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Šiuomi pranešu visiems A. 
L.D.L.D. nariams ir sykiu 
tiems, kurie mano tapti na
riais tos organizacijos, kad 
pirmutinis šių metu leidinys 

jau atspausdintas 
ir apdarytas. Knygos siunti
nėjimas jau pradėtas ir už 
savaitės kitos pasieks visas 
kuopas ir pavienius narius. 
Knyga turi netoli 450 pusla
pių ii- turės neįkainuojamos 
vertės lietuvių literatūroje.

Nariai, kurie dar nėra už
simokėję savo duoklių už 
šiuos metus, bet nori knygą 
gauti greit, tuoj privalo už
simokėti. Duoklių neužsimo
kėjusiems nariams knyga ne
bus siunčiama. Taip gi tie 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, kurie dar nėra na
riais tos organizacijos, bet 
norėtų tą brangią knygą 
gauti, tuoj privalo įstoti j A. 
L. I). L. D.

Metai XVIII. Dienraičio A

ALDLD. Centr. Sek r.

Minyška Vadovavo Te
roristinę Grupę 

. Meksikoj
Obregono Užmušėjas 

klausė Prie Jos
Pri-

Tūkstančiai Darbininką Bus 
Mainieriy Naudai Surengtam 

Piknike
Sekantį pedėldienį, rug

pjūčio 5 d., Pleasant Bay 
Parke, New Yorke, tūks
tančiai darbininkų dalyvaus 
i piknike, rengiamam strei
kuojančių mainierių naudai. 
■Bus rodomi krutami pavei- 
jkslai iš mainierių streiko, 
i Bus šokiai, sportai, žaislai.
Įžanga tik 35 centai.

Fosteris ir Gitjow, Komunistę Kandidatai 
Važines su Prakalbomis po Visą Šalį

NEW YORK.—Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
Nacionalis Rinkimų Kam
panijos Komitetas, 43 East 
125th St., New Yorke, pra
neša, kad su rugsėjo 1 d. 
W. Z. Foster ir B. Gitlow, 
komunistui kandidatai į pre
zidentus ir vice-preziden- 
įtus, pradės prakalbų marš
rutą; keliaus po visą šalį, 
nuo Atlantiko iki Pacifico

KU KLUX KLAN NEKO- pakraščio, nuo Kanados ru- 
bežiaus iki Rio Grande. Vi
sur darbininkams ir bied> 
niesiems farmeriams aiš
kins komunizmą ir organi-

VOS PRIEŠ GUB. 
SMITHĄ

MEXICO CITY.— Meksi
kos generalis prokuroras 
Correa Nieto savo pareiški
me ketvirtadienį tvirtina, 
kad Jose de Leon Torai, 
Obregono užmušėjas, pri
klausė prie katalikų teroris
tų grupės, kurią vadovavo 
minyška Maria Concepcion 
Acevedo de la Llata.

“Ta organizacija panaši į 
Rusijos nihilistų arba į ita
lų organizacijas, sudarytas 
nužudymui Mussolinio”, pa
reiškė prokuroras.
; Toliaus jis sakė, kad pre
zidentas Čalles nori, kad 
Obregono nužudymo tyrinė
jimas ir užmušėjo teismas 
būtų kuoplačiausia aprašy
tas spaudoj. Torai klausi
nėjamas, kad sužino jus, kas 
daugiau prisidėjo prie to te
roristinio darbo. !susirinkimą, kur turėjo kal-

Teisme buvo klausinėja- .'bėti Albert Weisbordas, šė
ma minyška Concepcion, kretorius Nacionalio Teks- 
Sakė, kad ji 35 metų am- tilės Dirbtuvių Komiteto, 
žiaus; į klioštorių įstojo 16j Susirinkimą buvo sušau- 
metų amžiaus. Kuomet; kęs New Yorko skvrius 
klioštorius tapo uždarytas Tarptautinio Darbininku 
du metai atgal, ji minyška- šelpimo su tikslu parinkti 

; namuose, auku šeloimui streikuojan- 
Ateidavo ten kunigas Jimi- čiu tekstiliečių Bedforde. 
nez, su kuriuo Torai tan-) Policijai išvarius 600 dar-

GREENWICH, Conn. — 
Ku Klux Klan organizacijos 
vadas Hiram Wesley Evans 
pareiškė, kad klaniečiai ne
ves organizuotos kovos 
prieš gub. Smithą, kaipo 
kataliką kandidatą į prezi
dentus.

Aiškinama, kad nors kla- landą penktadienio rytą du 
niečiai nemano, kad Smith 
bus išrinktas prezidentu, jie 
tačiau nenori , kad pats 
Smithas ir jo draugai ma
nytų, jog klaniečiai veda or
ganizuotą kovą prieš jį.

Well, Smithą remia stam
busis kapitalas. Todėl 
klaniečiai turi švelniau 
kui jo atsinešti.

Du Lenkijos Lakūnai Iš
skrido per Atlantiką 
PARYŽIUS.— Apie 6 va-

vo privatiškuose

kiai sueidavo ir su kuriuo
* prieš pat Obregono nužudy

mą Torai kalbėjosi.
Teisme minyška gynėsi, 

kad ji nieko nežinojus apie 
suokalbį nužudyti Obrego- 

. ną.
Minyškai Gręsia 20 Metų 

Kalėjimas
Minyška Concepcion, po

nia Maria Louisa Altimira 
ir Jorge Fernandez Gallar
do penktadienį tapo forma
liai apkaltinti kaipo daly
viai nužudyme Obregono. 
Sakoma, kad Torai ir Ma
nuel Trejo, pasislėpęs, kuris 
suteikė Toralui revolverį, 
praleido ilgą laiką ponios 
Altimira namuose prieš Ob- 

’ regono nužudymą. Gallardo 
yra Trejo pusbrolis.

Prokuroras Nieto sako, 
kad jis reikalaus, idant mi-

• nyška būtų nuteista ant 20 
r.metų į kalėjimą. Tai yra

\ didžiausia bausmtė moteriai, 
'kaltinamai ėmime dalyvu- 
iho žmogžudystėj. Meksikos 
įstatymai neleidžia mirčia 
bausti moterį'.

— Nori Paskelbti Bepročiu
Manoma, kad formališ-

ir 
lin-

Passaico Policija Išdra 
skė Masinį Milingą

. PASSAIC, N. J.— Ket
virtadienio vakar a policija 

i išdraskė darbininkų masinį

Lenkijos lakūnai, Ludwig 
Idzikowski ir Kasimir Ku- 
bala, išskrido orlaiviu iš La 
Bourget orlaivių lauko į 
New Yorką per Atlantiką,s 
3,625 mylių tolumo. Pasi
rinko kelią per Azores ir 
Bermuda salas. Tikisi pa
siekti New Yorką į 40 va
landų. Neėmė radio. Val
gyt pasiėmė keltą “sanvi- 
čių” ir porą bonkų šampa
no. “Mes tikimės išgerti 
visą .šampaną, iki pasieksi
me New Yorką,” pareiškė 
Kubala, “nes mes nenorime 
laužyti Jungtinių Valstijų 
blaivybės įstatymo”.

Ant orlaivio šono užrašy
tas vardas “Marshal Pil
sudski”. Orlaivis gali lėkti 
suvirs 100 mylių į valandą.

Gazolino tankos yra taip 
įtaisytos, kad galima gazo
liną automatiškai išleisti, 
reikalui esant, ir tuo būdu J 
orlaivis galės plaukioti 
vandens, jeigu prisieitų 
kristi.

ant 
nu-

bininkų iš Uk rainų svetai
nės, ant President St., dar
bininkai susirinko į Vengrų 
Darbininku Narna. 25 Day
ton Ave., ir ten Weisbordas 
pasakė prakalbą.

COURTNEY ORLAIVIS 
BUVO UŽSIDEGĘS

LONDONAS.— Anglijos 
laivas - Minnewaska, kuris 
išgelbėjo vidury Atlantiko 
lakūną Courtney ir jo tris 
draugus, pranešė, kad jie 
buvo priversti nusileisti ant 
jūrų iš priežasties ištikusio 
gaisro orlaivy.

NUKRITO 800 PeDŲ 
NESUSIžEIDĖ

BOSTON. — Lakūnas 
Emerson Carpenter iš 
Brooks Field, Virginia, ir 
Frank Sullivan, . studentas 
pasažieris trečiadienį nu
krito su orlaiviu nuo 800 
pėdų augštumo į jūras ne
toli World War Memorial 
Parko East Boston. Ant 
sparnų sulipę laukė pagel- 
bos. Nei. vienas nei biskį 
nesužeistas.

IR

kas Toralo teismas prasidės 
už penkiolikos dienų. Torai 
advokatai planuoja įrodinė
ti, kad jis esąfe “nesveiko” 
proto ir kad jis del to ne
kaltas žmogžudystėj.

Prokuroras Nieto sako, 
kad jo atsakymas į tai bus, 
jog pats Torai pasakojo, 
jog jis sveiko proto. Paskui, 
jeigu bus reikalinga, eks
pertai įrodys, kad jis svei
ko proto. Nieto reikalaus 
jį mirčia nubausti.

zuos juos į kovą prieš kapi
talistus ir jų valdžią.

Fosteris ir Gitlow yra vie
ni geriausių į komunistų kal
bėtojai. Abu yra ilgus me
tus dalyvavę klasių kovoj. 
Jau 28 metai, kaip Fosteris 
dalyvauja revoliuciniam ju
dėjime; įstojo į Socialistų 
Partiją 1900! m.

Gitlow dąr jaunas žmo
gus. Jis įstojo* į Socialistų 
Partiją 1910 metais. Ski
lus Socialistų Partijai, Git
low prisidėjo prie revoliuci
nio Socialistų Partijos spar
no.

Rumunija Planuoja Par
duoti 200 Rusijos Laivų

BUCHAREST, ’ Rumunija. 
—Nesenai Sovietų Sąjunga 
protestavo prieš Rumunijos 
valdžios sumanymą parduo
ti 200 laivų, kurie priklau
sė Rusijai ir kuriuos Rumu
nija užgriebė po karo savo 
prieplaukose. Pusiau ofi- 
cialis valdžios organas “Vik
torui” rašo, kad Rumunija 
nepaisys Sovietų protesto— 
parduos laivus. __

5 New Bedfordo Strei- 
kieriai Nuteisti Metams 

Kalėjimo
NEW BEDFORD, Mass. 

— New Bedfordo. teismas 
nuteisė do metus į kalėjimą 
Ellen Dawson, Elizabeth 
Donnelly, Jackson ir Wales 
už vadovavimą streilcierių 
pikietavime. Augusto C. G. 
Pinto, suareštuotas vienuo
liktu kartu už pikietaavimą, 
tapo nuteistas ant astuonių 
mėnesių kalėjiman ir užsi
mokėti $120.

Amy Scheter, Darbininkų 
Tarptautinio Šelpimo spau- 
dos agentas, tapo nuteistas 
ant dvieju mėnesių. Dvyli
ka streikierių nuteisti nuo 
šešių iki devynių mėnesių. 
Kiti 70 nuteisti iki dviejų 
mėnesių kiekvienas.

TOKIO, Japonija.— Nuo 
didelės viesulos, kuri siautė 
šioj apielinkėj, - žuvo 20 
žmonių. Tokios viesulos 
nebuvo per 18 metų.

LAIVAS IŠGELBĖJO LAKŪNUS, NUKRITUSIUS SU ORLAI
VIU VIDUR ATLANTO; PLAUKIOJO 10 VALANDŲ

Ketvirtadienį, apie 6 vai. 
vakare, vidury Atlantiko ta
po išgelbėtas Anglijos la
kūnas kapitonas Frank T. 
Courtney ir jo trys drau
gai. Jie lėkė iš Azores sa
lų į Newfoundland ir nu
krito į vandenį. Juos išgel
bėjo laivas Minnewaska, ku
ris atplauks į New Yorko 
prieplauką sekantį pirma
dienį. Laivas per radio pra
nešė, kad visi išgelbėti yra 
sveiki. ■ ' ■

Jie buvo už 750 mylių nuo

Newfoundland, kuomet jų 
orlaivis nukrito. Kadangi 
jie lėkė jūriniu orlaiviu, tai 
orlaivis galėjo laikytis ant 
vandens. Jie išbuvo ant 
vandens dešimts valandų* 
kol juos laivas išgelbėjo.

Apart kapitono Courtney, 
orlaivyj buvo: Ę. B. Hos
mer, turtingas Montreal 
bankierius, kuris rėme eks
pediciją; Fred Pierce, me
chanikas, ir E. W. Gilmorę 
iš Glasgow, radio operuoto- 
jas.

Raudonasis Internacionalas KOMUNISTU INTERNACIONALO KON- lofnirifri Kinvo{steigė Biurą Organiza
vimui Negrą GRESAS D1SKŲSUOJA KARO PAVOJU

Sako, Reikia Rengtis Nuvertimui Kapitalizmo; Svarbiausias 
Antagonizmas Yra Tarp Anglijos ir Amerikos j

MASKVA.— Komunistų

MASKVA.— Raudonojo 
Darbo Unijų Internacionalo 
pildomasis komitetas ket-' 
virtadienį laikė savo posėdį,! 
kur dalyvavo negrai delega
tai iš Kominterno pasauli- Internacionalo šešto Kong- 
nio kongreso, atstovaujanti reso septyniolikta sesija at- 
Darbo Unijų Lygą, Confe- sidarė ketvirtadienį, 
deration Generale de Tra- Paimta svarstyti antras 
vaille Unitaire ir kitas or-įdienotvarkio punktas, tai 
ganizacijas. Jie posėdyj da-j imperialistinio karo pavo- 
lyvavo su tikslu apsvarstyti j jus. Kalba Bell, Anglijos 
negrų darbininkų orgamza- komunistų vadas. Jis nu- 
vimo klausimą. [rodo, kad padėtis yra tokia,

Pildomasis komitetas po jOg Komunistų Internacio- 
apsvarstymo nutarė suda-|naias turi nustatyti konkre- 
ryti tarptautinį darbo unijų ;tiškas užduotis kovoje prieš 

i pavojų. Dabartiniai 
teziai duos pamatą organi
zavimui kovos ir pergalėji
mui partijų teoretinio silp
numo.

Jis toliaus nurodė, kad 
mintis, jog karo pavojus 
nėra tuo jautinis, yra pavo
jinga, nes ji veda prie pasy
viškumo. Imperialistinių ša
lių lenktyniavimas neišven
giamai veda prie karo. An
glį jos-Amerikos antagoniz
mas yra vyriausia bendra- 
priešystė dabartinėj situa
cijoj, sakė jis. Anglija ban
do laikytis su Amerika gin
klavimosi lentynėse, bet A- 
merika turi’geresnę progą. 
Jungtinių Valstijų imperia
lizmas veržiasi į Europa ir 
Lotynų Ameriką, Kanadą ir 
Indiją,

. Santikiai tarp Anglijos ir 
Francijos sudaro, antrą an
tagonizmo grupę.

