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Bet socialist, labai patinka, mui cĮarpįninĮ<u sukilimo?
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Pardavė Darbininkus

tos?
“Ar jūs žinote, kad 600 

patarnautojų Cantone buvo
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tas prieš imperialistinių 
žmogžudžių jungą? Ar jūs

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis 
Išeina Kasdien Apart
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uz tai, kad "Te nešiojo rau
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Tikras “Monkey Bįznis”. 
Jieško už Save Durnesnių 
Kodėl Nesilaiko Konstitu

cijos?
Drg. Mizara jau Ameri

koje.
Samozvancas vėl Gieda.

Rašo Draugas

Protestonų “sausasis” kuni
gas St ra ton pareiškė, kad de
mokratų kandidatas į preziden
tus ir katalikas Smithas esąs 
girtybės, prostitucijos ir išgve- 
rimo šalininkas, o mirtinas prie
šas moralybės. Tas užgavo de
mokratus ir šie Stratoną iššau
kė į debatus su Smithu. Strato- 
nas pasiūlymą priėmė. Tik ne
susitaiko del vietos: Smithas 
nori debatuoti Stratono bažny
čioje, po paties dievo akimis, o 
Stratonas nenori ir siūlo didelę 
svetainę. Bet veikiausia ir del 
to susitaikys ir debatai įvyks. 
O pasekmės bus tokios: bus ir 
avis čiela ir vilkas sotus. Abu
du yra buržuazijos agentai ir, 
truputį pasibarę, vienas kitam 
ranką paduos.

Liepos 21 d. mūsų dienraščio 
“Laisvojoj Sakykloj” tilpo vieno 
bendradarbio straipsnelis “Jei 
SLA. Skiltų?” Ant rytojaus 
“Laisvės” redakcija to straips
nelio mintį aštriai sukritikavo 
ir pareiškė, kad negali būti nė 
kalbos apie skaldymą Susivieni
jimo. Dabar “Tėvynė” ir “Nau
jienos” įsikando to bendradar
bio straipsnelį ir gvolto rėkia, 
kad komunistai norį skaldyti S. 
L.A. Matyt, Vitaitis ir Grigai
tis j ieško už save durnesnių, 
kurie tikėtų jų netašytai dema
gogijai.

SLA. Pild. Taryba paskyrė 
poną Stasį Gegužį, SLA. prezi
dentą laikinu Susivienijimo iž
dininku. Vadinasi, tas ponas 
turi du džiabu Susivienijime. 
Antra, kokiems galams reikėjo 
laikino iždininko, kuomet, sulyg 
Susivienijimo konstitucija, iždi
ninko vieta priklauso J. J. Ger- 
dauskui, kuris, po Paukščio, 
daugiausia balsų gavo ir refe
rendume ir Baltimorės seime? 
Juk tai atviras laužymas Susi
vienijimo konstitucijos. Bet, 
matome, ponai pripratę skaity
tis su konstitucija tik tuomet, 
kuomet tas 'jiems išeina ant 
naudos. Bet kuomet konstituci
ja eina prieš juos, tai jie ją 
gražiai pasikloja po sėdyne.

Drg. R. Mizara jau sugrįžo 
iš Argentinos. Jis parašė savo 
įspūdžius iš kelionės atgal į A- 
meriką, kurie tuojaus pasirodys 
“Laisvėje”. Tėmykite!

Be to, d. Mizara yra parašęs 
didžiulę knygą apie Argentinos 
respubliką ir apie lietuvių išei
vijos likimą tame krašte, ši įdo
mi knyga neužilgo išeis iš spau
dos.

Ir vėl pragydo garsusis samo
zvancas J. Mickevičius (Šmi
tas). žinoma, jis ir vėl sušilęs 
šmeižia ir dergia komunistus, 
ypač “Laisves” darbuotojus. Jis 
netgi ve kokį ultimatumą pasta
to: “Jeigu ‘Laisvės’ štabas ne
patalpins savo spaudoj to mano 
laiško iki 1 d. spalio, 1928 m., 
tai tuojaus priverstas būsiu nu
rodyt spaudoj vardą tos ypatos, 
nuo kurios *man bdvo liepta ap
sisaugo! ' dar Sovietų Rusijoj 
būnant, ir kuri dar ir šiandien 
randasi prie ‘Laisvės’ štabo.”

Matote, o jeigu “L.” tą jo 
“ultimatumą” išpildytų, tai jis 
tylėtų ir nepaskelbtų vardo “tos 
ypatos”. Tai toks yra Micke
vičius.

Duok šen “tą ypatą”, p. Mic
kevičiau. Kam laukt iki spalių 
1 d.? Kodėl tu apie ją taip il
gai tylėjai? Juk jeigu tu esi 
ne samozvancas ir ne melagius, 
tai tuojaus reikėjo ją iškelti 
aikštėn ir faktais įrodyt jos 
darbus. Tai dar vienas argu
mentas prieš jus.

Antra, nepamiršk taip pat

Socialistų Geltonasis Internacionalas Generalis Streikas če- 
Sveikina Chinijos Teroristinę Valdžią koslovakijos Mieste

B RUSSELLS, Belgija. — 
Čia tęsiasi Antrojo Interna
cionalo (geltonųjų socialis
tų) trečias kongresas. Ke
tvirtadienio sesijoj kongre
sas pasiuntė savo širdin
giausią pasveikinimą tero
ristinei Nankingo valdžiai 
Chinijoj.
Socialistai rėkia apie “bai

sų terorą” Sovietų Sąjun- 

kad Sovietų valdžia pabau- 
džia kontr-revoliucionierius.

kad Nankingo budeliška val
džia žudo darbininkus. Chi
nijos darbo unijos prakeikia 
Nankingo valdžią. Chinijos 
Darbo Unijų Federacija sa
vo atsišaukime štai kaip sa
ko:

“Jau 15 mėnesių, kaip 
skaitlingos Chinijos upės vis 
raudoniai! ir raudoniai! nu
dažomos darbininkų ir vals
tiečių krauju.

“Ar jūs, draugai, žinote.

PRAGUE, Čekoslovakija.
— Darbininkai Kesige mie- 

j—XXX ste Čekoslovakijoj ketvirta- 
žinote, kad daugiau kaip 5,- dienį paskelbė generalį 
000 darbininkų lavonų gulė-Į streiką protestuodami prieš 
jo Cantono gatvėse? Ar jūs I naujas” darbininkų judėjimo 
žinote, kad darbininkes mo-Į slopinimo priemones, kurias 
terys buvo surištos grupe- miesto vyriausybė pradėjo 
mis po 5 ir gyvos sudegin- naudoti prieš darbininkus, 

kad uždraudus jiems laiky
ti susirinkimus ir demon
stracijas.

Streikierių masės laikosi 
vienybėj, neatsižvelgiant į 
partijas ir nepaisant refor- 
mistinių lyderių dedamų pa
stangų išvengti generalio 
streiko.

Policija užpuolė streikie
rių susirinkimą ir suarešta
vo penkis darbininkus.

“Ar jūs žinote, kad Chang- 
she ir Hankowe, kur jokio 
sukilimo nebuvo, Pei Sun- 
chih ir kiti generolai vis 
tiek nugalabino 4,000 darbi
ninkų tik už tai, kad jie bu
vo darbininkai?

T*

“Ar jūs žinote, kad Feng 
Yu-hsiang nukapojo galvas 
300 audėjų tik už tai, kad 
jie sustreikavo už pakėlimą 
algų, o paskui jų galvas su-Iki JLIO, VU ZilllULUj O w 1 J č O

kad balandžio mėnesyje 1927Įkabino. ant.stulpų prie dirb- 
m. Chiang Kai-shekas Shan-’ 
ghajuje ir Li Ti-singas Can- 
tone nugalabino 4,000 darbi
ninkų su tuo tikslu, kad 
“perorganizavus darbo uni
jas”, tai yra, kad jas sunai
kinus? Ar jūs žinote, kad 
nuo balandžio perversmo 
vienam tik Kwantunge tapo 
nužudyta 2.000 darbininkų?

“Ar jūs žinote, kaip žvė
riškai buvo nuslopintas 
Cantono sukilimas, atkreip-

tuvės ir laikė ant parodos?
“Brangūs . broliai, mūsų 

rankos nukirstos, mūsų dar
bo unijos paskelbtos nelega- 
lėmis daugiau kaip metai 
laiko ir mums uždrausta po 
mirties bausme dalyvauti bi
le kokiuose streikuose, mors 
tai būtų gryniausio ekono
minio pobūdžio.”

Už šituos darbus socialis
tų internacionalas sveikina 
Chinijos budelius.

LONDONAS. — Trečia
dienį geltonasis Anglijos 
gelžkeliečiu unijų viršinin
kas- J. H. Thomas su kitais 
išdavikais galutinai parda
vė darbininkus.
Geltonieji Nacionalės Gelž- 

keliečių Unijos oficialai sa
vo konferencijoj užgyrė al
gų nukaposimą visiems gelž- 
kėliečiams ant pustrečio 
nuošimčio.

Thomas ir kiti, unijos vir
šininkai laikė konferenciją 
su gelžkelių kompanijų vir
šininkais liepos 27 d. ir su
tiko, kad algos būtų nukapo
tos.

Popiežius Vėl Atakuoja 
Meksikos Prezidentą
ROMA.— Vatikano orga

nas “Osservatore Romano” 
vėl atakuoja Meksikos pre
zidentą Calles. Ketvirtadie
ni tasai laikraštis vėl bando 
išteisinti Meksikos kunigiją 
Obregon o nužudyme, o visą 
kaltę suversti ant preziden
to Calles. Sako, visi žmog
žudystės “faktai” esą prieš 
Calles.

Minia Matė, Kaip Kapitalistas 
Iššoko Per Langą Ir 

Užsimušė

PHILADELPHIA, Pa. — 
Arthur Hamilton Vail, Hal
sey-Stuart invest men tų 
kompanijos manadžeris, ke
tvirtadienio rytą iššoko pro 
langą nuo keturiolikto augš- 
to iš kompanijos ofiso Pack
ard name, ant 15 ir Chest
nut gatvių. Minia žmonių 
matė kaip jis krito ir girdė
jo stiklo subarškėjimą, kuo
met lavonas nukrito ant 
stiklinio stogelio šalę esan
čio penkių augštų namo. Po- 
licistai ir daktaras E. Mor
ris, kurie matė jį krintant, 
užlipo ant stogelio ir rado 
jo lavoną pasikabinusi ant 
stogelio rėmų>

Sakoma, kad jis del dide
lio karščio buvo susirgęs ir 
del to nusižudė. Jis svėrė 
suvirš 200 svarų. Buvo 45 
metų amžiaus.

Gavo $30,000 Už Išsė- 
dejimą 18 Met. Kalėjime

Lewiso Mušeikos Išardė 
Mainierią Mitingą

Užbaigė “Tyrinėti” New 
Bed fordo Streiką Policija Užėmė Dirbtuves

Darbininkai Visy šalty 
Vienykitės I J ils nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraščio X

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA UŽĖ
MĖ DIDŽIUMĄ HONAN PROVINCIJOS

Darbininkų Ir Valstiečių Spėkos Maršuoja Pirmyn; 
Sukilimai Tęsiasi Miestuose Ir Kaimuose

MASKVA.— Pasak čia vo poziciją, o paskui žengia
gautų pranešimų, Chinijos pirmyn, 
darbininkų ir valstiečių rau
donoji armija matuoja pir
myn Honąn provincijoj. 
Pereitą trečiadienį užėmė 
kelias svarbias vietas. Da
bar jau veik visa provincija 
randasi raudonosios armijos 
rankose.

Per šešis pastaruosius mė
nesius darbininku ir valstie
čių spėkos vedė smarkią 
kampaniją, drūtino savo ei
les. Visur darbininkai ir 
valstiečiai užtdria raudon
armiečius.

Raudonoji armija, užimda
ma kaimą po kaimo, kiek
-vienoj vietoj sudrūtina sa-

Raudonajai armijai į pa- 
gelbą ateina darb. ir valstie
čiai. Kaimuose ir miestuo
se pirma raudonosios armi
jos atėjimo sukyla amatnih- 
kai ir valstiečiai, kad pagel
bėti raudonarmiečiams nu
šluoti dvarininkus ir kapita-' 
listus. / <

Kur tik darbininkai ir val
stiečiai užkariavo miestus, 
miestelius ir kaimus, visur 
įsteigė sovietus.

Reakcionieriai net ir per 
žiauriausi terorą negali su
laikyti Chinijos revoliucinio 
judėjimo.

Komunistą Atsišauki
mai Siuntinėjami 

Darbininkams
NEW YORK.— Darbinin

kų (Komunistų) Partijos 
Nacionalis Rinkimų Kampa
nijos Komitetas siuntinėja 
rinkimų klausime atsišauki
mus į Amerikos ' darbinin
kus. Ketvirtadalis miliono 
tų atsišaukimų bus išsiunti
nėta komunistinių laikraš
čių skaitytojams visoj šalyj. 
Atsišaukimai pasieks ma
žiausia 1,000,000 darbinin
ku. L-

Įvairią Salią Darbinin
kai Šelpia Streikuojan

čius Mainierius
PITTSBURGH, Pa.—Įvai

riose šalyse darbininkai pa
rodo solidariškumą šelpime 
streikuojančių mainierių 
minkštos anglies kasyklose 
Amerikoj. » 1

Ketvirtadienį aplaikyta 
nuo Finlandijos darbininkų 
keturi šimtai markių. Par
davinėjama tarp darbininku 
tam tikri solidarumo paliu
dijimai. Finas Pohyan Voi- 
ma, kuris juos pardavinėja,

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia užmokėjo $30,000 
del Oscar Slater, kaipo atly
ginimą už jo nekaltai išse 

Įdėjimą 18 metų kalėjir 
Jis buvo neteisino*ai nuteis
tas kalėjiman už nužudymą 
Marion Gilchrist 1909 me
tais. Jis buvo visai nekal
tas toj* žmogžudystėj.

Slater sakė, kad tuos pini
gus pasidės į banką, biskį 
pasilsės, o paskui darbuosis 
išradime kokios tai maši
nos. Jis išradimą sugalvo
jęs kalėjime.

NEW KENSINGTON, Pa. 
■— Lewiso mašinos mušei
kos su pagelba vietos polici
jos išardė progresyvių mai- 
nierių masinį mitingą ir su
mušė Steve Kurepą, strei
kuojantį mainierį, kuris ak
tyviai dalyvauja organizavi
me naujos unijos, kuri bus 
sudaryta Nacionalėj kon
vencijoj Pittsburghe, rugsė
jo 9 d.

Planuoja Masinį Terorą

Lenkijos Lakūnai Vėl Lėks 
Per Atlantiką

Paryžius.—Lenkijos lakū
nai, Idzikowski ir Kubala, 
kuriems nepavyko kelionė 
orlaiviu per Atlantiką, da
bar grįžta Paryžiun iš Por
tugalijos. Jie vėl bandys 
lėkti iš Paryžiaus į New 
Yorką nauju viensparniniu 
Bernard orlaiviu. Bet dar 
nežinia, kada jie išlėks.

šmeižti ir inkriminuoti. Bet 
reikia faktų ir įrodymų. Mes 
gi įrodėme, kad jūs esate dide
lis samozvancas. Savo laiške 
jūs pasigyrėte, kad jūs Ameri
koj atstovaujate Sovietų val
džią bei bolševikų partiją, bet

PEKINAS. — Kuomet 
Kuomintango pildomojo ko
miteto nariai riejasi tarp 
savęs ir negali sudaryti .kvo
rumo atidarymui sesijos, tai 
Nankingo valdžia išleido pa
reiškimą, grasindama tero
ru visus savo oponentus, ku
rie tik drįsta pakritikuoti 
Kuomintango diktatūrą.

