benas—Šokiai po Atviru Dangum,—Žais-
Šviesų (Torch Light) Paroda—Masiniai Vaizdai 

ir Užkandžiai
PARKE BUS IMAMI PAVEIKSLAI DEL JUDRIŲ

Įžanga Rengia International
35 centai Labor Defense
y patai New Yorko Skyrius.
KELRODIS: Imkite Bronx Park subway ar clcvcitcrį iki 177th St. 
Tada imkite ^Unionporl car iki pabaigos linijos; iš ten busai veltui 
vežš Į parką

Tikietai parsiduoda: Workers Center, Int. L. D., Room 
422, 799 Broadway ir Laisvė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA ’PIRTIS TURKIŠKA
KYTPA? Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki t AL Al Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai?—75c tJV vCIllŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta fusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

 

rūšies nRųulynes su moderniškais pagerinimais

ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 

DRUSKINIU VANDENIU
Pagedėliais nuo 12-tos 
vajandos dieną per visą 
naktj 
tarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkais

Vardas ir pavarde

Antrašas

Užsiėmimas

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri- ' 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip. 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą.

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir 
50 centu narinė mėnesine duoklė.v

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšie* Įstaiga Brooklyn©

i

I

1

Tvoros poš-tvenk upelius,'.krauju sruvenančius, išlau- 
—i—; žyk"dahTisšunims.' '

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo:, Rusiškas, Turkiškas ir 
‘garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morręll Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR,FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
L Telefonas: Pulaski 1090

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktj
Utarninkais iki 12 wak 

nakties
VAIKAI

{leidžiant Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
PGtnyčiomia 
Klipatomis 
Nedčiiomifc 
dieną ir naKtĮ

5
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82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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VOKIETIJOS RAUDONASIS FRONTAS

i tyvu. 
Ir vii nMINERSVILLE, PAf
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nuvnrti- Ji palocių iškaba su užrašu:
• “Kiekviena dirbtuvė yra rau-

AUDYKLOJ
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raudonfrontiečių, 
atsiimti tuščius

mūs
apielinkę darbuojasi streikuo-

Mainierių Reikalais
Dabartiniu laiku po

Mokesčiai ant pomirtinės eina pagal aplikanto 
amžių ir laipsnį pomirtinės. Labai pigus prigulėjimas 
'jauniems ir nebrangu senesniems.

Gali prigulėti vyrai ir moters be skirtumo tikėji- 
rniškų ir politiškų įsitikinimų. Kad tik esate sveiki fi
zikiniai ir protiniai, tai ir galite būt nariais kalbamos

417 Lorimer St, (“Laisvės” Namo) Brooklyn, N. Y.

donasis frontas.”
(Daugiau bus)

<*)

< >

__ St. ir Avė
State
State

»&

Vokietijos Raudonojo Fron
to Kovotojai suvažiuoja į Ber
lyną kartą per metus apvaik
ščioti ateitį. Jų organizacija 
susideda iš virš 200,000 vyrų, 
30,000 moterų ir apie 50,000 
jaunuolių. Tiesa, jų vadovy
bė yra komunistinė, bet tik 
vienas trečdalis raudonfron
tiečių tepriklauso Vokietijos' 
Komunistų Partijai. Jų orga-i 
nizacijos prezidentu yra Ernst 
Thalmann, darbininkas, iš 
Hamburgo, komunistų atstovas i 
reichstage ir vienas iš narių į 
partijos centralinio komiteto.

Raudonojo Fronto Kovotojai 
yra organizacija, kurią vidaus ketvirtoj—-kanalas, 
reikalų ' ministeris, von 1___
dell, bandė apskelbti nelegale kraštų, 
apie du mėnesiai tam atgal, stovi ant katedros ir muzėjaus 
tuo pačiu laiku palikdamas ne-fJa?PLų, o už muzėjaus laukia 
paliestą fašistų organizaciją ’šimtai jų, su užtaisytais šau- 
“Steel Helmets.” Raudonfron-; tuvais; už kanalo taip pat pil- 
tiečiai yra žinomi, kaipo “pir- na policijos. Tiesiai prieš ka- 
maeiliai proletariato karei- P°a „aud°na iškaba su 
viai,” suorganizuoti 1924 me-' įodziai?:. ^ydonojo Fro.nto 
tais atmušimui fašizmo, apgy-Į ^ov4?!°^,^tok}te > 
nimui darbininkų klasės ir, jei ar Pnes impeiatoris ą- 
kiltų naujas karas, “i 
mui kapitalistų klasės ir pa- į - 
vertimui karo į piliečių karą, ! 
idant sunaikinti kapitalizmą ir 
įsteigti darbininkų ir valstiečių' 
valdžią.” Jie yra organizuoti ; 
militarine papėde ir nešioja; 
pilkas uniformas, kurios labai (Skiriu 
panašios į Rusijos Raudonosios 
Armijos uniformas arba uni
formas Chinijos nacionalistinių 
kareivių... Beveik visi vyrai 
virš 25 metų amžiaus įgijo mi- 
litarinio išsilavinimo pereitam 
kare, tačiaus netgi ir raudo
nieji jaunuoliai—jauni ’.....
nuo 16 iki 21 metų išrodo tu-į^pjc y0]a jr V§1 smukti 
rį militarinio išsilavinimo, kuo-[į mašinų linksmą-šokį...
met maršuoja gatvėmis. į Zirzia špūlės, šnypščia pasai, 