Santikiai tarp Francijos, i

komitetą veikimui tarp ne-jkaro 
grų. Komitetas susidės iš 
dviejų negrų iš Jungtinių 
Valstijų ir po vieną iš Lo
tynų Amerikos, iš Guada- 
loupe, Martinique ir Gubos. 
Vėliaus įeis atstovai iš Hai
ti, Rytų Afrikos, Portugali
jos, Congo, Liberijos, Fran
cijos Afrikos ir iš tų Loty
nu Amerikos šalių, kur da- L- LZ
bar yra daug negrų.

Komitetas planuoja orga
nizuoti negrus į darbo upi- 
jas arba kartu su baltai
siais ar į speciales negrų 
unijas, baltiesiems atsisa
kius priimti negrus į unijas.

Komunistai Neduoda 
Ramybės Reak

cionieriams
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Suvažiavę čia Amerikos 
Darbo Federacijos reakci
niai vadai svarbiausią punkH 
tą dienotvarky turėjo, tai 
kaip smarkiau kovoti prieš 
komunistus. Jiį daro pla
nus, kaip kovoti prieš ko
munistus Angliakasių uni
joj, New Bedforde, gelžke- 
liečių unijose ir kitur.<

daro trečia antagonizmo 
grupę. Viduržemių jūrų 
klausimas yra labai svarbus 
Anglijos imneriiai ir gali 
sudaryti nauja karą.

Sentikiai tarp Franciios 
ir Čekoslovakijos ir Ancrii- 
jos kevirtą antagonizmo 
grupę.

Streikuoja Francijos 
Laivų Darbininkai

Karas Ir Tolimieji Rytai.

LE HAVRE, Franci j a.— 
Sustreikavo darbininkai ant 
Francijos pasažierinio lai
vo Paris. Taipgi streikuoja 
prieplaukos darbininkai. 
Streikieriai demonstravo 
nešdami raudoną vėliavą. 
Policija užpuolė demon
strantus ir keliems perskė
lė galvas su buožėmis.

Valdžia pasiuntė streik- 
laužiauti jūreivius iš laivy^ 
no. Laivas Paris išplaukė 
su streiklaužiais.

Taipgi streikuoja kelių 
kitu Francijos laivų darbi
ninkai.

Tekstiliečiu Konferencija 
. Philadelphijoj Nedėldienį
PHILADELPHIA.— Tek- 

stilės Dirbtuvių Komitetų 
distriktinė konferencija 
įvyks čia sekantį nedėldienį, 
rugpjūčio 5 d.. Free Lots 
Hall, 531 N. 7th St. Pradžia 
1:30 vai. po Dietų. Daly
vaus 1 Albert Weisbordas.

Santikiai tarp Japonijos, 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų sudaro penktą antago
nizmo grupę-, ir del to grę
sia karo pavojus Tolimuose 
Rytuose.

Buržuazinės valstybės 
skaito Sovietų Sąjungą sa
vo bendru priešu ir stengia
si užglostyti savo skirtu
mus šia bendra neapykanta.

Lenkija, Rumunija, ir ki
tos valstybės smarkiai ren
giasi prie karo po kontrole 
Anglijos ir Francijos.

Tuo būdu yra būtina už
duotis Komunistų Parti-’ 
joms mobilizuoti savo spė
kas prieš karą.

Kelloggo sumanymai 
(“anti-karinė” sutartis) pa
lieka atdarą kelią zkarui 
prieš . 
tuos 
tiktai kapitalistines valsty
bės, kad turėjus daugiau 
laiko prisirengti. Remda
mos Sovietų Sąjungos nusi
ginklavimo sumanymus, 
Komunistų Partijos neturi 
pamiršti, kad tie sumany
mai nebuvo taikomi pašali-

Sovietų Sąjungą, ir 
sumanymus priėmė

nimūi revoliucinės kovos 
nuveikimui kapitalizmo.

Veikimas Prieš Karą >
Komunistų Partijos turi 

atsiminti Lenino žodžius, 
kad “karo boikotavimas” 
yra paiki frazė. Komunis
tų Partijos, tačiaus, nėra 
priešingos masiniam veiki
mui, kaip tai atsisakyti nuo 
militarčs tarnystės ir boi
kotuoti karą, kuomet tatai 
būna naudojama kaipo pa- 
gelbiniai būdai kovoj paver
timui imperialistinio karo . į 
civilį karą. Tačiau tokie 
veikimai turi būt aiškiai at
skirti nuo pacifistų huma
nitarinių frazių.

Kuomet imperialistai pa
skelbs karą, Komunistų 
Partijos turi surasti gink
lus nuvertimui šimtmečio 
senumo darbininkų priešo 
ir įsteigimui Bolševizmo vi
sam pasaulyj.
Pasveikinimas Nicaraguos 

Darbininkams
Delegatams iš Jungtinių 

Valstijų ir Pietų Amerikos ~ 
sumanius, Kongresas pa
siuntė kablegrama pasvei
kinimą Nicaraguos darbi
ninkams ir valstiečiams ir 
jų narsiai armijai, kovojan
čiai už Nicaraguos nepri
klausomybę po generolo 
Sandino vadovybe.

Gręsia Skilimas Kno- 
mintango Partijoj

SHANGHAJUS.
— Ketvirtadienį Nankmge 
prasidėjo penkta pilna Kuo- 
mintango Partijos sesija.

Bet numatoma, kad Kud- 
mintango Partija gali pri
eiti prie skilimo. Mat, tarp 
militaristų vėl aštrėjąsnesu 
tikimas. Sesijoj nedalyvau
ja Yen Hsi-shan, < Shanši 
Provincijos gubernatorius. 
Sakoma, jis kartu su gene
rolu Fen Yu-hsiangu eina 
prieš generolą Chiang-Kai- 
sheką. Yen Hsi-shan vykęs 
į Nankingą, bet paskiii ap
simetęs sergančiu ir sugrį
žęs į Tai Yuen,, Shansi sos-

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio. 
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, 
Brunswick, Ohio.

.12 Rugpjūčio, Norwood, Mass. 
Rengia L. L. R. Choras 

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero
19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt 
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

Šiandien Milžiniška Prieškarinė Demonstracija, Union Square, New Yorke, 1 Vai. Dieną. Kalbės Weisbord, Minor, Olgin, Gitlow, Scott Nearing ir kt.



SUBSCRIBTION RATESi

KUR LINK VEJAS PUČIA MEKSIKOJ?

OT TAI “PAŽANGUMAS”!
BALTIMORE, MD.

KETTLE TOWN, CONN

prane-

Nuo

l«.oo
(8.00

miliono 
Raudo- 
Federa-

savo priklau- 
Bažnyčiai vi- 
Pereitą vasa- 
kaip Naujor-

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

Per year______
Foreign Countries

rašote; 
kreditas,

Vaikučių randasi 
Mokytojauja jauna mer- 

Kurie vaikai neturi dar 
tie

ties?: Pinal de Zamorano, ir jjs yra užsiartavojęs 
K mūšyje krito lo asmenų. nas tųdviejų reakcijos Tfirt namu nocifini* . v

į mų*'
Kaip praneša New York 

“Evening World” (rugp. 2 
d.) kuniginė ęaika vėl už- 

‘ puolė valdiškus kareivių^

Vidujiniai Sovietų 
Kirminai.

Kauniškio “Ryto” 
Šimu (nr. 155):
“Maskvoj prasidėjo

e

r'.

■

• t

Puslapis Antras Sub’ata, 4 Rugpjūčio, 1928

Laisvė
LITHUANIAN DAILI 

i Published by
Lithuanian Co-operative Publishing Society, Ine.

. Beery day, except Bunday, at 46 Ten Eye* Bt., Brooklyn, N. I.

APŽVALGA
VOKIETIJOS RAUDONASIS FRONTAS

!»’ IL ‘ LI
guma jų savo gyvenime nebu

Bo naujai išrinkto Meksr-'deracijos narį Trejo, kad ir 
kos prezidento Obregono i neturėdamas nei mažiausio 
nužudymui, dabartinis pre- fakto prieš Trejo.
zidėntas soc. Calles iškarto' Dabartinėse apystovose 
susviravęs pakrypo 'pusėn!daij ngjfa kaip Callesui tuo- 
dyanninkųt buožių ir kata-lj.uK užguit ant “darbiečių” 
likų bažnyčios. , uniju ir kitų darb. organi-

Prie •santaikos su tais re- ĮzacįjLl> kurios nėra perdaug 
akciorueriais ir prie talkos hairios. Palaikymas šiokių 
su jaisiais Callesą stumia tokįu santikiu su darbinin- 
Amerikos imperialistai, kai§ v kol kas" dar Callesui 
ypač per savo ambasadorių; reikalingas bent tūlam lai- 
Dwighta Morrow, tiesiogi- j kui. 
nį Wall Stryto atstovą.

Iki paskutinių laikų An
glija talkininkavo ir sufle- 
riavo Meksikos bažnytinin
kams ir žemvaldžiams. An
glai .taipgi Meksikoj turi 
apžioję milžiniškų gamtos 
turtų (kasyklų, žibalo vers- 
miųį girių ir 1.1.) ir, supran
tama, nori būt gaspadoriais 
tqs šalies politikoje, kaip 
kad to nori ir Amerika.

Amerika gi stengiasi iš
vyti Anglijos intaką iš Mek
sikos, užtarauja (veikiausia 
ir papirkinėja) meksikiečių 
dvarininkų, buožių ir kuni-; 
gų 1 politikierius.

Brezid. Calles, kad ir so- 
cialistąvo, tačiaus buvo I 
žmogus vidurinės ir smul-i 
kiošioš meksikiečių buržua
zijos; o darbininkams jis 
patgikavo, kiek, jo suprati- 

j mu; buvo reikalinga jų pa- 
ram& Calleso valdžiai.

V . Amerikos vyriausybe da
rė ir, .ypač dabar, daro į 
Callesą spaudimą, kad jis 
numauktų paskutinius ry
šius* su darbininkais, o susi
dėtų su klerikalais, dvari
ninkais ir buožėmis ir tuo! 
būdu “paplatintų savo 
džios pamatus”. Tuomet, 
girdi, nebūtų reikalo link
čioti prieš darbininkus ir 
galima būtų be ceremoųijų 
kriūšinti jų kovas ir orga
nizacijas.>

Kuomet, po nužudymui 
Obregono, prezid. Calles 
taip noriai priėmė rezigna-

; cijeį (atsistatydinimą) Mo- 
roneso ir -kitų dviejų “dar- 
biecių” ministerių, tuom jis 

. nusilenkė juodžiausiems at- 
| žagareiviams.

Dabar Calles vėl lyg svy- 
! ruoja, bijodamas prieš save 

susfkelt darbininkų mases.
Kita Calleso svyravimo 

pi’i^žastis, tai kad bažnyti
ninkai ir žemvaldžiai, norė- 
dhiūi patys viską apžiot, pa
naujino savo kruvinas ko
vas [prieš Callesą, kaipo dar 
nevisai atsivertusį “bepote- 
if^j^paisydami, kad jis 
jauni* rodo jiems nusileidi-

Visa to nežiūrint, tačiaus 
liekasi neginčytinas tas fak
tas, kad Calles bei jo plau
ko sekamas prezidentas pūs 
pavėjui Meksikos klerika
lams, dvarininkams ir buo
žėms ir klijuos jų bendrą 
frontą su namiške buržua
zija ir su Amerikos impe
rialistais prieš Meksikos 
darbininkus ir skurdžiuo- 
sius valstiečius, kurių kai
rėjimo Calles bijosi lygiai, 
kaip ir visi buržujiniai Mek
sikos gaivalai.

Caro Batiūškos šaldrai— 
“Vienybės” Mokytojai.

Dabar jau paaiškėja, iš 
kur kūmutė “Vienybė” ima 
daugiausia medžiagos savo 
šmeižtams prieš Sovietų Są
jungą. Nagi, iš New Yor- 
ko caristų šlamšto “Novoje 
Russkoje Slovo”, kaip kad 
ji prisipažįsta (rugsėjo 2 
d.). Tai iš tos caro batiuš- 
kos našlaičių gazietos “Vie
nybė” išpešė ir savo pasa
ką, būk prof. Samoilovičius, 
vadas “Krasino” ekspedici
jos gelbėjimui “Italios” la
kūnų, buvęs bolševikų areš
tuotas. \

Vienybiniai pačiauškos 
jau kelintą sykį kreveizoja, 
kad patys dabartiniai So
vietų vadai iškelia savo ne
pasisekimus ūkyje ir pra
monėje. Ir sąryšyj su tuo 
vienybiečiai vis labai žioplai 
kaišioja Maksimą Gorkį, di
džiausią šiandie rusų rašy
toją, kuris sugrįžo iš užsie
nio į savo šalį. Na, o Gor
kis ką sako Sovietų va
dams? Jis sako: vyrai, jūs 
jau ir perdaug save kriti- 
kuojatės; jūs esate padarę 
didelių darbų, apie kuriuos 
patys permažai 
jums priklauso
kurį pamirštate, besiekda
mi vis didesnių nuveikimų.

Tuo būdu, Gorkis kaip 
tik ir pataiko į kaktą to
kiems, kurie, kaip į;ad vie
nybiečiai,-“iš principo” ter-. 
šia ir neigia visus Sovietų 
nuveikimus.