Kadangi reakcionieriai 
nieku būdu negali užgniauž
ti darbininkų judėjimo 
(streikai Shanghajuj ir val
stiečių armijos veikimas pie
tinėj Chinijoj), tai Nankin
go valdžia planuoja naują 
masinį terorą prieš darbi
ninkus ir valstiečius.

paskelbti vardą ir to, kas jums jmes ištyrėme ir atradome, kad 
liepė apsisaugoti nuo “tos ypa- jtai yra bjaurus melas ir apga- 
tos’’ ir liudininkus, kas girdėjo, vystė, kad tiktai toks J. Micke- 
bei raštiškus įrodymus. Bile vicius gali užsiimti tokiais dar- 
samozvancas gali bile ką ap- bais.

KIPRAS PETRAUSKAS
♦ SUGRĮŽO I KAUNĄ 

SVEIKAS
KAUNAS.— Buvo paskli

dęs gandas, kad Kipras Pe
trauskas, Miko Petrausko 
brolis, išvykęs su žmona 
Italijon, žuvęs. Bet dabar 
jis sugrįžo į Kauną sveikas.

t

New Bedford, Mass.— 
Valstijos arbitracijos tary
ba skelbia, kad ji užbaigė 
viešą streiko tyrinėjimą, 
kad “suradus”, kas yra kal
tas del šio tekstiliečių strei
ko. Apkaltinimo raportą 
paskelbs vėliaus.

Athens. Graikija.— Čia ir 
mieste Piraeus 15,000 žmo
nių serga karštlige. Ta li^a 
užsikrėtę nuo uodų įkandi
mo.

BOMBAY, Indija.— Gin- 
kluoti policijos būriai už
ėmė čia tekstilės dirbtuves 
po to, kaip streikieriai atsi
sakė grįžti į darbą. Darbda
viai bando dirbtuves atida
ryti ir operuoti streiklau
žiais. Bet bijo streikierių, 
nes streikieriai labai tvirtai 
laikosi.

Streikierių komitetas veda 
smarkią kampaniją prieš 
grįžimą į darbą.

Komunistinis Judėjimas Laimės Chinijoj, 
Pasakoja Baltgvardietis Generolas

WILLIAMSTOWN, Mass.jįtakos ten.
— Čia suvažiavę iš viso pa
saulio buržuaziniai profeso
riai, diplomatai ir politikie
riai, susėdę anie stalą taip 
vadinamam Politiniam In
stitute, diskusuoja įvairius 
socialius klausimus.

Apkalba įvairių valstybių 
padėtį, apkalba daugelį ki
tokių klausimų.

Pereitą antradienį buvo 
plačiai diskusuojama apie 
Chinija. Profesorius George 
H. Blakeslee iš Clark Uni
versiteto plačiai kalbėjo a- 
pie padėtį Chinijoj. Jis la
bai džiaugiasi, kad reakci
niai nacionalistai laimėjo, 
kad jie užvaldė šalį.

Bet toliaus nurodė, kad 
yra Chinįjai pavojus iš ko
munizmo pusės, nepaisant, 
girdi, įsitikinimo, kad Rusi
jos komunizmas negali at
gauti savo dominuojančios

Po jo kalbėjo buvęs Rusi
jos caro armijos generolas 
Viktor A. Jachontovas. Ta
sai baltgvardietis pareiškė, 
kad Kuomintangas (Chini- 
jos ' nacibnalistų partija) 
prarado masių paramą. Jis 
sake, kad net tarp Kuomin- 
tango lyderių nėra santai
kos. Jo nuomone, dabarti
nė Chinijos padėtis parodo, 
kad komunistinis judėjimas 
laimės Chinijoj, bet jis ma
no, kad Sovietų Sąjunga ne- 
imsianti dalyvumo komunis
tinio judėjimo plėtime Chi
nijoj. To caristo supratimu, 
ta politika sudarius skilimą 
tarp Trockio ir Stalino. To- 
liaus jis sakė, jog jis turįs 
dokumentališkų įrodymų, 
kad Trečiaš Internacionalas 
ir Chinijos komunistai ne
nori atitraukti savo rankų 
nuo Chinijos.

Atsišaukimuose darbiniu- rašo, kad tie paliudijimai la
kams nurodoma, kodėl jie bai branginami Gulu miesto 
turi remti Darbininkų (Ko- darbininkų.
munistų) Partiją ir jos kan
didatus rinkimuose. Taipgi solidarumo paliudi

jimai pardavinėjama ir. So-
v . . „ . _ . . vietų Sąjungoj, ir šiomis
Kaltina Kazoką rngir- "D • • i i • • iRusijos darbininkai taipgi 

remia mainierius.
Meksikos darbininkai taip- 

Ketvir- atsiunčia aukų laikas 
nuo laiko.

“Prašant keliems mūsų 
prigirdė skyriams”, rašo Alex Gas

sip, generalis sekretorius 
Anglų Nacionalės Amalg. 
Rakandų Dirbėjų Unijos,

dyme Streikierio Vaiko
I

FALL RIVER.
tadienį čia teisme buvo fak
tais paremti kaltinimai, kad 
raitasis kazokas ]_ 
Johnny Madeiros, šešių me
tu amžiaus streikierio vai
ką. „„„„ -j-,

Liudininkai pasakojo, kad!“mūsų pildomasis komite 
kazokas raitas vijosi gatve 
vaikutį, iki vaikutis prapuo
lė. Persigandęs vaikutis bė- 
go pasislėpti ir per praardy
tą tvorą įpuolė į vandenį.

Streikieriai planuoja su
rengti masines laidotuves.

Čia tekstiliečių streikas 
plečiasi. Išėjo į streiką Al
gonquin dirbtuvių darbinin
kai.

Darbininkai reikalauja, 
kad būtų panaikintas algų 
nukapojimas ant 10 nuošim
čių ir kad apart sugrąžini
mo nukapotų algų dar bū
tų pakelta algos ant 20 nuo
šimčių ir pagerintos darbo 
sąlygos. Darbdaviai tuos 
reikalavimus atmeta.

Reikia priminti, kad pir
ma nukapojimo algų ant 10 
nuošimčio darbininkai ma
žai uždirbdavo — nuo $14 
iki $20 į savaitę. Jau ir už 
tokias algas negalima tin
kamiau pragyventi, o kuo-' 
met dar nukąpojo, tai darbi
ninkus privertė badauti.

tas savo susirinkime nutarė 
paaukoti dešimts svarų (50. 
dolerių) šelpimui mainierių, 
jų moterų ir kūdikių, kovo
jančių prieš žiaurų kapita
lizmą. čia prisiunčiame pi
nigus.” r'

Iš Kanados nuo darbo uni
jų ir darbininkiškų organi
zacijų aplaikyta aukų arti 
$5,000.

Aukos siunčiamos Nacio- 
naliam Mainierių Šelpimo 
Komitetui, 611 Penn Avė.

^LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
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.ĮkD. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt 
2 Rugsėjo Philadelphijoje.
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SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI
Socialistai ir Apgavinga 

Buržuazijas Taika
Šiuo tarpu Brusselyje so

cialistų Antrasis Ihternacio- 
nalas laiko savo kongresą. 
Susirinko pasaulio išdavin- 
gos socialdemokratijos tū-

< zai—Vanderveldė, Longuet, 
Hillquitt, Šeidemannas ir tt. 
Klausimas kovos prieš ko
munistus stovi pirmoj vie
toj išdavikų kongrese. Jie 
vienoj rezoliucijoj jau pra
keikė Sovietų Respubliką ir 
pasižadėjo remti rusus 

. kontr-revoliuciohierius jų 
kbvoje už nuvertimą Sovie- 
tųk valdžios ir “atsteigimą 
Rusijoj demokratijos”.

Antras klausimas, tai tai
ka. Socialistų kongresas vi
sai “pamiršo” paremti So
vietų Sąjungos pasiūlymą 
kapitalistinėms valstybėms 
tuojaus visai nusiginkluoti. 
Socialistinė spauda skaniai 
nusijuokė iš to pasiūlymo. 
Bet už tai Brusselio kongre
sas išskėstomis rankomis 
pasitiko Jungtinių Valstijų 
tampomą “Kelloggo amži
nos taikos sutartį”, kuri yra 
daugiau niekas, kaip tik ap
gavystė. Socialistai užgyrė 
tą apgavystę ir žada ją 
remti.

Policijos Teroras Prieš 
1 Darbininkus 

• • « « * ' 1
Liepos 3 d. policija užpuo

lė anti-imperialistinę demon
straciją New Yorke ant 
Wall Sfryto, nuplėšė iška
bas. nugrūdb Robert Mino-

“Daily Workerio” redak
torių, nuo platformos , su
areštavo aštuonius demon
strantus ir paskui nuteisė 
penkiom dienom kalėti.

Liepos 9 d. Detroite polici
ja išardė komunistų susirin
kimą. po atviru dangum, 
tris narius Jaunųjų Komu
nistų Lygos suareštavo ir 
paskui policijos 
bjauriai sumušė.

Liepos 14 d. New Yorke 
policija išardė antifašistinę 
demonstraciją ties Italijos 
konsulatu, nudraskė iškabas 
ir apstumdė publiką.

Liepos 19 d. policija ir na
tionals gvardija užpuolė 
New Bedfordo, streikierius, 
arti tris šimtus suareštavo 
ir paskui teismas nubaudė 
kalėti nuo vieno iki šešių 
mėnesių. 1

Liepos 20 Kejjosha, Wis., 
policija išardė komunistų 
susirinkimu po atviru dan
gum ir au cfradgū šūalešta- 
vo. . j , ? .

Liepoš' 2Š d.'policija už
puolė, New Bedford strei
kierius, |eŠius suareštavo ir 
Skaudžiai sumųšč Mario už 
tai, kad jisai bandė apginti 
vieną streikierę.,

Liepos 24 d. New Yorko 
policija suareštavo ir sumu
šė klerkų unijos keturius 
streikierius.

Liepos 25 d. t^ipo suareš
tuoti keturi Jaunųjų Komu
nistų Lygos nariai Camp 
Devense, Mass.,, už dalini-: 

• mą lapelių. • Į
Liepos 26, 27 ir 28, ir rug= bar ruoštis jpavertiinui im- 

pjūčio l,.2, 3, 4 ir tt. nauji perialistinio karo į piliečių 
brutališki policijos užpuoli- karą. 1917 metais Rusijos 
mai ant New Bedfordo au-i darbininkai taip pasielgė su 

ft dejų. . ’ į caro surengtu karu ir jie
Rugpjūčio 9 d. Passaico laimėjo. Tai vienatinė, išei- 

1 policija išardė komunistai tis darbininkams.
su;L L|liu^ą ^atvėjei sumų- ;

stotyje

■

E,

E

še ir suareštavo d. N. Katz.
Rugpjūčio 9 d. Astorijoj, 

L. L, policija ir “pasaulinio 
karo veteranai” užpuolė ko- 
muništų susirinkimą, sumu
šė dl Harfield ir areštavo 
draugę Grecht.

Japonijos Užmačios 
Chinijoje

Japonijos imperialistinė 
valdžia yra pasiryžus neati
duoti Chinijos nacionalis
tams Manchurijos, labai tur
tingos Chinijos teritorijos. 
Jau jinai pasiuntė Nankin- 
go nacionalistų valdžiai pri
sakymą, kad nekištų savo 
nosės į Manchuriją. Taip 
pat jinai protestuoja prieš 
panaikinimą buvusių sutar
čių tarpe Chinijos ir Japoni
jos, kurios’pastarajai davė 
didelių privilegijų Chinijoje.

Šitie ginčai tarpe Chinijos 
ir Japonijos gali privesti 
prie ginkluoto susikirtimo 
ir netgi didelio karo. Ame
rika į tai irgi nežiūri per 
pirštus. Iš Washingtono 
pranešama, kad Amerikos 
valdžia jau esanti paruošus 
notą Japonijai, kaipo protes
tą prieš Japonijos pasikėsi
nimą užgriebti Chinijos te
ritoriją. Mat, Japonijos im
perialistų įsigalėjimas Chi
nijoje yra pavojingas Ame
rikos imperialistų • užma
čioms. Ir taip atmosfera 
dvokia paraku. Tuo tarpu 
Amerikos, Japonijos, Angli
jos ir Franci jos kapitalistai 
gieda apie “amžiną taiką” 
ir važiuoja į Paryžių pasi
rašyti tokios taikos sutartį. 
Ar bereikia didesnės apga
vystės ?

Tas pats ir vakarinėj Eu
ropoj. Lenkija muštravoja 
savo armiją ir grūmoja įsi
veržimu Lietuvon. Bet Pil
sudskio valdžia irgi už
kviesta pasirašyti “amžinos 
taikos sutartį0 ir, be abejo
nės, su mielu noru ją pasi
rašys.
Komunistų Internacionalas 

ir Pavojus Naujo Karo
• Komunistų Internacionalo 

Maskvoje einantis šeštas 
kongresas padarė išvadą, 
kad buržuazinės valstybės 
ruošiasi prie naujo karo. 
Tai visi mato. Visų pirma, 
kapitalistinis pasaulis mobi
lizuoja spėkas užpuolimui 
ant Sąjungos Sovietinių So
cialistinių Respublikų. Pas
kui matosi susikirtiųiai tar
pe pačių kapitalistinių vals
tybių. Pavyzdžiui, Anglija 
šiaušiasi prieš Ameriką, A- 
merikos imperialistai kumš
tį rodo Japonijos žygiams 
Chinijoje. Tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos eina susikirti
mas delei Vilniaus. Italija 
pešasi su Jugo-Slavija. Bile 
kuris iš tų ginčų gali su
kurti naujo karo ugnį.

Ką į tai atsakė Komunis
tų Internacionalo kongre
sas? Tėra vienas atsaky
mas: mobilizuoti darbinin
kų klasę prieš kapitalizmą 
su jo visais karais, jau da

Mėdaliai ir Lygybe.
“Grigojienos” (rugp. 7 d.) 

rūstinasi, kad Lietuvos val
džia padarius tam tikrus 
medalius nepriklausomybės 
dešimties metų sukaktu
vėms paminėti,

“tuos medalius dalina tik ‘už
sitarnavusiems žmonėms’ Lie
tuvoje... Ji skirsto piliečius į 
‘gerus’ ir ‘netaip gerus’ arba 
visai ‘negerus’.”
Taigi, Voldemaras dar nė

ra taip pagerėjęs, kaip 
kad “Naujienos” tvirtino, 
kalbėdamos, kad jis jau 
duodąs savo oponentams 
“lygių teisių”, kokių kadai
se reikalavęs ir pats sau.

Kuomet minėti medaliai 
bus dalinami užsitarnavu
siems fašizmui amerikie
čiams, tai neturėtų būt už
mirštas ir “Naujienų” Gri
gaitis. Viena, tai jis bai
siai trokšta tokio medalio; 
o antra, jis yra to ir užsi
pelnęs, kaipo kandžiausias 
pažangių darbininkų ėdi
kas, bendro prieš-fašistinio 
fronto priešininkas ir “Vie
nybės” fašistų sąjunginin
kas kovoje prieš komunis
tus ir prieš darbininkiškai 
progresyvius žmones (pav., 
SLA.).

Dar tikrai nežinodamas, 
ar fašistai dasiprotės Gri
gaičiui padovanot medalį, 
jis juos sekamai graudena:

“Pamatinė šių dienų valsty
bės idėja yra ta, kad visi pi
liečiai prieš įstatymus (taipgi 
ir prieš valdžią) yra lygūs”.
Reiškia, visi ir turėtų 

gaut po medalį.
Tačiaus ir šis Grigaičio 

tvirtinimas apie visų pilie
čių lygybę šiandieninėj, ka
pitalistinėj valstybėj Jyra jo 
sužiniai skleidžiama prie
gaidė. Taip jam šiandieną 
pasakytų ir New Bedfordo 
ir Fall River, Mass., strei
kuojantieji audėjai, ir mink
štųjų angliakasyklų streiki- 
mnkai, ir net New Yorko 
barberiai, — nežiūrint ant 
popieros skelbiamos lygy
bės Amerikoje.