Raudonfrontiečių ketvirtas [ Sukas, sukas ratų ratai, 
nacionalis susirinkimas užsi-> 
baigė tik nesenai. Jie susiren-! 
ka kasmet ląike “sekminių” 
švenčių, ir “sekminių” nedėl- 
dienį būna jų didelė demon
stracija. šiemet 100,000 uni-j 
formuotų vyrų ir keli tūks-. 
tanciai moterų dalyvavo de-. 
monstracijoje; paskui juos ėjo! 
daug neuniformuotų Vokieti
jos Komunistų Partijos narių.; 
,75,000 raudonfrontiečių pri
buvo iš už Berlyno ribų, iš | 
provincijų—pribuvo pėsti, ant 
dviračių, trekais arba ketvir- , 
tosios klasės vagonuose. Ber
lynas pridėjo likusius 25,000. 
Ištisas kelias dienas pirmiau 
Berlyno darbininkų apgyven-Į 
tos sekcijos ruošėsi prie pasi
tikimo ir priėmimo raudon
frontiečių. Privatiškose darbi
ninkų stubose nakvojo 68,000 
ir visai nesvarbu, kad kai ku
rių lovos susidėjo iš šieniko 
ant grindų. Likusieji prisi-I 
glaudė barakuose bei šėtrose.! 
Įvairūs skyriai atsivežė savo! 
Benus ir kuomet jie pradėjo 
rinktis į Berlyną, tai visos, 
gelžkelių stotys buvo užkimš 
tos masėmis uniformuotų vyrų 
laukiančių, kuomet muzika 
pradės griežti ir palydės savo 
draugus gatvėmis. Darbinin
kais apgyventos miesto sekci
jos skendo raudonoje varsoje: 
raudonos vėliavos, raudonos. 
gėlės> raudoni užrašai arba; 
raudoni kaspinai švarkų atla
puose bei už kepurių.

Sekmadienį, šeštą valandą 
ryte, trimito garsas prikėlė 
Raudonojo Fronto Kovotojus. 
Nuo astuonių iki dešimts dau
gybėje svetainių ir aikštėse ėjo 
susirinkimai ir koncertai. De
šimtą valandą prasidėjo mar- 
šavimas gatvėmis ir turčiais 
apgyventose miesto dalyse po
nios ir ponai labai nerangiai 
vartėsi lovose, kuomet išgirdo 
maršavimą tūkstančių vyrų ir 
garsią muziką, griežiančią In
ternacionalą ir “Į Saulę ir 
Šviesą.” Jeigu tau pasitaikė 
būti darbininkiškoje miesto 
dalyje, tai manei, kad visas 
miestas maršuoja gatvėmis. 
Eisensteinas galėjo nupiešti 
neapsakomai gražų paveikslą 
matuojančių ištisomis gatvė
mis, kurių raudonus vėlukus; 
pasigavęs vėjas plevėsuoja ir

kampas Alfred ir Woodward 
gatvių, rengiamos didelės 
prieškarinės prakalbos. Pra
džia 8 vai. vakare. Prakalbas 
rengia A.D.(K.)P. skyrius. 
Bus geriausi kalbėtojai. Visi 
ir visos atsilankykite.

Rengėjai.

ligatvių su “sandvičiais” ir 
trūktais, maistą dalindamos 
veltui maršuojautiems kovoto
jams. Tūkstančiai vandens ir 
alaus stiklų pasirodė pakeliu- 
je—darbininkiški valgyklų sa
vininkai viską davė veltui—ir 
mergaitės bėgiojo šalę mar
šu o j ančių 
laukdamos 
stiklus.

Jie trauke į Lustgarten aikš
tę. Vienoj pleciaus pusėj bu
vusieji imperatoriški palociai; jaučių mainierių šelpimo patys 
kitoj pusėj katedra; trečioj — streikieriai 
Senovinės Dailės Muzėjus su 
ilgais laiptais, vedančiais į jį;

Keliai ir 
Keu- tiltai veda į aikštę iš šešių 

Ilgos eilės policijos

pirmai dirbtuvei, perėjusiai 
prie 7 vai. darbo dienos)

Tiku-taku, tiku-taku!
Tai muštuvai linksmai šneka... 
Audykla audimą audžia, 
Baltos drobės šliaužia, šliaužia 
Per volus pilkų mašinų, 

.... j Rodos, gyvos, rodos, žino, 
vyrai, I ftur išlįsti, apsisukti

O muštuvai muša taktą: 
Tiku-taku, tiku-taku! 
Tarp mašinų darbininkės 
Vaikšto, sukasi aplinkui; 
Prižiūrėt reik mašinas 
Ir padėti joms kai kas... 
štai, žiūrėk, jos spraudžia 

šeivą
Į belaksiantį šautuvą, 
Tai pataiso siūlą kreivą, 
Jei ant volų kur sukliuvo... 
Dirb’ audėjos, šoka ratai, 
Volai sukas, nesustoja, 
O varstoto drobės mastai, 
Lyg ant žemės sniegas, klo

jas...
šok’ suktinį plieno ratai, 
O muštuvai muša taktą: 
Tiku-taku, tiku-taku!

Skuba dirba darbininkės, 
Juokias, šypsos, visos links

mos :
Mat, šiandieną didi diena... 
Nuo šiandien kita gadynė— 
Dirbs tik valandas septynias;

i Darbo mokestis—tas pats...
i Daugiau laiko jos turės 
į Ir lankyt dažniau galės 
Skaityklas, kliubus, ratelį— 
Palengvės būtis visa...

iZirskit, špūlės, šnypškit, pasai, 
[Suktinuką šokit ratai,
O muštuvai muškit taktą: 
Tiku-taku, tiku-taku!

Susitikus tarp varstotų 
Tarė Olė garbanuota 
Mėlynakei Katrei: 
—Iš užsienių delegatės 
Kai atvyks pas 

čiuosna,
Užtarnautai mes 

mes:
Kaip mes kylam, 

augam!
Jūs po valandas aštuoniąs, 
Po devynias ir daugiau 
Dirbat, vargstat ir ne sau... 
Mes gi dirbam tik septynias, 
Ne turtuoliams rūmuos— 
Savo naudai ir gerovei 
Naują tvarką budavojam— 
Tvarką augančios komunos... 
Zirskit, špūlės, šnypškit, pa

sai,
Tegu sukas ratų ratai, 
O muštuvai tegu šneka: 
Tiku-taku, tiku-taku!