O jeigu - Soyietų vadai 
kritikuoja šiokius bei tokius 
savo nepavykimus, tai to
dėl, kad nori dar sparčiau 
pasivaryt pinny n ūkyje, 
pramonėje ir visuose kultū
ros gyvenimo reiškiniuose. 
Tokios savęs kritikos, ant
ra vertus, nerasite nei Lie
tuvoj, nei Lenkijoj, nei įvai
riose kitose buržuazinėse 
valstybėse, kur visi nepa- 
vykimai slepiama, o begė
diškai giriamasi nepriklau
somais ir nebūtais “nuopel
nais”.

p mūšyje krito 15 asmenų.
Tuo pačiu žygiu pasitvir-i 

| tina dvasiškių suokalbis, su-
• lig kurio Toral’is nudėjo 
i Obrėgoną. Valstybės pro- 
į kuroras Correa Nieto, rem- 
, damasis dokumentais irliū- 
Į dijirhais, viešai pareiškia 
[ (rugp. 2 d.), lead, tas žmog- 
/ žudiš priklausė teroristų or- 
į ganizacijai, kurios galvinyj 
| stovėjo viršininkė vienuoly- 
tno Maria Concepcion Ace-
* vedę de Liata. O vis dėlto 
| Callpso valstybes prokuro- 
į ras bando prie to suokalbio 
į f rikįergt ir M'pks. Darb. Fe-

Kai kuriuose, socialistų 
sukvaršintuose • darbinin
kuose, vis dar pasilaiko 
keista mintis, būk demo-; 
kratų kandidatas į prezi
dentus Al. Smithas esąs pu
sėtinai pažangus žmogus. 
Čia, todėl, nurodysime dar 
vieną jo “pažangos” faktą, 
kurį pasigardžiuodamas pa
brėžia dangiškasis kaunie- 

vviJčių “Rytas” (liepos 16 d.), 
vaL kuris rašo:

O p. Smith yra labai aiškus 
katalikas, kuris 
symą Katalikų 
sada pabrėžia, 
ra lankydamas, 
ko gubernatorius kai kurias 
Europos sostines ir nuvykęs- 
Romon p. Smith pirmą vizitą 
padarė šv. Tėvui ir pareiškė, 
kad jis tai daręs, kaip katali
kas. Tokiuo būdu p. Smith 
sulaužė Italijoje įsivyravusį 
paprotį, kada kiekvienas aukš
tas asmuo nuvykęs Romon, 
pirma turi atlankyti Karalių. 
Tai buvo labai gražus ir kil
nus gestas iš p. Smith pusės... 
mūsų simpatijos, visai nepai
sant rinkimų išdavų, aiškiai 
yra p. Al. Smith pusėje, nes 
jis yra mūsų brolis tikėjimo 
išpažinimo atžvilgiu’.A
Kaipo streikų laužytojas, 

kaipo kapitalistų įrankis 
taikymui darbininkų prie 
fabrikantų (pav. Klokmei- 
kerių Unijosj dalyke), Smi
thas įrodė savo ištikimybę 
kapitalizmui. Kaipo popie
žiaus pantaplio bučiuotoj as 
ir kardinolų rankų laižyto
jas, jis pabrėžė savo “viet- 
mfma” Romos bažnyčiai.

ber-
ir

Sovietų pasitikėjimu jais, 
darė nuolatines šunybes ša
liai darbininkų ir valstiečių.

Na, proletarinės teisybės 
ranka pasiekė ir šiuos niek
šus; ir jie bus bešališkai ir 
teisingai nubausti darbinin
kiškojo teismo* kaip kad jau 
liko nubausti sabotažuoto- 
jai sovietinio darbo kasyk
lose.

Buržuazijos ir social-sma- 
lavirių gazietos, supranta
ma, vėl paleis savo kakari
nes apie “negirdėtai žiau
rias” sovietines bausmes. 
Jie tęs savo jau išprakti- 
kuotą dainelę, būk Sovietai 
teisman stato “visą inteli
gentiją”. Bet kiekvienas 
žmogus, kurio smegenys ir 
sąžinė dar neserga tokiu 
suniekšėjimo paralyžium, 
Supranta, jog Maskvoj tei
siama ne inteligentija, kai
po tokia: ten teisiama tik
tai kontr-revoliuciniai iš
gamos ir darbininkiškos 
valstybės pardavikai. O kai 
del inteligentijos ir pramo
nės specialistų abelnai,' tai, 
kaip kad pareiškia “Prav
da”, šimtai tūkstančių se
nųjų ir naujųjų inteligentų 
ir technikų sąžiningai dir
ba savo šaliai, ką liudija ir 
nuolatinis žymus Soyietų 
pramonės kilimas ir ■ jos 
produktų gerėjimas, nepai
sant pasitaikančios vienur 
kitur saujelės sabotažninkų.

---- f , < u ,, 
duota 15 'miiiučių' Jąikp. 
kalbos pasibaigė, vėl užtrau
kė trimitas ir raudonarmiečiai 
sudėjo savo prisieką. Kalbė
tojai, iškėlę augštai kumštį, 
skaito prisieką, o milžiniška 
minia garsiai kartoja. Rau
donfrontiečių prisieką skamba 
sekamai: '

Aš prižadu:
Niekados neužmiršti, kad 

pasaulinis imperializmas ren-
- gia karą prieš Sovietų Rusiją.

Niekados neužmiršt, kad 
viso pasaulio darbininkų kla
sės likimas yra surištas su So
vietų Rusija.

Niekados neužmiršt prity
rimus ir kančias darbininkų 
klasės imperialistiniam pa
saulio kare. 1 1

Niekados neužmiršt rug
pjūčio 4, 1914 metų, ir reform 
mistų išdavystės. ■ •. j ■ 

Visuomet ir visur atlikti 
savo revoliucine^ pąreigas 
linkui darbininkų klasės ir 
socializmo.

Visuomet ir visur pasilikti 
ištikimu revoliucijos kareiviu.

Visuomet ir visur, visose 
proletarinėse masinėse orga
nizacijose, pramonėse ir dirb
tuvėse būti pirmaeiliu skel
bėju nepermaldaujamos kla
sių kovos.

Kaip fronte, taip imperia
lizmo armijoj darbuotis tik 
už revoliuciją.

Vesti revoliucinę kovą už 
sunaikinimą klasinio viešpa
tavimo ir Vokietijos, biiržua- 
zijps.

Ginti Chinijos revoliuciją ir 
Sovietų Uniją kiekvienu ir vi
sais būdais.
Aš prižadu:
Visuomet ir visur kovoti už 

Sovietų Rusiją ir, pasaulinę 
revoliuciją.

Vėl surėkė trimitas, kuomet 
paskutiniai balsai nutilo. Cho- 
rąs sudainavo Internacionalą i balsuotojų.

t Pra-

atbuleivybės įstaigų.
Kalbant apie Smitho “pa

žangą” bei “prielankumą” 
darbo žmonėms tegali tik
tai paskučiausias besniėge- 
nis arba prigavikas.

9 Darbininkai Apdegė 
Eksplozijos

DOVER, N. J.— Ištikus 
eksplozijai parako sandėly 
netoli nuo čia, apdegė devy
ni darbininkai. Eksplozija 
sunaikino 100,000 svarų ne
rūkstančio. parako.

nauja 
pramonės špionažo byla, ku
rioj kaipo kaltininkai dalyvau
ja keli švedų firmų atstovai. 
Turimomis Berlyne žiniomis, 
Maskvoj prasidėjo vokiečių 
inžinieriaus Bartscho ir 10 
rusų byla. Jie kaltinami 'eko
nominiu špionažu. Kaltina
mam akte esą pažymėta, kad 
jie pardavę užsieniams slap
tas Sovietų**Rusijos žemės ūkio 
informacijas’’.
Po teismui inžinierių, ku

rie už pinigus iš užsienio, 
sužiniai ardę ir darkė So
vietų kasyklas, dabar, vadi
nasi, Sovietai susekė naują 
lizdą kontr-revoliucinių kir
minų. Tų gaivalų tikslas 
taipgi buvo graužt iš vi
daus sovietinę pramonę ir 
ūkį; trukdyt sovietinį kūry
bos darbą ir šnipinėt Rau
donosios Respublikos nami
nius dalykus, raportuojant 
apie tai užsieniniams kapi
talistams ir imperialistams.

Tuose niekšiškuose žings
niuose prieš Sovietų valsty
bę matome dalyvaujant ir 
pačius rušus-caristus, kurie 
buvo pasižadėję pasitaisyt 
ir sąžiningai dirbt savo šau
liai; matome ir užsienines 
firinas, kurios buvo gavu
sios iš Sovietų koncesijas 
(leidimus) tam tikrose pra
monės šakose, reikalingose 
platesnio išvystymo. O tie 
asmenys, pasinaudodami

Vietos darbininkiškų orga
nizacijų kuopos sutvėrė pionie
rių skyrių. Vaikams pamokos 
būna ketvergais, 7 :30 vai. va
kare, lietuvių svetainėje, 851 
Hollins St.
28.
gina.
dešimties metų amžiaus, 
nieko nemoka, kurie jau turi 
dešimti metų ir viršaus, tai 
moka* po 10 centų Į mėnesį.

Tėvai darbininkai, kurie tu
rite vaikų, atveskite juos ir 
prirašykite prie šios draugijė
lės. Čia vaikai turės progą 
susipažinti su darbininkiškais 
klausimais.

Reikia pažymėti ir tą, kad 
daugelis lietuvių darbininkų 
vis dar užsikrėtę patriotine 
dvasia. **’Jie nori, kad jų vai
kus mokintų lietuvių kalbos. 
Tuo tarpu vaikai į lietuvių 
kalbą tiek kreipia domės, kiek 
višta į astronomiją. Beje, kai 
kurie tėvai sako, kad ten vi
sus vaikus norį padaryti bol
ševikais. Tas netiesa. Ten tik 
stengiasi juos lavinti dar
bininkiškoj dvasioj, stengiasi 
supažindinti su darbininkiškais 
klausimais, su kuriais papras
tai mokyklose nesupažindina. .

Antras dalykas, tai ir mums, 
lietuviams, nevertėtų stengtis 
savo vaikus jau taip versti 
prie patriotizmo, nes mes ge
rai žinome, kad iš to nei mes, 
nei mūsų vaikai nieko gero ne
turės. O kurie netikite, kad 
čia vaikai mokinami tik dar
bininkiškoj dvasioj, tai ateiki
te pažiūrėti tuom laiku, kuo
met būna pamokos. Patrio
tizmą skelbia tik visokie ver
telgos ir profesionalai, kurie 
nori iš to pelną turėti. Dar
bininkui patriotizmas nieko 
nedavė ir neduos. I

Beje, labai nepatenkintas P. 
Jaras, kad svetainės direkto
riai-leido vaikus į svetainę. Jis 
dabar varo didžiausią agita
ciją, kad vaikus iš ten išva
rytų. Antras, kuris rėkia prieš 
įleidimą vaikų į svetainę, tai J.' 
šliburis. .> Šis žmogus nėra nei 
centu prisidėjęs prie darbinin
kiškų organizacijų, neturi nei 
vieno .Šero svetainės bendro
vės;'' viehcįk ..“rūpinasi” ^jds}.pa- 
dėčia, pasakojai kad vaikai■ 
svetainę Nugriausią ir tt. Jei
gu, vaikai ir sugriautų svetai
nę, tai ponui šliburiui niekas 
nekaštuotų jos atstatymui ar
ba pataisymui. Todėl berei
kalingai jis tik savo liežuvį 
plėšia. ’ Ne Bolševikas,.

(Pabaiga)
Raudonasis Frontas neapsa

komai punktuališkas. 2:30 vai. 
po pietų, paskirtu laiku, pir
mutines eilės pradėjo lietis į 
Lustgarten. Jų raudoni vėlu- 
kai išdidžiai plevėsavo tarpe 
pilkų medžių ir jų benų mu
zikos garsai pranešė apie jų 
prisiartinimą. Už kelių minu
čių aikštė pavirto pilkomis jū
romis ritmiškai maršuojaučių 
žmonių, prisipildė muzikos 
garsais, tapo masė raudonų 
didžiulių vėliavų ir iškabų, o 
iš to triukšmo veržėsi balsai 
“Raudonasis Frontas,” kuomet 
kiekvienas naujas skyrius (di
vizija) buvo priimtas' ir svei
kino kitus. Pribuvo skyriai ir 
iš Rytinės Prūsijos, iš katali
kiškųjų pietų, iš didžiųjų in
dustrinių centrų Rhine, Ruhr 
ir Saksonijos. Hamburgas ir 
Stettin prisidėjo ne tik su savo 
industrinėmis sekcijomis rau
donfrontiečių, bet jie turėjo 
savo pulkus “Raudonųjų Jūri
ninkų,” kurie iškėlė sugniauž
tus kumščius ir šaukė “‘Raudo
nas Frontas.” Pribuvo divizi
jos broliškų Raudono Fronto 
organizacijų iš Čechoslovaki- 
jos, Austrijos, Šveicarijos ir 
Franci jos. Ten matėsi nedi
delė grupelė chiniečių, rodėsi 
šen ir ten veidai negrų, indi- 
jcių ir tt. Ten buvo pavieniai 
delegatai iš Skandinavijos ša
lių, iš Anglijos, Australijos, 
Rusijos ir Indijos. Maršavo 
“Jaunieji Pionieriai”—berniu
kai ir mergaitės prieš 16 metų 
amžiaus ir “Jaunieji Sparta- 
kiečiai”—-vaikai prieš 12 metų 
amžiauš. Visi jie šaukė “Rau
donasis Frontas.” Maršavo 
raudonojo sporto organizaci
jos su savo skaitlingais narių 
būriais, vyrai ir moterys, bal
tuose marškiniuose su nuogo
mis rankomis ir blauzdomis ir 
be kepurių. Baltose drapano
se Darbininkų Pirmutinės Pa- 
gelbos nariai, kurių skaičius 
siekia 80,000 visoj Vokietijoj, 
vyrų ir moterų, maišėsi minio
je, nešini nęšyklas arba pir
mutinės pagelbos ryšulius ant 
savo pečių, prisįrengę paimti 
kiekvieną, kuris iš minios ap- 1 
alptų bei apsirgtų, ir nunešti į 
stotis, kuriose pastatyti gydy
tojai suteiks atatinkamą pa
tarnavimą. Ant plačių muzė- 
jaus laiptų stovėjo choras iš 
300 komunistų darbininkų, ku
rie vienu balsu šaukė “Raudo
nas Frontas,” kuomet pro šalį 
maršavo eilės raudonfrontie
čių. Su kiekvienu sušukimu 
“Raudonasis Frontas” dešiny
sis kumštis, kietai sugniaužtas, 
iškeliamas į viršų. Toks yra 
sveikinimo ženklas visų Raudo
nojo Fronto vyrų ir moterų ir 
jų simpatizatorių ir palaikyto
jų.

Jau dvi valandos prabėgo, 
bet jų eilės tebemaršuoja į 
Lustgarten. Nors demonstra
cija jau pasibaigė, bet vis nau
ji pulkai tebeplaukia. Lust
garten tapo perpildytas. Mi
nios išsiliejo į šalutines aikš
tes už pleciaus, palei Unter 
den Linden, prieš operą ir uni
versitetą ir užkimšo visas gat
ves, vedančias į Lustgarten. 
Apskaitoma, kad minia, kuri 
susirinko pasižiūrėt raudon
frontiečių, susidėjo iš nuo pen
kių iki septynių šimtų tūkstan
čių.