Milicijos durtuvai, šautu
vai, policijos lazdos ir revol
veriai, teismų indžionkšinai 
prieš darbininkus; Sacco ir 
Vanzetti’o nužudymas, Moo- 
ney’o, Billingso ir. kitų dar
bininkų nekaltų veikėjų 
troškinimas kalėjimuose, — 
vis tai, matyt, “Naujienų” 
boso supratimu, yra reiški
niai “lygybės” rankpelnių 
su samdytojais, darbininkų 
su kapitalistais!

talpu Lenkai dar drūčiau 
sustiprins ten savo pozici
jas. Pasirašius Kauno fa- 
šistams su Varšavos pilsud- 
skiniais, nekliudant sutarty
je Vilniaus klausimo (kaip 
kad pareiškė Voldemaras 
lenkų “Epokos” atstovui), 
—tuomet Lenkija skaitys 
Vilnių faktinai pfipažintu 
Lenkams.

Atsilikėle gi “Sandara” 
(rugp. 2d.), lyg dar nežino
dama, katron pusėn pučia 
Kauno diktatorių vėjas, 
šneka:

“Bet jeigu lietuviai prieitų 
nors kartą prie sąmoningo su
sipratimo ir.... visi vienu ir 
tvirtu balsu pareikšti? visam 
pasauliui, kad mes be Vil
niaus' nehUrimsime.... pakol 
Vilnius nebus mūsų, rankose, 
tuomet, žinoma, laimėjimas 
būtų mūsų pusėje.”
Tačiauš juodieji Kauno 

diktatoriai be Vilniaus jau 
iketina nurimti, kaip kad 
matome ir iš jų “Lietuvos 
Aido” (liepos 20 d.), kuris 
sako:

“Lietuva nei karo, nei jokių 
avantiūrų nenori ir jų nepra
dės” (del Vilniaus)... “Lie 
tuva šiandien po savo pasiū
lymų yra rami ir jokios at
sakomybės sau del nesukalba- 
mumo nepriims.”

Viską krūvon sudėjus, 
reikia pasakyt, kad Vilniaus 
klausimas nebus reikiamai 
išspręstas, kol tik Lenkijoj 
viešpataus imperialistai ir 
fašistai, o Lietuvoj smetoni
niai jų broliai pilsudskininkų 
broliai. Galutinas ir teisin
gas to '.klausimo, išsprendi- 

ir 
ir

mas pasiliks Lietuvos 
Lenkijos darbininkams 
valstiečiams. 1 '

Monelninkai ir Jų 
Talkininkai.

Kada Amerikos ministeris 
Kelloggas pasiūlė kapitalis
tinėms šalims savo planą, 
smerkiantį karus, iš to ska
niai nusijuokė New Yorko 
republikonų laikraščiai He
rald-Tribune ir Sun. Nes

kąs planas yra visai tuščia- 
vidliliš; juomi hei nebando- 
iiia šūvaržyt imperialistinių 
valstybių ginkląvimasiš; ja
me nėšivanda nieko tokio, 
kas aprėžtų jų plėšikiškas 
užgaidas; tėra tik bergž
džia giešhiėlė, kad karas y- 
ra blogas ir smerktinas da
lykas.

Gavus Kelloggo plano tek
stą, Anglija, Francija ir ki
tos kapitalistinės šalys kiek
viena savaip jį išsiaiškino; 
bendroji gi išvada buvo to
kia, kad kožna imperialisti
nė valstybė galės po senovei 
tęst savo užsieninę bei ka
rišką politiką.

Nugalėjusios gi Vokietiją 
šalys viena po kitai pareiš
kė, kad vadinamasai Kellog
go “taikos” planas užgiria 
(grobikišką) Vėrsalės sutar7 
tį ir paremia Locarno “pak
tą”, atkreiptą prieš Sovietų 
Sąjungą. . ;
. New Yorko Times paste
bėjo, kad Europos diploma
tai išvakarėse 1914 metų! 
karo irgi visi suprato būsi
mas jo baisenybes; visi sa
kėsi nenorį karo, tačiaus, iš
mušus valandai, pastūmė 
savo tautas į tą pasaulinį 
gaisrą, siekdami savo plėš
riųjų tikslų. Todėl ir Kel
loggo planas nieko naujo ne
pasako, neva apraudodamas 
ir smerkdamas karų baise
nybes.

Apart 
mo prieš 
Kelloggo 
vieną siekinį,—tai yra mul
kint pasaulio darbininkus; 
kvailint juos, būk patys im
perialistinių valstybių valdo
vai toliau neprileis karų: te
gu, tuo būdu, darbininkai 
nusiramina; tegu jie nesior- 
ganizuoja vieningai pasi
priešint. gręsiančiai naujai 
mirties pjūčiai; tegu darbo 
žmęnės nesirengia paskelbt 
savo evoliucinį karą prieš 
imperialistinį karą.

Socialistai gi, pritardami 
vyliugingai Kelloggo '‘tai
kos sutarčiai”, tik bendra
darbiauja imperialistiniams 
monelninkams, besistengda
mi užmigdyt proletariato są
monę, idant proletarai ne
kreiptų domės į vis smar
kesnį ginklavimąsi ir besi
artinantį karo pavojų.

imperialistų telki- 
Sovietų Sąjungą, 

planas turi dar

4

V

caro surengtu karu ir jie 
1——Tai vienatinė, išei-

Šitame darbe komunistai

Sutartis su Lenkais
Be Vilniaus

“Vienybė” nuuodžia, kad 
visas Voldemaro-Smetonos 
veidmainingas trukšmavi- 
mas del Vilniaus? nekliudys 
padaryt sutartį Lietuvos fa
šistams su Lenkijos fašis
tais, paliekant Vilnių Len
kams. “Vienybė” (rugp. 4 
d.) atranda, kad

Gali būti Lietuva bus pri
spirta atnaujinti šiokius 
kius santykius su Lenkija, 
atgavus Vilniaus, ir turės 
vo viltį ir troškimą atgyti 
na sostinę atidėti rytojui.
Lenkijos imperialistams 

netaip jau baisi ta bloferių 
viltis “atgyt” Vilnių kokioj 
tai miglotoj ateityj. Tuo

to- 
ne- 
sa- 
se-

stovi pirmosiose eilėse. Jie 
atmeta buržuazijos ir social- 
demokratijos pasakas apie 
“amžiną pasaulyje taiką” 
prie kapitąjizmo. Tai nega
limas daiktas. Ir tie, kurie 
tokią mintį skiepija, bjau
riai apgaudinėja darbinin
kus. . , . - \ .

taip vadinamą “Kelloggo 
taikos sutartį”. O toj sutar
tyje daugiau nieko nėra, 
kaip tik pasižadėjimas “dau
giau nebegriešyti”, tai yra, 
nesigriebti karo priemonių 
išrišimui ginčų. Kad nei 
Jungtinės Valstijos, nei An
glija ir Franci j a nemano tos 
pasižadėjimo sutarties pa
gelba prašalint karus bei su-i 
mdžiriti ginklus, thi galima 
spręsti iš to, jog jos dah nie
kados pirmiau taip uoliai 
nesiginklavo, kaip dabar. 
Vadinasi, jos kalba apie tai
ką, o sušilę ruošiasi prie 
naujo karo.

Ir tiktai liberališkos bur
žuazinės vištos ir socialde
mokratai tegali tikėti,. kad 
Kelloggas, Jungtinių Valsti
jų ‘ sekretorius, bei Cool- 
idge’aus valdžia trokšta tai
kos. Jeigu jai rūpi taika, 
tai kodėl Sovietų Sąjunga 
tapo neužkvįesta prie suda
rymo prieškarinės sutar
ties? Kodėl kitos valstybės 
buvo pakviestos, o darbinim 
kų respublika. palikta nuo
šaliai? Sovietų valdžia pa
reiškė, kad “Kelloggo su- 
tartis” 
vystė, kad . kapitalistinėš 
valstybes nęgali ir nenori 
rimtai jkovoįii prieš ? karus.

Subata; i Rugpjūčio, 11, .1928

IŠ MAINIERIŲ KOVOS LAUKO
i c ! i ' i ; i I ' I . . ’ i '

Mainierių šelpimo Komite
tas pasilieka ištikimas ••dar
bininkams ir remia badau
jančius sulig savo išgalės.-

Darbininkai Įvairių šalių 
Reiškia Solidarumą Strei
kuojantiems Mainieriams
Minkštosios anglies kasė

jų streiko atbalsiai pasiekė 
kitas šalis ir visur darbinin
kai rodo didelį solidarumą 
Amerikos kovojantiems 
mainieriams.

Iš Finliandijos gauta ke
turi šimtai finiškų markių 
šelpimui mainierių šeimynų. 
Drg. Voima, kuris atsiuntė 
pinigus, rašo, kad Finlian
dijos darbininkai užjaučia 
Amerikos mainieriams ir 
žada juos remti visais bū
dais. Maskvoje, Sovietų 
Respublikos sostinėje, iš
parduota knyga “darbinin
ku solidarumo, ženkleliu” ir 
pinigai atsiųsti Nacionaliam 
Mainierių Šelpimo Komite
tui. Meksikos darbininkai 
sistemačiai šelpia mainie
rius.

Londono Darbininkai Išgir
do Mainierių Balsą

“Pareikalavus keletui kuo
pų,” rašo Alex Gossip, ge- 
neralis sekretorius Naciona- 
lio Rakandų Darbininkų 
Susivienijimo Londone, 
“mūsų pildomasis komitetas 
savo paskutiniam susirinki
me nutarė paaukoti iš iždo 
$50 Amerikos mainierių ba
daujančioms moterims ir 
vaikams.” Nacionalis Mai
nierių Šelpimo Komitetas 
pinigus jau gavo-ir širdin
gai ačiuoja Londono susi- 
pratųsiėms darbininkams 
už paramą.

Kanada Duosniai Remia 
Streikierius

Nuo Kanados darbo uni
jų ir kitokių darbininkiškų 
organizacijų gauta apie 
$5,060. Su kiekviena .auka 
Kanados darbininkai 1 reiš
kia solidarumą su Amerikos 
kovojančiais mainieriais ir- 
ragina nepasiduoti kasyklų 
baronų ir Lewis’o mašinos' 
užmačioms.

Iš visų 48 valstijų ateina 
mainieriams aukų nuo viso
kiu darbininkišku ir libera- 
liškų organizacijų. Kiekvie
nas centas ir doleris tuojau 
sunaudojamas nupirkimui 
maisto badaujančioms mo
terims ir vaikams.

Daugelis Badauja
Tai nėra jokia naujiena, 

rasti kempėse tokių, kurie 
nėra valgę po dvi ar tris 
dienas. Padėtis ištikrųjų 
baisi ir širdį verianti. Ka
dangi tiek daugeliui lokalų 
United Mine Workers of 
America sustabdė bile ko
kią pašelpą, .tai Nacionalis 
Mainierių Šelpimo Komite
tas buvo priverstas sumas 
žinti pašelpą tiems; loka- 
lams, kurie dar gauna nuo 
U. M.. W. of A. po $1 į Sa
vaitę šeimynai,! o padidinti 
pagelbą tiems, kurie iš nien >• i 
kur kitur- nebegauna nei 
cento. * ’ '.

Mairii'eriai, kurie dar ne
badauja, nors patys nedir
ba, šelpia paskutiniais cen
tais savo badaujančius bro
lius. John Bertelle, sekre
torius Oriente Societa’ Di 
Mutuo Soccoroso iŠ ČenteY- 
ville, Iowa, rašo: “Mūsų 
draugija aukoja Naciona
liam Mainierių Šelpimo Ko- • 
mitetui $5. Visi mes esa
me mainieriai ir jau 18 mė
nesių kaip nedirbame.”

Reikia PagelbosJ *
Dabar, kuomet kova karš

čiausia, kuomet grūmoja 
sunaikinimas net ir liekanų 
mainierių organizacijos,dar
bininkai privalo ateiti pa- 
gelbon kovojantiems mai
nieriams. Neleiskite mote- i, 
rims ir vaikams badauti, j: 
Tie, kurie išbuvo žiaurios j • 
kovos lauke per 16 mėnesių, : 
trokšta jūsų paramos. ■ • ; i ? •,
Kasyklų Baronų žiaurumas 
L^eigd’."'' *■ 
Mha urfį 
sykių sargybiniai ir ginklų 
pagelba juos išvaiko. Vaikų 
tėvams padaryta sekama 
pasarga: “Šičia yra kompa
nijų nuosavybė ir jūs žino
te, ką mes galime padaryti 
su tais, kurie ant jos koją 
užkelia.”
Daktariškas Patarnavimas

Streiko paliestose srityse 
daktarai atsisako gydyti li
gonis, jeigu jiems iš anksto 
neužmokama. O kadangi 
streikieriai neturi duonos 
kąsnelio, tai juos šita rykš
tė labai skaudžiai plaka. 
Motina turi žiūrėti į mirš
tantį kūdikį ir negali prisi
šaukti gydytojo pagelbos. 
Laike gimdymo motinos ir
gi negauna 
tarnavimo.

Tai taip 
viešpatauja 
Aukokite, kas kiek galite, 
badaujantiems s t r e i k i e- 
riams. ,

National Miners Relief 
Committee. .

wrjų vaikai is- 
, tai atlekia ka-
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KELLOGGO TAIKA IR SOVIETŲ SĄJUNGA

daktariško pa-

yra dar viena apga-

DIDELIS PIKNIKAS WIL
KES BARRE APIELINKĖJ

sunki padėtis 
streiko lauke.

dainuos Wilkes
Kalbės

Neužilgo Paryžiuje susi- kad šitas Amerikos valdžios 
rinks atstovai, didžiųjų ka- žygis yra dar viena pastan- 
pital. valstybių pasirašyti ga apSUpti Sovietų Sąjungą

ir, prie progos, bendromis 
spėkomis ją užpulti.

Tai tikra tiesa. Jeigu So
vietų Sąjunga būtų buvus 
užkviestu dalyvauti sudary
me sutarties, tai jos atsto
vai būtų pasiūlę tikrą sutar
tį, tai yra^ jie būtų vėl, 
kaip anais laikais Genevoje, 
pareikalavę nuo žodžių eiti 
prie ‘ darbo, nub kalbų apie 
nusiginklavimą eiti prie pa
leidimo armijų, • naikinirfio 
amunicijos išdirby s tės, ka
rinių laivynų ir tt. Antra, 
nors kapitalistinės valsty
bės atvirai to nesako, bet 
višos jų konferencijos, visos 
jų sutartys turi vieną pa
latinį mierį; susivienyti ka
rui prieš Sovietų Sąjungą. 
Puikiai supranta Amerikos 
Kelloggas, Anglijos Cham- 
berlainas, Frahcijos Brian- 
das, kad komunizmas ir ka
pitalizmas laikui bėgant tu
rės susikirsti atviram: mū
šyje, kad stiprėjimas Sovie
tų S ą jungos reiškia stiprėji
mą komųnisti'hio > ? fronto 
prieš kapitalistinį ’• frontą. 
Ir štai jie deda visas pa
stangas^ kad suvienyti ka
pitalizmo spėkas ■- prieš ko
munizmą^ visų pirma, prieš 
Sovietų Respubliką.

< Išlaidos Labai Didelės
Laike streiko šimtai mai

nierių pateko į valdžios 
rankas. Daugelis jų tebe
sėdi kalėjime, kiti išimti 
ant parankos. “Daugelis 
laukia teismo. Reikia tuos 
mainierius ginti ir gelbėti. 
Išlaidos pasidaro labai dide
lės.

Liepos 22 d. buvo pradė
tas platus vajus rinkimui 
aukų po visą Ameriką. Bu
vo išsiuntinėta 200,000 au
kų rinkimui blankų.' Kurie 
dar nešugrąžino tų blankų, 
yra raginami tuojau tą pa-j

Pagelba labai rei- 611 Penn Avė.; i
. ’ . ‘ . Pittsburgh, Pa. į

daryti, 
kalinga.