Žaibas.
(“Raudonasis Artojas”)

mus sve-

didžiuos-

kaip ‘mes

DETROIT, HIGH

Puslapis Penktas

blizgina skaisčiuose rytinės 
saulės spinduliuose. Gatvės 
užsikimšusios darbininkais, pa
sirengusiais geriausiais nedėli- 
niais drabužiais—ne tik ko
munistai, bet visi darbininkai 
išėjo' į gatves šioje valandoje. 
Tūkstančiai darbininkių mote
rų ir męrginų stovėjo prie ša-

Rugpjūčio 12 d. Moterų Fe
deracijos vietos skyrius rengia 
didelį metinį* pikniką, kuris į- 
vyks Belle , Isle. Visų tautų 
moterys'rengiasi prie šio pik
niko. Kviečiamos 
moterys prisirengti 
gai dalyvauti.

X . « « jį:

Subatoj, 4 d.

ir lietuvės 
ir skaitlin-

rugpjūčio,

Pittsburgh o a- 
pielinkės, savo šeimynas, iš 
kompanijos stubų išvarytas, 
palatkose palikę. Prašo jie 
aukų ne tik savo, bet visom 
strei k u oj anč ioms šei m y n oms, 
tarpininkaujant Miners Natio
nal Relief komitetui. Jie čia 
sako prakalbas, lanko unijos 
lokalų susirinkimus, aiškina, 
kaip jie patys ir jų bendrai 
streikieriai kentėjo ir kenčia 
badą negaudami pašelpos iš 
mūs mokamų assesmentų. Ką 
jie gauna, tai gauna iš pačių 
mainierių nacionalio šelpimo 
komiteto be Lewiso politinės 
tarpininkystės.

Visų mainierių pareiga yra 
nemokėt daugiau Lewisui po 
$2.00 kas mėnesis assesmentų, 
o mokėti tiktai po vieną dolerį 
del unjios, iš kurių pasilikti 
25c. į lokalo iždą, 25c. pasiųsti 
per capita į distriktą, o liku
sius 50c. nusiųsti tiesiai i Min
ers National Relief Committee, 
611 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
Atsisakius mažumai mokėti 
assesmentus, galima sutikti 
nesmagumų. Todėl masiniai, 
visi mainieriai nuėję į savo lo
kalų susirinkimus, pareiškite, 
kad nė cento Lewiso mašinai, 
nes tų assesmentų streikieriai 
negauna. Jeigu neisite į su
sirinkimus, lokalų viršininku- 
čiai bandys jus persekioti. Gi: 
didžiumai nutarus, viršininku-j 
čiai pasiliks bejėgiais. Milži-| 
niškas mainierių piknikas bus 
subatoj, 4 d. rugpjūčio, Lake-i 
wood Parke. Dalyvaus visų 
kietųjų anglių mainieriai. Bus 
geriausi naujos mainierių uni
jos kalbėtojai. Kalbės patys 
streikieriai iš Pittsburgho apie- 
linkės. Įžanga 50c. naudai 
streikuojančių mainierių per 
National Miners Relief komi
tetą.

Ant rytojaus, 5 d. rugpjūčio, 
bus kitas didelis piknikas, 
rengiamas ALDLD 9 apskri
čio, Darbininkių Sus. 6 rajono 
ir AD(K)P subdistrikto. Vie
ta Minersvillės sveikatos pušy-| 
nuošė. Kalbės Šolomskas ir 
kiti kalbėtojai. Įžanga dova
nai.

tymo išleidimui, smarkiai paki
lo skaičius nupuolusių dvasio
je žmonių, kurie jieško links
mybes bei susiraminimo tuose 
nuodinguose vaistuose, mokė
dami už juos kad ir paskuti
nius savo dolerius.

Dabar, tapo patraukta poli
cijos teisman 17 iš 25 detek- 

. Nužiūrima, kad jie ėmė 
! kyšius iš narkotikų “pedlio- 
rių” ir už tai leido jiems va
ryt tą nelabą prekybą.

Pačiame policijos detektyvų 
centre, skiepe, užtikta nema
žai kokainus, morfinus ir' kt. 

; Drauge surasta ir įtaisai, ku
tų nuodų 

Visa tai buvo su- 
dėžutes p.o

bei kitiems pardavinėjo.
Kiek pirmiau šeši policijos 

detektyvai buvo pažeminti 
tarnyboje už netinkamą veiki
mą prieš narkotiškų nuodų 
pardavinėtojus ir šmugeliuoto- 
jūs.

Columbijos Universitetas 
daro fonografo rekordus 26 
skirtingų tarmių, kuriomis 
angliškai kalbama įvairiuose 
.šios šalies kampuose, iš kurių 
yra suvažiavę į vasarinius 
kursus tūkstančiai studentų.

K. Arminas.

VIETOS ŽINIOS
POLICIJOS DETEKTYVAI 
UŽSIIMA NARKOTIŠKŲ 
NUODŲ ŠMUGELIU

New Yorke yra tam tikras 
skaičius paskirtų policijos de
tektyvų sekiot, tėmyt ir areš- 
tuot vertelgas, kurie pardavi
nėja bei šmugeliuoja kokainą,; 
opiumą, morfiną ir kitus nar-j 
kotiškus, nuodingus vaistus.— . 
New Yorke, po blaivybės įsta-1

Visokiy RašięĮ Šviežais Valgiai, Garsam Lietavišku 
ir Aaserikoniškn Sišlina

Pavalgiui ?Ja malonu būti, pasi- 
inek.ui’iuoti tu kitaitf, arba ramiai pa
siskaityti.—SykJ atsilankę, persitik- 
rinait.—Pahan dyki i!