Ketvirtą valandą pasigirdo 
trimitas nuo platformos ple
ciaus centre. Minioje užvieš
patavo tyla. Nuo mųzėjaus 
laiptų 300 choras pradėjo dai
nuot “Į Saulę ir šviesą.” Vyrų 

‘balsai stiprūs ir gerai išlavinti. 
Vienam tik Berlyne yra koks 
tūkstantis tokių komunistų, be- i§ New. Yorko, kuris čia atva- 
silavinančių dainuoti. Galėjai žiavęs gyvena, kad sveikatą 
girdėt dainos aidą toli už ple- pataisyti'.

ir programa pasibaigė.
Pirmadienį ’ buvo suruoštas 

Jidelis atsisveikinimo susirin
kimas. Daugelis raudonfron- 
tiečių i pasiliko kelioms dicu 

1 noms pasižiūrėti miestp. Dau-

ĖūuįbnojO iFroiito Kovotojų 
galib's’ negalima ’spręsti vien 
tik pagal jų skaičių. Discip
lina tokia aštri ir pareigos taip 
didelės, ant narių uždėtos, jog 
tik su didžiausiu pasiryžimu 
vyrai ir ihoterys pasilieka na
riais. Kiekvieną liuosą narių 
minutę sunaudoja organizaci
ja. Masiniai mitingai, lavini
mosi grupės, organizacinis 
darbas. Daugybė proletarinių 
apvaikščiojimų, kuriuose rei
kia vesti propagandą. Reikė
jo darbuotis už paliuosavimą 
Sacco ir Vanzetti, už Chinijos 
revoliuciją, už streikus įvai
riuose pasaulio kampuose, už 
Vienos darbininkų sukilimą. 
Šiuo tarpu raudonfrontiečių. 
organizacija varo vajų prieš 
Italijos fašistinio teismo nuo
sprendžius prieš darbininkus. 
Nepaprastas yra tas vyras bei 
ta moteris, kuris bei kuri iš
laiko aštrią discipliną Raudo
nojo Fronto arba Komunistui 
Partijos,—o daug darbininkų 
priklauso kartu abiems orga
nizacijoms. Būtent šita dis
ciplina ir palaiko narių skaičių 
tik tarpe 200,000 ir 300,000. 
Tie, kurie pasilieka nariais, 
yra užgrūdyti tuo plieniniu įsi
tikinimu, kad tai jų yra isto
rinė misija—kad istorija yra 
su jais.

Berlynas pasilieka raudo
nuoju miestu. Kai kuriose dar
bininkų sekcijose Komunistų 
Partija stovi pirmoj vietoj. Se
kami keturi metai bus kupini 
Įtemptos ir karštos kovos. Rau
donasis Frontas turi planus, 
jeigu kiltų karas, kad nepasi
tenkinti parlamentarine agita
cija. Jie neslepia savo idėjų. 
Jie persergsti Vokietijos bur
žuaziją. Jie skelbia savo tiks
lus visai darbininkų klasei ir 
šaukia į savo eiles. Vieną ku
rią dieną Raudonojo Frontb 
Kovotojų organizacija gali būt 
nuslopinta. Bet netaip lengva 
nuslopinti pusketvirto 

. Ir jeigu 
jiojo Fronto Kovotojų 
cija būtų nuslopinta, 
būt, kąd ir visi komunistai bū
tų pašaukti' piasekti jų likimą. 

■J » Agnes Smedley.
(Jš -VThe Nation’-’);

Čia vieta labai kalnuota ir 
randasi apie trys mylios nuo 
Southbury. " Vietiniai ūkinin
kai pasakoja, kad savo laikais 
indijonai pardavę šią vietą už 
varini, puodą, todėl puodo var
du ir vadinasi.

i
Lietuvių ūkininkų randasi 

pusėtinai ir didžiumoj progre
syviai. Pas daugelį matosi 
“Laisvė”, “Vilnis” ir “Daily 
Workeris”. Iš pasikalbėjimų 
galima pastebėti, kad jie susi
pratę. Bet kada pasikalbi su 
amerikonais farmeriais, tai vi
sai kitokį įspūdį gauni. Jie vis 
dar tiki, kad senosios partijos 
— republikonų ir demokratų 
pasitaisys ir tuomet ūkininkų 
padėtis x pasigerins. Lietuviai 
tokioms nesąmonėms netiki.

Ūkininkai laiko karves, viš
tas. Į miestus veža parduoti 
sūrius, grietinę, kiaušinius.

ūkininkų darbo diena labai 
ilga. Jie veik netiki į laikro
džius, bet dirba nuo šviesos 
iki Sutemos. Dažnai vakarie
nę valgant pradeda snausti.

Oras labai geras. Naktimis 
pusėtinai Vėsu, reikia gerai ap
sikloti. Veikiausia todėl* taip 
oras atvėsta, kad yra daug šal
tinių. < ■

Pas J. Pakušaitį susiėjome 
su draugu' Jonu Kraucevičium

ciaus. Aš abejoju, ar as esu 
girdėjęs ką nors, kas taip su
judintų, kaip tie stiprūs, gilūs 
balsai, traukianti revoliucijos 
dainą milžiniškai miniai, ku
rioj viešpatauja amžina tyla, 
o skaisti saulė pila savo spin
dulius ant jų ij? ant jų augštai 
iškeltų iškabų, gi vėjas/purto 
pasigriebęs;^’ų;.vėliavas 'ir lin
guoja žaliubjahčius medžius.

Pasibaigus, antrai»dainai, vėl 
pasigirdoytrimitas ir vienu kar
tu įvairiose pleciaus dalyse pa
sirodė visa eilė kalbėtojų .— 
kas ant laiptų, kas ant dėžės, 
kas ant stovy!os. Kiekvienam 
paskinta itema, , kiekvienai?!;

•y

Jis mums ir valgius 
gamino. Jis ląbai linksmo bū
do draugas.

Taipgi susiėjome ir su drg. 
A. Bimba, kuris čia buvo at
vykęs su Tamulinu ir praleido 
dvi savaites atostogų pas Sin
kevičius.

Laiką praleidome bedisku- 
suodami apie šiandienius poli
tikos klausimus. Drg. A. Bim
ba ''daugiausia laiką praleido 
'žuvaudamas. Jam pusėtinai 
sekėsi žuvauti. ,

Ig. Daniels.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE

TORRINGTON, CONN
Numirė Martynas Jočiūnas
Liepos 26 d. numirė Marty

nas Jočiūnas. Pasiliko dide
liame nuliūdime moteris su 
penkiais mažais kūdikiais, ku
rių vyresnysis turi tik 11 metų 
amžiaus. Gaila numirusio 
draugo, bet dar labiau gaila 
pasilikusios jo moters tokiame 
dideliame varge su tokia šei
myna.

Martynas prigulėjo prie D. 
L. K. Vytauto Draugystės ir 
prie ALDLD. 81 kuopos, šių 
draugijų nariai stengėsi tinka
mai jį palaidoti, atiduodami 
paskutinį patarnavimą.

Martynas buvo laisvas nuo 
bažnytinių burtų. Kada jau 
jis buvo visai silpnas, tai nor- 
sės užklausė, ar nereikia pa
šaukti kunigą. Tuomet jis at
sakė, kad nereikia ir kuomet 
jis numirs, tai palaidoti, be 
bažnytinių apeigų.

Reikia pasakyti, kad dar 
pirmasz draugas mūsų mieste, 
kuris laisvai tapo palaidotas.

Kuomet buvo pašarvotas, tai 
-daug publikos atsilankė. Į 
kapus palydėjo vienuolika au
tomobilių. Ant kapų draugas 
Krasnickas iš Waterburio pa
sakė prakalbą.

Martynas jau apie dveji me
tai atgal pradėjo jaustis pras- , 
tai. Gydytojai patarė nedirb
ti. Bet nepatarė, kaip jis tu
ri gyventi su tokia didele šei
myna. Todėl turėjo dirbti, iki 
galutinai liga nepaguldė į lo
vą. Savaitę sunkiai pasirgęs 
numirė.

Varde mirusiojo Martyno 
moteries tariu visiems drau
gams ir draugėms, kurie paly
dėjo lavoną į kapus arba atsi
lankė į pašarvojimo vietą, šir
dingą ačiū.

Numirusiojo Idėjos Draugas. /
Washington.— TarpvateJ 

tijine Prekybos Komisija 
nusprendė, kad valdžia pri
valo mokėti $15,000,000 
kompensacijos į metus gelž- 
keliams, kurie gabena pas 
to siuntinius. ‘

lj.uK


Subata, 4 Rugpjūčio, 1928 Puslapis Trečias
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SSv ir

nis komitetas ant A. Matulio
nio ūkės.

A.L.D.L.D. 25 Kuopos
Koresp.Naujas Karas Prieš 

Komunistus
Tai ir vėl reakciniai 

merikos Darbo Federacijos! 
vadai nebegali užmigti deleil 
komunistų veikimo. štai 
Federacijos Pildomosios Ta-;

P-_______
i • iaP°?" atsiveria 

mums us n arba eit skebaut.
i.Tik kitų pramonių darbi
ninku aukos sulaiko juosii čiu auę, nnu nomu-|nU0 į baisios nelaimės . ir 

veikimas smarkiau-|pa()eda jiems nugalgti a]kį 
Šiandien šelpiame mainie- 

rius ir New Bedfordo audė- j 
i jus. Jiems medžiaginė pa-1 
rama baisiai reikalinga.
Mainiėrių šelpimui yra su- j Hamburg, Shoemakersville i 
organizuotas specialis. ko- kitus. Miesteliai didžiumo 
mitetas. Audėjais rūpinasi Į vokiečiu apgyventi.
Tarptautinė Darbininkų Pa-1 Jal, h. lteadin(?as.

us, kurį valdo socialistai. Bet, j 
į pasikalbėjus !
tojais, pasirodo, kad tarp so-; 
cialistų ir buvusių senųjų vaL, 
dininkų, tikrųjų kapitalistų at-i 
stovų, jokio skirtumo nėra. I 
Kas socįalistams rūpi, tai pa-1 
silaikymas šiltose vietose ir, 

i . .. i . , ii klaidinimas darbininkų įvąi-|
' ganizaciją, kun tuo dabai irjajs prižadais. Juk nuo kapi-

i tautinė Darbininkų Pagel- galima laukti. j
!ba turėtų apimti šimtus 
į tūkstančių darbininkų.

Kiekvienam streike taip

j ir Europoje.
Kiekvienam streike kyla 

........., bū 
|tent: darbininkų šelpimas 
ir gynimas. Pastovėjo dar
bininkai kovos lauke kelias 
savaites ir jau badas žiūri 
į akis šimtam vargingesnių 
šeimynų. Prieš streikierius 

bedugnė: arba

Įspūdžiai iš A.L.D.L.D. 
Kuopos Pikniko

Liepos 29 d. grupė shenan- 
doahriečių, trijuose automibi- 
liuose, traukiame Readingo 
link. Oras stebėtinai geras, 
vėsus; važiuojame ir džiaugia
mės, kad turėsime puikią die
ną papiknikauti.

Pervažiavus Schuylkill pa
vieto sostinę Pottsville, kietųjų 
anglių srities kalnynai pasilie
ka užpakalyj, prasideda gra
žios lygumos, žemė derlinga. 
Avižos net išgulę. Kukurūzai 
tamsiai žali, lyg giria, šlama, 
ūžia vėjelio judinami. Va
žiuojame ir gėrimės gamtos 
tvariniu ir ūkininkų triūso vai-j 
siais... Kelyje pravažiavome Į 

'kelis gražius, švariai užlaiko-! 
I mus miestelius : Orwigsburg,!

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

.“LAISVĘ

rybos susirinkime pats 
Green, prezidentas, 
tavo apie 
apsiputojęs šaukė prie nau
jo karo prieš juos. Susirin-! 
kę vadai atradę, kad komu
nistų 1 
sias esąs anglies, drapanų ■ 
ir audimo pramonėse ir tar-; 
pe geležinkeliečių. Nuo šios' 
valandos Federacija prade-; 
sianti naują karą prieš ko
munistus.

Bet ar komunistai bijo to 
reakcinių vadų grūmojimo? 
Žinoma, kad nebijo. Mums:gejba. Tai nacionalė, pašto-L 
senai žinoma, kad jie jau *vi k j k neskait|in|a or.;ta 

valdžia ir darbdaviais prieš i® ,, ‘ ‘i ,, _ . , , - ,
mūsų judėjimą ir prieš' .Kaip nekalbėsime, bet se,- 
streikus. Kaip angliakasiu, IPimas kovojaneių darbinin- 
taip audėjų Streike jie pa- k« s.varbu? ,r .n"olatl- 
deda savininkams sumišti ™s, klausimas ir reikia su- 
darbininkus. ; būdavot tokių nacionalę or-

Įdomu tas, kad šiame pa- _RL.U1 _ , n1 ČUb pi IZ/člLl dUA 11 U V lYcipi- j

eiame susirinkime Greenas "l,0.1?t?sr. ruP,r!tlJs- JalV be™i niel(0 sero iv ne-i
e e t rnnri Yl/i I In vhim V'* Iri i L'Q |  i •  i l_i.J !

ir jo kolegos dūmoja apie! 
užgyrimą vieno iš kapitalis-' 
tinių partijų kandidatų į ■ 
Jungtinių Valstijų prezi-! 
dentus. Vadinasi, J

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną

nedčliomis nuo 9:30 ryte iki
6 po pietą

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKITE—ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS
\ I

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonomine pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos iri 
keleto kitii Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti J00 •
puslapių. Kaina ....................................................................... 20c . |IJ. VARNELIS

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios | 

i ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie i £ 
J unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 

1J.: ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietu pramonė; gražiai vaiz-1^ 
ūmoj; duojama kilimas žemes ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 1 

j Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.................................... 15c ,

j ai mies-i Priešfašistinė Vienybė
su vietos gyven-l Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos.! 

, žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite I 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą.! 

'Kaina .   15c!

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
,.!čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas! 

| Lietuvos laisves; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
■su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą.!
Tą knygelę skaitydami, I ’
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto-; 
na. Knygelės kaina

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

25c'

I
J

Te). Jefferson 10081

Apie dvyliktą valandą pa
siekėme pikniko vietą. Graži 
giraitė, ant nedidelio kalnelio.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų ne ginčų, 
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 S. •• 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardari? 
nčia. Rašo: Jūe 
labai patinka Gi-* 
garai žmonėms, 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St., £? J. Naujokai,

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
į nuolatos į sa<o didele krautuvę ga- 
į bena. Taip pat J. Balseviče, 51'Sha« 
2 riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
■? L. G. Natkevičius, 108 Meadow St* 
į ! Waterbury, Conn., Notary Public, ra
il ! io taip: J. Naujoke, nuo agento nu

sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man* 
J taip ir mano kostumieriamg labai pa- 
■ ' tinka. ’ ’

Daugybė Brooklyne ir kituoM 
' i miestuose taip dčkavoja už gerą ii- ; 
S ! dirbimą cigarų. Tode], malonūs drau-'v 
jį gai, savo miestuose pas biznierius 
a visur reikalaukite viršuj paminčtaia 
£5 vardais cigarų: Restauracijose, Užei

gose, pas Barbenus, Kliubuose ir ito- . 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap- 

“ ! mokam pašto lėšas, visur Amerikoje.
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

f

*

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo aiti Lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėt} 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 nepnrnnku nžeiprenumeruotl 
tįsiui ii Runijon, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę*’, 48 Ton Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
persiuntimas veltui.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokią 

• stebuklingų žolią vertės tūkstančio 
! dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerią 
I žmogui reiškia, jeirv jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairią nesmagu- 

i mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
j ir auksini kulną parodytum, tai jam 

malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 

' nuo bile vienos žemiau pažymėtą li
gų ir atgauk savo sveikatą.