Lewiso mašina išdavė 
streiką ir mainierius. . Da
bar tūkstančiai kovojusių 
mainierių negaus darbo, nes 
kasyklų baronai ant jų Į 
siunta. United Mine Work
ers of America vis mažiau 
ir mažiau rūpinasi šelpimu 
mainierių. Tik Nacionalis

WILKES BARRE, PA.—Sc- 
• kantį trečiadienį, rugpjūčio 15 
d., įvyks didelis piknikas Val- 

j ley View Parke, Inkerman, 
Į vienam iš geriausių parkų toj 

Tą taip pat puikiai žino ir jąpielinkėj. Renkia darbinin- 
socialdemokratai, tie ištiki-Yų organizacijų komitetas ben- 
mi kapitalizmo agentai.. Užp^į su Darbininkų (Komuni - 
tai jie taip pat ^karštai re- sįų) Partija rinkimų kampa

nijos naudai. Tą dieną pripuo
la mainierių šventė.

Bus labai gtaži dainų pro
grama, nes 
Barre lietuvių choras.
d. A. BIMBA, iš Brooklyno. 

K Visi lietuviai dalyvaukite 
šioj iškilmėj.

mia visas kapitalistinių - val
stijų “taigos” konferencijas 
ir sutartis^ kurios visuomet 
pasibaigia padidėjusiu apsi
ginklavimu. Jie irgi dfeba 
prieš komunizmą. Jie irgi 
bijo Sbvietų Respublikos su
stiprėjimo. i.;
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g RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS g
§ DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS $

43 East 125th St., New York City

Scott Nearingas Važiuos su 
I^ akalbų Maršrutu del Ko- 

^munistų Rinkimų Kam
panijos

Drg. Scott Nearing, gabus 
kalbėtojas ir rašytojas ir 
komunistų kandidatas į gu
bernatorius New Jersey val
stijoj, apvažiuos su maršru
tu pietines valstijas. Marš
rutą jam rengia Amerikos 
Darbininkų (Komunistų)

kęs šėrų apie už $17,000, kiti 
po $5,000 ir daugiau, tai gali 
jiems ir tekti. Dar namas ne
pabaigtas, bet kaip vietos gy
ventojai kalba, jau pjovynės 
pačių lyderių tarpe prasidėję. 
Iždininkas atsisakė iš savo vie
tos, todėl eina visokių kalbų;

Iš praeities veikimo, kaip 
pasakoja draugai, vietos kle-

svetainėj, 1017 Washington
St. i ■ j

Konferencijos , šaukėjai

'davysčių ir kad konferenci-
I ja šaukiama su Tikslu iššluo-

lYUIIJLCI CI1U1Juo oailACICU . r • • 1 •
sako, kad tolidus negalima V\svus Lewiso n bosų agen-
pakęsti Lewiso .ųjiašinos iš- tus iš mainierių unijos.

jis įstojo į Darbininkų (Ko- 
munistų) Partiją, ir pasili- bonaUabai' nori būti visu bo- 

NllO į- su.
komunistų eiles kiša po kiekvienu dalyku. Se- 
įplanke Sovietų niaus buvo Susiorganizavęs lai

svas kliubas. Kliubiečiai nu
sisamdę svetainę ir turėjo pa
sisekimą. Klebonas, negalė
damas prie jų prikibti, nupir- 

iko tą namą ir juos iškraustė.

ko jos darbuotoju, 
stojimo į 
Neari ngas

Laisvesnei minčiai koją

ištisus kelius mėnesius pra
leido Europoje, studijuoda
mas tenykštes sąlygas.
Scott Nearingo Maršrutas Kliubiečiai nepaisė, pasiranda- 

vojo kita. Su kitu tas pat at- 
Del.! sitikimas—kunigas ir ta nupir- 
Md.

nistų rinkimų platformą. 
Maršrutas prasidės rugsėjo 
7 d. ir tęsis iki spalių 7.

Scott Nearing yra pripa
žintas svarbiu autoritetu! 
politinės ekonomijos srityje. 
Jo vardas plačiai nuskambė
jo po visą Ameriką pradžio
je imperialistinio karo, kuo
met už pritarimą darbinin
kams jis buvo išmestas iš 
Pennsylvania valstijos uni-

Nedėk, rugsėjo 9, Reading, 
Paned., rugs. 10, Newark, 
Utarn., rugs. 11, Baltimore, 
Sered., rugs. 12, Richmond, 
Ketverg., rugs. 13, Norfolk, 
Pėtn., rugs. 14, Raleigh or

Greensboro.
Subat., rugs.

Nedėl., 
Fla.

Paned., 
Fla.

Utarn.,
Fla.

Sered., 
Fla.

rugs.

rugs.

rugs.

rugs.

pardavinėtojai 'visuoM • ,

ZUKAIT1S
Spencerport, N. T.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškąjį ir ekonomiškam 

klausime lietuvių ■ nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėfsl partijų ne ginčą, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus j'pos. myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir Svetimtaučiai,. 
po vardu JONO-^TOHN’S ClGARM 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

t
Lietuvaitė

FOTOGRAFISTe >I
Fotografuoju, Didinu ir Numalia-

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 ryte iki

K po pietą
Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencorn BId’g.

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKITE-ŠVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politine ir ekonominė 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 ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .................................................................... ;20c

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

ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemes ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kainą......... ,......... . . . .' 15c

P ries fašistine Vienybe
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas menuo. Jame rasite 
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,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina.............................................................. 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetu; su paveikslais visų keturių sušaudytujų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina...?.....................................35c

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ............................. 35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido 'gerai priruoštą knygelę su reika- 

i liūgais klausimais ir atsakymais prie išsičmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik......................................25cl .1 •

1 Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygeles. 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 cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ..............................  ..20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meiles 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, 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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vienintė- 
lid žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų 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 darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaipa popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis .................................. t.............................................. $1.50

t

J. VARNELIS

Draugas f. - 
Reikauskas, 214 ' 
Schuylkill Ate., 
Shenahdčah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardari- „ 
nėia. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai' žmonoms? 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,J. Naujokai

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa<o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 61 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento ’nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, - 
taip ir mano kostumieriami labai pa
tinka. 1 1

Daugybė , Brooklyne ir kltuoie 
miestuose taip clekavoja už gerą iš- 
dirbimą1 cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas bizpieriup 
vi^ur reikalaukite viršuj paminėtai! 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei

gose, pas Ęarherius, Kliubuose ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunČiam ir ap- ‘ 
mokam pašto lėšas,*visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

. Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 DIVISION AVENUB

Brooklyn, N. Y.

į 651 SENECA AVE. 
į Brooklyn, n. y.
r 1 ■

ko. Nuo to laiko progresyvi s 
judėjimas nusilpo. Reiškia, 
Žydanavičius ant savo, pasta
tė. Dabar ar buvo reikalinga 
kita lietuviams svetainė, kuo
met lietuvių kliubas turi sve
tainę? čia aišku, kad norima 
boikotuoti ir priveisti 
sidavimo galutinai 
čiaus kontrolei.
. Grįžtant prie A. L.
kp. , drg. Kaspariūnienė išsi
reiškė, kad mūsų judėjimas 
'nieko nenustotų, jeigu vietos 
kuopa būtų likviduota. To
kios mintys neatsako progre

sui, bet regresui. Mūsų pagei
davimas ir užduotas, kad kiek-

22, Birmingham, vienoje kolonijoje, kur tik ran
dasi lietuvių, būtų A. L. D. L.

| D. kuopos. Jūsų kolonijoje, 
yra daug lietuviu ib plati dir
va gavimui naujų narių, tik 
reikia darbo ir intensyvio dar
bo. Turi būt laikomi susirin
kimai, nepaisant, kiek narių 
susirenka.

I

Sutvarkę dalykus ir\ dienai 
pasibaigus, su d. Ramunių iš
vykome atgal į Schenectady. 
Mat, vakare buvo vietinės 
kuopos susirinkimas ir turėjo
me pasitarimą apie vietos vei
kimą ir visos organizacijos. 
Turiu pasakyti, kad stipriau
sia kolonija mūsų judėjimo, tai 
Schenectady. Jie turi kliubą, 
užlaiko svetainę ir yra vadai 
komunistinio veikimo. Drau-

I gai pasižadėjo, susimokyti kokį 
veikalą ir agitacijos męnesį 
pervažiuoti po apielinkės kolo
nijas. Pasirodė, kad Albany, 
N. Y., gyvena apie šimtas lie
tuvių šeimynų. Prie gerų ap
linkybių galima būtų suorgani
zuoti A. L. D. L. D. kp. ir jū
sų, draugai, kaipo arčiausia 
gyvenančiu, pareiga tą atlikti. 
Na, o kain su Troy, N. Y.? 
Teko patirti, kad randasi ge- 

irĮras būrys lietuvių.

Charleston,

16,

17,

18,

19,

versiteto, kuriame jis ilgus Ketverg., rugs. 20, 
metus profesoriavo. Nuo to Į 
laiko jis apkeliavo skersai ir; 
i&lgai Ameriką su prakalbų 
ir prelekcijų maršrutais. Jis 
yra parašęs daug gerų kny
gų*

Scott Nearing buvo nariu 
Socialistų Partijos taip il
gai, kol įsitikino, kad ta 
partija tarnauja buržuazi
jai. Bet net ir tuo laiku, 
kuomet kiti socialistų vadai 
šmeižė ir niekino Sovietų 
Respubliką. Nearingas So
vietams pritarė. Paskui jis 
pasitraukė iš Socialistų Par
tijos ir tūlą laiką nepriklau
sė prie jokios partijos, nors 
pritarė komunistams ir 
jiems padėjo dirbti. Vėliau

Jacksonville,

Jacksonville,

Jacksonville,

Tallahassee,

", Mobile, Ala.
21, Montgomery,i Pėtn., rūgs.

Ala.
Subat., rūgs.

Ala.
Nedėk, rugs.
Paned., rugs. 24, Atlanta, Ga.
Utarn., rugs. 25, Chattanooga, 

Tenn.
Sered., rugs. 26, Knoxvill, Tenn.
Ketverg., rugs. 27, Nashville, 
Pėtn., rugs. 28, Louisville, Ky.
Subat., rugs. 29, Louisville, Ky.
Nedėl., rugs. 30, Covington, Ky.
Paned., spal. 1, Huntington, Ky.
Utarn., spal. 2, Logan, W. Va.
Sered., spal. 3, Moundsville, W.

23, Atlanta, Ga.

Ketverg., spal. 4, Wheeling, W.

Pėtn., spal. 5, Bellaire, Ohio.
Subat., spal. 6, Steubenville, O.
Nedek, spal. 7, Pittsburgh, Pa.

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
organizacijos karnai žiemai. Drg. Gudzins- 

kienė vis kalba apie grybus, 
kada tik privažiuoji prie gi
rios. Mat, sekasi jai grybauti 
ii- skaniai pagamina juos.

pasiekiau 
Susiradus 

apsimai- 
žodžiais,

Amsterdamas

d.

31 d. liepos, 
reikalais, paėmęs traukinį, po’ 
4 vai. važiavimo, 
Schectady, N. Y.
dd. Gudzinskus, ir 
nius pasimatymo
tuojaus mūsų kalba prasidėjo 
apie mūsų judėjimą, organi
zacijas ir vietinį veikimą.

Tuojaus d. Gudzinskas sa
ko. Dabar turi pamatyti mū
sų miestą. Savame automo- 
biliuje d. Gudzinskas, gražia
me, vasaros medžiais išpuoš
tame mieste, aprodė svarbes
nes vietas. Prie to, užsukome 
pas dd. Janusus. Tai manda
gūs mūsų idėjos draugai. Tuo- 
mi diena ir pasibaigė.

Pirmą dieną rugpjūčio
Gudzinskas nedirbo. Kaitų su 
visa šeimyna leidomės į Ams- 
Ul’damą, žinodami, kad ten 
ALDLD. kuopa silpnai gyvuo
ja. Važiuodami užsukome; 
pas d. Meilūną, Bolston Spa. i’ 
Tai nuo senai apsigyvenęs lie
tuvis, mūsų simpatizatorius ir 
“Laisvės” skaitytojas. Pasi
kalbėjus, d. Meilūnas davė ap
garsinimą į leidžiamą “Darbi
ninkų Kalendorių”. Atsisvei
kinę, pasukome per Saratoga 
Springs į Amsterdamą. Sara
toga Springs daili vieta. Tai 
centras buržuazijos; suvažia
vusi visa šios šalies Smetona, 
didžiumoje žydai. . Arklių 
lenktynės ir kiek tų pinigėlių 
ten praleidžiama laižyboms. 
Automobilių privažiavusių la
bai daug. Įėjimas pažiūrėti 
tų lenktynių $1. Drg. Gu- 
d(zinskas sako : Dabar turėsi 
gerti taip vadinamo minerališ- 
ko sūraus vandens. Privažia
vus prie tos vietos, pakeleiviai 
kiekvienas sustoja. Vieni tik 
biskutį geria, kiti prisipila ga
lionus ir vežasi namo. Muitas 
begeriant, vienas žydelis pra
dėjo į mus žydiškai kalbėti. 
Drg. Gudzinskas sako: Kur 
tik einu, mane visi žydų tau
tos žmogumi palaiko.

Atsigėrę pasileidome toliau. 
Nuo Saratoga Springs iki Am
sterdamo 31 mylia. Kelias Afe
ras; mašina puiki. Farmeriai 
šieną griebia, prisirengia se-

prie pa- 
prabfcš-

Tel. Jefferson 10099

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinj kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi
vaistžolių, kurios jums sugrąžina • , 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M.
26 Gillet St.

Pribuvę į Amsterdamą i* 
susiradę d. Ramunį, patyrėme, 
kad darbininkiškas judėjimas 
tame mieste silpnas. ALDLD. 
kuopa taip pat silpnai gyvuo
ja. Kadangi d. Gudzinskas 
turėjo grįžti atgal į namus, 
pasilikau vienas ir su d. Ra
munių leidomės jieškoti d. šil
ko. Susiradę jį, pasitarę, nu
vykome pas kuopos iždininką'

bent kokiam parengimui. Bu
vo viena, bet ir tą pardavė ir 
padarė gyvenimo kambarius. 
Miestava brangi. Ir sakoma, 
nėra/ žinios, kas gali būti, jeigu 
Smithas būtų išrinktas prezi
dentu, nes tuomet katalikai'vi-

Hudson, N. Y.
Pribuvus į Hudsoną ir susi

radus drg. Savičių, 
bėjimų teko patirti, 
ma vietinę kuopą 
Dalykas tame, kad 
darbei, dalis narių
kiti paseno ir nėra veikėjų. 
Svarbiausia, tai nėra svetainės

iš pasikal- 
kad žada- 
likviduoti. 
užėjus be- 
išvažinėjo,

d. Sagaitį. Pasirodė, kad Kp. 
judėjimas visiškai apleistas. 
Jau antri metai neturėjo jo
kio susirinkimo ir dalis narių 
dar negavo pereitų metų kny- 

Padarę planus sekamai 
Sekamąj dienai, išsiskirstėme.

•dieną apėjome tuos “Laisvės” ,‘siškai sufanatikėtų. Naujienos 
skaitytojus, kurių prenumera- j nelinksmos, bet kuopelę nerei- 
ta pasibaigė. Pasekmės ne-j^tų likviduoti. Likvidavus, 
blogos. Drg. Ramunis nedir- mūsų judėjimui būtu didelis 
bo, tai jo forduku leidomės po|smūgis. Ir štai d. Savičius da- 
kitus narius. Apnešiojus dalįj Ve garbės žodį, kad bandys ta 
knygų, visi užsimokėjo mokes- padaryti.
čius už šiuos metus. Tačiaus, ’

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

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtj 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 kai dvi savaitės.

