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Kominterno Kongresas
Plačiai Diskusuoja

Kolonijy Klausimą
MASKVA. — Trečiadienį 

Komunistų Internacionalo 
šešto kongreso trisdešimts 
ketvirtoj sesijoj dar tęsėsi 
diskusijos kolonijų klausi
me. Diskusijose dalyvavo: 
Manaver ir Indoazijos; Fo
kin nuo Jaunųjų Komunis
tų Internacionalo; Tchous- 
teumet iš Chinijos; Ford iš 
Jungtinių Valstijų; Lacer- 
da iš Brazilijos; Schneller 
nuo Jaunųjų Komunistų In
ternacionalo; Paredes iš 
Ecuador; Martinov ir Tra
vin iš Sovietų Sąjungos.

Ford, amerikietis negras, 
pareiškė, kad Amerikos so
cialistai aktyviai remia im-__
perialistų atakų Nicaragu- Buvo nuo vienos firmos iš 
oj. Socialistai, sakė jis, lei
do imperialistų agentui kal
bėti iš socialistų radio per
davimo stoties “Eugene 
Debs” ir ginti Amerikos im
perialistinę politiką Nicara- 
guoj. Negrai ir kolonijų 
gyventojai gali būt paliuo- 
suoti tik po vadovybe Ko
munistų Internacionalo, jis 
pareiškė.

Lacerda kalbėdamas pa
reiškė, kad Lotyniškos A- 
merikos šalys yra pusiau 
kolonijos. Amerikos kapi
talizmas nori išstumti Ang-

• lijos kapitalizmą iš Brazili
jos.

Paredes pareiškė, kad rei
kia kreipti daugiau domės į 
buržuazines, demokratines 
revoliucijas Lotyniškoj A- 
merikoj. Bėgyj pastarųjų 
metų nemažai tos lūšies re
voliucijų įvyko; jas rėmė 
darbininkai ir valstiečiai. 
Darbininkai turi kovoti, 
kad su valstiečiais įgyti va
dovavimą tų revoliucijų.

>t'*"Trišdėšnnlš penktoj šesf- 
joj, po( pietų kalbėjo: Aber- 
derame iš Algerijbs.; Vassi- 
lijevas iš Sovietų Sąjungos; 
Germanetto nuo Raudonojo 
Darbo Unijų Internaciona
lo; Cox iš Anglijos; Marti
nez iš Venezuela; Lu Hai- 
cho iš Chinijos; Mustaphe 
iš Tunis; Ibarola iš Para
guay.

Vassilijevas pareiškė, kad 
Komunistų Internacionalas 
svarbiausią turi domę 
kreipti į Chiniją, Indiją, Ai- 
giptą ir Lotynišką Ameri
ką. Svarbiausia užduotis, 
sakė jis, tai sudrūtinti eg
zistuojančias Komunistų 
Partijas, sudaryti naujas, 
kur reikalinga. Silpnumas 
Komunistų Partijų nekurto
se kolonijose veda prie ten
dencijų sudaryti darbininkų 
ir valstiečių partijas nuoša-, 
liai Komunistų Partijos. 
Komunistų Partija kaipo 
tokia neegzistuoja Indijoj, 
sakė jis, bet keturios darbi
ninkų ir valstiečių partijos 
egzistuoja, kurios vystosi į; 
suvienytą partiją. Komuni
stai veikia tose . partijose, 
sakė jis, bet neturi frakci
jos. Svarbiausia užduotis, 
sakė jis, tai sudaryti Komu
nistų Partiją iš įvairių ko
munistinių grupių ir suda
ryti frakcijas visose darbi
ninkų ir valstiečių organiza
cijose. Svarbiausia užduo
tis Aigipte, sakė jis, tai su
drūtinti Komunistų Partiją, 
suorganizuoti frakcijas 
darbo unijose.
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Darbininkai Visy šalig
Vienykite*! Jfls nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težiu*, o Laimėsite 
Pasaulį!

No. 2Q2 Telephone Stagg 8878 Brooklyn, N. Y., Pętnyčia, Rugpjūčio (Ailg.) 24, 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraščio X

LIETUVOS PREKYBA SU 
SOVIETŲ RUSIJA

KAUNAS.—Lietuvos pre
kyba su Sovietų Sąjunga pa
mažu didėja. Tą didėjimą 
ypač junta kelios didesnės 
gėležies fabrikos. Į Lietu
vą • daugiausia 'įvežami naf
tos produktai ir kai kurios 

’ ‘mašinos.

Užgriebė Japonijos Amunici
ją, Gabenamą Mongolijon

VLADIVOSTOKAS. — 
Čia rugpjūčio 13 d. kontra
bandos keliu buvo atgaben
ta daug amunicijos, ir So
vietų vyriausybė ją konfis
kavo. Amunicija buvo ant 
Japonijos laivo Kahimara.

Mainieriai Aktyviai Rengiasi! Prie Nacio- ęi • • i • ri o •
t -r .. r*, i ° . bi . .r .. Susisiekimas su Sov. Sąjunga

nalės Konvencijos; Būdavo ja Naują Uniją
PITTSBURGH, Pa. — 

Mainierių Nacionalės Kon
vencijos rengimo komitetas 
skelbia, kad kiekviena die- 
na jis gauna pranešimus iš 
įvairių mainierių lokalų, 
kad visur mainieriai akty
viai rengiasi prie naciona
lės konvencijos budavojimui 
naujos mainierių unijos.

Konvencija prasidės rug
sėjo 9 d., Pitssburghe.

Fayette paviete, kuomet 
organizatoriams pavyko 
šiaip taip įsigauti į vieną 
kompanijos miestelį ir kuo-* 

Japonijos provokaciją iš- met pranešė mainieriams 
kėlė į viršų išlaukinės Mon- apie budavojimą naujos u- 
golijos Sovietų valdžia ke- nijos, vietoj žlugusios *Unit- 
lios dienos atgal. ed Mine Workers of Ameri-

Japonijos ir Anglijos lai- ca, tai vienas mainierys iš- 
kraščiai leido paskatos, būk sireiškė: “Visas pasaulis su- 
išlaukinės Mongolijos So- 'kasi, o mes stovime ant yto- 
vietu valdžia sukursčius su- tos.” Už dviejų savaičių 
kilimą vidujinėj Mongolijoj vėliaus tapo suorganizuotas 
ant šiaurvakarinės dalies tvirtas Ipkalas. .Konvenci- 
Mandžūrijos rubežiaus su [jos rengimo komitetas ap
tiksiu įsteigti Sovietų res- laikė trijų atstovų manda- 
publiką vidujinėj Mongoli
joj, kuri randasi po Chini 
jos kontrole.
tuo klausimu, Mandžūrijos 
viršininkai suareštavo Ryti
nio Chinijos Gelžkelio vice
direktorių Lasevič, Sovietų 
Sąjungos pilietį.- - (Mat, tą 
gelžkelį valdo Chinija ir So
vietų Sąjunga. Todėl ir So
vietai turi1 savo direktorių). 

’ Bet dabar paaiški,' kad 
Japonija bando prirengti 
kelią ginkluotai intervenci
jai Mandžūrijoj, kur jos in
teresams gręsia pavojus. Už 
tai ji leidžia tokius provoka
cinius paskatos. .

Osaka miesto adresuota tū
lai firmai Charbine, Man- 
džūrijoj.

Dabar paaiški, kad Japo
nija siuntė tą amuniciją į 
Mongoliją, kad išprovokuoti 
ten sukilimą, idant paskui 
Japonija galėtų pateisinti 
savo intervenciją Mandžū- 
rijoj.

NEW/YORK. — M. G. 
Gurevič, pirmininkas direk
torių tarybos Sov. biznio 
organizacijos Amtorg, pa
skelbė, kad jūu baigiama iš
dirbti planai įsteigimui 
greitu laiku radio telegrafi
nio susisiekimo tarp Jung
tinių Valstijų ir Sovietų Są
jungos. Sakė, nesenai tapo 
padaryta sutartis tarp 
merikos Radio Korporaci-

tus. (
Freęmanj Thompson veda 

organizavimo darbą West 
Virginijoj. Iš West Virgi
nijos bus nemažai delegatų 
nacionalėj konvencijoj.

Mainieriąi West Virgini
joj stoja už būdavo j imą 
naujos unijos.

Nacionalis Mainierių
Konvencijoš Rengimo Ko- jos ir Sovietų Elektro Tech- 
mitetas instruktavo kiek- nikinio Trusto.
vieną distriktą laikyti or- kooperuoti

t konferencijas r ’ ’

lios dienos atgal. ed Mine Workers of Ameri-

tos.” Už dviejų savaičių

Konvenci-

Vaduojantis Anglijos Generolas

RYGOJ MŪŠIS TĘSIASI

RYGA. — Ketvirtadienį 
vėl atsinaujino darbininkų 
susikirtimas su policija ir 
gatvėse tęsiasi mūšis, pa
sak vėlesnių pranešimų.

Valdžia pasirengus pa
skelbti apgulos stovį.

Apart trečiadienį suareš
tuotų 400 darbininkų, dar 
250 suareštuota ketvirtadie
nį.!