Lernner Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininko

riais įsičirškiama
sau po oda.
dėta į detektyvų
privatiniais jų u:
jama, todėl, kad ir patys de
tektyvai tuos vaistus naudojo

Aktoriai nuogąstauja, J<ad, 
besiskleidžiant k r u t a m i esi e m s - 
kalbamiesiems-g r i e žiaurie
siems paveikslams, daugeliui 
aktorių nebus kuom duonos 
užsidirbt.

AUGSCIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ UETUVIŲ AMERIKOJE
Ši Draugija Turi Du Laipsnius* Pašelpos Ligoje: 

Pirmame Laipsnyje $7.00 Pašelpos į Savaitę 
Antrame Laipsnyje $14.00 Pašelpos į Savaitę.

Mokesčiai visai žemi: pirmame laipsnyje 50 centų 
į mėnesį, antrame—$1.00.

Pirmas Laipsnis $150.00, Antras Laipsnis $300.00, 
Trečias Laipsnis $600.00

4

Augščiausių Prieglaudą Lietuvių Amerikoje 
Priimama nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ -
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A.P.L.A. turi savo kuopas veik visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Todėl, būdamas nariu A.P.L.A., 
kur tik nuvažiuosi, rasi kuopą ir galėsi lengvai į ją 
persikelti.

Kur Dar Nėra A.P.L.A. Kuopų, Prašome Vietos 
Lietuvių Tuojau Suorganizuoti.

Del platesnių informacijų įstojimui pavieniais ar
ba norėdami organizuoti kuopas A. P. L. A., kreipkitės 
į Centro Sekretorių :J0W ..GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa.

4)

DU KOMUNISTU KANDIDATAI
NUPIEŠTI FRED ELLIS’O

THE VOTE COMMUNIST STAMPS

Atspausdintos formoje raudono kūjo ir 
piautuvo su Fosterio ir Gitlovo Fo
tografijomis, labai gražaus darbo.

Jas reikia lipyti ant laiškų, prograųių, 
laikraščių ir kitokių popierų, kurie 
pasiekia plačią publiką.

T£(jlvyios • -
Knygute K 80 štampų $1.00 
Agentai gali parduoti lapukus įš 8 
štampų po 10c. už lapuką.

Lotai, daugyje 55 knygučių parsiduo
da po $50 už lotą; 90 knygučių už 
$75; 125 knygutės.:, už $100.

THE VOTE COMMUNIST BUTTON

Puikus sutvarkymas Fosterio ir Gitlo
vo paveikslų ant raudonos spalvos 
guzikėlio.

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
z jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Lotuose
Lotuose

Reikalaukit jų šiuo antrašu:

po 100, 5c. už guziką 
po 1,000 4c už guziką 
po 5,000 3c už guziką 
virš ,5,000 2c už guziką

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE WORKERS' (COMMUNIST) PARTY,

43 East 125th Street New York, N. Y.s

Triangle 1450
FOTOGRAFAS | 

H 
ir M ALTORIUS? 

. $ 
Nufotografuoja^ , 

ir numaliavoja? [ 
visokius paveiks-^į 
1 u s įvairiomis^ 
spalvomis. At-3 
naujina senus irS 
krajavus ir su-S 
daro su ameriko-yį 
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES

| Tel.

(lietuvis d>

<t>
41
E

173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.fc <♦>

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
“Tai Mokykla au Reputacija.”PHONE: REGENT 2177-0474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti^visokiu 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant'naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip {steigta New York City

E«ll Phone i Poplar 7M8ADOLFAS F. STANKUS
1023 MT. VERNON ST

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS'
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell______
Keystone..

TELEFONAI!
_________  Oregon 5136
__________ Mai* *6«»

r.i.i.lgriiniSiAliWWWilft>?WWWwt

DIDŽIAUSIA UETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie’, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo Šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. 

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N.Y.

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:-._____________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį 
malonėsit man' prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No._—
Miestas
Miestas



Puslapis šeštas

vo

Petnyčia, 3 Rugpjūčio, 1938 KfM

vfETOSŽINIOS
ŠERAIS NUŠVILPĖ 
ŽMONĖMS $3,000,000

j pavykusių Kumštynių su Hee- 
i ney, ir duos dar ir pelno. Tex 
i Richardas, ir jo draugai buvo 
! taip tikri, kad čampionas pri-

partijai jos darbuose.
Kviečia visus Rengėjai.

104 METŲ AMŽIAUS 
LIETUVIS ATVYKO 
AMERIKON

’ $25,000 FALŠYVŲ
i PUSDOLERIŲ, KVODERIŲ 
IR DEŠIMTUKŲ

Commonwealth Viešbučio ___ r ___ ___ x
Statymo Korporacija nušvilpė ims tą jų pasiūlymą, jog net 

kuriuos Sharkey manadžerius, Johnny
Buckley ir Ja« Conway, pasi-

ROCHESTER, N. Y.

New Yorkan garlaiviu 
tuania” ; 
Jurgis Skinderis, 
amžiaus žmogus. Beplaukiant i New YorkeV Rado’ padirbta 
laivui per Atlantiko vandeny- pusdolerių, kvod erių ir d esi ru
ną, Skinderis linksmino sake-tukų apie $25,000 “vertės”, 
leiyius nepaprastais atletiš-■ Paėmė 100 svarų švino, daug 
kais rusų liaudies šokiais. j cino ir smulkiai sumalto stiklo.