£11 CIJLLC, CIHV llCMl VACIAM

pat būna areštu. Desėtkai kaip tik tinkama vieta pikni-! Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų, 
komunistams, ranka kapi- ir _net sin?tai streikierių^ at-

Tai taip galuti- sidum uz grotų, o burzua- 
nai sujudošejo darbo unijų ? 
nelemti vadai.
Remkime Komunistų Par 

tiją
Kuomet Federacijos va- rankos iki teismo.

dai ruošia naują karą prieš duoti apeliacijas į augštes- 
komunistus, tai susipratu- nius teismus. Visa tai rei- 
siems darbininkams reikia ■ kalinga be galo daug spėkų

* kuouoliausia remti Komu-1ir baisiai didelės krūvos pi- 
nistų Partiją ir jos kandi- nigų. Nualinti streikieriai 
datus—Fosterį ir Gitlowa. nepajėgia patys tuo pasirū- 
Tai bus geriausias atsaky- pinti, 
mas tiems kapitalistų ber- pramonių 
nams.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų kampani
ja dar tik pradeda įsisiū
buoti. Manoma, kad jos 
kandidatai šiuose rinkimuo
se oficialiai pasirodys ant 
baloto net 35 valstijose. Vi
sose tose valstijose darbi- angliakasių, taip audėjų gy- 
ninkai turės progą balsuoti nimu teismuose ir kalėji- 
už tikrą darbo žmonių par- muose rūpinasi T. D. A. 
tiją. j Taip pat ši organizacija da-
Amerikos Teismų Brutą- ibar varo vajų už paliuosavi- 

liškumas lv',oonGV lr Bubnys >
New ' Bedfordo audėjų 

streikas kerta da vieną 
skaudų smūgį tiems, kurie 
mėgsta giedoti apie Ameri
kos teismų “bešališkumą”. 
Tenai visoj šviesoj teismai 
pasirodo, kaipo brutališkas 
kapitalistų įrankis. Atvirai, 
visoj nuogybėj, padeda au- 
dinyčių savininkams laužyti 
streiką.

Tik už tai, kad darbinin
kai ėjo pikietuoti, policija 
paskelbė juos sukilėliais ir 
300 suareštavo. Gi New 
Bedfordo teismas 82 audė
jus jau nubaudė nuo 2 iki 
6 mėnesių kalėjiman^ o še- 
šius, veikliausius, siunčia 
katorgon ant čielų metų. 
Sunku ir įsivaizdinti bruta- 
liškesne bausme. > Tik di
džiausias tamsuolis arba są
moningas humbugierius te
gali kalbėti apie teismų be
šališkumą kapitalistinėj sis
temoj. iBet gi lietuviški 
klerikalai, sandariečiai 
menševikai deda galvą 
amerikonišką sistemą.

Darbininkų šelpimas 
Gynimas

Vienas streikas nepasi
baigė, kitas iškyla, 
toliau, tuo daugiau streikų 
ir kovų turėsime Ameriko
je. Ir čia ryškiai klasių ko
va aštrėja. Darbdaviai sa
vo alginius vergus puola su 
tokių pat brutalumu, kaip

talistams. žiniai teismai uždeda ant 
jų brutališkas bausmes. 
Reikia tuos darbininkus 
ginti teismuose. Reikia rū
pintis išėmimu jų ant pa-

Reikia

Ir čia tenka kitų 
‘ i darbininkams 

skubintis su pagelba. Ir 
čia mes matome reikalą ga
lingos nacionalės apsigyni
mo.. organizacijos.

Tokią organizaciją Ame
rikos darbininkai jau turi, 
tai yra Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Kaip

kams Svečių radome iš Phi- į va(Hi: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai' 
ladelphijos, Eastono, Bethle-jvaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūstĮ geriausių 
hom ir būreli vietiniu su Paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa;
beP?-i11-*ibU1€b v eumų. ’laiškai jau pasmektų myriop darbininku klases kovotoju.!

Piknikas publikos skaičium Knyga iš'128 puslapių. Kaina................. ?.............................35c'
nedidelis. Mat, čia mažai lie-j
tuvių gyvena, o ir tie didžiu-i ReVoliuciioS Giesmės
moj tamsūs, sufanatizuoti dan- — - - i
gaus kupčių, bijo eiti “bedie
vių” piknikan, už tai gali “dū
šelė” nugarmėti “pragaran.” 
Bet kuomet piknikieriai susida
rė iš įvairių miestų, piknikas 
buvo labai smagus. Shenan- 
doriečiai: F. čižauskas, -T. 
Stankevičius, A. žemaitis ir P. 
Grabauskas suėjo draugus bei 
kaimynus iš Lietuvos, su ku-
riaiš buvo nesimatę per kelio- i valdžios, 
liką metų. Taip ir prabėgo vi
sas popietis linksmai, gražiai, 
draugiškai besišnekučiuojant.

Kadangi iš Shenandoah bu
vo 9 Lyros Choro nariai, tai 
vakarop lyriečiai susėdę ratu 
pradėjo dainuoti įvairias dai
nas. Publikos iššaukiami, su
dainavo apie' 15 dainų.

Reikauskas išplatino nema
žai užsienio literatūros ir ang
liško “Labor Defender.”

Praleidę linksmai dieną, pa
kvėpavę tyru oru, atsisveikinę

H
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A
Į Vaistžolės yra nuo sekančią ligiii 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-

I mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 

' (asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžius 
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.” Nervą li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Neiyų Preparatas užbėga tai Ii-

— gausi mūsų
_ j. Reikalingi 

pardavinėtojai visuose

yI
Tik dabar gįavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai-j 
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai i 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkii laukiamas kuri-i 
nys. Knygelė iš 50 puslapiu. Kaina .........................35c i

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis ‘/Laisve” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po
pierių Klausimai yra'anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų

. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi-i 
rengęs prie egzamino.- Kaina tik........................................ 25c!

Moteris ir Išpažintis !
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumusl 
ir davatkų nekaltybes. Kaina .............................................. 20c i

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus x |

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už-! 
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės' 

— s. nesuprantamas!
‘ Daugi 

vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys-! 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng-i 

! vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą! 
; knyga, kurios kaina ..................................................................$2.00 !

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...........$1.50
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SVEIKATOS IŠTYRIMAS

BALTIMORE, MD

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

Iš 18,000 ŽODŽIU

11’

$1.50
Ir juo

KAINA $1.25♦

12 lietuviij

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

kas sau.
S. V. Ramutis.

su . draugais, linkėdami vieni klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, 
kitiems geros kloties, skirstė- įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo/

gal kelią ir suteikia žmogui ramumą.
Atsiųsk mums 10c, o 

žolių ir knygų katalogą, 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

kitiems geros kloties, 
mes

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

12 d. įvyks pik-

* 
yra

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.

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 vietą.

*

Baltimore]' 
policmanų.

*
Rugpjūčio 

nikas, kurį rengia priešfąšisti-

CHM

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
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.

ir
už

imą Mooney ir Billings i 
iCentralijos politinių kali
nių.

T. D. A. turi ir lietuvišką 
sekciją ir kuopos visose di
desnėse lietuvių kolonijose. 
Remkime šią brangią orga
nizaciją.
Paminėjimas Karo Paskel

bimo Sukaktuvių
.Rugpjūčio 4 d. sueina ly

giai 14 metų metų nuo pra
džios didžiojo karo, nuo tos 
baisios visuotinos skerdy
nės. Kiek jis prarijo dar
bininkų gyvasčių ir kiek jis 
sunaikino darbo žmonių 
rankomis sutverto turto! O 
vienok kapitalistinės valsty
bės vėl apsiginklavę iki dan
tų ir prisirengę naujam ka
rui.

Šita rugpjūčio ketvirta 
turi būt paversta į darbo 
žmonių tarptautinę demon
straciją prieš apsiginklavi
mą, prieš naujus karus, 
prieš kapitalizmą, kuris 
gimdo tas baisias pavietres. 
New Yorke, ant Union 
Square, , šiandien po piet 
įvyksta prieškarinė demon
stracija. Kaš tik gyvas iš 
darbininkų privalo joje da
lyvauti.

Ispanai Išlėkė Orlaiviu 
Aplink Pasaulį

CADIZ, Ispanija.— Tre
čiadienio rytą keturi Ispa
nijos lakūnai išlėkė orlaiviu 
aplink pasaulį. Planuoja Is
panijon sugrįžti į 45 dienas.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY’ PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Liepos 29 d. įvyko ’“Laisvės” 
naudai sėkmingas piknikas, 
žmonių buvo daug. Trys au
tomobiliai iš Philadelphijos at
važiavo. Visi* linksminosi iki 
vėlam vakarui.

“Laisvės” laikraščiui bus ke
letas desėtkų dolerių pelno.

Tūli Baltimorės žmoneliai 
išleido lapelius prieš “Laisvės” 
rengiamą pikniką, kad užken
kus. Bet vietoj užkenkti, iš
ėjo ant naudos. Daugelis žmo
nių, kurie nesilanko į mūs pa
rengimus, atėjo pažiūrėti to 
“baisaus dalyko”.

Dar keletas žodžių apie jau
nų pionierių draugijėlės mo
kyklėlę. Pionierių susirinki
mą prisirašo vis daugiau ir at
rodo, kad bus labai geros pa
sekmės. Orui atvėsus tikimės 
suorganizuoti didelę kuopą.

Tūli nerimto būdo žmonės 
matydami, kad draugijėlė ge
rai bujoja, pradėjo zurzėti pa
kampėse, norėdami jai už
kenkti.

Vaikučių yra gabių, klausi
mus gvildena rimtai.

J. Rutkauckutis, A. Sinusiu-
tė, Klišio vaikai stebėtinai 
gabūs.

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika
Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į'kurį darbininkij klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkes. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais...............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis

“ LAISVĖ ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jįj yra ir greit visos išeis.

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių 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
(DO BROW)

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

Labai Parankus Kišeninis

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jtL 
sų geriausias pagelbStojas 

prietelius ir draugas.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St„ Brooklyn, N. T.



Puslapis Ketvirtas ? Subat'a, 4 Rugpjūčio, 1928

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSETKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 853, Union Co., Union, N. J.

sėjai dar visgi dirba, kad ir 
nepilnai, nutarėme apsilanky
ti pas juos ir unijos lokaluose 
parinkti aukų. ■ Į

Reikalai

Draugai ir draugės! Mūsų 
spaudos naudai piknikas jau 
čia pat. Brooklyno 185 k p. 
rengiasi nejuokais, kad laimė
jus pirmą dovaną, raudoną vė
liavą. Antras laimėjimas, tai 
priešfašistinio suvažiavimo pa
didintas paveikslas su puikiais 
apdarais. Tai bus heįvertina- 
m aš laimikis tai kuopai, kuri 
pritrauks daugiau savo kolo
nijos žmonių į minimą pikni
ką.

Išsiuntinėta platinimui tikie- 
tai į visas kuopas. Ir štai, 
Great Necko 72 kp. vardu d. 
Marcinkevičius pardavė visus 
jiems prisiųstus tikietus ir pa
reikalavo dauginus. žinoma, 
reikalavimas išpildytas. Sava
me'laiškutyje d. Marcinkevi
čius pažymi: “Turėkite minty
je, kad Great Neck’o bus di- 
didelė armija mūsų spaudos 
rėmėjų. Mes sumedžiosime 
savo visos apielinkės lietuvius 
ir sakome drąsiai, kad Netv
arko, Bayonnės, Elizabetho ir 
Lindeno _nesibijome, nors ir 
toli gyvename nuo pikniko 
vietos.” Bet 185 k p. draugai

I sako, kaip Brooklynas yra gar- 
j sus ir skaitlingas lietuviais 
į gyventojais, taip jisai 
skaitlingas mūsų spaudos 
dai piknike. Mes, girdi, 
rodysime, kad mokame 
kolonijos garbę apginti.

Well, New Jersey valstijos 
kuopos pasirūpinkite, kad jūsų 
kolonijos nebūtų paskutinės ir 
kaipo arčiaus gyvenanti nepa
siduokite Great Neck’ui ir 

' Brooklynui.
Newarko, Elizabetho, Bayon

nės, Harrisono ir Hillsides 
kuopos praneškite apskričio 

■sekr. išrinktų darbininkų var
dus, kurie turės dirbti minima
me piknike, kad būtų galima 

i pasiskirstyti, prie kurio darbo 
• kas turės dirbti.

Komitetas sako, kad pasirū
pino rusiškų saldainių.

Prie darbo ir smarkaus dar
bo, kad 19 d. rugpjūčio būtų 
istorine diena ir švente visos 
apielinkės mūsų rėmėjų, kad 
mes visi pasidžiaugtume savo 
laimėjimais.

Mūsų du parengimai buvo 
sėkmingi ir turime viltį, kad 
trečias taipgi bus sėkmingas.

Sekr. A. Matulevičius.

bus 
nau- 
pasi- 
savo

Nuvykome į I Distriktą. Ap
silankius pas kietųjų anglių 
kasėjus, stačiai nusistebėjome. 
Pasirodo, kad angliakasiai, ir 
menkai dirbdami, jau nuo spa
lių mėnesio pereitų metų mo
ka po $2 į mėnesį asesmentų. 
Iki liepos mėnesio šių metų vi
si dirbantieji angliakasiai yra 
asesmentais sumokėję $2,844,- 
000. Visi tie pinigai suplaukė 
į Lewiso mašinos iždą.

Bet reikia atminti, kad vieto
mis yra kertamą miškai ir da
roma dirbama žemė, kas rei
kalauja daug padėti triūso pa
daryti derlingą žemę. Praei
na keli metai, iki išdirba kele
tą ekerių, bet paskui auga ne
blogai avižos ir kviečiai, šiais 
metais derlius Scottvillės apie- 
linkėje yra neblogas.

V. V. Vasys.

WILKES-BARRE, PA.

KAIP LEW1SAS PARDAVĖ MAINIERIUS
Pereitų metų sausio mėnesį 

mainierių unijos organe “Uni-; 
ted Mine Workers Journal”j 
buvo rašyta, kad du Jungtinių 
Valstijų geriausi piliečiai Mel
lon ir Lewis yra pareiškę: pir
mas—nei žingsnio atgal nuo 
europinių skolų, o antras-—nei 
žingsnio nuo Jacksonville pa
darytos sutarties. Bes mes, 
siųsdami delegatus į Indiana-! 
polį, davėme įsakymus, kad 
streiko nenorime ir kad jie 
turi daryti kuogeriausiai, kad 
neįsivėlus į streiką. Jeigu ma
tys, kad kitokios išeities nėra, 
turi ir nusileisti, bile tik susi
laikius.

Kada mūsų delegatai sugrį
žo iš konvencijos, tai išduoda-, 
mi raportus pasakė, kad Lewi
sas tapo išrinktas prezidentu 
ir gavo 110,000 balsų daugiau 
.už savo oponentą Brophy ir 
kad kiekvienas balsas kaina
vęs $2.50, todėl iš mainierių 
unijos iždo reikėję išleisti 
$275,000. Toliaus delegatai 
sako, kad mes, matydami, jog 
mainieriai myli Lewisa, sutei
kėme jam galią elgtis taip, 
kaip jis matys geriausia. Jis 
susidarė pagelbinį komitetais 
70 narių. Delegatai mums pa
tarė laikytis, o viskam būsią 
gerai.