Trečiadienį , prasidėjęs 
streikas tarp prieplaukos 
darbininkų. Jie sustreikavę 
protestuodami prieš komu
nistų teisimą Rygos distrik- 
to teisme. Prie jų prisidėjo 
įvairių dirbtuvių, ir gatve- 
karių darbininkai. . Demon
stracijoj dalyvavo . suvirš 
5000 darbininkų. į >

Darbininkai, tąipgi protes
tavo prieš uždarymą radi- 
kališkų darbo unijų. Riau
šės prasidėjo, kuomet poli
cija bandė išdraskyti darbi
ninkų susirinkimus.

40,000 Kriaučių Berlyne 
Rengiasi Streikuoti

BERLYNAS. — Atsisa
kius darbdaviams , pakelti 
algas ant 11 nuošimčių, 40,- 
000 kriaučių Berlyne ren
giasi paskelbti streiką. \

Philadelphia. — Daugelis 
Philadelphijos darbininkų 
rokuoja, kad jie labai “lai
mingi,” jeigu gauna-$25 al
gos į savaitę, čia darbinin
kų algos mažos.

Dirba už Indy Plovėją

R YČO J SUAREŠTUOTA 400 DARBININ
KŲ PROTESTO DEMONSTRACIJOJ "

Susitarta 
technikiniuose 

dalykuose ir pasikeisti pa
tentais ir inžinierystės in
formacijomis tarp abiejų 
organizacijų. Amtorgo 
korporacija taipgi davė di
delį užsakymą Jungtinėse 
Valstijose ant radio įtaisų.

Gurevič sako, kad Sovie- 
'■ tų-Sąjungoj yra 67 radio

ganizacines 
kiekvienam subdistrikte, 
kad galutinai prisirengti 
prie išrinkimo delegatų ir 
prisidėjimo prie naujos uni
jos.

Komitetas taipgi instruk
tavo John Watt dalyvauti 
Ohio mainierių konferenci
joj, Freeman Thompson da- perdavimo stotys; o priim- 
lyvauti Indiana mainierių tuvų naudojama 250,000. 
konferencijoj, o Anthony j 
Minerich—kietos ;
kasėjų trijų distriktų 
ferencijoj.

Gatvėse Įvyko Susikirtimas su Policija; Darbininkai De
monstravo Prieš Uždarymą Radikališku Darbo UnijiĮ^ 

- - - - - -  ' ' Į 
demonstrantai nuvyko į ki- j 
tas miesto dalis ir ten laikė 
susirinkimus, nepaisydami 
policijos.

Valdžios išleistas pa-il 
tvarkymas uždarymui dar- | 
bo unijų buvo ypatingai at- | 
kreiptas prieš tas unija? 
kurios buvo po įtaka komu
nistų ir kairesnių darbinin- i 
kų. Veik visos tos unijos 
buvo vienos iš didžiųjų. Už- \ 
darant darbo unijas, daug 
darbininkų vadų tapo sua
reštuota ir revoliucinė spau
da uždaryta.

(Trečiadienį “Laisvė” per 
telefoną buvo gavus Unitęfl 
Press žinią, kad Kaune įvy
kęs sukilimas. Bet ant ry-

RYGA, Latvija. — Tre 
dienį čia įvyko didelė darbi
ninkų demonstracija prieš 
Latvijos fašistinę valdžią.

Suvirš 5,000 darbininkų 
dalyvavo protesto demonst
racijoj prieš uždarymą ra- 
dikališkų darbo unijų.

Keletas susikirtimų įvyko 
miesto centre. Įvykę susi
šaudymų, bet nei vienas as
muo pavojingai nesužeistas. 
Policija suareštavo apie 400 
demonstrantų. Policija pa
truliuoja miestą.

Šimtai darbininkų apleido 
dirbtuves ir ėjo demonst
ruoti. Buvo sustabdyti gat- 
vekariai.

ųnkon-lSandariečiy Lyderiai Ai-
sidūrė Teisme

Kova prasidėjo, kuomet!tojaus paaiškėjo, kad ta ži- 
policija bandė išardyti de- nia buvo per klaidą sumai- 
monstraciją. Išardžius de- šyta su žinia apie viršmįnė- J 
monstraciją miesto centre, tą įvykį Latvijoj—Rygoj.) ■

10 Sacco-Vanzetti 
Simpatiku Suareštuota

■ fe

KANSAŠ CITY, Kan. - 
Trečiadienį *Shawnee- Parke 
buvo surengtas mitingas 
paminėjimui Sacco-Vanzetti 
nužudymo. Suvirš tūkstan
tis darbininkų dalyvavo. Po
licija suareštavo dešimts as
menų už Sakymą prakalbų 
tame susirinkime, už smer
kimą Amerikos kapitalizmo.

Neužmokėjo Darbininkams 
Algų ’

“Laisvės” skaitytojas pri
siuntė iš Hartfordo laikraš
čių iškarpau, kuripso apra
šoma apie suareštąvimą ir 
nubaudimą sandariečių biz
nierių už nemokėjimą dar
bininkams algų.

Gabrielius Levišauskas, S. 
Ruskevičius ir J. Baker bu
vo .savininkai kepyklos, po 
No. 14 Wolcott St. Jiems 
subankrutavus, ta kepykla 
pateko į “resyverių” ran
kas. Už neapmokėįimą al
gų darbininkams J. Serbe- 

MASKVA. — Trečiadie-Į rickiui, John Selevskiui ir 
nį metinėse sukaktuvėse į 

Sacco-Vanzetti nužudymo, 
Sovietų Sąjungos laikraš
čiai plačiai rašė apie tuos 
darbininkų klasės kanki-

QUEBEC, KANADA. — 
Generolas Charles Henry 
Gough, 59 metų amžiaus, 
kuris turi pasižymėjimo re- 

i kordą Anglijos ir Australi
jos armijose, dirba už indų 
plovėją vietos viešbuty j.

Sakoma, kad jis turėjo 
gerą ir atsakomingą darbą 
New Yorke John Wanama- 
ker Kompanijoj ir Abra
ham & Straus Kompanijoj. 
Bet, atvykęs čia, negalėda
mas susirasti tinkamesnio 
darbo, taip nusigyveno-nusi- 
bankrūtavo, kad buvo pri
verstas susijieškoti papras
čiausią darbą viešbuty j, kad 
išsigelbėjus nuo bado.

Generolas Gough paeina
iš Faversham, Kent, Angli- nius?" Sovietų“spauda"sako, ti po $100 ir iškaščius. 
jos^rAnglijos|armijąjsto- kad pasaulio ..................

'..... niekad neužmirš Amerikos’žymi, kad Levišauskas yra

MASKVOS SPAUDA MI
NI SACCO-VANZETTI

Joseph Selęvskiui, jie tapo 
suareštuoti pereitą antra
dienį. Viso jie buvo skolin
gi $150. Teismas kaltina
muosius nubaudė užsimokė-

Taunton Policija Neleido Gub. Smithas Sako, kad' 
Weisbordui Kalbėt

TAUNTON, Mass.—Vie
tos policijas viršininkas už
draudė ' tekstilės darbiniu-' 
kahis surengti * • prakalbas 
Albert Weisbordui, naciona- 
liąm sekretoriui .Tekstilės 
Dirbtuvių Komitetų. • Pra
kalbos turėjo įvykti trečia
dienį. Jas rengė Tekstilės 
Dirbtuvių Komitetų sky
rius. Buvo rengiamos su 
tikslu suorganizuoti tos or
ganizacijos grupes vietos 
dirbtuvėse. Weisbordas tu
rėjo kalbėti apie nacionalę 
tekstilės darbininkų kon
venciją, kuri įvyks rugsėjo

Jis Nenori Saliūny I
ALBANY, N. Y. 

čiadienį Demokratu Fa* G- !

npše gub. Smithui, kad jis 
nominuotas į' prežidefttus. 
Šinithas pakakę nominacijos 
Sriėmimo prakalbą, pasiža- 
ėdamas ginti kapitalistų 

interesus.
Kadangi jis apšauktas 

“slapiuoju,” tai jis savo pra
kalboj kalbėjo ir apie blai
vybės vyknimą Amerikoj. 
. Jis sakė: “Aš asmeniškai 
tikiu į Aštuonioliktą Prie
dą (prie Amerikos konsti
tucijos), kuris suteiktų

a., i\iewz- ^orKe. . kiekvienai individualei vals-
n • • »r i, • iv. . į. KJ“ Pačiai, tik po užgyrimoSovietai Neleidžia Anglį- visuotinu jos gyventojųį bal- 

. , . ¥ • savimu, teisę, savo nbose
jos Karimam Laivamjo 1883 metais kaipo būbni- 

ninkas; buvo tik ' 14 metų 
amžiaus. Jis ilgus metus 
tarnavo armijoj ir pagalios 
užsitarnavo generolo laips
nį. Gavo medalius už pasi
žymėjimus.