Pasiekus New Yorką ir ap-. Pinigdirbiai į šviną ir ciną 
spitus Skinderį amerikoniškų! maiše stiklo, idant pinigai tik- 
laikraščių reporteriams klausi-j rįau • skambėtų. Konfiskuota 
nėt apie jo gyvenimą, Skinde- taipgi 65 formos, kuriomis jie 
ris, per vertėją, pasakė, kad liedavo falšyvus pinigus, 
jis visiškai nesijaučia senas, i Areštuota keturi įtariami pi- 
Kodel aš esu visuomet drūtas! nigdirbiai, rodosi, italai: J. 
ir linksmas, sako Skinderis, aš!Galgano, S. Sntartia, Pietro 
nei pats nežinau. Rossi ir J. Lanneano. Jų gal-

Skinderis paeina iš Tytavė-iVa buvęs Rossi. Susekta, kad 
nų. Jis sveria 190 svarų ir y-j per vieną mėnesį Rossi buvo 
ra 6 pėdų augščio. pasidėjęs bankuose $3,200.

Jis turi sūnų Joną Skinderį, i Pinigdirbius pradėjo detek- 
kuris gyvena Florai Parke, tyvai tėmyti, kuomet aplinki- 
Long Islande, N. Y. Sūnus y- niai krautuvninkai pasiskundė 
ra detektyvas, kurs, pirm at- i policijai, kad jie dažnai gauna 
vykimo Amerikon, tarnaudavo i netikni metalinių pinigų. 
Lietuvos ir Latvijos' bankuose.' Gretimame apartmente tie

Senis sako, jeigu jam patiksi patys detektyvai užėjo mūn.šai- 
Amerika, tai jis parduosiąs sa-Jno fabrikėlį; rado ir didelį 
vo nedidelį ūkį Tytuvėnuose ir lišką revolverį, 
atsiimsiąs pačią į Jungtines 
Valstijas. Jo pati yra tik 67 ---------------------
metų amžiaus; bet tai jau tre ' KOMPANIJOS KALČIA 
čia pati. Nuo pirmos pačios! SUVERČIAMA ANT 
jis turi šešis vaikus.

Nenustebino senį augštieji 
New Yorko namai. Laikraščių 
fotografai turėjo pakartotinai i 
jo prašyt, kad liautųsi šokęs, | 
taip kad jie galėtų nutraukt! 
jo paveikslą.

Jo sūnus Jonas Skinderis at
važiavo Amerikon 1910 me-į 
tais, ir ištarnavo 13 metų šios į 
šalies ; 
sauliniame kare, 
kąriuomenės tarnybos įstojo į! 
I loral Parko policiją, kur da
bar tarnauja kaipo detekty
vas. ,

■ .-l "ki"! Septyni detektyvai naktį už- 
,atkeliavo iš Lietuvos į klupo metalinių pinigu dirbtu- 

_l04 metų, vėlę po num. 2,169 First St. 
Rado padirbtą

$3,000,000 pinigų, 
žmonės sumokėjo, pirkdami 
tos korporacijos serus. Mekle,; 
riai Šerų pardavinėtojai pasa
kojo, kad būsiąs pastatytas 
viešbutis už $15,000,000 ties 
Broadway ir 7th Ave., New 
Yorke. Bet paskui pasirodė, 
kad jie negalėsią 
sum an y m o.
dai: Wm. J. Hoggson, E 
Barnett ir Clark T.
buv6 nupirkę lotą, kurį par-1 tarė dabar pasitraukti, 
duodami paskui gavo $521,500 __ .. , . _.

i Harold Mays Pralaimėjo

Liepos mėn. 31 d. vakare 
Bostono Braves Fielde, su
rengtose bokso rungtynėse da
lyvavo kaipo vyriausia pora 
Bostono sunkiojo svorio bokši-

Kai kt’rie artimi Gene.Tun
ney draugai pareiškė didelio 
noro, kad Tunney sutiktų bok
suotis su Jack Sharkey rugsė
jo mėnesį, supliektų jį ir tuo-

įvykdyt to j met pasitrauktų su augščiau- 
Korporacijos va- šia garbe. Bet, Tunney, kaiu 

L. jau visi žinome, atmetė augš- 
'lambersj čiau minėtą pasiūlymą ir nu

daugiau, negu buvo įmokėję.
Visas tas biznis, galų gale, 

atsidūrė teisme, kuris ir pri
teisė, kad tie serų inžinieriai 
sugrąžintų šėrininkams bent 
tuos pelnytus $521,500. Na, 
o $3,000,000 iškaulytų iš žmo-’ninkas Ernie Schaaf ir buvęs 
nių pinigų taip ir sutirpo 
druolių naguose.

Nedėlioj, Rugpjūčio (Aug.) 
d. yra rengiama nuo namų 

'iki namų rinkliava sušelpimui 
stredeuojančiu mainierių; tam 
darbui reikanngi rinkėjai-rin- 
kėjos. Visi kas tik jaučiasi 
darbininkais ir jų rėmėjais, tu
rėtų dalyvauti tam prakilniaijn 
darbe. Norintieji pagelbėti tam 
darbe, ateikit nedėlioj 8 vai. ry
te, Gedemino Salėn, 575 Joseph 
Ave. čia gausite blankas ir 
informacijas. Kviečia Vietinis 

į Mainierių šelpimo Komitetas.
PHILADELPHIA, PA. ,

L.D.S.A. 11 kuopos susirinkimas 
bus panedėlyj, 6 rugpjūčio, po No. 
1214 Spring Garden St., 8 vai. vaka
re. Visos nares ateikit, yra svarbių 
reikalų. Yra prisiųsta nominacijos 
biankos del pildomojo komiteto. Atsi
veskit ir naujų narių prisirašyti' prie 
mūs