Antrašas!
U.S.S.R., MINSK
Sovetską ja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku nSaiprennnaeraoti 
tleaiai ii Ruaijoa, tie galite ožetprenu- 
aaeruoti per ^“Laiavę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N Y. Kaina 11.25, 
pereiuntimaa veltai.

e

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
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 ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
no EAST 161h ST., N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving Place

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

I
j

1
5

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIU

Mainierių Konferencija

KAINA $1.25

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

bū- 
na- 
ke- 
na-

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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.

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

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

nariai nusiskundžia, kad nelai
koma susirinkimai ir pageidau
ja, kad trumpoje ateityje bū
tų laikomi. Teisybė, biznie
riai šiuom tarpu pasirodė skū- 
pūs renkant apgarsinimus. 
Mat, vietos klebonas labai ga
lingas ir prisibijo boikoto. Am
sterdame labai daug saliūnų. 
Darbai visiškai silpnai eina ir 
mažas uždarbis darbininkus 
vargina. Lietuviu Federacijos 
taip vadinamas kliubas pasi
statė trijų augštų namą. Vie
nas teisingas žmogus išsireiškė 
sekamai apie tą namą, žmo
nės sukišo pinigų gana daug. 
Namo užlaikymas atsieinąs 
apie penki tūkstanči^i.į metus. 
Ir jeigu eitu viskas gerai, šėri- 
ninkai nereikalautų už įdėtus 
pinigus nuošimčiu, tai dar 
tų pusė bėdos. Bet jeigu 
reikalaus nuošimčių, ir dar 
Ii pareikalaus serų, tuomet
mas liks kelių ypatų rankose. 
Sakoma, tūlas žydelis turi pir-

Vergijos Gadynė

Cimentinė dirbtuvė turi ver
giškas sąlygas. Nėra panai
kinta 12 vak darbo diena. Ku
rie turi ten darbo, tai dirba po 
12 vai. ir septynias dienas į 
savaitę. Mokestis menka, 40 
centų į valandą. Marškininėj 
merginos uždirba tik nuo 8 iki 
10 dolerių į savaitę. Kaip 
Amsterdame, taip ir Hudsone, 
darbo diena 10 vak

Keliauninkas.

KANSAS CITY.— Mainie
rių atstovai iš distriktų 13, 
21 ir 25 ir.mainieriai iš piet
vakarinių valstijų suvąžiuos 
į Trijų Distriktų Konferen
cijų, kuri įvyks čia Labor 
Day, rugsėjo 3 d., Musicians

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažjštamiem, 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
(DOBROW)

S80 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

Labai Parankus Kišeninis

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. T.
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KAIP DARBIN1NKĮJ NEPRIETELIAI 
ŠMEIŽIA KOMUNISTUS IR SSSR.

i nino komunistai ir t.t.” Tai 
i demonstravimas savo bukumo 
ir nežinystes. Jokių marksis
tų ir leninistų atskirų komu
nistinių grupių nėra. Vieni ir 
tie patys komunistai marksis-

Buržuazija ir jos agentai 
bjauriausiai niekina komunis
tus viėii tik todėl, kad jie yra 
energingiausi, sugabiausi, drą
siausi ir labiausiai pasiauka
vę kovoje prieš kapitalistini 
išnaudojimo surėdymą, už dar
bininkų klasės pasiliuosavimą, 
už geresnes sąlygas dar kapi
talistinėje tvarkoje tebesant. 
Kas dabar stovi priešakyje 
New Bedfordo audėjų strei
ko? Kas gelbėjo mainierių 
uniją? Kas antri metai kovo
ja iš visų pajėgų, kad laimė
jus minkštųjų anglių darb. 
streiką? Kas vadovavo Pater- 
sono ir Passaico audėjų strei
kus? Vis tai komunistai ir 
komunistus remianti darbinin
kai. Menševikai, tautininkai 
ir kunigija vien tik šmeižė ir 
šmeižia tas kovas. Niekino ir 
niekina komunistus.

Antras Zabulionis.

Lietuviški menševikai ir san- 
dariečiai, bęšmeiždami komu
nistus ir komunistu vadovau
jamą SSSR., pralenkė bjau
riausius prostitutinius plunks- 
nabraižius. Pirmiau jie turėjo 
sunachalėjusį Zabulionį. Tas, 
surūgęs “lemenąs”, plūdosi, 
koliojosi, rašė bjauriausius 
šmeižtus ir melus, o Vitaitis, 
Grigaitis, Sirvydas ir kiti tau

tiški ir socialistiški redakto
riai, pasiremdami tais melais, 
rašydavo editorialus savo laik
raščiuose. Bet to elemento jie 
neteko, jis atsidūrė kalėjime. 
Tai dabar tie elementai susi
rado antrą sutvėrimą, kuriam 
nereikia jokių faktų, kuris 
bjauriausiai meluoja ir viso
kias nesąmones sapalioja, o 
jie talpina jo nesąmones ir 
gėrisi. Naujas melų skleidė
jas yra tūlas T. J. Kučinskas. 
Šis sutvėrimas per “Tėvynę” 
pralenkė jau ir Zabulionį me
lų skleidime prieš SSSR. Ra
šo bjauriausias nesąmones, 
plūstasi, koliojasi, o Vitaitis 
nei kiek nerausdamas talpina 
be jokių pastabų. Tas paro
do, kad ir Vit. yra didelis ig- 
norantas, bukaprotis ir kartu 
melagis, nes talpina melus į 
“T.” patsai žinodamas, jog 
taip nėra . ' Kad pridengus 
tuos melus, Kučinskas minavo- 
ja “Izviestiją”, vienok citatų 
niekur nepaduoda, nes “Izv.” 
tokių nesąmonių nėra.

Štai Melų Kamuolys.
Kučinskas “T.” num. 31 sa

ko, kad yra komunistų: “Ko
munistai, tikrieji komunistai, 
kairieji komunistai, dešinieji 
komunistai, viduriniai komuni
stai, marksistai komunistai, Le

tai ir leninistai. Skirtumai 
vienu bei kitu klausimu komu
nistų tarpe nesudaro iš jų at
skiras grupes. Gi jeigu kur 
atsiranda sabotažninkas dar
bininkų tarpe ir jis save skel
biasi kokiu nors kairiuoju ko
munistu, kaip kad J. Baltru
šaitis, Šmitas ir kiti, tai tas ir
gi nesudaro atskiras komunis
tų srioves. Komunistų Inter
nacionalas yra vienas, ir kiek
vienoje šalyje yra viena ko
munistų partija, Kominterno 
sekcija. Viso pasaulio komu
nistai sujungti į Kominterną 
yra viena visapasaulinė komu
nistų partija, kovojanti už dar
bininkijos laisvę.

Toliaus tas niekintojas dar
bininkų judėjimo iškolioja 
SSSR, ir sako: “Rusijoj komu
nistai, kad įvykdžius greičiau 
komunizmą, mokytus žmones 
sušaudė, kitus sugrūdo į kalė
jimus. Viską darė “pasirem
dami” Markso kapitalu.... Per 
dešimtį metų komunistų val
dymo Rusija nedavė nei vieno 
mokyto vyro”. Tokia kalba 
atatinka tiktai akliausiai da
vatkai. Kur protas tvirtinti, 
kad visus mokytus žmones su
šaudė ir nedavė nei vieno mo
kyto žmogaus, kada SSSR, net 
ir šiaurinio poliaus ekspedici
joje savo gabumais pralenkė 
visas kapitalistines šalis, pa
siųsdama savo ledlaužius, po
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DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIASPIKNIKAS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Rengia A.L.D.L.D. Apskritys su Pagelba Philadelphiečių

įvyks Nedėlioję, 2 d. Rugsėjo-Sept, 1928
CAMBRIDGE, N. J.

Prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlybai nakčiai 
(Ant rytojaus bus Labor Day šventė)

TURTINGA PROGRAMA:
Kumštynės už lietuvių čampionatą Waltono su Winslow, 

iš Brooklyn, N. Y.
Dainuos vietinis Lyros ir Frankfordo Jaunimo Chorai.
Kalbės L. Prūseika, A. Bimba ir P. Buknys.
Yra vilties, kad dainuos Aido ir Lyros Chorai iš Brooklyn. 
Iš Brook lyno atvažiuos visas “Laisvės štabas ir garsusis 
Atletų Kliubas. Su jais važiuoja ir žymiausi daini

ninkai.
Taipgi bus didelės grupės svečių iš Binghamton, 

Scranton, Wilkes-Barre ir iš kitur. Būkime visi ir phila- 
delphiečiai.
Šauni Orkestrą. Svetainė su Stogu,

BILLY WALTON
Vidutinio svorio lietuvių kumštininkų čampionas ir lyderis 
Brook 1. Liet. Atletų Kliubo, 5 pėdų, 7 col., sveria 150 sv.

Billy Walton yra garsus kumštininkas ir tarp Ameri
konų. Jis yra nukirtęs eilę sekančių kumštininkų: Joe 
Collins, Frank Casper, Lefty Zuba, John Herman, Bob 
Baxter, Ray West, Johnny Burke, Jack Lyna, Mike 
Smith ir Tommy Carr. Dabar Waltoną, iššaukė į kovą 
už lietuvių čampionatą Jack Winslow’as, 5 pėdų ir 9 co
lių, sveriantis 160 svarų. Jis yra vienas iš pirmaeilių 
Brooklyno Atletų Kliubo kumštininkų ir jau garsus tarp 
amerikonų. Winslowas tikisi esąs gana išsilaviifęs ir tu
rintis spėkos nukirsti Waltoną ir atimti iš jo čampiono 
titulą. Jų persiėmupas bus šiame piknike.

Brooklyniečiai, kurie manote važiuoti busais į šį pik
niką tuojaus užsiregistruokite “Laisvės” ofise arba Brook- 

Jvno Atletų Kliube.
L—■ _____________ ' -

vadovyste profesorių ? Kad 
Rusija nedavė nei vieno tokio 
bukapročio, kaip Kučinskas, 
tai gali būti tiesa, nes dabar 
SSSR, paprastos mokyklos mo
kinys daugiau supranta apie 
ekonomiją ir politiką negu 
“mokytas” Kučinskas, kuris 
daugiau nežino, kaip tik me
luoti per akis ir manyti, kad 
visi “Tėvynės” skaitytojai yra 
tokie- neišmanėliai ir tikės jo 
mali-malienei.

Pas Kučinską yra ir štai ko
kių nesąmonių. Jis sako: 
“Per 1928 metus asilai (mano 
'pabraukta) skelbė krikščio
nybę, pasiremdami biblija, kai
po Dievo pamatiniu žodžiu.” 
Kiekvienas žino, kad krikščio
nybę, kaip ir kitus religinius 
burtus, skelbė ir skelbia ne 
asilai, bet tam tikri žmonės, 
gindami savo klasinius reika
lus ir apgaudinėdami dirban
čiąja liaudį. Skelbė tą suži- 
niai, apgavimo tikslais, kaip 
ir Kučinskas skelbia savo me
lus prieš Rusijos ir viso pasau
lio komunistus. Gi Kuč. tvir
tina, kad tai buvo asilai, o ne 
žmonės.

Toliaus tas “mokslinčius” 
sako, kad Rusijoj yra 600,000 
karo laiko kūdikių, su kuriais 
nežino ką daryti Sovietų val
džia. Ponas Kuč. ir čia me
luoja. Viso SSSR, našlaičių 
yra 17,753, ir štai kaip su 
vaikų klausimu. “Seniau nei 
minties nebuvo, kad caro val
džia būtų auklėjus valdžios lė
šomis darbininkų ir valstiečių 
vaikus. O dabar geriausi na
mai, dideli cariški palociai bu
vusiame Carskoje Selo (da
bar Dietskoje Selo) ir vasar
namiai užpildyti sočiais ir pil
nai prižiūrėtais kūdikiais. 
1927 m. SSSR, buvo 3,330 na
mų ir kolonijų vaikams su 

1275,681 kūdikių; 1,366 sod
nai su 72,478 vaikais; 275 
kolonijos del našlaičių su 17,- 
753 vaikais; 491 mokykla del 
valstiečių esančių vaikų že
miau mokyklinio amžiaus su 
36,161 vaiku. Viso 1927 m. 
tuose namuose ir mokylose ant 
valstybinių lėšų buvo iki 500,- 
000 vaiku.” — “Novy Mir” 
num. 78, 1927.

Toliaus Kučinskas, neva 
remdamasis “Izviestiją”, sako 
kad SSSR, del mokyklų net 
iki 1933 m. paskyrė tik $1,- 
500,000 (vieną milioną ir pen
kis šimtus, o del militarizmo 
net “$6,000,000,000 (šešis 
miliardus rublių”.) Jau ne
tik kad bjauriai meluoja, bet 
nei galų nepakavoja. Kad ir 
čia Kuč. padeda ženklą $, kas 
reiškia, kad toji suma yra do
leriai, gi rašoz rubliai. Aišku 
kiek gali kalbėti tokis “moky
tas” žmogus, kuris neatskiria 
kur doleriai ir kur rubliai, 
yf’ Nors SSSR, yra apsupta iš 
yisų > pusių . buržuazinėmis vai
zdžiomis, ’ kurios nuolatos yra

pasirengę pulti proletariato 
diktatūrą, tačiaus SSSR, maži* 
na karines išlaidas. Tam rei
kalui 1923—24 metais išeida
vo 14 nuoš. visų įplaukų, da
bar, 1928 m., jau tik 11 nuoš. 
arba 69*2 milionus rublių. 
SSSR, išleidžia vien tik 11 
nuoš. savo įplaukų del apsi
gynimo, kuomet Japonija del 
militarizmo skiria net 45 nuoš. 
Del kultūrinių ir apšvietos rei
kalų SSSR, skiria net 15 nuoš. 
savo įplaukų.

Kaip Eina Apšvieta SSS.
. Respublikose? \
1913 m., prie caro valdžios, 

del liaudies apšvietos reikalų 
buvo skiriama 276 milionai ru
blių; Sovietų valdžia 1925— 
26 m. tam tikslui išleido 302,- 
600,000 rublių prieškarine pi
nigų verte. 1926—27 m. jau 
396,200,000 rublių, ir tai bu
vo tik 13 nuoš. įplaukų; gi 
šiais metais bus išleista 15 
nuoš. įplaukų, o įplaukos pa
didėjo, tai reiškia, bus tarpe 
400 ir 450 milionų rublių. 
Prie caro valdžios apšvietos 
reikalams išleisdavo po 2 rub
lius ir 18 kapeikų ant gyven
tojo, gi SSSR, valdžia išleidžia 
po 4 rub. ir 79 kapeikas ant 
kiekvieno gyventojo. Prie ca
ro 1914-—15 m. viešų mokyk
lų buvo 104,610, gi prie SSSR. 
1926—27 m. mokyklų buvo 
106,727. Ir reikia žinoti, kad 
SSSR, teritorija yra mažesnė, 
negu buvo caristinė Rusija. 
1927 metais viešas mokyklas 
lankė ant 37 nuoš. daugiau, 
negu prie caro. Maskvos gu
bernijoje mokyklas lanko 99 
nuoš. vaikų, Kryme 90 nuoš., 
per visas SSSR. 70 nuoš. . 19-

1927 m. buvq 59(9 dienraščiai 
su tiražu 8,000,000 kopijų; gi 
prie caro dienraščių tiražas 
buvo tik iki 2 milionų; dabar 
yra daug ir didelių savaitraš
čių ir mėnesinių žurnalų. Prie 
caro 1910 metais buvo išleista 
464 įvairios knygos viso 19 
milionų kopijų; gi SSSR. 1926 
metais išleido 945 įvairias 
knygas — viso 67 milionus ko
pijų.

Aplamai SSSR, apšvietos 
darbui 1925—26 m. išleista 
558,000,000 rublių. Gi 1926— 
27 m. jau 669 milionai rublių, 
(įskaitant ir įvairių apšvietos 
org. lėšas).