1913 metais jis rezignavo 
iš Anglijos armijos ir įstojo 
į . Australijos armiją. Šu 
Australijos armija tarnavo 
Aigipte ir Francijoj.

r Sugrįžęs atgal į Australi
ją 1919 metais, jis pasitrau
kė iš armijos ir išvyko į 
Jungtines Valstijas.
laiką dirbo New Yorke Wa- 
namaker ir Abraham- 
Straus departmentinėše
krautuvėse. Kiek laiko at
gal atvykęs čia susibankrū- 
tavd. . ■

darbininkai

kapitalistų klasės žmogžu
diško darbo.

Kur Daugiausia Elgetų?

Pasirodo, kad turtingiau
sia elgetomis šalis bene bus 
Indija. Ten per paskutinę, 
parodą Madrase suvažiavo

“Laisvės” skaitytojas pa-

karštas sandariečių lyderis.

Kas Daugiau Suvalgo: Vy
rai ar Moterys?

tiek daug elgetų, kad jie nu-1 kad moterų 
sėdo, vienas šalia kito dvie-1—’1—1—— ™
jų ir pusės angliškų mylių 
ilgumo kelią, einantį, į mies
tą. 1 Dauguma elgetų ture- 

kurie 
padėjo jiems rinkti iš praei
vių aukas.

Tūlą'jo ir pagelbininkus.

Sijonai Išgelbėjo Giyvybę

VIENA. — Į vieną slova
kų mergaitę, kaip praneša 
Vienos laikraščiai, įsimylėjo 
vaikinas. Tačiau mergaitė 
į jį atsinešdavo labai šaltai. 
Dėl to įsižeidęs vaikinas pa
leido į ją kelis šūvius. Mer
gaitė buvb apsivilkusi 9 si
jonais, ir kulka, pailsusi nuo 
didelio darbo, tik sužeidė 
lengvai mergaitės šoną.

Pasiimti Lavonus

I u

Prof. V. H. Moltram savo 
vėliausiai išleistoj knygoj 
“Fiziologija” . - išrodinėja, 

i organizmas 
reikalauja mažiau maisto, 
kaip vyrų, ir gaunamą mai
sto kiekį .suvartojai ekono
miškiau. Tąčiaui 14 - metų 
berniukai ir mergaitės su
valgo tiek,. kiėk > suaugę 
žmonės.

VESTUVES SUIRO DIDŽIAUSIOJ SENSACIJOJ, SUŽINOJUS, 
i KAD “JAUNIKIS” NE VYRAS, BET MOTERIS

VARŠAVA. — Grodne, 
šiaurinėj Lenkijoj, didžiau
sioj sensacijoj suiro vestu
vės vienos lenkės, kuomet 
jaunoji prieš pat šliūbą su
žinojo, kad jos “jaunikis” 
ne vyras, bet moteris. Jau
noji labai pasipiktino tokia 
apgavyste. Ji su džiaugs
mu laukė šliūbo dienos ir 
kaimynams pasakojo, kaip 
ji smagiai gyvens apsive-

dus, bet, pagaliaus, viskas 
nuėjo vėjais.

Mergina, kuri buvo jos 
‘jaunikiu,” buvo > įstojus į 
lenkų armiją vyro vardu ir 
kariavo laike karo .„su Sovie
tų Sąjunga. Jos tikslas bu
vo apsivesti turtingą moterį, 
gauti pinigų, o paskui apsi- 
vedimą panaikinti ir vėl ap
sivesti—tik jau, nebe su 
mergina, bet su vyru. Bęt 
jai tas pląnas; neišdegė.

MASKVA. — Sovietų ži
nių agentūra Tass praneša, 
kad į Anglijoj prašymą per 
Norvegijos atstovybę Mas
kvoj, kad jai būtų; leidžia
ma pasiųsti ’ karinį .< laivą' 
pargabenimui lavonų, žuvu
sių 1 su'Anglijos submąrinu 

'L^55, kuri*nesenai i So Vie tai I z v
‘iškėlė,' Sovietų valdžiai atsa
kė, kad ji negali; sutikti įsiJ 
teisti Anglijos! karihį laivą- 
į Soviėtų teritorijos vande
nis. •’- > ? : > - c

Sovietų " valdžia, tačiau, 
nesipriešintų, jeigu atvyktų 
karinis • laivas- kokios nors 
šalies, su kuria Sovietų-Są
junga palaiko diplomatinius 
santikius. } Sovietai sutiktų 
įsileisti Norvegijos karinį

davinėti alkoholinius gėri
mus, kurie turėtų būti pa
čios valstybės pardavinėja
mi ir ne naudojimui bile ko*- 
kioj viešoj vietoj...... Aš 
neskelbsiu ir neužgirsto jo
kio įstatymo, kuris tiesiogi- 
,niai ar, netiesioginiai leistų i 
;sugrąžinti saliūnus.” u

: LONDONAS

‘ Albanija Paskelbs Savo-
1 Prezidentą Karaliumi

Pranę- j 
šarha, kad Albanijos reakci
onieriai rengiasi paskelbti
savo prezidentą Ahmed Zd- 
gu karalium Scanderbėtg j 
III. Paskelbimo ceremoni
jos atsibusiančios sekantį 
šeštadienį.

Chicago.jsueisu iNurvegiius Karnų . . 1
laiva arba Anglijos prekybi-l ^1 užpuolė du Service 
nį laivą. State Banko pąsiųntimus,

Sovietų kariniai laivai nu- kurie važiavo persamdomukurie važiąvb persamdornu
skandino tą submariną 1919 i automobiliu, ir atėmė $19,
metais, kuomet jis buvo pa
siųstas pagelbėti baltgvar- 
diečiams kariauti prieš bol
ševikus. (

Anglija nutraukė diplo
matinius santikius su So
vietų Sąjunga gegužės mėm, 
1927 metais. , . ;

000.
■ ■ ■ . ■ r"" .„'ssaatef d

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt/ 
Rugsėjo Philadelphijoje.

(Cambridge, N. J.)
16 Rugsėjo, Detroit, Mich.
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DEMOKRATU SMITHO PRAKALBA
Na, tai jau ir demokratų 

partijos kandidatas į prezi
dentus, ,p^ Alfred Smithas, 
atgiedojo savo priėmimo 
nominacijos prakalbą. Kaip 
republikonų Hooveris, taip 
Smithas nužemintai ba^ijo
si ir prižadėjimų nesigailė
jo. Jeigu jis būtiį prezi
dentu, tai įsteigtų Ameriko
je naują gadynę dar nie
kuomet negirdėto pralobi- 
mo. Jis sakė, kad republi- 
konai tik girtis moka, o tik
renybėje gerovės šiandien 
mes neturime. Smithas pri
minė, kad dabar 
4,000,000 bedarbių, 
liūdniausia, girdų, 
nuošimčių korporacijų ir 
biznio įstaigų bėgyje pasta
rųjų kelių metų neturėję 

Ž‘okių pelnų. Todėl Smithas, 
inoma, ne tik darbinin

kams = duotų darbo, bet dar 
padidintų pelnus ir kapita
listams.

Tai veidmaininga Smitho 
rauda apie bedarbius. Jis 
tik nori pasigauti darbinin
kų piliečių balsus. Jam gi 
rūpi tiktai korporacijų- pel
nai. Visą Smitho rinkimų 
kampanija pavesta multimi- 
lionieriams. Antra, , Smi
thas yra New Yorko valsti
jos gubernatorium ,ir, 'visą 
valstijos valdžia yra demo
kratų Hnkose. O ąr čia 
nėra bedarbių? Taip, yra, 
nei kiek nemažiau, kaip ki
tose valstijose.

Todėl mes ir sakome, kad 
bedarbiai ir abelnai darbi
ninkai tiek terūpi Smithui, 
kaip ir Hooveriui. Jie ne
atstovauja darbininkų ir 
negina jų reikalų. Jie bjau-

turime 
o .kas 

kad 40
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Menševikų “ N a u j i ę uos ” 
(rugp. 18 d.) dailina Lenkų 
Pilsudskio fašistinę diktatūrą, 
šitaip apie ją atsiliepdamos:

“Yra faktas, kad diktatūra 
Lenkijoje, dar toli-gražu nėra 
taip aštri, kaip Rusijoje... Len
kijos seimas dar nėra visiškai 
pąnaikintas; spauda Lenkijoje 
dar turi gana laisvės; opozici
ja gali įaikyt sųsirinkirpus ir 
net rengti protesto demonst
racijas prieš valdžią. O kas 
svarbiausia, Lenkijos diktato
riai dar nevartoja mirties bau
smės kovoje su savo priešais.”

riai veidmainiauja, kuomet 
savo prakalbose neva gai
liai verkia už vargdienius.

Toliau Smithasj prižadėjo 
išleisti darbininkąms prie
lankius įstatymus; ir panai
kinti indžionkšinus. Ir čia, 
kaip yla iš maišo, išlindo 
Smitho veidmainystė. Jis 
ėmė ir pasisakė, kad šioje 
srityje jis duotų darbinin
kams tą, ką davė Wilsono 
administracija 1914-1920 
metais. Na, o mes puikiai 
atsimename, kaip demokra
tas Wilsonas vaišino Ameri
kos darbininkus. Atsimena
me 1919 ir 1920 metų gar
sųjį Palmerio terorą ir bai
siuosius areštus. Atsimena
me, kaip policijos ir in- 
džionkšinų pagelba prie 
Wilsono administracijos bu
vo ašarose ir kraujuose pa
skandintas plieno darbinin
kų streikas. Ir štai, dabar 
Smithas žada taip mylėti 
darbininkus, kaip mylėjo 
Wilsonas!