Mes laikomės, kaip Sovietų 
valdžia prieš imperialistus.
Per penkioliką mėnesių kovo
jome. Visko prisiėjo nukentė
ti. Ir jeigu ne National Min
ers Relief Committee, tai bū
tume nieku būdu neiškentę. 
Šis komitetas mums teikė pa- 
gelbą sunkioje kovoje.

Bet štai Lewisas ir visi jo 
pasekėjai pradeda kovoti ir

No. 18
iBiu vo Nervuotas, Turėjo 

Silpnus Inkstus ir Prastą
Sveikatą

Sis pranešimas yra nuo p. Ęugcno Wil
liams, Fayetteville, N. C., turėtų pertikrinti 
kiekvienų sergantį, išblyškusį skaitytoją, kad 
Nuga-Tono yra puikios gyduolės. Jis sako: 
“Prieš vartojimą Nuga-Tone aš turėjau pras
tą sveikatą, buvau nervuotas, turėjau silpnus 
inkstus ir prastas kepenis. Po vartojimo 
Nuga-Tono tiktai 30 dienų praslinkus aš pa
stebėjau puikų savo sveikatos pasitaisymą. 
Dabar esu stiprus ir sveikas ir jaučiuosi de
šimtį metų jaunesnis.”

Nuga-Tono yra pagelbėjęs virš milionui 
žmonių, kurie buvo praradę savo sveikatą ir 
stiprumą, ir jei jūs esate silpnas ir sergate, 
jūs turit pabandyt šias gyduoles. Jos yra 
geros ?iuo prasto apetito, nerviškumo, silp
nų kepenų, silpnų inkstų arba pūslės, galvos 
skaudėjimo, chroniško užkietėjimo, svaigulio, 
nervingumo, nusilpusių organų, praradimo 
svarumo ir stiprumo. Jūs galit gauti Nuga- 
Tone kur gyduolės yra parduodamos. Jei 
jūsų vertelga neturi jų stake, reikalaukite, 
kad jis užsakytų jums iš olselio.

Korini būti sveiku ir stipriu—
.LĖTI SUNKU DARBA DIRBTI — VALGYK

Seredoj ir ketverge (8 ir 9 
d. rugpjūčio) paskirta eit stu- 
ba nuo stubos ir rinkti aukas 
del streikuojančių mainierių ir 
jų šeimynų.

Draugai ir drauges, kviečiu 
visus, kurie galit, pagelbėt 
mums. Ateikite 5 d. rugpjū
čio, 7 vai. vakare ir užsiregis- 
truokit. Susirinkit visi 206 So. 
Main St.

Mums nereikia manyti, jei
gu Lewiso Policy Komitetas 
atšaukė Jacksonville sutartį, 
tai streikas pasibaigė ir tiems 
darbininkams pašei pa nereika
linga. šiuo laiku mes turime 
kuo daugiausia sukrusti, idant 
jiems pagelbėjus. Tie žmonės, 
kovodami jau 17-tas mėnuo, 
pasiryžę ir toliau tęsti kovą, 
kad nepasidavus Lewisui ir jo 
sėbrams. ■ Pirmiau jų kaip ku
ris gaudavo $1.00 ar biskį 
daugiau pašelpos iš Lewiso. 
bet dabar, atšaukus Jackson
ville sutartį, pradėjo pašeipą 
visai atimti. Reiškia, jeigu 
nenori eiti dirbti už tą kainą, 
kurią darbdavis duoda, tai te
gul pasikaria. Draugai, mes 
neturime šių kovotojų užmirš
ti. Mūsų pagelba jiems reika
linga ir mes turime įtempti 
shvo spėkas, kad jiems pagel
bėjus.

L.D.S.A. drauges turėtų ne
atsisakyti nuo šio darbo, žiū
rėkit, Plymoutho kuopa daug 
mažesnė, bet keliom pasidar
bavus surinkta $45.00. Wilkes 
Barre mes privalome turėt ge
resnes pasekmes, nes miestas 
didesnis.

Komitetas.

Dar daugiau. Patirta, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariai jau nuo 1 d. lapkričio 
pereitų metų mokėjo asesmen
tų del streikuojančių mainie- 
rių šelpimo po $1 į mėnesį. 
Federacijos nariai sumokėję 
iki 1 d. liepos š. m. $20,800,- 
000 ir visi pinigai pasiųsti Le
wiso mašinerijos komitetui. 
Na, o kiek tie ponai išmokėjo 
pašelpos streikuojantiems ang
liakasiams? Labai mažą nuo
šimtį. Tie visi pinigai išeikvo
ti viršininkų reikalams. Juk 
jie, apart savo riebių algų, dar 
ir nepaprastų išlaidų padaro 
daugiau, negu algų paima. Juk 
Įvairūs viršininkai gauna po 
$11 į dieną, kuomet streikie- 
riai badauja. Distriktai užlai
ko puikiausias raštines ir mo
ka didžiausias randas. Pa
vyzdžiui, V Distriktas tik vie
nos raudos moka $575 į mėne
sį. Na, o kur kitos išlaidos? 
Viršininkų skaičius žymiai pa
didėjo, organizatorių priviso 
galybes. Mat, reikia streikie- 
rius agituoti, kad eitų dirbti 
už tiek, kiek darbdaviai duo
da, nes jau streikas esąs pra
laimėtas.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą: ‘
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Varpas Bakery, 54 Maaįer St., Brooklyn, N. T.
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Telephone Stagg 6588

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 1 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
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. 14th St., N. Y.

AutomobilĖj Mokykla

sugedę: dantys-!
SUIRUS SVEIKATA

Hegzaminuojam dyka i.
Savo darbą garantuojant. 
Taisomo ant iimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai \

257 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

Antraa ofisas: 188 Flatbush Ave.
(Kampaa 5th Ave.)

prieš National Miners Relief 
Committee. Prie šios kovosi 
prisideda Gegužiai, Kamavaus-1 
kai ir kiti. Jie visi varo agi-Į 
taciją, kad žmonės neremtų! 
National Minors Relief Com-! 
mittee. Prasidėjus tokiai agi
tacijai, aukos pradėjo mažėti 
ir National Miners Relief Com
mittee jau nepajėgia sušelpti 
visų, kaip kad pirmiau sušelp
davo.

' « i
Šelpimo darbas tapo suskal

dytas. Daugelis tautų pradėjo 
organizuoti savus tautinius šel
pimo komitetus, kurie atsisakė 
ką nors bendro turėti su Na
tional Miners Relief Commit-! 
tee. Lewiso mašinos komite-i 
tas buvo pradėjęs duoti pašei-! 
pos vyrams po $1; moterims', 
po 25 centus; vaikams ir se
neliams po 20 centų į savaitę.; 
Kada šelpimas sumažėjo, tai: 
mes nuvykome Į National Min-l 
ers Relief Committee. Ten! 
mums patarė stengtis gauti1 
daugiau iš Lewiso komiteto, 
nes National Miners Relief j 
Committee turi šelpti tuos, ku-i 
rie jau nieko negauna iš Lew-Į 

I iso komiteto. ,0 tokių jau su-i 
isidarė virš 30,000.

Sugrįžę sušaukėme mitingą 
. ir pranešėme, ką sakė Nation- 
■al Miners Relief Committee, 
i Susirinkimas nutarė pasiųsti 
komitetą pas V Distrikto pre
zidentą P. F. Fagan. Nuvy
kus ten, mums pasako, kad ir! 

’čia negali streikieriams teikti! 
'pagelba, nes, girdi, kietųjų i 
j anglių kasėjai nemoka ases-į 
Imentų ir z nėra pinigų.

Gavę tokias-žinias ir žino- 
i darni, kad kietųjų anglių ka-

Tai štai kaip Lewisas ir visi 
jo pakalikai rūpinosi ir rūpi
nasi streikierių padėtimi. Jie 
deda visas pastangas, kad 
streiką sulaužius ir darbinin
kus privertus eiti dirbti už 
tiek, kiek darbdavis duos.

Bet mes, streikieriai, laiko
mės. Ir jeigu kitų industrijų 
darbininkai rems mus per Na
tional Miners Relief Commit
tee, tai mes tikimės streiką lai
mėti. Todėl ir šaukiamės į vi
sus darbininkus, prašydami 
paramos. Gelbėkit mus dabar
tinėje sunkioje kovoje. Siųs
kite aukas National Miners Re
lief Committee, 641 Penn Ave., 
Pittsburgh, Pa., arba lietuvių 
skyriui: J. Gataveckas, 109 
Cross St., Carnegie, Pa. Tik 
su jūsų pagelba mes galėsimo 
streiką laimėti.

Minkštųjų Anglių Ubagas.

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

PITTSTON, PA

su- 
Nuo 
G ir 
No.

ipielinkej 
Jan 

keturi kaleriai.
streikavo No. 
O dabar išėjo

9. Ir yra dedamos 
kad iššauki; visus. 

Cappelini su kontrakto-

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

SCOTTVILLE, MICH.

DARBININKE STOK Į TIKIU KOU
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.

•• X

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 125įh St., NevrYork City.

|Vardas ir pavardė.........-........ -................... . ..........

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 cejitų narinė mėnesinė duoklė.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENA ’ 

ant didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vieni 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentą 

arba 1
32 Broadway - New York
NORTH GERMAN J
LLOYD J

čia, Pittstono 
prasideda streikas, 
streikavo 
pirm i aus 
Buttlers.
14 ir No.
pastangos, 
Bet 
riais priešingi ir nori eiti dirb
ti, tik bėda, kad jie mažai pa
sekėjų turi.

Kompanijos atstovai pama
tę, kad unija baigia irti, pra
dėjo visai nesiskaityt su uni
jos atstovais. Senus darbinin
kus pradėjo atleidinėt nuo 
darbo, o priiminėja naujus, 
kontraktorių pasekėjus. Uni
jos beveik visi skyriai išsirin
ko naujus viršininkus, bet ir 
seni, būdami mažumoj, neatsi
sako nuo vietų ir skaldo uniją 
kiek galėdami.

12XKX22

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūiies {staiga Brooklyn©

VYRAMS

Telephone, Stagg 8826
9745

MOTERIMS
%

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 
nakties /

\ VAIKAI
'' Įleidžian?;’ Utarninkais

PIRTIS * f am Ml .1 WVMV IW. < * WWW »

RUSIŠKA
CVTU/H Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A
LA I IV 1. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po (> vai.—75c tlv vvillŲ

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU
- DRUSKINIU VANDENIU

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną, per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

Sanoj.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 6046 CHENE ST., DETROIT

PIRTIS 
ATDARA 
DIĖNA IR 

NAKTĮ

MOTBRŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
<< Utarninkais 
\ Y '

MM

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi - kambąrys. Didelis, ©ringas miegojimui kambarys; 

'taip pat .RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIES BROADWAY IR FLASHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
, A Telef/nas: Pulaski 1090

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 pusės Ameri
kos, kaip ve: Bostono. Baltimorės, Brooklyno, 
Česterio, Riversaidės, Burlingtono, Kemdeno ir 
visa Filadelfija dalyvaus jame.

Todėl, kas norite susipažinti su pusės Apaerikos lietuviais 
t bei draugais, nepraleiskite progos. Prie to dar bus: nu- 

■ liūdusieji—palinksminti; trokštantięji—-pagirdyti; alka- 
nieji—papenėti, o už nuoguosius—-neimsime atsakomybės.

»Vaikinus ir merginas, ženotus ir singelius, našlius ir gyva- 
našlius—daktarus, kunigus, advokatus, graborius, buče- 
riusdr darbininkus—kviečiame atsilankyti, o visi būsite 
pilnai . užganėdinti.

. Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Mano Patyrimai
Vakacijas beleidžiant man 

teko daug ką patirti apie vie
tinius ūkininkus. Man teko 
apsistoti pas draugus Žukus. 
Jie turi nemažą ūkį—apie 80 
ekerių ir žeme nebloga. Jie 
daro neblogą gyvenimą iš 
ūkio.

Drg. F. Žukas yra senas dar
buotojas darbininkiškame ju
dėjime. (Jis ir šiandien veikia 
draugijose ir remia revoliuci
nį darbininkų judėjimą.

Tarpe ūkininkų yra sunku 
ką nuveikti, nes pas juo's visa
da stoka laiko, ypatingai vasa
ros metu, jie darbais užsiver
tę ir tas trukdo jų veikimą 
darbininkų judėjime.

ALDLD. kuopa gyvavo ne
blogai, bet pastaruoju laiku 
yra apmirus. Farmeriai turė
tų vėl dėti visas pastangas su
stiprinimui kuopos. Pašelpinė 
Ūkininkų Draugija gyvuoja ne
blogai, turi apie 70 narių.

Apie Scottville lietuvių ūki
ninkų randasi virš poros šim
tų. Jų politines pažiūros skir
tingos, bet didžiumoj yra pro
gresyviai žmones.

Savo ūkiuose, katrie yra pra
sigyvenę, turi geresnius įran
kius, įdirba geriau laukus, tie 
turi ir naudos iš ūkio. Bet ne
kuria skursta su ūkiu. O dar 
jeigu pasitaiko orai blogi, ja
vai ne užauga, tai tuos neprasi- 
'gyvenusius ūkininkus suspau
džia skurdas ir jie bėga iš 
ūkio.

, • Taipgi žemės čia yra viso
kios—blogesnės • ir geresnės.

Seredomis 
Ketvcrgais 
PStnyčiomifi

• Subątomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
d BROOKLYN, N. Y.



VIETOS ŽINIOS

THE VOTE COMMUNIST BUTTONTHE VOTE COMMUNIST STAMPS

i

SOVIETŲ ŽMONĖS TYRINĖS 
AMERIKOS MIESTŲ 
VANDENS SISTEMĄ

ŽYDAS PALIKO $150,000
KATALIKIŠKAI 
LABDARYBEI

STREIKAS ROLLS ROYCE 
AUTOMOBILIŲ FABRIKE

elektros/*motoro, nucr elektros 
magnetiškų špūlių (coils)' ir 
nuo bent kokio magnasuoto į- 
rankio, rakto, peilio, pielyčios 
ir tt.