K

kuopos.
M. Vagoniene. 
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DARBININKO

ita-

a pi

PLĖŠIKŲ NUŠAUTAS 
KAILIASIUVIS

gu-iGene Tunney lavinimosi part-!
! neris Harold Mays iš Bayonne,
| N. J. Tunney patarė bokso'
[sporto mylėtojams kreipti sa
vo dėmesį į Mays, n»es jam iš- VAugust), 

įrodė, kad iš jo ateity gali būti i jvairių žaislų, skanių

nori
Interbo- 

ir elevei-

Tel. Stagg 9106
Dr. A. PETRIKĄ Į

LIETUVIS DENTISTAS į
X,- Spindulių Diagnoza :

221 South 4th Street 5
(Priešais “Bridge Plaza”) I

Brooklyn, N. Y. >
VALANDOS:

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. E 
’Ketvergais ir subatomis iki 6 t 
valandai. Penktadieniais ir sek- ! 
madieniais tik su lyg sutarties, i

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue 
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

CASTON ROPSEVICH Tcl. Janiper 7646

.Miesto vyriausybė 
| plaut nuo kaičios 
[ rough Rapid subvių 
terių kompaniją ir visą bėdą 

■ suverst ant motormano Stan- 
! ley Zelligo už susikūlimą per- 
į eitą nedėldienį dviejų trauki- 

... . , Inių ant Sixth Ave. linijos,anmjoj; dalyvavo pa-1 Ne'w Yorke
----- . Sugrįžęs isj vienas iš sužeistųjų toje ne- 

; laimėje, John Carillo jau nu- 
Imirė. O distrikto prokuroras 
(District Attorney) Pecora ir 
miestinė gelžkelių komisija 
taipgi apšaukia darbininką 
Zelligą tos mirties kaltininku. 
Jis, tie ponai sako, buvo užsi
žiopsojęs, taip kad nepastebė
jo priekyje ėjusio kito trauki
nio signalo. Bet kad tų trau
kinių vagonai buvo mediniai 
ir sukliurę, kad jų signalai la
bai dažnai neveikia, to tai ir 
nepastebėjo kaltintojai darbi
ninko Zelligo, kuris buvo pen
kiolika metų jau ištarnavęs

Du plėšikai, įsiveržę 
mus po num. 315 East 12 
primušė “blekdžekiu” ir nušo
vė Louisą Myersoną, 40 metų 
amžiaus. Plėšikai telaimėjo 
tiktai porą trejetą dolerių; 
jiedu nepastebėjo arba pame- antrojo 
tė deimantinį žiedą,’kurį pas
kui kambaryje rado detekty
vai.

Gatviniai New Yorko laik
raščiai buvo pradėję bubnyt, 
būk kairiasparniai Kailiasiu- 
vių Unijos nariai nužudę Myer
soną todėl, kad jis pirmiaus 
ėjęs su jaisiais, o paskui per
simetęs į dešiniųjų pusę. Ta- 
čiaus žmogžudysčių skyriaus 
policijos inspektoriai paskelbė 
kad tokiuose 
jokios teisybės, 
našlė sako, kad jos vyras pri
klausė Kailiasiuvių Unijai, ta- 
čiaus Į jokius ginčus tarp deši
niųjų 
kišo.

j na- 
St.,

geras sunkiasvoris boksinin
kas.

Abudu boksininkai kumščia
vos! švariai ir energingai. Pir
mąjį ir antrąjį r:Aindą laimėjo 

į Mays savo smarkumu. Bet po 
raundo pradėjo vy

rauti bostoniškis Schaaf, kuris 
pasiėmė sau visus likusius aš- 
tuonius raundus, ir tapo pri
pažintas laimėtoju punktais.

Left Hook.

SCRANTON, PA.
Jaunųjų Darbininku Lyga rengia 

smagų pikniką nedėlioj, r> rugpjūčio 
, ant Rimo farmos. Bus 

užkandžių ir 
gėrimų. .Kviečiame visus vietos lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti^ nes, 
kiek girdėjome, bus svečių ir iš toli
mesnių miestų, kąip tai Wilkes 
Barre ir Binghamtbpo.

Kviečia Rengėjai.
183-184

WILKES BARRE, PA.
Pajieškom choro vedėjo, kuris ga

lėti] vesti progresyvių mišrų chorų. 
Atsiliepkite šiuo adresu: J. Samuo
lis, 59 Nicholson St., Wilkes Barre, 
Pa.

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

RAF. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 88 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

182-184

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) PAJIEŠKOJIMAI

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

_______________________________ X

DR. PETERSON’O

PAN SUŠINSKI, “VIENYBĖ” 
IR ŠLIUPAS

Nr, 88 “Vienybėj” tūlas 
smaguriautojas svetimo pra
kaito, būdamas dabar Lietu
voje. neišpasakytai džiaugiasi 
sakydahias: man patiko kal
ba Dr. Šliupo, kuris išreiškė 
mano nuomonę, kad mes, part
važiavę j Ameriką, pasakytu- kompanijai be jokios nelaimės
me visiems Bimboms, Vaba- 
lams-Prūseikoms ir kitiems ir 
tt..,.

Nežinia, ką Dr. šliupas pa
sakytų, kad žinotų, jog tarpe 
tų “didvyrių”, kuriuos jis taip 
maloniai pasitinka, randasi ir 
tas, kuris besąžiningai smau
gė tą draugiją, kurią Dr. šliu
pas sutvėrė, būdamas Brook- 
lyne.

Gan gerai atsimenu žodžius 
Dr. šliupo, kuriuos jis sakė, 
būdamas Brooklyne: “tada 
bus daugiau teisybės pasauly
je, kada šventas tėvas, arba 
popiežius nulips nuo sosto ir 
eis skaldyt akmenų”.