Tik nesusipratę darbinin
kai tikės Hooverio ir Smi- 
tho veidmainingiems priža
dams. Tie, kurie pažįsta 
demokratus ir repūbliko- 
nus, kurie žino, kad Hoove- Laučius ' prapulties 
ris įr Smithas yra agentai valstybei.
Stambiojo - bižftio, J 'atsuks ^jai, kurie sutinka .dirbt nau- 
jięnis nugarą ■ ir’reihk-šūvo s,a.vo šaliai darbą; lygiai 
• . partiją-rOarbiniikų kaip darbjnnikų ir vąl-
ftakh,?Virtiia b- -IaS tan lr -Was . teises.locną
(Komunistų) Partiją ir jos 
kandidatus—Fosterį ir Git- 
lową. ši rinkimų kampani
ja turi būti plačiausios ap- 
švietos vajus. Komunis
tams reikia prieiti prie dar
bo masių su komunistine 
agitacija ir ištraukti jas iš 
po viliugingų demokratų ir 
republikonų vadovybės.

Liberališki Vėjo Malūnai
Amerikoniški 1 i b e r a lai 

spiečiasi aplinkui žurnalus 
“The New Republic” ir 
“The Nation.” Tai žmonės, 
kuriems vardas vėjo malū
nų pilnai atatinka. Tai at
stovai smulkiųjų biznierių 
ir pusivylę profesionalai. 
•Jie nežino patys, ko jie no
ri ir kur jie stovi.

Liberalai nesutinka su 
kapitalistinės sistemos žiau-j 
rumaisųr juos smarkiai kri
tikuoja, bet tuo pačiu lai
kų jie gulęlo galvą už pačią 
kąpitalištinę sistemą^1 Jie 
pilnai sutinka, kad būtų vi
suomenėje klasės, darbinin
kai ir kapitalistai, bet prie
šingi klasių kovai. Vietoj 
kovos už savo būklės page
rinimą, jie ragina darbinin
kus maldąvimo keliu laimė
ti buržuazijos mielaširdys-

ko valstijos gubernatorių 
Smithą ir žadėjo jį remti. 
Bet Smithas* savo rinkimų 
kampanijos vadais paskyrė 
stambiausius, kapitalistus, 
galvas didžiųjų korporacijų. 
Liberalai atšalo, užgeso juo
se entuziazmas už Smithą. 
Ir štai, dabar jie prisimetė 
prie savo prietelių“ socialis- 
tų, su kuriais bendrai padė
jo buržuazijai 1924 metais 

I sudemoralizuoti darbo par
tijos judėjimą. Dabar jie į 
agituoja už socialistų kąn- 
/didatą kunigą Norman Tho
mas. Mano poterių pagel- 
ba dasikasti iki W'ashingto- 
no. ' • •

žuvo, 2 Sužeista Kovoj 
su Plėšikais

Keturi meiai atgal jie įsi
sėdo į LaFolletto vežimų ir 
Žadėjo tuo republikonišku 
žirgu atsidurti Washingto
ne. * Griežčiausiai kovojo 
prieš Darbo Partijos steigi
mą. Ėjo su reakciniais dar
bo unijų vadais ir socialis
tais prieš darbininkų klasės 
nepriklausomą politinį vei- 
įį&L

LaFollettui nepavyko pa
siekti Baltąjį Namą. Libe
ralai įpuolė į desperaciją. 
Paskui pradėjo t an t kelių at- 
sltfklūpę 'garbinti New Yor-

PARRY SOUND, Ont., 
Kanada.—Vienas vyras ta
po užmuštas, o du sužeisti, 
kuomet netoli Čia esamo 
miestelio Waubamik gyven
tojai bandė sugauti tris plė
šikus, kurie bėgo nuo Ka
nados Pacifiko Gelžkelio 
traukinio No. 4 iš Sudbury 
į Parry Sound, apvogę paš
to siuntinių vagoną.

Vienas plėšikas nušovė 
farmerį Jackson. Du kiti 
asmenys tapo peršauti. Vie
nas plėšikas tapo sugautas; 
pas; jį atrasta $1,500. Kiti 
du pabėgo.

Ę>ąr šiemet Ęinųojoj QeguČ;ę§ 
piįsudskiniai tvąrkdariąi ir “so
cialistiniai” milicininkai, tar
naujanti fašizmui, tuo būdu, su
žeidė kelis šimtus darbininkų.— 
Sovietuose gi tą dieną milionai 
darbininkų drąsiai sau iškil
mingai demonstravo, apvaikš
čiodami tarptautinę. proletaria
to šventę po sovietine Vėliava.

Ir, nežiūrint visų grigąitinių, 
širvydinių ir kitų šmeižtingų iš- 
mislų, dar nebuvo tokio atsiti
kimo, kad Sovietuose šaudyt^ į 
streikierius bei; darbininkiškas 
demonstracijas, šiuos žodžius 
berašant atėjo “Pravda” (rugp. 
5 d.) su šitokia žinia:.

Diktatūrų Skirtumas
Besimeilindamos fašistams 

“Naujienos/’ kaip ir visuomet, 
užtepa skirtumą tarp darbinin
kų ir valstiečių diktatūros So
vietuose,-iš vienos pusės, ir fa
šistų diktatūros įvairiose bur
žuazinėse šalyse, iš kitos pusės.

Sovietinė diktatūra atkreipta 
prieš buržuazinius, dvarininkiš- 
kus ir caristinius gaivalus ir 
kontr-revoliucionierius, bety
kančius nugriaut darbo žmonių 
valdžią, o sugrąžint siurbėlių i 
viešpatavimą. j

Fašistinės gi diktatūros tiks
las yra visai priešingas. Ko 
fašizmas siekia, tai sukriušint 
if su šaknimis išraut revoliuci
nį darbininkų judėjimą ir dar 
sunkesniais vergijos pančiais 
prirakint darbininkiją prie iš
naudotojų vežimo.

Sovietų Respublikoj.
Sovietuose—laisvė darbinin

kams ir darbo valstiėčiams, sti
pri proletarinė ranka prieš ne
rimaujančius buržuazinius ir 
caristinius nenaudėlius, bejieš- 

sovietinei 
Visi Sovietų gyven-

Ištaškymas Prieškarinės 
Demonstracijos Varšayoj
Varšavos-komunistai/ atsaky

dami į kariškas socialistų ir at
virų fašistų, provokacijas, pa
šaukė darbininkus liepos 27 d. 
į demonstracijos protesto mi
tingą prieš kurstomą karą. Ka
zimiero Didžiojo aikštėje ūmai 
susirinko tūkstančiai darbinin
kų. Pakalbėjus kiek d r g. Sy- 
pulai apie pilsudskinį smurtą 

i ir apie ruošimąsi į karą prieš 
j Lietuvą ir prieš Sovietus, pri
šoko ginkluoti Pilsudskio žval
gybos agentai; nutraukė kalbė
toją nuo platformos ir sužei
dė; su žvalgybininkais išvien, 
veikė ir socialistinė “milicija;” 
jiems talkon atpleškėjo raita ir 
pėsčia policija; šimtai darbinin
kų liko sutrempta arklių kano
pomis; kitiems šimtams suskal
dyta galvos policinėmis buožė
mis; areštuota keli desėtkai su- 

iš-

Tiktai tie, kurie nenori pana-' 
šios lygybės, kurie trokšta iš
kilt rankpelnių triūsu ir prakai
tu ir neatsisako nuo savo kontr
revoliucinių užmačių, tiktai, tie 
tegauna pajusti stropumą pro
letariato diktatūros.

Fašistinėse šalyse
Visai atvirkščiai dedasi šaly

se, esančiose po fašistine dikta
tūra. Čia—laisvė išnaudoto
jams: fabrikantams, bankinin
kams, dvarininkams, kunigams 
ir buožėms; užtat sunkiausia, 
slogutinė priespauda, ir teroras 
darbininkams, ypač tiems, kurie 
reikalauja naujos tvarkos; ku
rie sako, kad neprivalo vienas 
žmogus išnaudot kito; kurie rei
kalauja tokios atmainos, kad 
šiandieniniai pelnautojai ir lo- 
bininkai būtų sulyginti su “pa
prastais” žmonėmis, kur ponai 
būtų teisiniai sulyginti su dar
bininkais ir taptų produkty
viais, lygiais darbo visuomenės 
nariais.