Kad prie Sovietų valdžios 
apšvieta smarkiai žengia pir
myn, tą kelis kartus pabrėžė 
visi sąžiningesni žmonės, ku
rie tik aplankė SSSR. Tą pri
pažįsta net kapitalistinio laik
raščio “The World” Almana- 
kas už 1928 metus. Bet Ku
činskas, ignoruodamas viską, 
plepa nesąmones, manydamas, 
kad visi “Tėvynės” skaitytojai 
neturi galvoje smegenų ir pri
ims jo bjaurius^ melus už gry
ną pinigą.

Kučinskas, jieškodamas pas 
komunistus asilų, patsai pasi
rodė tikrai esąs su asilo protu.

Valstiečio Sūnus.

Belgijos žuvusio Kapitalis
to Milžiniškas Turtas

Londonas.— Albert Loe
wenstein, Belgijos kapitalis
tas, kuris iškrito iš savo or
laivio lekiant per Anglijos 
kanalą ir kurio lavonas ne
senai tapo atrastas, prarado 
apie $60,000,000 bėgy j trijų

'26—27 metais SSSR, viešas 
mokyklas lankė 9,800,000 vai
kų, gi prie caro 1914—15 m. 
tik 7,200,000. Vidurines mo
kyklas tais metais lankė 2,- 
000,000 mokinių, arba ant 40 
nuoš. daugiau, negu prie ca
ro. Augštesniose mokyklose 
mokinosi virš 170,000 mokinių, 
t. y. ant 30 nuoš. daugiau, ne
gu prie caro. Darbininkų 
universitetuose lankėsi 10,000. j 
Technikinių mokyklų buvo j 
1,068 su 110,000 mokinių.
Prie caro valdžios Rusijoj bu
vo mokančių rašyti ir skaityti 
tik 18 nuoš. Gi- 1927 metais 
prie. Sovietų valdžios jau pa
siekė 50 nuošimčių.

Apart viešų mokyklų yra 
dar įvairios apšvietos organi
zacijos, kurias sudaro VSKP. 
ir profsąjungų nariai; organi
zacija “Šalin Beraštija” turi 
200,000 narių. Ji per 10 me
tų išmokino suaugusių vyrų 
ir moterų 7,000,000. Yra įvai
rūs apšvietos kliubai ir namai. 
1924—25 m. per visą SSSR, 
buvo 19,650 valstiečių stubų 
skaityklų, o jau 1925—26 m. 
buvo 24,539 stubos; apart to 
5,586 darbininkų apšvietos 
kliubai ir 19,304 knygynai.

savaičių prieš mirtį, pasak 
vietos lajkraščių pranešimo. 
Veikiausia del to jis ir pasi
darė sau galą. Tačiaus jis 
dar paliko turto $40,000,000.
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Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—-KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio
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SUGEDĘ DANTYS—' 

SUIRUS SVEIKATA
Hegzaminuojam dykai.
Savo darbą garantuojam.
Taisomo ant išmokesčio

DRS. H. &■ J. ZASULY
/Chirurgsū-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5 th Avė.)

ant

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas 

Ant Jūrų v
Puiki Trečia Klcsa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinj agentą 

arba
32 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

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

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

C • '

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y. 
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Turėjo Prustą Sveikatą, 
. Nervingumą;, Negalėjo

1 Miegoti
Poniu T. B. Bedd, Hatfield, Ark., ga 

tiek daug pagelix>s nuo vartojimo N 
Tone, kad ji rašo išdirbinėtojams ir 
ko, kokias ji gavo pasekmes. ***Tai yra 
riausios gyduoles, kokias kada nors aš 
tojau,” ji rašo: "Aš turėjau prastą sv 
tų ir negalėjau atlikti savo darbo. Aš 
galėjau naktimis miegoti, buvau n 
aš negalėjau pakęsti jokio trukšmo. D 
mano sveikata yra daug geresnė: aš 
mis gerai miegu. Man neužtenka žodžių 
tektinai išgirti Nuga-Tone.”

Virš miliono vyrų ir moterų suri|d 
džiausiu p A geibų vartodami šias puikjj 
duotos. Faktiškai nei vienų gyduolių 
kete nėra taip gorų nuo prasto apetito, 
ko vidurių virškinimo, gasų viduriuose, 
gėjimo, skilvio, žarnų, kepenų trobelių, si 
nų inkstų ir pūslės, chroniško užkietėj 
svaigulio, praradimo svarumo ir stip 
prasto miego, silpnų nervų ir panašių 
smagumų. Jei jūsų sveikata yra menka ar 

• jūs esat silpnas, jūs turit tuojau 
Nuga-Tone. Jos yra parduodamos pas visu 
gyduolių vertelgas. Jei jūsų vertelga netu

i Nuga-Tone stake, reikalaukit, kad jis už 
kytų jums iš olseilio vaistinės.

DARBININKAI STOKIT
-T

AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 

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

Mokesčiai visai žemi: pirmame laipsnyje 50 centų 
j menesį, antrame—$1.00.

KETURI LAIPSNIAI POMIRTINES:

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

Mokesčiai ant pomirtines einą pagal aplikanto 
amžių ir laipsnį pomirtinės. Labai pigus prigulėjimas 
jauniems ir nebrangu senesniems.

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

<*>

<f>
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Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

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

Gali prigulėti vyrai ir moters be skirtumo tikėji- 
miškų ir politiškų įsitikinimų. Kad Lily esate sveiki fi^ 
zikiniai ir protiniai, tai ir gąljte būt nariais kalbami*'' 
draugystės.

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

<
<

o

< »

JUOZAS KAV

PHILADELPHIA/ PA.

Del platesnių informacijų įstojimui pavieniais ar
ba norėdami organizuoti kuopas A. P. L. A., kreipkitės 
į Centro Sekretorių :

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

GRABOIUU8 
ir 

BALZAMUOTOJAS

JOHN GATAVECKAS
Cress Street, Carnegie, Pa.

< >

<>
<>
<b

O

Ball Phonrti Poplar 7845

ADOLFAS F. STANKUS

TELEFONAI:

Bell__________________ Oregon 5186
Keystone-------- ------------ Main 16W

109

1023 MT. VERNON ST
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PrnSBURfiHAS 
IR AP1ELINKE

pas sa- 
ir buvo 
Paskui 

motiną.

Tūlas Jablonskis, tamsus 
laisvamanis, buvo apsivedęs su 
tamsia katalike, kuri po karui 
atvažiavo iš Lietuvos 
vo tėvą. Ji čia gimus 
į Lietuvą išvažiavus, 
parsitraukė ir savo
Vyras ją niekur neleido, liep
davo vien tik taupinti pinigus. 
Ji taip ir darė. Bet šiomis 
dienomis ve ką iškirto. Ji jau 
pirmiau rengėsi važiuoti į 
Lietuvą. Kada vyras išėjo į 
darbą, tai pati pasiėmė visus 
pinigus, apie keturis tūkstan
čius dolerių, motiną, kūdikį ir 

į Lietuvą. Vyras, 
darbo, nerado nei 
pinigų.* *
Šimanskis, kar- 

turėjo apie 30,- 
Kuomet sykį už-

Vienam iš drAugų paraginus, 
svečiai aukojo sekamai: pats 
jaunavedis Šleivis — $2; S. 
Večkys, T. Tartonis, Vaitekū
nas, I. Čulada, F. Usevičius,. F. 
Puidokienė, A. Janušiene, B. 
Čiurlionis, P. Kentra, J. Gri
galiūnas, D. Grigaliūnas ir A., 
Stankaitis—po $1; M. Čulada, 
V. Čulada, A. Karaliūnas, A. 
Jurevičius, Z. šarmavičius, 
Kentrienė, M. Bulota, F. Zul- 
za ir A. šarmavičienė—po 50 
centų; F. Dvareckas ir J. Kie-. 
va—po 25c.; Kaupinis—10c. 
Viso $19.10.

Pusė šios sumos paskirta 
priešfašistinei kovai, o kita pu
se—New Bedfordo streikie- 
riams.

Methuenietis.
išvažiavo 
sugrįžęs iš 
pačios, nei INKERMAN, PA.

VIETOS ŽINIOS
JUOZAPO VEDEGIO 
MIRTIS IR TRUMPAS JO 
GYVENIMO APRAŠYMAS.

Tūlas F. 
Čiamninkas, 
000 dolerių, 
ėjome pas jį ir pradėjome kal
binti užsirašyti “Laisvę”, tai 
atsakė, kad negalįs, nes pini
gų neturįs. Nors tuomet jis, 
kaip sakiau, turėjo apie 30,- 
000 dolerių. Vienok jo tas 
pasakymas dabar jau išsipildė. 
Visus pinigus prašvilpė ir da
bar jau nieko neturi, pas kitą 
dirba. * * * *

Liepos 26 d. pas vieną lie
tuvį užėjo žmogelis į krautu
vę įr pradėjo skūstis, kad la
bai galvą skauda. Krautuvi
ninkas pradėjo jieškoti selce- 
rio, bet kada su juomi atsi
suko, tai pamatė, kad tas li
gonis laiko revolverį atkišęs ir 
liepia rankas augštyn pakelti. 
Pasiėmęs $60, dar tuomi ne
pasitenkino, pradėjo daugiau 
reikalauti. Tuomet krautuvi-j 
ninkas parodė smulkius,, ku-į 
riuos užpuolikas pradėjo1 ran-1 
kioti, o krautuvininkas smuko 
per duris į valgomąjį kamba
rį. Užpuolikas paleido tris šū
vius į duris, bet dar laimė, 
kad nepataikė. Paskui išėjo j 
savais keliais.

* * *

Piknikas
d., seredoj,
Todėl visos 

organizacijos

žinome, kad kapi- 
p arti jos .rinkimų 
išleidžia didžiau- 
sumas. Todėl mes, 
privalome parem-

Nepaprastas
Rugpjūčio 15 

mainierių šventė, 
darbininkiškos
šioj apielinkėj rengia pikniką 
Valley VieW Parke. Pelnas 
nuo šio pikniko bus skiriamas 
A.D. (K.) P. rinkimų kampa
nijai. Mes 
talistinės 
kampanijai 
sias pinigų 
darbininkai,
ti ir savo klasės statomus kan
didatus.

Programa bus puiki. Apart 
dailės programos, bus vienas 
geriausių kalbėtojų, Albert 
Weisbord, kuris vede Passaic 
darbininkų streiką. Dalyvąus 
pionieriai ir jie parodys, k'ą 
gali.

Todėl visi ir visos privalo 
būti šiame piknike.

Rengėjai.

Streikuojantiems ir Badau
jantiems Mainieriams 

Piknikas
7 distrikto mainierių loka- 

lai surengė pikniką Lakewood
Pas tūlą bučerį vieną rytą Pai'k ir plačiai išgarsino, kad

užėjo kolektorius. Bučeris bu
vo išvažiavęs, o jo žmona lau
ke gatvę šlavė. Kolektorius 
priėjo prie kasos ir pradėjo 
pinigus imti. Savininkė sušu
ko, kad čia ne jam priklauso, 
bet kolektorius liepė užsidaryt 
burną, pasiėmė kiek ten rado 
.ir nuėjo.

Pittsburghietis Second.

LAWRENCE, MASS
su

bus piknikas del streikuojan
čių manierių naudos. Dauge
lis mainierių nusitarė dalyvau
ti tame piknike ir duoti vie
nokią ar kitokią paramą strei- 
kieriams. Ne tik 7 distrikto 
viršininkai išėjo prieš rengia
mą pikniką, ..bet ir 9 
Goldens ir Strambo, 
zidentaš, atvirai per 
listinę spaudą, vedė 
agitaciją, kad mainieriai neda
lyvautų tame piknike, net ir 
gązdinimų griebėsi, kad bus 
areštuojami kalbėtojai.

Labai gerai, kad distrikto 
viršininkai taip pasielgė, nes 
jie dar aiškiau pasirodė, kam 
jie tarnauja ir keno reikalus 
gina. Jiems nerūpi streikuo
jančių mainierių padėtis, nei
gi Mainierių Unija. Jiems tik 
rūpi kuo daugiausia pasiimti 
sau algų ir turėti šiltas viete
les. Kiek teko sužinoti, tai iš 
9 distrikto vos tik paaukojo 
apie $70 del streikierių, kuo
met ižde ttfri daugiau $100,- 
000. Distrikto prezidentas 
nusipirko krepšį ir iš iždo už
mokėjo virš $20. Jiems mai
nierių padėtis neapeina.

Kokios pasekmės bus pik
nike, teks vėliaus pakalbėti. 
Tik tiek reikia pasakyti, kad 
žmonių bus gana daug.

Minėtuose distriktuose eina 
smarkus bruzdėjimas už or
ganizavimą naujos unijos. Ir

distrikto 
vice-per- 
kapita- 
šlykščią

Apsivedė Drg. J. Šleivis 
Dr-ge J. Kaupinięne.

Rugpjūčio 4 ir 5, subatoj ir 
nedėlioj, ant drg. L čulados 
ūkio, Lawrencaus priemiestyj 
Methuen, buvo laikomos iškil
mingos vestuvės civiliu šliubu 
susirišusių drg. J. šleivio su 
dr-ge J. Kaupiniene. Jauna
vedžių giminėmis ir artimais 
draugais buvo pripildyti visi 
draugo I. čulados stubos 
kambariai. Vestuvių dalyviai 
veik visi buvo laisvamaniai, 
daugumoj radikalai. Iškilmės 
buvo labai linksmos ir drau
giškos. Retai kur toks dide
lis svečių būrys praleidžia ir 
.užbaigia vestuves taip tvar
kiai ir taikiai, kaip tapo pra
leistos ir užbaigtos šios vestu
vės. Tai buvo kultūringų žmo
nių sueiga.

Jaunavedžiai buvo abu naš
liai. Abu yra vedę gražų ir galima tikėtis neblogų pasek- 
taikų šeimyninį gyvenimą.! mių. Jau dabar turėtų būti 
Anot tūlų žmonių, gal tik toh užvedamos diskusijos lokaluo- 
del ir mirtis įsibriovė dar į vi- se ir renkami delegatai į na
šai jaunų porų gyvenimą. žiū- cionalę konvenciją, kur bus 
rint į jaunavedžių praeitį, ne- padėtas pamatas naujai uni- 
lieka vietos abejonėms apie jai. Tad visi smarkiai dirb- 

ū’ kime.jųjų laimę ateityj, 
šiuo sykiu sugebės 
pavyzdį tvarkaus ir 
šeimyninio gyvenimo.
jųjų vestuvėse dalyvavę gimi-|kiau. Pradžioje 
nes ir draugai jiems to nuo- kad jau pikniką 
širdžiai linki.

Jie 
parodyt 
taikaus
Ir visi nias reikia stengtis rašyti aiš- 

kalbama, 
surengė, o 

■ paskui sakoma, kad dar pik- 
Jaunavedė turi apie 17 me- nikaš bus. Tuo tarpu datos

. » »r nepasakoma. Iš tokių raštų
skaitytojai mažai ką supranta.

Mainierys.
Nuo red.— Rašant tokias ži-

tų amžiaus pilną gyvumo i 
sugabumo sūnų, o jaunavedis 
—skaisčią, it rožę, jau prade
dančią bręsti dukterį. Visi ke
turi sudaro puikią šeimynėlę.

Kadangi draugai šleivi ai per 
ilgą metų eilę buvo ir yra ra
dikalais, tai jie ir savo vestu
ves apvainikavo nors maža 
kolekta paramai dabar besi
tęsiančių darbininkų kovų.

ru

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
prie pirmeiviškų žmonių, nes 
aš ten matau teisybę.”

Po 1913 metų pirmeiviais 
skaitėsi socialistai. Reikia pa
sakyti, kąd tada šiokis tokis 
socialistinis veikimas buvo ir 
kriaučių 54-tam lokale. Net 
J. Augimas save mėgdavo va
dinti socialistu, nors jis juom 
nebuvo. Bet šiek tiek laisves
ni žmonės, neva tai socialis- 
taudami, tada vadovavo kriau
čius Brooklyne.