Bet popiežius tebesėdi ant 
sosto, o jau Lietuvoje užvieš
patavo “dangiškas” gyveni
mas... Tik ne vienas pan Su- 
šinski mato, kas dedaši Lietu
voje; kožnas protaujantis lie
tuvis supranta, kad jus, atsi
lankančius Lietuvoje, taip iš
kilmingai pasitinka ne todėl, 
kad gera gyventi Lietuvoje, 
bet todėl, kad jūs visi ir vėl 
čiulptumėt iš lengvatikių pra
kaituotus centus ir glemžtumė- 
tės sau smagurius iš svetimo 
prakaito ir, kraujo.

P. Briedis.

iš jo priežasties, laike j d tar
nybos valandų.

Pats Zellig, per minėtą 
traukinių susidūrimą, 1 
skaudžiai ir sunkiai sužeistas. 
Iš pradžių jį pastatė po $10,- 
000 kaucijos; o dabar, minrs 
Carillo’ui, Zelligo kaucija pa
kelta iki $15,000.

SENAS DAKTARAS 
NUTEISTAS Už MORFINOS 
SIUNTINĖJIMĄ

Dr. S. R. Corwith, 73 metų 
amžiaus, Bellport’o, Long Is
land, gyventojas liko nuteistas 
vieniems metams ir dienai j 
Atlantos kalėjimą už pasiunti
mą per paštą morfinos svaiga
lų vienam savo “pacientui”.

New Yorko ir Brooklyno ai
riai renka $.3,000,000 fondą 
pastadydinti ligoninę Airijos 
tautiečiams.

ir kairiųjų niekad

LATRAUJAKAIP 
VALDŽIOS. PINIGAIS

Draugai:—
Kaip jums rašiau savo pirmam 

pranešime taip ir yra, jau netekau 
darbo dirbtuvėje ir esu priverstas 

’ pelnyti pragyvenimą savo laikrodžių 
ganduose nėra taisymo įstaigoje, kaip priežodis sa-

Myersono —visokia pradžia yra sunki, taip
ir man pradžia yra gana sunki ir jūs 
daug man gero padarysite, jei neati
dėliodami tuojaus atnešite savo su
gedusius laikrodžius, akinius ir auk
sinius dalykus pas mane pataisyti. 
Aš turiu gabumą, patyrimą, ir pa
siryžimą atlikti darbą geriausia ką 
galima.

Laikrodininkas Pranas Veiveris,
4 Ten Eyck St., arti prie Union Avė. 

Brooklyn, N. Y.
182-184

JIEŠKAU pažystamos Mares Lusiu- 
tės (po vyru, rodosi, Žirniene). Iš 

Lietuvos Trakų apskr., Dargužiu kai
mo. Girdėjau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote pra
nešti.

Stasis Aleksa
1.131 Scott St., Kulpmont, Pa.

184-185

Telephone: Greenpoint 2326

J. GARŠVA

nesi

at-

PAJIEŠKAU Antano Neniaus, kuris 
per 25 metus gyvena Brooklyn, N,

Y. Jis dirba prie kriaučių 
oreseris. Meldžiu atsišaukti 
kas žinote praneškit jo adresą.

A. Bosft
203 Johnson St., Naugatuck, 

183-184

kaino 
arba

Conn.

Keturi federalės valdžios 
siųsti blaivybės agentai per 
penkis vakarus praleido $239.- 
95', bemaukdami šampaną ir ■ 

pagarsėjusią ■ 
Helen Morgan,

Yorko Broad way 
žinomą naktinių 
paukštę.

degtinę pas 
smuklininkę 
visiems New 
ponaičiams 
linksmybių 
kius latravimus valdžia iš iž-lg 
do apmoka 
tams. Kuomet su tais agen
tais jinai susidraugavo, tai pa
sigyrė, kad vyresnysis blaivy
bės vykdytojas New Yorke,

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Gimnastikos Kliubo susirinki

mas bus šiandien, 3 rugpjūčio, sa- 
------ kambariuose, 8 vai. vakare. 
Visų narių privalumas dalyvauti, nes 

— ---------- — j apart kitų reikalų turėsime pa-
blaivybės agen- ! kalbėti ir apie būsiantį pikniką, ku- 

| ris įvyks subatoj, 11 rugpjūčio. Tat 
visi turim įtempti jėgas jnie darbo.

V. K.

Už to-|™ose 1 \/l Oil ■»

tapo! vardu Maurice Campbell, dau- bus
giau nebekliudąs jos biznio.

Teisman statoma 137 alko-! 
holio šmūgelninkai, suimti iš 
šešiolikos naktiniu miesto kliu- 
bų.

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

panedėlyj, 6) rugpjūčio, “Lais- 
svėtainčj, 8 vai. vakare. Visi! ves” svetainėj, 8 vai. vakare.

j nariai ateikit ir naujų atsiveskit.
Kuopos valdyba. 
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DARBININKO ŽMOGŽUDIS 
NEBŪSIĄS BAUDŽIAMAS

Atrodo, kad nebus baudžia
mas James MacGuckin, valdiš
kas muitinės sargybinis, kuris 
nušovė laivakrovį ' darbininką 
Leoną Boice, Hobokeno prie
plaukoj.

Jungtinių Valstijų pagelbi- 
nis prokuroras T. V. Arrow
smith sako, kad sargybinis ta
tai padarė, eidamas savo pa
reigas, kuomet Boice atsisakė 
jam atiduot du puskvortiniu 
buteliu degtinės. Tą degtinę 
Boice buvo pasiėmęs iš vieno 
laivo. Kuomet .sargybinis pa
reikalavo degtinės, tai laiva- 
krovis metė butelius į'bruką ir 
sudaužė; tuomet tai sargybi
nis jam ir šovė.