Kuomet, vadinasi, sovietinė 
proletariato diktatūra yrą prie
monė darbininkų galios išlaiky
mo, visų visuomenės narių ly
ginimo, socializmo vykdymo, 
beeinant linkui komunizmo, tai 
fašistinė diktatūra yra įrankis 
palaikymui išnaudotojų viešpa
tavimo, sudrūtįjįimui skriaudi
kų galios, paturėjimui vis skau
desnės pelnagrobių daromos ne
teisybės prieš darbo minias,

Pilsudskio Fašistų Kruvini 
Daithąi

Grįžtant dabar prie “Naujie
nų” užtarau j amos Lenkų Pil
sudskio diktatūros “laisvių,” 
čia visų pirma akių metasi nuo
latinis smurtas prieš darbinin
kus. > ,

Jeigu Lenkijoj teismai dar 
viešai (r nesmerkia.mirtin, kaip 
kad tvirtina “Naujienos,” už
tat be jokių teismų streikieriai 
yra šaudomi bei terorizuojami.: 
Laike streikų, įvykusių Krako- 
ve, Lo.dzįuje ir kitur, diktato
riaus Pilsudskio kariuomenė nu
dėjo desėtkus darbininkų; poli
cija be atodairos šaudė į ra
mias streikų demonstracijas.

sirinkusiųjų, ir /žvėriškai 
blaškyta visas mitingas.

Tai dar vienas vaizdelis tos 
pilšudskinės “laisvės,” Kurią už
simanė išaugštinti “Naujienos.”.

‘ 7’ 7 j 
Kas Turi Lenkijoj Laisvės

• Rašydamos, kad ' Lenkijoj, 
opozicija gali laikyt susMnkį? 
mus ir net reiigti protesto de
monstracijas prieš valdžią, 
“Naujienos” daugiau užtyli, ne- 
gu\ pasako. Nes jeigu Pilsuds
kis ir leidžia nekaltai pasišvais
tyti buržuazinei savo opozicijai, 
tai prieš darbininkų masinius 
susirinkimus bei demonstracijas 
jis visuomet laiko prirengtas 
policijos ir kariuomenės spė
kas.

Spaudos laisvės šiandien Len
kijoj turi tiktai buržujai ir jų 
uodegos, smaliniai “socialistai;” 
viešoji gi komunistinė spauda 
užgniaužta.

fašizmui; tąį kodėl 
“Nąųjiei^os” negąletų tari at
viresnį savo žq,(įelį už fašistinę 
Y^r^ąvos diktatūrą? “Naųjie- 
ųp's ’ ’ tuo įįįąųsiinų galėjo pasi-. 
ąemt įkv^mmo ir iš ^ktvijds 
s^aldenipįrą^ų. Visa gilę lat- 
vių/soęjąlUč^oicratijqį juk 
atvirai Pilsudskio
naudai. Pąyy^«i> Mip nįeilše- 
vikas turi gerbt ‘fašižmą/ Gri
gaitis galėjo pasiimt kad ir iš 
Francijos socialistų vado Alber
to Thomasp. 1 ' '

Al. Thonįas? tarptautinio dar
bo biuro vedėjas prie Tautų 
Lygos, dalyvavo suvaziavitne 
fašistinių profesinių Sąjungų 
Romoje. Tą nųptikį pažymėjo 
Anglijos Darbo tPąrtijosi orgą- 
nąs “Daily Herald” (geg.;7 d.), 
rašydanjas: ■ į. ;

“Thomasui jkęlionėn (į Ro
mą) besirengjaiit, tilpo- ;fašis- 

į tinęs i įstatymdayystės .darbo 
srityje eilę ąprąšymų, kur so
cialistas Thonias giria Musso-; 
linį kąip teisingumo pionierių: 
visų darbininkų atžvilgiu.”

“Naujienų” Grigaitis tikreny
bėje yra lygus fašistų pakali
kas, kaip ir tokie geltonieji 
Thomasai. Ko Grigaičiui trūk
sta, tai tik atvirumo, su ku
riuo Albertas Thomas, Prancū
zų socialistų šulas, išreiškia sa
vo viešą simpatiją itališkajam 
fašizmo prąmatoriui Mussoli- 
niui. .

HARTFORD, CONN

AUTOMOBlLltlS-^SlMBOtAS MO0ER 
NIŠKOS VERGUOS

kalams. Seniau automobi
lius buvo vyriausia kaipo į- 
monė pasivažinėjimo ir tik
tai antroj vietoj kaipo (teik
tų pėrkilnojimo (transpor- 
tacijos) įrankis. Bet .su 
1917 ir 1918 m. prasideda 
plačiausias vartojimas tro
kų, kaipo priedo prie gele- 

paskutinių penkiolikos me- žinkelių. To reikdavo per
tų automobilių pramonės iš- gabenimas amunicijos ir 
vystymąs ■ buvo toks smar- kareivių.
kus, kokio nėra mačius visa 
ekonominio jšsiplėtojimo; is
torija. I i • j ; > . .

Daug buržujų thpo milio; 
nieriais ir netmultimilior 
nieriais tame aūtoniobilių 
pramonės išsivystymo pro
cese. B.ankieriai ir finansi
niai kapitalistai veda tikrąi 
dramatiškas kovas tarp sa
vęs už tos pramonės užgrie
bimą. Šimtai tūkstančių 
darbininkų įtraukti į tą pra
monę, tai yra, į vergiją. 
Skubinimas, išnaudojimas, 

j darbo padalinimas, sume- 
ichanizavimas žmogaus — 
diržas — ir tūkstančiai ki
tokių “stebuklų’' išrasta au
tomobilių pramonėje bėgyje 
visai trumpo laikotarpio.

Kur link automobilių pra
monė eina? Ar jinai jau i80,000 busų. Pačios gele

žinkelių kompanijos įveda 
busus pervežimui pasažyrių 
iš vienos vietos į kitą. Ypa
tingai Naujoj Anglijoj 
smarkiai plečiasi trokai ir 
busai.

Benjamin, Lifschitz.

Iš juokingai mažyčio “be- 
arklio vežimėlio” bėgyje pa
skutinių keliolikos metų iš
sivystė automobilius, kuris 
šiandien lošia be galo svar
bią rolę transportacijoj ir 
kuris padėjo kapitalistinėms 
imperijoms atsiekti savo 
ekonominį progresą. Bėgyje 

1 j • • 1 • T • 1 1

Ir štai prasidėjo gamini
mas ir naudojimas trokų iš
tisai šalį. Gaminimas pa- 
sažyrinių automobilių tarpe • 
1919 ir 1926 mėtų išeina po 
2,000 į mėnesį. Gi komerci
nių automobilių (trokų) iš
eina ,po 170 į mėnesį. Jei
gu. 1917 metais iš visų auto
mobilių trokų buvo apie 7 
nuoš., tai 1923 metais jau 
buvo 10 nuoš., o 1926 me
tais — 13 nuoš. Vadinasi, 
trokų proporcija, palyginus 
su pasažyriniais automobi
liais, nuolatos didėja.

Motoriniai busai taip pat 
labai smarkiai plečiasi ir ki
ša koją geležinkeliams. Vi
sur žmonės pradeda'važiuo
ti busais. Jungtinėse Vals
tijose šiandien esama apie ! OfA £\(\C\ Vki i "D n /-k ai /vaI

pasiekė augščiausį laipsnį 
savo išsivystymo Jungtinė
se Valstijose? Tai be galo 
svarbūs klausimai. Nuo at
sakymo į juos priklauso dar 
didesni klausimai apie abel- 
nos pramonės išsiplėtojimą.

Štai kas jau dabar galima 
pasakyti: Žydėjimo gadynė

Rugįjūčio 19 d. buvo tarp
tautinis - piknikas del politinio 
veikimo naudos. Vieta buvo 
labai puiki—Charter Oak Par
ke., žmonių buvo virš 3,000. 
Manau, pelno liks7 gerąi. del 
Darbininkų (Komunistų); :Par
tijos rinkimų kampanijų^’. .Kal
bėjo Ben. GitĮow,L'TRėįęccia 
Gųechtjį J. O. Be n tall. Visi 
rkgihb Meitif Ą, 'Ų. ft tinl^iįmį 
feaihp'ahiM < IPrograjpąJjIjUvq 
dUi!.t.ųrejĄį^tĮ^riifn^jpį/ Ta;iį)gi 

merginos pardavi- 
tįėjo Darbininkų Partijos* va
jaus guzikėlius. Mažai tokių 
buvo, kurie atsisakė pirkti.

Rugpjūčio 2$ d. Bendras 
Darbininkiškų Organizacijų 
Parengimų Komitetas ir Lais
vės Choras rengia šią vasarą 
paskutinį darbininkišką išva
žiavimą—naktinį pikniką, Lie
tuvių Parke, Glastonbury Line, 
Stą. 24. Prasidės 2:30 vai. 
pp piętų ir trauksis iki vėlu
mai nakties. Todėl visi, kas 

iC 
girskite dar karta lauke dai
nuojant Laisvės chorą. Taip
gi bus ir kitokių pamarginimų. 
Įžanga tik 25c.

eina prie užbaigos automq- I LATVIJOS FAŠISTAI JAU
bilių pramonėje.

Kapitalistų Lenktynės
j Kapitalas plaukė ųpęlįiais 
į šitą pramonę. , piniginių 
spėkų sukoncentravimas ..ve-? 
da prie/smarkiausių lenkty
nių tarpe įvairių kapitalisti
nių grupių — iš vienos pu
psės namie, Jungtinėse Vals
tijose, iš kitos pusės — lenk
tynės Amerikos kapitalistų 
su kapitalistais Europos.