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

vadiname magnaso
ir taipgi .kitame

Long

Uoli Phonti: Poplar 7fi4B

1023 MT. VERNON ST

APIE LAIKRODĖLIUS

RAŠTININKAS VIRTO
M1LIONIERIUM

elektros
• v * • 
išėjo

r;vT'.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

----- St, ir Avė.
- State-
_ State-

* ^Suba't'a, '4* Rugpjūčio, 1928

Island Brewster Rolls j 
automobilių fabrike' 
skyriaus darbininkai i 

’ streikan, reikalaudami,! 
kad būtų atgal priimtas dar-j 
ban M. Fortoul’as. Kompani
ja nužiūrėjo, kad Fortoulas 
gal prisidedąs prie komunisti-

- nio laikraštuko ‘Mascot'o”, [ 
leidžiamo to fąbriko darbiniu-- 
kams; už tai jis, matyt, ir liko j 
atstatytas, nors bosas aiškino, j 
kad dėlei lėšų sutaupymo rei-- 
kėję paliuosuot iš darbo tą 
darbininką, ir išrašė jam pa
lankią rekomendaciją. Bet ki- 
ti darbininkai užuodė, ’ kame Į 
ištikro dalykas, ir nusprendė 
kovot, kad būtų darban su
grąžintas jų draugas.

Apskrities prokuroro Banto- 
no raštininkas Cl. R. Link, ku
ris gauna $40 algos į savaitę, 
dabar liko milionierium. Jo 
motinos, tėvas, mirdamas, pali
ko $2,000.000 iki $3,000,000 
Linkienei ir jos sūnui. Bet Cl. 
R. Link sakosi pasitenkinęs 

r savo darbu, kaipo raštininkas, 
ir nemanąs mest to savo užsi
ėmimo.

Žydų rabino sūnus, Aaron 
Naumburg, newyorkietis, da- 

' bar miręs bevažinėdamas po 
Italiją, paliko $1,300,000 de
vyniolikai įvairių labdarybių : 
žydiškų, katalikiškų ir protes- 

* toniškų, žydiškoms labdary- 
bėms paskyrė $375,000, kata
likiškoms — $150,000; likusi 
nuo to suma teko protestoniš- 
koms labdarybės įstaigoms.

A. Naumburgas buvo fabri
kantas, dasivaręs iki penketo 
milionų turto.

IŠ Maskvos atvažiavo i- New 
Yorką, Sovietų vyriausybės pa
siųsti, J. Andronovas, Mask
vos miesto tarybos narys; C. 
A. Ozerovas, vyriausias to 
miesto vandens rūpinimo che
mikas, ir kiti. New Yorke ir 
kituose Amerikos miestuose 
jie tyrinės, kaip šios šalies 
miestai aprūpinami vandeniu; 
ir jeigu amerikiniai vandens 
patiekimo būdai pasirodys 
tinkamesni, tai jie bus pritai
kyti Maskvai ir kitiems Sovie
tų didmiesčiams.

toasts
“Luckies yra 
mano mylimi 
cigar etai.

Fopuliare Krutamuju Paveikslų Žvaigžde

Puikiausias tabakas —-Toasted”-—plačiai
supjaustytas
rūmai prašalinti-™-kvapsnys pagerintas

nei jokių dulkiu visi- neš va

Visokiu Ržsim švšež&s Valgiai, Gsbhb&su lietaviškn 
ir Amerikonišku Stilius

Pavalgias rla malonu būti, pasl- 
inekučiuoti au kitais, arba ramiai pa* 
si skaityti.—Syki atsilankę, persitik- 
rinnit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininke

Lorimer St.. (“Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y<

Tel. Triangle .1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORlUS'd 

. $ 
Nufotografuojami 

ir numaliavojah; 
visokius paveiks-&J 
1 u s įvairiomis^ 
spalvomis. At-gl 
naujina senus irgj 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

TELEPHONE: STAGG 4409

L RADZEVIČIUS

<♦>

<♦>

<!>
<»>

<l>

(Undertaker)

**

© 1928 The American Tobacco Co., Manufacturers,

Nei Jokio Gerkles Erzinimo

elektronus ir priduoda

2S

Nei Jokio Kosulio

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

<f>

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti fir taisyti visokių 
iždirbjmų 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 Įsteigta New York City

“Tai Mokykla bu Reputacija."

GRABORIUS 
ir

BALZAMUOTOJ AS

PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALŽAMUOTOJAS . 
4

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manę*.

1439 South 2nd Street *
PHILADELPHIA, PA.

BellLekcija 5-ta
Daug yra priežasčių, del ku

rių ir geras laikrodėlis nerodo 
laiką teisingai: bet viena ir 
skaitytojams įdomiausia prie
žastis bus tai magnetizmas. 
Kuomet laikrodėlis įgauna 
magnetizmo, tai eina labai ne
vienodai, kartais daugiau, kar
tais mažiau skubina; būna' 
nuotikių, kad jis vėluoja, ir 
nepaisant, kaip jį norėtum nu- j 
reguliuoti, negalima, pakol; 
magnetizmas ’ neprašalintas; 
būna nuotikių, kad ir nekurie 1 
laikrodininkai nežino, kame' 
dalykas; žmogui nusibostai 
pas tokį laikrodininką vaikš
čioti ir supykęs užmeta kur 
gerą laikrodėlį arba nuneša į j 
“panšapę” užstatyti ir par-' 

. 'y duoda tikietą, kad tuomi nu
sikratyti tokio laikrodėlio.

Magnetizmas* yra negatyviai 
elektronai, esanti kiekviename 
plieno ir geležies kąsnelyje; I 
kuomet jie pakrikę, tai nevei-i 
kia; bet kuomet jie susigru-l

I pŲoja į sriovę, tai.jų veikmė 
pasirodo; jie traukia artyn'ki- netizmą > nuo radio 
tą plieno ar'geležies kąsnelį, speakerio”,' nuo befit kokio

nėtus 
geležiai magnetišką traukimą. 
Dabar bus aišku, kad laikro
dėlio plieninėse dalelėse kuo
met randasi magnetiškas 

■ traukimas, tai didesnės dale- 
. lės traukia prie savęs mažes- 
| nes, trukdo lygsvaros ratelio 
' supimąsi ir plauko veikimą, ir 
! iš to laikrodėlyje atsiranda be- 
| tvarkė. Tą betvarkę galima 
i prašalinti su tam tikru elek- 
; tros įrankiu, vėl -išblaškant 
pliene arba geležyj susigrupa
vusius magnetiškus elektronus. 
Ištirti, ar laikrodėlis yra įga
vęs magnetizmo, galima su vi
sai mažiuku kompasu, padė
jus kompasą, ant laikrodėlio 

i viršum lygsvaros ratelio: jei 
i kompaso rodyklė juda sykiu 
į su plauku ir lygsvaros rateliu, 
’tai laikrodėlis jau magnasuo- 
! tas.

Laikrodėlis gali įgauti mag- 
» “loud

ką mes
traukimu;
kąsnelyje sugrupuoja į sriovę 
magnetiškus elektronus; o ap
linkui geležį bėgąnti pozityve 
elektros sriovė sugrupuoja mi-

Keystone—

TELEFONAI i /
_________  Oregon 5186
___ _______ Mata 6668

mwrafmMMt'nnci

Pranas • Veiveris. >

DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI
NUPIEŠTI FRED ELLIS’O'

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

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

Kainos'. , . • ,
Knygutė iš 80 starhpų $1.00 
Agentai gali parduoti lapukus iš .B 
štampų po 10c. už lapuką.

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

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

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Lotuose
Lotuose

Reikalaukit jų šiuo antrašu :?
. '. '>■ ’.  _____ . i i ' " A''/

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE WORKERS’ (COMMUNIST) PARTY

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

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!

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, IfomcopatiŠkų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

■151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N^Y.
x Telephone: Greenpoint 14] 1

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N^Y<
______ _____ 2_________ORDER BLANK:__________________ ...

Aš, žengiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLAi 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No___

' Miestas
» Miestas



MM

Puslapis šeštas 'LAISVE Subata, 4 Rugpjūčio, 1928VIETOS ŽINIOS KAME JURGIO SKINDERIO 
ILGO AMŽIAUS 
PASLAPTIS?

VISI J DIDJJJ PROTESTO 
MITINGĄ PRIEŠ KARĄ!

Ketvergę vakare, New 
Ridgewood Grove svetainėje, 
Steinke paguldė lenkų galin
čių Stanislovą Zbyszko i 21 
minutę ir 20 sekundų; suėmęs 
Stanislovą per stuomenį ir nu
sitvėręs jam už kojos nykščio, 
Steinke “prilipdė” tą lenkų 
drūtuoli prie matraco.

Frank Judson gi gavo lai
mėjimo nuosprendį prieš Vla- 
deką Zbyszko, po 30 minučių 

i imtynių.
i Zbyszkų popieriai, kaip ma- 

50 metų; būk jis! Danny Dunn, kuris duoda'tome, ūmai ir labai nupuolė, 
būdamas 60 metų,|Riškui įvairiausius įsakymus, i ’ J. C. K.

. . , jis priklauso grabui, yra tokio pat nusistatymo linki
draugiški pasilinksminimai ir! turėdamas 70 metų. iSharkey’o, kaip Buckley linkį
turininga programa: bus rodo-1 jurgis pasiekė tokio ilgo|Kisko- 
ma krutamieji paveikslai iš i amžiaus todėl, kad gyveno 
mainierių streiko; dainuos lie-į 
tuviški ir kitokie chorai 
skambins rusų mandolinų oi

MAINIERIŲ VIENYBĖS 
IŠKILMĖ RYTOJ

1 Vai. Po Piety Union Square
Šiandien, subatoj, 1 vai. po 

pietų, Union Square aikštė, 
New Yorke, bus scena masinio 
protesto mitingo ir demon
stracijos prieš karo pavojų. 
Neabejotinai, tai bus didžiau
sia iš visų tos rūšies demon
stracijų, kokios tik kada įvy
ko New Yorke. Desėtkai tūk
stančių darbininkų protestuos 
prieš Amerikos imperialisto 
ministerio Kelloggo mekleriš- 
ką planą, kuriame neva kalba
ma prieš karus, kuomet tuo 
pačiu laiku ištikrųjų vis veik
liau slapta rengiasi 
pasaulinį karą Amerika ir ki
tos kapitalistinės valstybės.

Kelios darbininkų organiza- minimų 
cijos į tą protesto mitingą at
eis su visais savo nariais, atsi- 
vesdamos juos “in corpore”;
jos atsineš ir savo vėliavas su!j§ijpUS' 
prieškariniais obalsiais.

Ant didelių 
Union Square I 
nešiojami, bus 
obalsiai;

“Darbininkų 
neužmirš ‘ 1914 
pamokų”; 
imperializmą”; 
partijos pardavė darbininkus 
laike pereito pasaulinio k a? 
ro”; “Kelloggo vyliugingas 
taikos planas yra tiktai skrai
stė, po kuria slepiasi ruošima
sis į karą”; “šalin Ilooverį ir! 
Smithą, kaipo kandidatus A- 
merikos imperializmo”; “šalin 
kapitalizmą, tą karų gimdyto
ją”; “šalin nuo Meksikos” < 
“Kovokime prieš kariškas pa
mokas kapitalistinėse kolegijo
se ir mokyklose”; “Wall St ry
tas padeda juodajai reakcijai 
Meksikoj”; “Amerikos impe
rializmas spaudžia svetimas 
tautas’’ ir tt.

Šiame masiniame mitinge 
kalbės Ben Gitlow, komunistų 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus; Robert 
Minor, Daily Workerio redak
torius;. prof. Scott Nearing, 
Darbininkų Partijos kandida
tas į New Jersey valstijos gu
bernatorius: Alex Trachten
berg, Ben Lifschitz, Jack 
Statchel ir kiti.

Susirinkusiems darbinin
kams, tre kitko, bus aiškinama, 
kodai jie turi remt Darbinin
kų Partijos kandidatus šiuose 

* rinkimuose: tuomi jie užrekor- 
•chios savo protestą prieš ame
rikinį imperializmą, prieš nau
jus karo pavojus ir prieš 
riškus suokalbius, kuriuos 
perialistai daro, norėdami 
kriušint Sovietų Sąjungą.

Visi alei dienas turime daly
vauti tame didžiame protesto 
mitinge.

Apie Jurgį Skinderį, Ameri- 
I k on atvykusį 104 
žiaus tytavėnietį, 
ning Graphic”:

“Jurgis Skinderis... kuris pri- 
l sipažįsta esąs žmogum su- 
įbrendusio amžiaus, 104 metų, 
'tai yra gyvas sumušimas tos

didelė iškilmė,' senoviškos nuomones, būk 
mainierių vienybės' žmogus esąs senas, kuomet jis

šį nedėldienį, rugp. (Augus 
to) 5 d. bus 
vadinama “1....... ----------- -----
fėru”. To parengimo vieta :: susilaukia 
Pleasant Bay Park, Bronx, | persenęs, 
New York. Visą dieną tęsis ir būk

Jūreivį prieš visuomenės akis, 
leidžiant , kada-ne-kada 
suotis, kol kitas išorinis 
n as pasibaigs.
Sharkey Boksuotusi su Risko

Į Tiktai už Čampionatąrašo Eve-I
Buckley sako, jog Sharkey; 

sutiks boksuotis" su Risko tik j 
tuomet, j ei .jam už tai bus tin-Į 
karnai atlyginta ir jei New i 
Yorko Valstijos Atletikos Ko-į 
misija pripažins laimėtoją kai-i 
po čampioną.

Danny Dunn,

bok- 
sezd-

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza’’) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-g X vimvauicintUB n ock-

I s madieniais tik suiyg sutarties.

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 ROPSEVO Tel. Juniper 7648
(Daigiau Vietos Žinių Pusi. 5)Jurgis 

i amžiaus 
Į paprastu gyvenimu.

Svarbiausias jo gėrimas bu- 
kestra; bus kumštynių, bėgikų į vo tyras, vaiskus vandenėlis, 

žaidi-1 Svarbiausi jo veiksmai tai 
mas, šokiai, džiazzo muzika,'buvo lauke, atvirame ore. 
gyvi paveikslai, sudaryti iš Jisai laikėsi Franklino tai- 

“anksti gulti ir anks- 
................; ir nors, gal būt, jis 
neliko turtingu, tačiaus jis tik- 

jrai išsilaikė sveikas ir parodė 
traukinį! išmintį, pratęsdamas savo am- 

New|^ūi kur kas toliau už papras- 
177 .St. ,|^a’ vadinamą normali žmo- 

i gaus amžių.
Nors spaudos pranešimuose 

ir nėra to minima, tačiaus, ga
lima tikrai tvirtint, kad jis per 
metų metus vengė rūpesčių, 
kuriais varginasi vidutinis 
^žmogus. • I būt, nelabai didelis, bet

Tie, kurie nori lygiai ilgai įtik skirtumas.
gyventi, tegu pradeda daryt New Yorko Telegram spor-l 
v. . . v. t i • • Ij V , r vnuia.i iciijįia cn.nn.uini.ji}. nu-zingsmus, vedančius linkui jų to rašytojas Harry Grayson! Datoj, 1. rugsėjo (September) į Bab- 
noro įsikūnijinro — tegul seka i sako, jog iš 
pavyzdžiu to ‘keliaujančio pa-1 Valstijų ateina daug reikalą-j 
triarko” (Jurgio Skinderio), jvimų, reikalaujančių ’pasitrau

______________ jkusio Tunney’o čampionatojnuo iki 14 metų 40c.
'vainiko. Tarp tų reikalavimų 

į IŠTVIRKĖLIS POLICMANAS; įdomiausias yra ' nuo W. L.
—------ “Pa” Stribling, kuris, jei būtų

Areštuotas ex-policmanas i buvęs surengtas reikalavimų 
Gilbert Holmes, kuris, neper-1kontestas, būtų laimėjęs pir- 
siskyręs su pirmąja pačia, ap- mą prizą. “Pa” Striblingas 
sivedė kitą. Kiek pirmiau jis i reikalauja savo sūnui “Young” 
buvo patrauktas tieson, kad Striblingui čampionato pasi- 
nuo tėvų pasiviliojęs perjauną!remdamas tuo, būk jo 'sūnus 
mergaitę paleistuvingiemsi (kuris kumštynių ringe ne 
tikslams. įtiek kumščiuojasi, kiek ritasi)
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiH , , “ . “c ■.1 i boksininkus,—Risko, Loughra-I SPORTAS- I . . . . . .. . . . . . . . . . .