Nettie Harris, kurios vyrą 
blaivybės agentai mirtinai pa
šovė Niagara Falls, N. Y., pri
siuntė užuojautos telegramą 
nušautojo Boice’o našlei.

New Yorko Universitetas 
statydinasi 12 augštų namą, 
kuris bus pašvęstas mokytojų 
kursams.

| SPORTAS |
loniiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

ATSISAKĖ KUMŠČIUOTIS 
SU JACK SHARKEY

bokso 
Gene 

bokso

FARMERLS PAVOGĘS 
MERGAITĘ

Birželio 4 d. buvo dingusi 
10 metų mergaitė Grace Budd, 
kurios tėvai gyyeno po num. 
406 West 15th St., New Yor
ke. Nužiūrima, kad ją pasi
vogė tūlas farmeris iš Farm
ingdale, L. I., kuris po to pasi
vadino Frank Howardu. Poli
cija jau užtikusi jo pėdsakus 
ir jis greit būsiąs areštuotas.

Prieš pat pasaulio 
sunkiasvorio čampiono 
Tunney pasitraukimą iš 
sporto buvo daromas pusėtinas 
spaudimas, kad jis pakeistų 
savo nuomonę ir atidėtų savo 
pasitraukimą iki rudens. Mat, 
bokso kontroliuotojai norėjo 
Tunney suporuoti su Bostono 
jūreiviu — Jack Sharkey, ir 
surengti jiedviem bokso rung
tynes rugsėjo mėnesį, idant pa
dengti tą $155,000 nedateklių, 
kuris pasidarė po Tunney- 
Tleeney kumštynių.

Pereitą panedelį, kuomet 
Tunney išsireiškė, jog jis per 
dvidešimt keturias valandas 
pamąstys apie savo ateities 
planus, išrodė beveik galimu 
daiktu, kad jis atidės savo 
pasitraukimą ir sutiks kumš- 
čiUotis su( Sharkey ateinantį 
rudenį.

Rickardas pasakojo Tunney, 
kad tos bokso rungtynės su- 
tarauks virš miliono ir suteiks 
jam ir jo draugams progos pa
dengti tuos nuostolius, kurie 
pasidarė delei finansiniai ne-

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių

Kliubo susirinkimas bus pėt-
nyčioj, 3 rugpjūčio,
220 Leonard St., 7 :30 vai. va-

ir

Piliečiu c

po No.

kare. Visi nariai ateikit 
užsimokėkit mokesčius.

Sekr. A. Deikus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER, N. Y.

Darbininkų Partijos metinis 
piknikas įvyks nedėlioj, Rug
pjūčio (Aug.) 5 d., Rifle Range 
giraitėje. Giraitė randasi tuo- 
jaus už Seneca Parko. Bus mu
zika, žaislai, prakalbos ir kito
kios įvairenybės. Draugai ir 
draugės, nepamirškite savo pa
rengimo. Ne tik pasilinksmin- 
sit, bet tuo pačiu pagelbėsit sa-

PA.ITEŠKAU giminaičio Miko Juško,
Kirmelnes Kaimo, Marijampolės 

apskričio. Pirmiau gyveno Philadel- 
nhijoje, kur dabar negaliu sužinoti. 
Turiu svarbų reikalą su juom pasi
kalbėti, nes važiuoju i Lietuvą.

Jonas Juška.
91 Grand St., Hoboken, N. J.

183-188

REIKALAVIMAI
REIKALINGA virėja (vyras arba 
moteris). Valandos nuo 6 ryte'iki 
5 vakare. Su mokesčiu susitaikysi
me ant vietos. Kreipkit.es: K. Ga
liūnas, 145 Thames St., Brooklyn. N. 
Y. 180-84

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

storas. 'Biznis įdirbtas ir gera 
proga pirkti. Yra 2 kambariai gy
venimui. Atsišauki t i “Laisvės” ofisą. 

184-189
PARSIDUODA kendžių ir groserio 
Storas. Yra 4 kambariai gyvenimui, 
randa pigi. Gera nroga pirkti. At
sigaukit ponum. 267 Stagg Street. 
Brooklyn, N. Y, 179-84

Tel. Lackawanna 218©

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomia nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

Pirmas Rodymas Pirmas Rodymas

Mainierių Streiko Paveikslas
Bus Rodoma Ant

MAINIERIŲ SOLIDARIŠKUMO FĖRŲ

Nedėlioj, 5 Rugpjūčio (August), 1928
PLEASANT BAY PARK

BUS IR DAUGIAU PATRAUKIANČIŲ PAVEIKSIU

Rengia
NATIONAL MINERS RELIEF COMMITTEE

799 Broadway, New York

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam®.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

Dr. Petersono specialė arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą. \
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA 11.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N.

siųskite reikalavimus
229

Arba 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO.
28 Forest Road, Dongan Hills, 

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue*

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matemesi. Būtų linksma pasi
matyti. ,

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

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

KUNDROTO TRYS LIETUVIŠKI VAISTAI!
! Kiekvienas iš mūsų ‘gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
t visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; čia paduotus:
; Apynių 
! Aviečių uogų 
!Aidžių seklukių 
; Brolelių 
! Bernardinų 
jBezdų žiedų 
Badijonų 

; čepronėlių 
Cobrių 

[čyščių 
j Dobilų 
! Daržų našlelių 
! DevinmeČių dumropių 
Džiugelių 
! Dagilių 
;Debesilų 
; Garstyčių
! Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
! gydančią žolę arba .vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j ipane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti ir Lietuvlikų Trejų Devynerių

Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
M edetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunčlių
Seneso plokščiukių
Šalmččių 
šalavijų 
Seneso lapelių • 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Truk žolių 
Valerijono šaknų

ir

1
I

Kreipkit.es