Jungtinėse Valstijose ši
tos lenktynės aiškiausiai pa
sireiškia tarpe Fordo inte
resų ir General Motors kor-

SKERDŽIA DARBININKUS

tik gyvas, dalyvaukite ir iš-, poracijos. Išvystymą? For-

Seimas po Pilsudskio Blatu.
O kai del Lenkijos seimo, ku

ris “dar nėra visiškai panai
kintas,” tai jis, bendrai pasa
kius, tiek tereiškia, kaip buvu
sioji prie caro Rusijos valsty
bės Dūma. Užtektų Pilsudskiui 
dviem pirštais pliaukštelėt, — 
ir jau nebėra nei to šiaudinio 
seimo.

Pats Pilsudskis, pasitraukda
mas iš ministerio pirmininko 
vietos, o pasilikdamas savo rąp- 
kose karo ministeriją ir vyriau
sią armijos vadovybę, pareiš
kė, kad jis tą seimą galėtų bile 
minutę sųtrėkšt, kaip kirminą, 
vienu saVo bato tryptelėjimu.- 
Seimą jis viešai apšaukė, kaipo 
“prostitučių ir rakalių lizdą.” 
Ir seimas nieko nebūtų galėjęs 
Pilsudskiui už tai padaryt, jei
gu ir būtų norėjęs. Jeigu, va
dinasi, Pilsudskis, dar paken
čia tą politinį “prostitučių ir 
rakalių lizdą,” tai tik todėl, kad 
tas lizdas yra bespėkis, o dar 
suteikia tokiems ęociąl-pardavi- 
kams, kaip “Naujienų” Grigai
tis ir Lietuvos plečkaitiniai so
cialdemokratai, argumentą, kad 
Lenkijoj, girdi, vis dar esama 
laisvės, ir seimas galutinai ne
panaikintas. !

Grigaitis, matyt, yra dėkin
gas? Pilsudskiui ir už priėmimą 
pabėgusių iš Lietuvos plęčkaitį- 
nių socialdemokratų. Leijkįą fa
šistai Vilnijoj, kaįp žinoma^ pe
ni plečkaitininkus, muštrupja ir 
ginkluoją, juos, kad užpultų Lie
tuvą- irisu Lenkų pagelba pąsį- 1 
imtų Kauno valdžią. • • i ;

Lenkijos socialdemokratą!

PITTSBURGH, PA

K

Ve-Rųgpjūčio 4 d. numirė 
ronika Kanišauskienė, po tė
vais Valantinaitė. Iš Lietuvos 
paėjo Kauno rėdybos, Pane
vėžio apskričio, šedavos para
pijos, Bebru jų kaimo. Lietu
voj paliko seną motiną ir dvi 
seseris; Amerikoj tris seseris, 
mylimą vyrą, sūnų Klemensą 
15 metų ir dukterį Eleną 13 
metų. ,

Kanišauskai išgyveno Pitts- 
burghe apie p. 5 metų, o pąsfą- 
rųoju laiku buvo išsikraustį į 
Newton Falls, Ohio; ten išgy
veno apie; tf ė jus metus Jt'mir
tį patiko.: J’. \ H-

Kani^aUskienė buvo susipra
tus darbininkė, priklausė prie 
LDSA. 6(1, kuopos, kurioj dar
bavosi pagal išgalę. Todėl 60 
kuopos narės nupirko gyvų gė
lių vainiką ir laidotuvęsę’ pa
tarnavo kuo skaitlingiausiai. ' 

‘ Veronika buvo laisva nuo 
religinių prietarų, todėl ir tapo 
palaidota 7 d. rugpjūčio Pitts- 
burghe ąnt tautiškų kapinių.

Gyva būdama kalbėdavo, 
kad geriau būtų lavoną sude
ginti ir jos vyrąs nprėjo sude
ginti, bet viena jos sesuo bu
vo • priešinga/ todėl' tapo ant 
kapų! palaidota. / Ji b.uyo par
vežta'. į^Pittąbųrghą ir pašar
votą pas draugus M u ragu s. 
kųrię njeko neskaitė už tai. 
TodeLjos vyras ir seserys ta
ria Muragams širdingą ačiū.

• Laidotuvėse Dalyvavęs.

do naujo karo (automobi- 
liaus), kartu su išleidimu 
naujos mados karo Chevro
let, parodo Šitą susikirtimą. 
O ta kova aštrėja dar ir to
dėl, kad automobiliams tur
gavietė baigia prisipildyti, 
pramonėje pradeda reikštis 
•krizis. Kiekviena išdirbę jų 
grupė nori tą turgavietę už
griebti ir laikyti sau. a

Tas verčia Amerikos au
tomobilių išdirbėjus jieško- 
ti turgavietės užsienyję. Bet 
taip pat smarkiai ir su to
kiais pat mieriais Anglijos 
ir kitų šalių automobilių 
pramohės savininkai ; dar
buojasi. Ir štai matome 
tprptautinį pusikirtimą už 
turgavietes. įžodžiui ‘lenk
tynes automq^iJi.1! pramonė
je neatsilieka nuo lenktynių 
kitose pramonėse. 4 ,
Ekonominė Svarba Automo

bilių Pramones
Ne visi pilnai įvertina bei 

supranta , ąutomobilių pra
monės išsiplėtė j imą ir svar
bą. Taigi Čia trumpai į tai 
pažvelgkime.

Abelnai, kalbant, plačiau 
automobiliai pradėjo būt 
vartojami tiktai bėgyje pas
kutinių 25 metų. Tačiaus 
automobilio ekonominė svar
ba^ kaip transportacij os ir 
susisiekimų įmonės,, ir visos 
prąmopės nesvietiškas au
dimas k vyriausia^ pasireiškė 
tik kokie 12 mėtų’tam atgal, 
kuomet au^ompbiliąi ętrcę! 
kai) ’phadejo būtž Vartojama

Pranpšama, kad Rygoje, 
Latvjjop scštihėj, įvyko ’dai’- 
bininkų . demonstracija ‘ ir 
ąt.reiKa$-Oiąeš fašistines val
džios dekretą, uždarantį 
profesines sąjungas (darbo 
unijas). Policija užpuolė 
demonstrantus' ir skaldė 
jiems galvas. Keli šimtai 
suimta ir pasodinta už gro- 
tų. ;

Latvijoj šiandien beveik 
raidė raidėn kartojasi Lie
tuves istorija. Latvijoj irgi 
valdžią buvo paėmę į savo 
rankas socialdemokratai. 
/Bet jie nieko nedarė, kad 
nuginkluoti fašistines gau
jas ir kad apginkluoti dar
bininkus. Jie tik giedojo 
apie “demokratiją,” leido 
fašistams susimobilizuoti, 
laikė po kojomis primynę 
Latvijos Komunistų Parti
ją ir ėdė šalies iždą. Pas
kui, kada kruvinos išdavys
tės valanda išmušė, jie re
zignavo ir visą valstybės 
aparatą pavedė fašistams. 
Dabar fašistai maitina Lat
vijos darbininkus kulkomis 
ir šautuvų drūtgaliais. Ži
noma, jie’ neliepiu išdavikiš
kų socialistų vądų. .-Šitie ąė- , 
di sau ramiai ir tebegieda , 
apie j “demokratijos. nepalie- 
čiamy^ę.-’’ Aiškus dalykas,. - 
kad ir. Latvijos Socialdemo- ■ 
kratai, kaip 1 Lietuvos .so
cialdemokratai ir liaudinin- ‘ 
kai, buvo susitarę išanksto 
su fašistais ir tyčia užleido 
fašistinį marą ant darbo 
žmonių.

Visose šalyse socialdemo
kratai eina tuo pačiu keliu: 
p r i s i s al d 1 iežuvauja prie 
darbininkų, prisiplaka prie 
jų pagelba visokių “dem^? 
kratiškų” prižadų ir paskui 
begėdiškai juos parduoda 
budeliams.

plačiausia papėde karo rei- J avių Rusijon.

K AUNAS. — Nesenai per 
Kauną išgabenta 40 vagonų 
avių Rusijon iš Vokietijos. 
Pastaruoju laikų dažnai 
per Lietūvą vežama 1 daug
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PRIEŠFAŠISTINIS VEIKIMAS
i i H

Jau Laikas Rengtis

Nuo nacionalio priešfašisti
nio suvažiavimo iki šiam laikui 
nebuvo pąrodyta tiek veikimo, 
kiek pirm suvažiavimo. Tam 
buvo daugelis priežasčių ir 
viena iš stambiausių, tai ang- 
liaRkasių streikas, delei kurio 
visos progresyvės spėkos bu
vo suorganizuotos ir sujungtos 
tam milžiniškam darbui. Pla
tus aukų rinkimas, drabužių 
kolektavimas, prakalbų ir šiaip 
visokių pramogų rengimas tik
slu pagelbėti mainieriams ir 
jiĮ^ šeimynoms daug ir labai

nereikėtų paskutinėmis dieno
mis bėgioti,' nervuotis ir taip 
panašiai.

Kalbėtojų sąrašas:

CHICAGO, 111.—V. Andriu
lis, M. Bacevičius, S. Strazdas, 
J. Gasiūnas, šarkiūnas, J. Pa
kaušis, G. Jakas, V. Vasys, 
Bendokaitis, Dr. Graičiūnas ir 
kiti.