Karas 1914 metų lyg su
drumstė Amerikos lietuvius, 
kad po jo gal viena ar kita 
tauta turės laisvę, neprigulmy
bę. O kada Amerika prieša-

ardy-

9 v.
pa-

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Pavalgias Ha malonu Miti, pasi
šnekučiuoti tu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—SykĮ atsilankę, persitik
rinai t.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARCIUKIENC 

Savininke

JL Mikodukas.

MARCY BATHS
Naujoviškiauaia To* Rūšie* įstaiga Brooklyne

VYRAMS

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

DARBININKE STOK Į TIKRĄ KOVĄ

5

iAtiAfiniinitAiiAii/w *ai vm tm yw tno yw yy tni v c

SMALINIAI PATRIOTAI
SUMUŠĖ KOMUNISTŲ 
KALBĖTOJUS

ŠV. KAZIMIERO IR JUOZA
PO DR-STĖS PEREITAS IR 
BŪSIMAS PIKNIKAS.

Iš vyrų 
Citavice,

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

I

1

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s Įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir ° su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu: 
STOKES

užmirš gana ilgai, kaipo tei
singą ir veiklų žmogų kfi.au- 
čiuose. Didesniam pagerbi
mui mirusiojo, lokalo pildomo
ji taryba, vardu lokalo, nu
pirko puikų raudonų rožių 
vainiką.

Šv. Kazimiero ir Juozapo 
draugystė laikė pikniką liepos 
15 d. Dexter Parke, Woodha
ven, L. L, į kurį atsilankė virš 
tūkstančio svečių. Draugystės 
buvo \paskirta išlaimėjimui 
$5,— $2.50 auksinis vyrams ir 
tiek pat moterims, 
laimėjo Antanas
107-20 104th St., Richmond
Hill, o iš moterų laimėjo Ma
rė Schneiderienė, 7016 68th 
St., Glendale, L. I.

Buvo gražus oras; visi man-
kyje su Wilsonu įstojo į ka- dagiai apsiėjo ir visi buvo už-
lą, tada lietuviški svirpliai 
pradėjo savo muziką, kad 
pirktų lietuviai bonus, kad ei
tų į karą ir t.t. Tas patrio
tinis dvokis neaplenkė nei lie
tuvių * kriaučių 54 skyriaus. 
Daugelis pradėjo agituoti, kad 
skyrius, kiek turįs pinigų, pa
vestų karo dievui už Lietuvos 
neprigulmybę. Tam pasi brė
žimui kairesni darbininkai pa
stojo kelią. J. Vedegys irgi 
piktinosi savo draugais kata
likais, kad tie trukšmauja ir 
nori kuo daugiausia iš lokalo 
pinigų išgauti visokioms “lais
vės” paskoloms.

Rusų revoliucija labai at
spindėjo į viso pasaulio darbi
ninkus, neaplenkė nei Ameri
kos; pasidalinta į du frontu: 

‘ vieni su kairiaisiais, komunis 
tais, kiti su katalikais, tauti
ninkais ir dešiniaisiais socia
listais. Tai buvo 1919 metų 
laikotarpis. J. Vedegys tada 
smarkiai bardavo, kad čia po
litikuojama, o nesirūpinama 
unijos gerove. Jo nuomone, 
politika nieko neturinti bend
ro su ekonomika. (Tai, žino
ma, klaida.— J. M.) Taip 
daugelis tada manė ir dabar 
tebemano, o ypatingai tie, ku
rie yra politikieriai, tik dang
stosi, kad nereikią Čia 
kriaučius' politikos.

Kas liečia Ve.degį, tas 
visa siela sau persistatė, 
unijose viskas būtų gera, 
gu politikos nebūtų: susirinki
muose nariai rimtai elgtųsi, 
karštų ginčų nebūtų ir, taip 
sakant, eitų, kaip aliejum pa
tepta. Bet tas jo manymas 
subyrėjo į dulkes 1923 metais.' 
Pamatė jis, kad unijos vadai 
turėtų ginti darbininkus, o da
ro atbulai. Tada J. Vedegys 
ateina ir pristoja prie kriau
čių skyriaus Darbo Unijų Švie
timo Lygos.

Mūsų lokalo 
vis frakcijinės 
tryri ir aštryn, 
pa išrinktu, rodos, 1924 ar 5 
metais pirmininku ant lygio- | 
čių tikieto. Reikia pasakyti, j 
kad dešinieji nedrįsdavo J. 
Vedegio kabinti, kaipo žmo
gaus, kuris į dalykus žiūrėda
vo sąžiningai. ’ >

Po to ir dar antrą ar ir 
trečią kartą tampa J. Vede
gys išrinktas lokalo pirminin
ku. Bet sykį jis man skun
džiasi, sako: “Ar žinai, kad 
už mano veikimą kriaučių 
tarpe lietuviški kontraktoriai 
padėjo mane aut juodo listo 
(sąrašo)i Kur nueinu, tai net 
neduoda nei prie mašinos at
sisėsti. O kurs del svieto akių I 
leidžia, tai tik išsiuvai iki su- 
batai, ir eik kitur.
kas bus daryti.”

Aš jam patariau 
su lokalo komitetu 
kontraktorių tokį sabotažą pa 
daryt griežtą žingsnį; Sako 
“Nieks neišeis; 
senka, o produkcija

SodališUi Užgyrė Kelloggb 
Planą

Brussels, Belgija. — Čia 
Antrojo Internacionalo kon
gresas užgyrė Kelloggo 
v‘anti-karinį” planą.

pas

su 
kad 
jei-

ganėdinti.
Dabar rengia antrą pikniką, 

rugpjūčio 25 d., subatoj po 
pietų, Kl.aščiaus parke, Mas- 
pethe, L. 1. Nuoširdžiai už
prašo visus “Laisvės” skaito- 
tojus atsilankyti.

Jurgis Adominas,

Areštavo Drg. Rebecca Grecht
Amerikos užsieninių karų 

veteranai (buvusieji kareiviai) 
iš savo John J. Dwyer’io sto
ties užpuolė Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kalbėtojus 
Astorijoj, b. L, ties Jamaica 
ir Stenway Avenues; gyvuliš
kai sumušė d. Abe Harfieldą, 
komunistų kandidatą į N. Y. 
valstijos seimą nuo pirmo, 
Queens, distrikto, ir, pasišau
kę policiją, areštavo d. Rebe
cca Grechtaitę, komunistų 
kandidatę į N. Y. seimą nuo 
penkto, Bronx, distrikto. Ji 
pastatyta po $500 kaucijos iki 
tfeismo.

Nors prakalbos buvo kuo 
ramiausia ir tvarkingiausia 
pradėtos, tačiaus smaliniai pa
triotai kaltina d. Rebecca 
Grecht’aitę “už netvarkų pa
sielgimą ir už ramybės 
mą”.

Užpuolimas prasidėjo 
vakare, vos ėmus kalbėt 
Padgugui. Gangsteriai iš 
John J. Dwyer’io veteranų 
punkto, pripuolę, numetė kal
bėtoją nuo platformos. Nu
mestojo vietą tuojaus užėmė 
Grecht’aitė ir Harfieldas, už- 
šokdami ant platformos. Įsiu
tę del to veteranai nusitvėrė 
Harfieldą ir žvėriškai jį su
mušė.

Tas užpuolimas buvo suor
ganizuotas su policijos žinia 
ir pritarimu. Ura-patriotiniai 
veteranai negalėjo pakęst ko
munistų kalbėtojų, kurie nu
rodinėjo klausytojams, kaip 
demokratų kandidatas į pre
zidentus Smithas berhauja ka
pitalistams prieš darbininkus 
ir .kaip jis, yrasusirišęs su pa-i 
švink-usiu ; demokratų ' ' lizdu 
Tammany Hall, kuris yra pa
garsėjęs visoje šalyje savo 
suktybėmis, žulikystėmis ir 
graftu.

Tel.

LIETUVIS

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

HETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rišig Švieži: Valgiai, GamiiaBU Lietuviško 

ir Amerikoniško Stiliam

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

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

Būkite Savystovū*—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
iidirbimų karus j 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 žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniku, 
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

Telephone, Stagg 8326
9745

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai, 

naktis®

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomis 
Eubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

M

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
------- :----- :-----------------------ORDER BLANK:________1_______________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visaia nurodymais, kaip vaYtoti.

Vardas_
No.______

Miestas_
Miestas_

I
JJ

iVardas ir pavarde

Antrašas

Užsiėmimas
Nežinia

bė-

Automobile Mokykla
PIRTIS 

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarhinkais

ne
it 0

pasitarti
ir prieš

) 

po 1923 metų 
kovos eina aš- 
Vedegys Įam

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

♦

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

(Komunistų) Partiją
------- St. ir Ave.
__ State-
_  State-

jau spėkos 
iškelta 

tiek, kad aš suprantu, jog 
su tas Vedegys, ką buvau 
ar 15 metų <atgal.”

Vadinas, prispirtas prie
dos, J. Vedegys stojo į kriau
čių bizr|į; kaipo žmogus iš 
prigimties ne tam skirtas, su
bankrutavo. Dabar kurį laiką 
jis dirbo prie kriaučių, ir 
kriaučių lokalas, dar vos po
rą mėnesių atgal, paliuosavo 
jį nuo savaitinių 'duoĮ<Jiii mo
kėjimo, •kai c.žmogus ;jau', baigė, 
savo gy^ehįrĄą.N' ’ ■

Bet k ri kilčiai i J.'? V^clegį v. ne-f

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

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

tSl"' 1
E/ 1 Mt 1 .‘AX

Praktikos painokos išardyt, sutai- 
x syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoterio-MecIfaniko.. 
kurj veda lietuvių ir anglų .’kalboj. 
gerai žinomas ir per 16 jnfetų. pri
tyręs instruktorius L. TIKNĖVI- 
ČIUS. Mokykla' ątdala puo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r.-iki 1 v.
NEW YORK AUTO ŠCIIOOL 
228-^2n<RAv^\ro^'14(h.;^‘.l^^į,

k ♦.ūv'

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
PYTPAI Laikę bedarbės pirties kaina nupigintą iki CD Czinlii 

Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'.<Jv VvIllĮį
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška PirĮis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

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

DRUSKINIU VANDENIU
—————q Panedėliais' nuo 12-tos 

valandos dieną per visą 
naktį 

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

nakties >
Trys gariniai kambariai delei iŠsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, opngas miegojimui kambarys; 
taip> pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu

,29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Dėbevoise Sts
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y

Telefonas: Pulaski 1090
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Puslapis šeštas Subata, Rugpjūčio 11? 1928

VIETOS ŽINIOS
ŠIANDIE IR RYTOJ—“TAG MENININKŲ PIKNIKAS 
DAYS”, PARĖMIMUI 
CHINIJOS UNIJŲ Klausti, kur sueisime nedė

lioj, 12 d. rugpjūčio, nėra jo
kio reikalo. “Laisvė'” pilna 
žinių, kad įvyks 
Trečio Apskričio 
Klaščiaus Parke, 
vai. po pietų.

Nors mes tikimės matyti vi
sus draugus, drauges ir pažįs
tamus šiame piknike, vienok 
kviečiam atsilankyti ir parem
ti pirmutinį parengimą, kuris 
rengiamas gana geriems tiks
lams, tai yra išleidimui dainų 
ir scenišku veikalu.

Piknikas įvyks, nepaisant, 
jeigu ir lietus lytų. Bus gera 

i programa — dainuos

Šiandie, subatoj, ir rytoj, 
nedėlioj, yra paskirta “Tag 
Days” naudai Chinijos darbo 
unijų. Tomis dienomis bus 
renkama po visą Ameriką au
kos sušelpimui Chinų darbi
ninkų organizacijų ; su tam ti
kromis dėžutėmis bus kolek- 
tuojamą gatvėse ir einama per 
namus. Ir tai ne tik Ameri
koj, bet ir visame pasaulyje 
per tas dvi dienas sąmoningi 
darbininkai patys aukos ir iš 
kitų žmonių rinks piniginę pa
ramą Chinijos darbo unijoms, 
kurias budeliuoja naujoji, va-Į dainų 
dinamoji tautinė (nacionalis- Sietyno' ir Aido chorai, 
tinė) valdžia.

Brooklyno ir New Yorko anos pusės Hudsono upės. At- 
lietuviai darbininkai turi šią važiuokite, 
subatą ir nedėlią atvykt į į kada nors atsilyginsime. 
“Laisvės“ administracijos ras- Brooklyniečiai, neužmirškit! 
tinę, po num. 46 Ten Eyck St.,; Mes visus kviečiam piknikam 
kampas Lorimer St., ir pasi-į 
imt dėžutes aukų rinkimui į 
tam idėjiniam reikalui. “Lais-j 
vės“ ofise_ bus žmogus, kuris ! TĖMYKIT, LYRIEČIAI! 
užrašys vardus draugų, iman-j 
čių dėžutes kolektavimui.

- Per pirmesnes 
įvairiems 
tikslams,

menininkų 
piknikas, 

Pradžia

Tuo būdu, abidvi kompanijos 
bus suvienytos ir spėjama, 
kad liks pabranginta gazas ir 
elektra, ypač smulkesniems 
naudotojams. Buvo tiek ir 
tiek piliečių protestų prieš 
tųdviejų kompanijų susivieni
jimą; bet miestinė Publikos 
Aptarnavimo Komisija ne
kreipė domės į protestus.
MiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiM

I SPORTAS I
1 KOJAC SUMUŠĖ

OLIMPIADOS REKORDĄ

Rugpjūčio mėn. 9 d. Amster
dame, Olandijoj, amerikiečiai 
plaukikai sumušė tris rekordus 
Olimpiados plaukimo rungtynė
se.

George Kojac, New
Boys’ Kliubo 
100 metrų
stroke” finalą per 
dalydamas naują 
kordą.

Walter Laufer 
buvo antras; Paul Wyatt iš
Uniontown, Pa.,—trečias; Japo
nijos plaukikas Iriye—ketvirtas; 
Vokietijos plaukikas Kuppers

Į—penktas, o Anglijos plaukikas

narys, 
plaukimo 

1:08 
pasaulinį

Yorko 
laimėjo 
“back- 

1-5, pa- 
re-

Laukiam dau£ svečių ir iš

draugai; mes jums

Įžanga 50 centų.
N.

pe-, Daugelis jūsų nebuvote 
į eitose praktikose. Tai ar ži- 

darbininkiškiemsjnote, kad Lyros Choras nuta- 
pasižymėjo aukųįrg busais išvažiuot šį nedėl- 

rinkimu jaunuolės mergaitės,: djenj, augusto-rugpjūčio 12 d., 
nors tame darbe dalyvavusio-; 7 valanda ryta, nuo “Laisvės”
ji ir suaugusieji vyrai ir mo-lgvetaings; 46’ Ten Eyck St., 
terys bei merginos atliko sa- kampas Lorimer St., du bloku 
vo pareigą. _ nuo Grand St., paeinant lin-

Tikimasi, kad ir šį kartą kui Broadway. Taigi visi, ku- 
pasi ženklins veiklumu jaunuo-|rie padavėte vardus, ir kurie 

būkit# toj 
vienas, lygiai 
ryte minėtoj

lės ir jaunuoliai; tačiaus ir; dar nepadavėte, 
suaugesni darbininkai turėtų ■ vįetoj visi, kaip 
suprast savo uždavinį ir šian-|pUSg p0 § vap 
die ir rytoj padirbėt tam tarp- vietoj.

i judėjimo 
Chinijos

tautinio darbininkų 
reikalui—parėmimui 
darbininkų judėjimo.

Kitos stotys, kur 
gaut kolektavimo 
yra:

New Yorke —
Center, 26—28 Union Square;
Progressive Workers Club, 
101 West 27th St.; Committee 
to Aid the Chinese Trade; 
Unions, 96 Fifth Ave.