Nei Sharkey nei Risko neno
ri mesti savo vardo į tą pačią 
skrybėlę 
vardai
Loughrano, 
Hanseno ir 
vesti savo •

lenktynių, “sokkerio

į kurią bus sumesti
Heeney’o, Tommy

Uzcuduno, 
Phil Scotto 
laimėjimą

Knute j 
ir pa
ge ram

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

nauja mainierius remiančiu vaikučių ;1 syklės
be to, kaip jau pirmiau pra- ti keltis 
nešta, bus ir daug kitų, čia ne 

įvairumynų. 
Kelrodis: Paimt

Lexington Ave. subway 
i Yorke, ir važiuot iki 1 

, reikia įsėst į Union 
j Port Car (gatvekarį) ir va- 

plakatų, kurie; žinot, iki jis sustos ir toliau 
bus iškelti bei nebeis< 0 čia jau |au]<s “bu- 
užrašyta tokie į Kurie ir nuveš jus į pa- 

Į rengimo vietą.
klasė niekad 

i m. rugp. 4 d. 
Šalin Amerikos 

Socialistinės

Jžanga tiktai 35 centai.
Dalyvaut mainierių vieny- 

i bės iškilmėje — tai puikiau
sias ir naudingiausias laiko 
praleidimas šį nedėldienį. To- 

7 del nei vienas to neužmirškite, 
patys 
kites.

važiuokite ir kitus vež

AIDO CHORAS

TIKRAI DAINŲ DIENA

Risko Yra Čampionu, 
Bet Tiktai C1 evelande

ka- 
im- 
su-

Skaitau “Laisvę” ir, atsipra
šant, vaikiškai džiaugiuosi, 
kad mūsų draugai menininkai 
mokėjo tinkamai pavadinti 
nedėlią 12 d. rugpjūčio—Dai
nų Diena.

Dainų dienos kūmai 
vvaterburiečiai, kurie 12 
kels dideles krikštynas, 
“šelmiai” net Lyros chorą
sivadino padainuoti jųjų iškil 
mėse, ištraukiant iš 
kų Trečio Apskričio 
mo.

Gerai, dainų aidas 
toli, toli, bet mes jo 
Fim.

yra
d.

Tie
pa-

meninin- 
parengi-

skambės 
negirdė- 

Kad patenkinus ausų 
harmoningu dainavimu, 

parėmus meni- 
parengimą, — kviečiam 
į Klasčiaus parką. Pik- 

įvyks,—nepaisant nei

skyles harmoni 
kad finflhsiniai 
ninku parengin 
ateiti į Klasei* 
nikas įvyks,- 
lietaus.

Mes tikimės i

Dainų

tikimės matyt daug dai- 
žmonių. čia 
ir apielinkės 

Diena.
J. N.

MIRTIS NUO KARŠČIO

New 
gus,

pereito ketvergo karš- 
siekusiy 89 laipsnius, 
Yorke mirė vienas žmo- 

o keli apalpo.

Utarninke, 31 d. liepos, 
“Laisvės” name, įvyko Aido 
Choro didelis susirinkimas. 
Choristų atsilankė pusėtinas 
būrys ir visi ramiai svarstė su
sirinkime kilusius 
Prie choro prisirašė 
ir O. Sitis.

’Skaityta laiškas 
Workerio, kuriame 
naįsinės paramos, 
aukauti jam $15, Darbininkų. 
Partijos rinkimų fondui $10 ir 
“Laisvei” $15.

Kadangi pereitą mėnesį ne
buvo rinkta choro pusmetinė 
valdyba, tai šiame susirinkime 
likosi tas padaryta. Pirminin
ke išrinkta — Amilija Yeske- 
vičiūtė, vice pirmininku-j—Pa- 
ražinskas, tarimų sekretore— 
Kairiūtė, iždininku—Vaitaitis. 
Finansų sekretoriaus negavom.

Rinkimui skelbimų progra- 
mon rudeniniam Aido koncer
tu apsiėmė: Rimkus ir Kapo
čius.

Kalbėta jau ir apie sausio 
mėnesio parengimą. Pavesta 
J. Nalivaikai surasti kokią 
operetę ar šiaip tinkamą dra
ma. i

Baigiant susirinkimą, kilo 
gana smarkus organizavimosi 
obalsis. Choristai visi išreiškė 
savo nuomones, kad būtų ban
doma (ir tas galima padary
ti) pradėti maž-daug laiku 
praktikas, aštuntą vai. vaka
re.

Dabar jau veik įėjo madon 
pradėti dainų pamokas netoli 
9 vai. Padainavus porą va
landų pasiekiam vienuoliktą; 
kitiems ima valandą parva
žiuoti namo, tai ir pusnaktis. 
Daugelis motinų atsisako leis
ti jaunas mergaites dainuoti 
prie choro tik del vienos prie
žasties—vėlumo nakties.

Todėl stengkiriiės ateiti lai
ku ir visi keblumai išnyks. 
Prie to, neužmirškite, jog ar
tinasi koncertas, kad reikia 
tinkamai susimokinti dainas.

Choro Korės.

klausimus.
B. Walton

nuo Daily 
prašė fi- 
Nutarta

ŽEMĖS PĖDA—$278

Už žemės sklypą statymui 
ofisų namo, ties 43rd St. ir 
Broadway, New Yorke, Joseph 
Leblangas užmoka $5,000,000, 
taip kad kiekviena keįvirtai- 
niška pėda žemės jam atsieina 
po $278. Namas, sakoma, bū
siąs gražiausias ir augščiau- 
sias " 'rMi----  ' r*-’ J
Kad 
rėš būt nugriauta Fitzgerald 
Building (12 aukštų) 
George Cohen Teatras.

visame Times Square, 
pravalius jam vietą, tu-

ir

JŪREIVIS IR KEPĖJAS 
SUTINKA KUMŠČIUOTIS 
Už TUNNEY DIRŽĄ

RAP. KRUCH’AS

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

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 68 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

SO. BROOKLYN, N. Y. Į
A.L.D.L.D. 147 kuopos susirinki-1 

mas bus utarninke, 7 rugpjūčio, pas 
Į d. J. Kazlauską, 1238—42nd St., 8 

vakare. Visi nariai ateikit, tu- 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Sekr. A. Bružas. 
185-186

vai. 
rime

Cleveland o Miesto
Komisija jau pripažino 
ny Risko čampionu, bet toks 
pripažinimas tik tiek tereiškia, 
jog duoda Riškui pilną teisę 
vadintis čampionu tiktai savoj 
kierne. O tarp pasaulio bokso' 
sunkiasvorio čampiono ir 
“čampiono savo kieme” yra 
šioks toks skirtumas, nors, gali 

i būt, nelabai didelis, bet vis

Bokso 
John-1 J. LEVANDAUSKAS

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

bus panedčlyj, -6 .rugpjūčio, “Ijais- 
vė.s” svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų atsiveskit.

Kuopos valdyba.
184-185

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Aido Choras rengia ekskursiją su-

V’isiĮ Jungtiniu j Lo salą. Laivas išplauks nuo Wood- 
; ward Ave., pirmas 9 vai. ryte, ant- 
! ras—10 vai. ryte. Tikietas Į abi pu- 
i sės suaugusiems 75c., jaunuoliams 
!— 2.1 .11 .....................Bus puiki
programa, atsižymėjusieji programų 
gaus dovanas—“Laisvę”, “Vilnį”, 
“Darbininkių Balsą”, “Daily Worker”, 
baksą saldainių arba pinigais. Tikie- 
tus įsigykite išanksto, galit gauti 
pas choristus. Taipgi kviečiame cho
ristus ir simpatizatorius ateiti pas 
laivą 8 vai. ryte pardavinėti iikietus.

Kviečia Aido Choras

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA

nugalėjęs tris žymiausius

na ir George Cook”.
Bet “Pa” Striblingas pamir

šo prisiminti apie tai, jog už
pernai pavasarį surengtam 
Ebbets Fielde (Brooklyne) 

j “agoniškam konteste” Lough- 
ranas ne mažai apkūlė jo sū
nų. Cook gi yra menkas bok
sininkas, sveriantis 180 svarų. 
Tą austrai i et į boksininką pri
plojo prie ringo grindų net ir 
tokie kumštininkai, kaip John 
Lester, Johnson ir kiti panašus.

Net Luis Angel Firpo iš 
Buenos Aires atsiliepė ir pra
nešė, jog jis dabar tesveriąs 
tiktai 240 svarų, o iki spalių 

atriboto-1 men. 1 -d. galėtų nusitreiniruo-

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 11 kuopos susirinkimas 

bus panodėlyj, 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 kuopos.

M. Vagonienė.
184-185

PAJIEŠKOJIMAI

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas, t
PETRĄ KUNDROTĄ 

VaistinyČioje
Bedford Ave., Brooklyn, N.

siųskite reikalavimus

Niekuomet nepasibaigianti 
Tex Rickardo' sunkiasvorių 
boksininkų atribavimo turna- 
mentai, kurių pasėkoje turės 
būti išspręsta Muldoon-Tunney 
diržo laimėtojas ir nuskirtas 
pasitraukusio čampiono įpėdi
nis, turės kaip galėdami irtis 
pirmyn be p age 1 bos dviejų 
jaunų vyrų, kuriuos daugelis 
skaito žymiausiais avi1----- - -- -----..
jais, būtent Jack Sharkey ir: C iki 216 svarų. 
Johnny Risko. I Left Hook.

Jųdviejų manadžeriai ma
no, kad Rickardas jų boksi
ninkus, kaip sakoma, šokdino 
per virvutę. Abudu tvirtina 
turį pilnų teisių prie čampio
nato ir išmaukę iki dugno po 
gerą kaušą neturinčių jokios 
reikšmės atribavimų, kuriuose 
per kelis pastaruosius metus 
jie dalyvavo. Kiekvienas iš jų 
yVa tos nuomonės, jog geriau
sia pasirodęs ateinančią žie
mą Rickardo rengiamose atri
bavimo rungtynėse boksinin
kas turės dar kumščiuotis su 
Jack Sharkey ir Johnny Risko, 
o tiktai juodu nugalėjęs turės 
neabejotiną teisę reikalauti 
sau čampiono vainiko.

Sharkey’o m a n a d ž e riai 
Johnny Buckley ir Jack Con
way išvyko atgal į Bostoną 
labai nepatenkinti,- kuomet 
Tunney galutinai atsisakė eiti 
kumščiuotis su jūreiviu 
jo mėnesį.

“Beveik kiekvienas 
žįsta, jog Sharkey’ui 
būt suteikta proga kumščiuo
tis su Tunney’u, ir Rickardas 
atvirai sako, jog jis būtų pa
sidaręs gražių pinigų, jei jo 
nebūtų privertę paskirti Hee
ney prieš gerinusį jo įsitikini
mą,” pareiškė Buckley.

Be to, Buckley vis dar tebe
mano, kad Jack 1 Dempsey se
kamais metais /grįš atgal į 
bokso sportą ir kurį nors gra
žų vakarą lys per virves į 
kumštynių ringą. Pasak jo, ir 
Tunney ne ant visuomet pasi
laksiąs vien tik pašaliniu žiū
rėtoju. Turint tai omeny, 
Buckley žada laikyti Tylųjį

■ i

JIEŠKAU pažystamos Marės Lusiu- 
tes (po vyru, rodosi, Žirnienė). Iš 

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

Stasis Aleksa
1131 Scott St.. Kulpmont, Pa.

184-185
PA J IEŠKAU giminaičio Miko Juško, 

Kirmelnes Kaimo, Mari iampolės 
anskričio. Pirmiau gyveno PhiladeL 
nhijoie, 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

rugsė-

pfi pa
turėjo

GANSONAS LAIMĖJO 
PRIEŠ SARPOLIŲ PARDAVIMAI

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

229
Arba 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO.
Forest Road. Don gan Hills,
STATEN ISLAND, N. Y.

28

MALONAUS PASIMATYMO

ir

Vienas sportininkas mums 
trumpai praneša apie dabar į- 
vykusias J. Gansono rištynes 
su Dr. Sarpolium.' Gansonas 
tapo' pripažintas laimėtojum. 
Pranešėjas ketina plačiau ki
tą sykį aprašyt tą jųdviejų 
susikibimą.

PARSIDUODA kendžiu ir Tee Cream
Storas. Biznis Įdirbtas ir gera 

proga pirkti. Yra 2 kambariai gy
venimui. Atsišaukit i “Laisvės” ofisą.

184rl89 214 Perry Avenue,

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

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

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

ABUDU ZBYSZKAI
PRAKIŠO RISTYNES

Apie vokiečių galijotą llans 
Steinkę senai jau buvo kalba
ma, "kaipo apie nevainikuotą 
Amerikos ristikų čampioną; 
tik kažin kodėl jis vis nebuvęs 
viešai prileidžiamas prie tos 
garbės.

Tel. Lackawanna 2180

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 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutarti

1

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 PAVEIKSLŲ

. ( Rengia
NATIONAL MINERS RELIEF COMMITTEE

799 Broadway, New York

>.

KUNDROTO TRYS LIETUVIŠKI VAISTAI!
; Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokių didelę vertę Lietuvoje turi 
; visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų Žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvienų ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
' geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos Įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių, šaknų i 
■ čia paduotus:
! Apynių 
! Aviečių uogų? 
; Aidžių seki ūkių 
; Brolelių 
;Bdrnardinų 
Bezdų žiedų 

; Badijonų 
; čepronelių 
; Čobrių 
Ičyščių 
i Dobilų 
i Daržų našlelių 
JDevinmečių durnropių 
! Džiugelių 
; Dagilių 
;Debesilų 
; Garstyčių

ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneao plokščiukių
Kaštavolų šalmečių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynorių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiški} pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanįjos ir Trūkžolių ‘

daugybę kitokių Valerijono šaknų
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mano, 
o aš visacįps kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą*.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
< Čia Galite Gaiti ir Lietuviikii Trejų Devyncrių

Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514