PENNSYLVANIA.—J. Ben- 
doravičius, D. M. Šolomskas. 
J. Bimba, M. žaldokas, J. Sai
dokas, Reikauskas, K. Armi- 
nas, Gataveckas, Sliekas, Slie- 

daug pakenkė priesfasistiniam gimanskis> K. Merkis> ,Genys.;
I 

NEW YORK.—A. Bimba, J. 
Buivydas, J. A. Bekampis, B.

, V. Tauras, P. 
Buknys, V. Paukštys, V. Bovi
nas, A. Klučinas, F. Abekas, 
J. Weiss, K. Petrikienė, Dr. A. 
Petriką, A. Jankauskas, J. 
Alekšis, J. Siurba, L. Prūseika, 
J. Bondžinskaitė, Vilkaitė, P. 
M. Balsys, B. černauskas (iš 
Rochester)..

NEW JERSEY.—Dr. J. Kas- 
kiaučius, Ig. Bėčis, K. Stepona
vičius, Senas Vincas.

MASSACHUSETTS. — M. 
Plepys, K. Karosienė, A. Ta- 
raška, J. Galgauskas, J. Kar

lsonas, Barčienė, K. Navickas,

Bet mes del to ne
nes ir ten reikėjo

mūsų atsišaukimai, Krasauskas, 
vasaros sezono, ne

veikimui, 
rū gojam, 
dirbti.

Tačiaus 
pradžioje
nuėjo niekais, jie buvo atatin
kamai įvertinti kiekvienoj ko
lonijoj ir pasekmė to—įvyko 
ir dar įvykš visa eilė piknikų 
ir autingų,; kurie davė ir tebe
duoda apsčiai medžiaginės 
naudos Lietuvos kovojantiems 
darbininkams prieš fašistinį 
siaubūną.

Nacionalis Priešfašistinis 
Komitetas pilnai pasitenkinęs 
tuo darbu, kiek iki šiol tapo 
atlikta per lokalinius priešfa- 
šistinius draugijų susivieniji
mus ir mūsų judėjimui prita-i 

Prie!^1'- Repšys, D. J. Jusius, šala- 
viejus, M. Kazlauskas, J. 
Skliutas.

CONNECTICUT.—B. Sala- 
Įveičikas, J. Mockaitis, V. Va
laitis, V. Krasnickas.

MICHIGAN. — Jonikienė, 
Terzienė, J. Šukys, K. Jakima
vičius, P. Jočionis, J. K. Dan- 
ta, Dr. M. Palevičius.

OHIO.—J. Žebrauskas,- K. 
Rugienius, V. Romandas, J. 
Mažeika, C. Mažeikienė.

J. Daujotas, St. Louis, Mo.
M. Pūkis ir Savickas, Los 

Angeles, Cal.
Viršminėti draugai ir drau

gės yra tinkami atlikti tam tik
rą darbą laike priešfašistinės 
savaitės. ‘ ‘ Čia suminėti veik 
visi mūsų judėjimo vadai ii 
kalbėtojai nuo žymiausių iki 
pradinių r iškalno prisirengus, 
galės- pasakyti atatinkamas 
prakalbas, paskaitas bei atlik
ti gerus referatus, Viršminė
ti draugai ir įdraugės teiksitės 
priduoti savo adresus centro 

: sekretoriui J. Aleksiui. Kartu 
priminsiu, kad lai nebando nei 
vienas ir nei viena atsisakyti 
nuo uždėtų pareigų, išsikalbi- 
nėjant netinkamybe, nesuga- 
bumu ar tam panašiai. Laiko 
yra ir nuo dabar pradėjus 
rengtis, kiekvienas ir kiekvie
na atliks savo pareigą. Čia 
darbas visų bendras ir visi pri
valome bendrai dirbti.
Aukokime ir Prašykime 
Kitus Aukoti

Yra išsiuntinėta tam 
blankos aukų rinkimui, 
tokių blankų neturite, 
laukite pas centro sekretorių. 
Aukų kolektavimas turi eiti be 
perstojimo. Fašistai smaugia 
Lietuvos liaudį irgi be persto
jimo ir jai nuolatinė pagelba 
reikalinga. Nėra jokios gė
dos nei nusižeminimo papra
šyti pas bile ką aukų rėmimui 
Lietuvos darbo žmonių ir ko
vai prieš fašizmą. Turi būt 
aukos kolektuojamos kiekvie
nam piknike, autinge ir bent 
vienam išvažiavime; susirinki
muose draugijų, per stubas ei
nant ir visur kitur. Jungkime 
savo spėkas kovAi prieš kruvi
nuosius fašistus. •

A. Jankauskas,
Liet. Org. Priešfaš. Susivieniji

mo Pirmininkas.

riečias organizacijas.
viršminėtų aplinkybių daugiau 
nuveikti ir nebuvo galima.

Jau Laikas Rengtis Prie 
Rudeninio Sezono

Nacionalis Priešfašistinis 
Suvažiavimas nutarė ir savo 
komitetą instruktavo surengti 
platų maršrutą. Centro Ko
mitetas apie tai jau kalbėjo 
ir sekančiam savo susirinkime 
turės galutinai išdirbti planus, 
kurie trumpoj ateityj bus pa
skelbti. Platus maršrutas tu
rės taip greit 'prasidęti, kaip 
tik oras atvės ir vienas iš stam
besniųjų mūsų 1 kalbėtojų ap
keliaus visas dideles ir mažas 
lietuviais apgyventas koloni
jas. Pasekmingumas laukia
mo maršruto priklausys, nuo 

-4orf kiek lokaliniai prięšfasisti- 
r.ių organizacijų susivienijimai 
ir pavienės organizacijos, pri
tariančios tAm darbui, prisi
rengs. Tat dabar jau laikas, 
prie to rengtis.

Priešfašistine Savaitė, arba 
Dešimts Kruvinųjų Dienų

Lietuvių Organizacijų Prieš- 
fašistinio Susivienijimo Centro 
Komitetas pastarajam savo su
sirinkime nutarė rengti “Prieš- 
fašistinę Savaitę,” arba de
šimts kruvinųjų dienų, nuo 

1 nuo gruodžio 17 iki 25 dienai. 
(’Tai bus minėjimas pirmutinių 
t kovotojų, kurie krito kovoje su 
Į fašistais už Lietuvos liaudies 
Einteresus.

. *Nuo gruodžio 17 iki 25 turi 
būt kiekvienoj kolonijoj, per 

J visą šalį, didelėj ar mažoj, su
rengta prakalbos, paskaitos, 
diskusijos, debatai, ar bent 

l draugiški pasikalbėjimai, čia 
turi būt padaryta peržvalga 
fašistinio viešpatavimo Lietu
voje ; peržvalga fašistų bude

liško teroro ir žudymo nekal
tų Lietuvos darbo žmonių; 
peržvalga priešfašistinio judė
jimo ir kovos kaip Lietuvoje, 
taip ir čia, Amerikoje. Per 
priešfašistinę savaitę turi būt 
pajungtos mūsų visos spėkos 
darban, visos organizacijos tu
ri būt išjudintos ir plačios mi
nios suinteresuotos kova prieš 
fašizmą. Visi kalbėtojai, pre-

I Jtegwtfai, referantai ir eiliniai 
nariu? turi bent dalelę t darbo 
atlikti tam milžiniškam darbe.

I gitam atsitikime, jūsų Centro 
’ Komitetas ne maldauja, bet 
reikalauja mestis visiems į 
bendrą darbą. • Ir todėl da 
bar jau laikas prie to rengtis, 
aptarti visose organizacijose, 
nusisamdyti atatinkamas sve
taines, susitarti su kalbėtojais, 
Prelegentais bei referantais ir

tikros 
Kurię 
reika-

"— -------------L-----------------------------i—------------------------ 

PHILADELPHIA, PA. PHILADELPHIA, PA.

DIDELIS IR LINKSMASPIKNIKAS
> ♦
• . **

Rengia Philadelphijos Darb. Org. Bendras Komitetas

Tel:, Stagg 5043

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

/Mūsų Kalbėtojai
Čia suminėsiu visą eilę mū- 

i sų kalbėtojų, referantų bei 
prelegentų, kurie turi iškalno 
rengtis prie didelio darbo ir 
atlikimo savo pareigų. Taip 
pat visos kolonijos irgi iškal- 

o turi su jais susitarti, kad

BERLYNAS. — Reinhold 
Uelmer, bedarbis aktorius, 
nusikryžiavojo priemiesčio 
traukinyj trečios klasės va
gone. Jo kojos buvo vini
mis prikaltos, o jo rankos 
buvo retežiais prie tam tik
ros vietos prirakintos. Jis 
randasi blogoj padėtyj iš 
priežasties žaizdų. Sakoma, 
jis tatai daręs, kad atkreip
ti žmonių domę į bedarbius.

Nedėlioję, 26 d. Rugpjūčio-August, 1928
LAUREL SPRINGS, N. J.