Brooklyne: 154 Watkins St.,| 
29 Graham Ave.; Coney 
land. 2901 Mermaid Avenue, 
Brighton: 227 Brighton Beach.

užsisukti bu-
kad jis jus

galima 
dėžutes,

Workers

Nepamirškite
Ginantį laikrodį, 
prikeltų.

Nors ir lytų, vis tiek važiuo
sime į Union City, Conn.; ten 
Linden Parke yra dvi didelės 
svetainės: viena žieminė dide
lė svetainė, kur koricertus lai
ko; kita vasarinė—piknikams; 
taipgi turi pastogę. Todėl lie- 

' tus nieko mums neužkenktų.
J. S.

Is" PINIGDIRBIAI IŠLEIDO 
$250,000 FALŠYVŲ 
BUMAŠKŲ

JUOZAPO VEDEGIO 
MIRTIS IR TRUMPAS JO 
GYVENIMO APRAŠYMAS.

Bronxe, po num. 1,165

iš Worcester, 
laimėjo antrą

Didžiausią

te (lietuvaitė) 
Mass. Olandija 
vietą.

Argentina Turi
Boksininkų Reprezentaciją

Nei viena valstybė neturi 
saulinėj Olimpiadoj tiek boksi
ninkų, kiek jų turi Argentina, 
Pietų Amerikos respublika.

Rugpjūčio mėn. 9 d. pirmo
sios poros bokso rungtynėse, 
Argentinos pusiau vidutinio 
svorio boksininkas, įėjo į pusiau 
finalistus laimėdamas teisėjų 
sprendimą rungtynėse su Olan
dijos boksininku Bloomers.

lengvojo svorio bok- 
Cavagnoli nugalėjo 

boksininką Gaona.

Atletai Iki Šiol

Italijos 
sininkas 
Meksikos

pa-

te-

iš Chi cages

GREAT NECK, N. Y.
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 84 

kuopos susirinkimas bus panedėlyj, 
13 rugpjūčio,. J. Tankaus svetainėj, 
8 vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
atsiveskit nepriklausančių draugų 
prirašyti.
(191—192) Komitetas

WILKES BARRE, PA.

Juozapas Vedegys gimė 
1873 metais, o pasimirė au
gusio 6 d., 1928 m., Brookly- 
ne, vos pergyvenęs 55 metus. 
J. Vedegys iš Lietuvos paėjo 
iš Puniškio kaimo, Svetušino 
valsčiaus—tikras kapsas, su
valkietis. Buvo vedęs iš Lie
tuvos, ir atvyko į šią šalį lai
mės jieškoti 1904 metais. Pa
liko savo žmoną Marcelę, su 
kuria labai gražiai sugyveno 
iki pat karsto lentos; paliko 
ir tris dukteris: Mortą, Aleną 
ir Broniutę ir sūnų Antaną; 
taip pat paliko vieną bro
lį Amerikoje ir seserį Lietu
voje.

Kaipo katalikas, J. Vedegys 
tapo palaidotas šv. Jono ka
pinyne augusto 9 d.

Kas liečia J. Vedegį ir jo 
gyvenimą, tai reikia tarti ke
letą žodžių, plačiau, nes J. 
Vedegys, reikia pasakyti, bu
vo tipingas žmogus kriaučių 
54-tam skyriuje.
suvirŠ metų 54 skyriaus buvo1 
pirmininku, o pildomajam lo- 
kalo komitete, tai kaip atva
žiavo iš .Lietuvos, tai jis ten 
buvo ir veikė, kovodamas už 
darbininkus prieš lietuviškus 
darbdavius.

Man kartu teko veikti su 
Vedegiu kriaučių lokale gana 
daug. Aš dar jaunas at
keliavau 1910 metais į Ameri
ką, o jau Vedegys buvo stam
boka figūra mūsų kriaučiuose. 
Man pradėjus nuo 1913 metų 
įsitraukti į kriaučių veikimą, 
tekdavo bendrai rišti klausi
mus, dalintis mintimis apie bė
gamus reikalus. J. Vedegys 
išsireikšdavo: “Aš esu kata
likas, Aš epu pet bažnyčios ko
lektorius, bet esu prisirišęs

(Tąsa ant 5 pusi.)

Ful
ton Ave., suimta penki pinig
dirbiai : keturi vyrai ir viena 
moteris. Jie rūgštimis nu
plaudavo dažus nuo dolerinių 
ir ant jų spausdindavo $20 
bumaškas, kurios taip gabiai 
buvo suklastuotos, kad jas 
ir bankai ėmė, kaip tikrus pi
nigus. Svarbiausia, tai kad 
buvo naudojama tikra pinigi
nė popiera su įdirbtais šilko 
siūleliais.

Tariamas tų pinigdirbių va
das Michael arba Marco Mas- 
lek pastatytas po $50,000 
kaucijos; o jo bendrai Joseph 
Opilič, įso Obrodovič, Peter 
Martin (kitaip Peter Weiss) 
padėti po $25,000 kaucijos 
kiekvienas; Weisso gi pati — 
po $2,500.

Maslekas su kitais pernai 
Chicagoj iškišęs $250,000 fal- 
šyvų pinigų.

Kalbamieji pinigdirbiai, 
sprendžiant iš pavardžių, yra 
lenkai bei kitos slavų tautos 
žmonės.

Anie norą i LIETUVIV DARBIEČIŲ Apie P°^IBRANDUOLIO F 5
SUSIRINKIMAS.

d.Sekantį pirmadienį, 
rugpjūčio, įvyks susirinkimas 
lietuvių darbiečių branduolio 

name. Pradžia 
Visi priklau- 

šio branduolio

F 5, “Laisvės“ 
8 vai. vakare, 
santieji prie 
Darbininkų Partijos nariai tu
rite 
mą.

būtinai ateiti į susirinki-

Sekr. J. Siurba. 
(191—192)

SUVIENIJAMA GAZO IR 
ELEKTROS KOMPANIJOS

Valdiškoji Publikos Aptar
navimo Komisija užgyrė pla
ną New Yorko Gazo Kompa
nijos, kuri perka Brooklyno 
Edison Elektros Kompaniją.

Tel., Stagg 7057Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoz.a 

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
madieniais tik sulyg sutarties.

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
Visuomenės Atydai.

Scredoje, Augusto 15 d. šių metų 
kada anglies kasyklos bus uždarytos 
ir darbininkai nedirbs del kokios tai 
katalikiškos šventes, tai progresyviai i 
darbininkai irgi turės savo šventę. 
Turės didelį pikniką ant Valley View 
Park, Inkerman, Pa. Minėtą pikni
ką rengia A.D.P. vietinis subdistrik- 
tas ir suvienytos darbininkų organi
zacijos.

Piknikas bus tarptautinis ir gana 
įvairus: Pribus vietiniai South Sla
vai ir atgabens vežimą ar daugiau 
šviežios avienos, o kam teko ragauti 
jųjų “išrėžytos” avienos, tie žino, 
kokio skanaus valgio galima bus 
gauti. Taipgi neatsiliks ir Italai su j 
savo roast pork ir spagetti. Prie ( 
to bus ir kitokių užkandžių: sandvi
čių, ice cream ir visokios rūšies šal
tų gėrimų.

Bus keletas gerų kalbėtojų ir gera 
muzika; vaikai žais įvairius žaislus, 
kuriuos vadovaus Pioneers ir Jaunų 
Darbininkų Lygos nariai. Lietuvių 
Aido choras sudainuos keletą dai
nelių. Kiekvienas darbininkas ir dar- 
biininke būtinai turi jame būti, nes 
kurie nebūsite', vėliaus gailėsitės. 
Įžanga į parką tiktai 15c. ypatai.

Margaret.
(190—192)

CASTON ROPSEVICH
RAP. KRUCH’AS

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 88 Grand St.) 
MASPETH, U I.

Lietuvos 
Olimpiados Rungtynėse 
Nepasirodė

Kiek jūsų korespondentui
ko patirti, Lietuvos Sporto Lyga 
pasiuntė pasaulinės Olimpiados 
centro komitetui užregistruotus 
lapus apie dalyvavimą Lietuvos 
sportininkų lengvojoj ir sunkio
joj atletikoj. Lietuvos sporti
ninkai dalyvausią dviračio, bok
so ir sunkumų kilnojimo rung
tynėse.

Man asmeniniai, kaipo bokso 
sporto mėgėjui, labiausia rūpi 

Kiek ir 
kuriuos boksninkus Lietuva pa
siuntė į Amsterdamą, iki šiol 
neteko patirti. Tik tiek žinau, 
jog Olimpiados bokso rungtynė
se dalyvaus pasižymėjęs Lietu
vos boksininkas Juozas Vinča, 
kuris per kelias pastarąsias sa
vaites specialiai lavinosi ii* trei- 
niravosi vienoj Francijos bokso 
mokykloj.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Vyi ų 800 metų relay plan- |)0]<sas jr boksininkai.
kimo’ komanda pastatė naują 
Olimpiados rekordą 9:38 8-10 
pirmose bandomose plaukimo 
lenktynėse.

Moterų d00 metrų plaukimo 
komanda pastatė naują Olim
piados rekordą 4 :55 3-5 savo 
pirmose bandomose lenktynėse.

800 metrų “relay” plaukimo 
lenktynėse Japonija buvo antra, 
o Švedija ir Vokietija tapo atri
botos.

Amerikiečių vyrų plaukikų 
komandą sudarė: Paul Samson 
iš Alanson, Mich.; George 
Young; John Weissmuller, Illi
nois Atletikos Kliubo narys, ir 
Austin Clapp iš Hollywood, Cal.

Amerikiečių vyrų plaukikų 
komanda turėjo pirmenybę pet 
visą laiką. Samson’as davė 
Young’ui 6 yardų pirmenybę 
prieš jo artimiausią kompetito
rių, argentinietį Uranga. Ja
ponas Yoneyama nukirto Youn- 
go pirmenybę iki 5 yardų.

Weissmuller’is padidino ame
rikiečių pirmenybę iki 10 yardų 
trečiame “lap”, o japonas Sata 
užėmė antrą vietą. Pradžioje 
paskutinių 200 metrų Clapp’o 
pirmenybė tapo sumažinta ne- 
paprastab smarkiu plaukimu 
japono Takaishi’o, kuris pabai
gė tiktai 4 yardais paskiau jo.

Antram plaukime Kanada 
buvo pirma, perplaukusi nužy
mėtą tolumą per 9 minutes 55 
sekundes, o Didžioji Britanija 
antra. Francija, Olandija ir 
Belgija tapo atribotos.

Vengrija laimėjo trečias 
plaukimo lenktynes, perplauk
dama 
9:46.6, 
vietą.
ji, bet 
lay’o“ 
kuota.

800 metrų “relay” per 
o Japonija gavo antrą 
Vokietija pabaigė trečio- 
delei netaisyklingo “re- 
kontakto tapo diskvalifi-

Ir Lietuvaitė Dalyvavo 
Plaukimo Lenktynėse

Olimpiados plaukimo rungty
nių rekordą sulaužusią ameri
kiečių moterų plaukikių koman
dą sudarė sekamos panelės: 
Adelaide Lambert iš New Yor
ko; Josephine McKim iš New 
Yorko; Susan Laird iš Home
stead, Pa., ir Albina Osipavičiu-

RIVERSIDE, N. J.
ALDLD. 142 kuopos Jaunų Pionie

rių Grupe rengia smagų pikniką ne
dėlioj, 19 rugpjūčio, ant Plunkos 
Farmos, Cambridge, N. J. Gerbiami 
vietos ir apielinkės lietuviai, žemai
čiai ir kalakutai, visi atsilankykite į 
šį parengimą, nes jaunuolių sureng
tas pasilinksminimas bus įvairesnis 
ir smagesnis už visus buvusius pa
rengimus. Grieš Lyros Choro Or
chestra iš Philadelphijos.

Kviečia Rengėjai.
(189—191)

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MA SPETH, N. Y.
L.D.S.A. 91 kuopos susirinkimas 

bus panedėivj, 13 rugpjūčio, nas d. 
Linonienę. 24 Hamilton PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos nares ateikit, 
yra svarbių reikalu.

Org. K. Linoniene.
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD. 24 kuopos susirinkimas 
bus panedėivj, 13 rugpjūčio, J. Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikite ir naujų 
narių atsiveskit.

Sekr. M. Yuškienė.

PRANEŠIMAI K KITUR
PHILADELPHIA, PA.

A.D.P.L. Frakcijos mėnesinis susi
rinkimas bus panedėlyj. 13 rugpjūčio, 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden 
St., 8 vai. vakare. Visi nariai su
sirinkit laiku.

Org. A.
(191—192)

PHILADELPHIA. PA.
O. V. Bendro Ko^teto suvirin

simas bus seredoi. 15 ruimiūčio, 
liaudies Name, 1214 Snring Garden 
St. Pradžia 8 vai vakare. Visi de
legatai susirinkit laiku.

Komitetas
(191—192)

P.

12 
gi- 

2

CLIFFSIDE, N. J.
Didelis ir Linksmas Piknikas 

Rengia SLA. 70 kuopa, nedėlioj, 
d. Rugpiūčio August), Cliffsidės 
raitėj, Dollytown Road. Pradžia 
vai. po pietų.

Lietuviai ir lietuvaitės! Visus šir
dingai kviečiame pribūti į šį pikniką. 
Bus puiki nrograma ir gera muzika 
šokiams. Bus įvairių sportiškų lenk
tynių: pypkių rūkymas, obuolių val
gymas, begtynės ir 1.1. Atsižymėju
sieji žaisluose gaus dovanas.

P. S. Jei tą nedoldieni lvtų,‘ trti 
piknikas bus sekanti nedėldienj, 19 
ru gp j ūčio. Rengė ja i.

«• TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
Pagelbai Kapitalistinio Karo Kaliniam ir Jų Šeimynom

SUBATOJE, 11 RUGPJUČIO-AUG., 1928
PLEASANT BAY PARK, BRONX

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

ir Užkandžiai
PARKE BUS IMAMI PAVEIKSLAI DEL JUDŽIŲ

Įžanga Rengia International
35 centai Labor Defense
ypatai New Yorko Skyrius.
KELRODIS: Imkite Bronx Park subway ar eleveiterį iki 177th St. 
Tada imkite Unionport car iki pabaigos linijos; iš ten busai veltui 
vežš j parką. ' )

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj biz- 

niškoj vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metu, arba reikalingas partne
ris, nes vienai sunku apsidirbti. Al
si šauki t greitai.

Miss Blanche
475 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(191—196)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas, 

šviesus ir su parankumais kambarys, 
atskiras įėjimas, netoli nuo gatveka- 
rių.

M. Naciunskas
22—64th St. Maspeth, N. Y.

į!91—192) i

PASIRANDAVOJA šviesus ir su pa
rankumais kambarys. Atsišaukit 

po num. 3021 Grand St., I lubos, 
Brooklyn, N. Y.

(190—192)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučemės 

ir grosernės biznį. Partneriu pri
imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)
REIKALINGA dženįtorius, senyvas 

žmogelis, mokantis nors biskį pen- 
tyti; duosiu kambarį ir valgį. Atsi
šaukite greit.

Mrs. Peters,
1001 Eastern Parkway, Brooklyn, 

a® (187—192)

---------- ----------- --------
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 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue •
(Arti Marcy Ave.)

BROOKLYN, N. Y.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

DR. PETERSON’O

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja 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.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

ŽOLIįJ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
, SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.229

Arba siųskite reikalavimus ir 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
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.9

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę. Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie nnmiriiaiį 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligh. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš' Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių^žinčmų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogt] 
Amžių sūki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepipnėlių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

, parsigabenau iš' Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
ir kitokiųx žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunęlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šalmėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų Šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mčlynhj uogų • Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

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

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gaati ir Lietuviilm Trejų Devynerių

(Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514 «