INSURANCE
■■ i : 1 ’ > :" ■ *
Pranešu visiem shvo kostumieriam. 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
jr nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu i atsilankyti 
su viršminčtais, reikalais, o tikiuo
si, kad būsit uzganSdiūti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

680 Grand St., Brooklyn, N. Y.* J ‘ . * ’
Telephone: Stagg 8862

SKAITYKIT IR PLATI?!- 
EIT “LAISVĘ”

Visi vietos ir ąpielinkės lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskit 
šio puikaus pikniko. Bus virvės traukimas moterų su 
merginoms ir ženočių su singeliais; laimėjusieji gaus do
vanas. Girdėjome, kad Senas Vincas suorganižavo savo 
grupę, kuri stos kovon prieš philadelphiečius. Todėl mūsų 
pareiga nepasiduoti Senam Vincui. Bus puiki orkestrą, 
kuri grieš be sustojimo. Bus įvairiausių žaidimų, skanių 
valgių ir gėrimų. “ Kviečia RENGĖJAI.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS

Funeral Director 
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

| DR. A. LCEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. 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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.
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Draugas B. * 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T, Vaitekūnas, 
670 N. Main SU

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime - lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kpslink’ NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra phrtijų ne ginčų, 
bet visi sutinka,: kad JŲ cigarai vra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO-JOHN’S CIGARB 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Puslapis Trečias /’
i • ’ 1 ; ( i

I ■ J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa/o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. BalseviČe, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius,' 108 Meadow Bt. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka. j , |

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
difbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai,, savo miestuose 'pas ’ bizhiferiue I«’1 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardaiš cigarų? Restauracijose, Užei- • ■ 
gose, pas Barbenusi Kliubuose U |to- 
ruošė. Mes visur prisiūnčiam ir ap- . 
-mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. ’ 
Rūkysit ir džiaugsitės. . .

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
f 167 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės, tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis 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 auksini 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 Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki- . 
mo,( pleiskanų,, šlapinimosi lovoj, ir • 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, pariaijeins minėtas ligas. 

Jeigu kenti nervų suirimą; galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą.)..,; 
širdies, ligą,, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina* *'J‘ 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų 11- : . 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfli- 
sų Nervų Preparatas užbėga tki 'U- - \ 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M.
26, Gillet St

j
pardavinėtojai i visuose

ZUKAIT1S
Spencerport, N. Y.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

I Tarpe 4th Ave. ir Irvins Place

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

Labai Parankus Kišeninis
» ' ’ f I „ . » •

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLISKAI-LIETUVISKAS

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

prietelius ir draugas. ,

KAINĄ $1.25

♦ o//

. i ii

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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A. P. L A. REIKALAI
CENTRO SEKRETORIAUS 

PRANEŠIMAI

Nors ir dabar yra angliaka
sių streikas ir bedarbė, ir dar
bininkams labai sunku su men
kais uždarbiais verstis, bet, ’ stengkime gauti nors po vieną 
nežiūrint į visus sunkumus, A. į narį iki naujų metų Į mūsų 
P.L.A. palengva auga, rašosi 
vis nauji nariai ir tveriasi nau
jos kuopos, štai, šiomis dieno
mis susitvėrė nauja kuopa Mc
Adoo, Pa. Nors McAdoo yra 
maža lietuvių kolonija, bet A. 
P.L.A. kuopa jau gyvuoja. 
Sveikiname draugus ir drau
ges ir linkime visiems laimin
gai pasidarbuoti del A.P.L.A. 
labo. McAdoo kuopos sutvė
rėju yra draugas J. Miller 
(Matimaitis). Draugas Miller 
labai veiklus vyras, kuris į 
trumpą laiką surado 15 novo-;

Miller. tai mes tuoj išaugtume 
į didelę draugiją ir mūsų kuo
pos būtų kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj, mes tuoj skaitytu- Jungkįme Savo Spėkas Kovai 
mes dešimttūkstantine draugi
ja Jungtinėse Valstijose. Tat, . _
draugai ir draugės, pasidar-j siausti fašistų kruvinasis tero- 

■buokime del A.P.L.A. ir pasi-1ras- mes> ol'Kanlzuot‘ darbimn-

DETROIT, MICH

Prieš Fašizmą
Kuomet Lietuvoje pradėjo

draugiją. Kur nėra A.P.L.A, 
kuopos, ten stengkimės sutver
ti kuopą. Kur tik darbininkų 
yra, ten reikalinga turėti A.P. 
L.A. kuopą, kaipo darbininkiš
kos pašelpinės draugijos, nes 
šią draugiją tvarko patys dar
bininkai, be jokios ponų pa- 
gclbos. Todėl, draugai ir 
draugės, visi ir visos į darbą.

Draugiškai,-
J. Gataveckas, 
< . i Centro Sekr.

Su visais reikalais kreipki-
__ ...: J. Gatavec-brancų į A.P.L.A. ir sutvėrė tės šiuo antrašu: 7..1___

kuopą. Jis davė žodį, kad taip kas, 109 Cress St., Carnegie, 
darbuosis ir toliau arba dar ir pa.
smarkiau. Gerai, draugė Mil
ler, jūs esate vyras už tai ir 
jums priklauso garbė už tą 
jūsų gerą pasidarbavimą. Dar- 
buokitės tokiu smarkumu ir 
ant toliau.

Būtų labai gerai, kad kiek
vienoj kuopoj atsirastų tokių 
darbščių draugų, kaip drg. J J tartį.

Tokio, Japonija. — Iš pa
tikėtinų šaltinių sužinota, 
kad Japonijos valdžia užgi
nanti tarp Francijos ir An
glijos padarytą laivyno su-

kai, stojome prie realaus dar
bo, gelbėdami Lietuvos darbi
ninkus finansiniai, sykiu vedė
me kovą prieš Lietuvos fašis
tus. ir nedavėme kelti galvos 
Amerikoje jų agentams, to
kiems pat fašistams. Jau iš 
pirmos dienos suorganizuotos 
klerikalų ir tautininkų grupės 
liejo pagiežą ant susipratusių 
darbininkų. Jie skelbė, kad 
Lietuva yra laisva šalis ir jos 
piliečiai susilaukė “laimės,” 
kaip iš dangaus iškritusios. 
Bet gi darbininkai iš pirmos 
dienos permatė, kad tokie fa
šistų agentai taip ir darys, ži
nojo ir tą, jog jie ant vietos 
norės pakelti tarpe lietuvių 
darbininkų tų fašistų budelių 
vardą, už juos užsistodami to
dėl, kad jie išžudė eiles ko- 

jvotojų, kurie gynė Lietuvos pi
liečių teises ir norėjo pagerinti 
darbo sunkias sąlygas. Tuo 
reikalu sąmoningi darbininkai 
susiorganizavo į Amerikos lie
tuvių priešfašistinį veikimą ir 
veikė pagal savo išgalę. Suri
šo draugijas, organizacijas į

-T"............................................................
vieną ryšį toj kovoj. Tuomet 
buvo galima atskirti, kas iš 
širdies kovoja prieš fašizmą, o 
kas užtaria fašistus.

Gal kai Kuriuose miestuose 
ir miesteliuose tokie fašistų 
gaivalai tiek daug žalos ir ne
pridarė priešfašistiniam veiki
mui, bet Detroite jų buvo ne
mažai išsivysčiusių net iš tam 
tikrų tautiškų grupelių, prisi
metusių “kairumo” skraistė
mis, kurios sus i.m e t ė į 
vieną klerikališką fašistinį bū
rį. žinoma, kunigėliams, da
vatkoms ir visiems tautos 
kėlėjams 
šokti 
prieš 
kus. 
darbą 
Tiesa, užėjus vasaros laikui ir, 
ant nelaimės, anglių kasyklų 

^streikams, sumažėjo ir vietinis 
priešfašistinis veikimas. Bet 
tai dar nereiškia, kad jis turi 
visai apsistoti. Draugai į mai- 

i nierių padėtį ir jų kovą taip 
žiūri, kaip ir į priešfašistinį 
veikimą. Vienok “tyrieji” 
mūsų “tėvynainiai,” kaip čia 
juos susipratę darbininkai va
dina—“fašistų pusbroliai,” 
vo nešvarias burneles paleidę 
pliauškia, kad priesfašistinio 
veikimo tūli nariai, kaip tai

męs, visą priešų užsimojimas 
ant priešfašistinio veikimo nu
eis niekais. Glauskime savo 
spėkas su energija ir pasiry
žimais, tuomet fašistu o j antis 
elementas negales Amerikoje 
galvos pakelti ir Lietuvos fa
šistų agentai bus bespėkiai, ko
kiais ir dabar Jie yra.

Darbo Vergas.

KAIP APSIGINTI NUO 
' ŽIURKIŲ

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires j New Yorką
(Tąsa)

pa
ne kartą prisiėjo 

fašistišką klumpakojį 
progresyvius darbinin- 
Bet jie tą priešfašistinį 

nepajėgė užgniaužti.

i

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N.
A. M. BALCHUNAS Savininke* Tp)enhon« Stagg 1

332 West Broadway
So. Boston, Ma

Tel- South Bostoą 1662—131
INSU^NČlf * >

Plymouth, Anglija. — At
vykęs čia laivu Mauretania, 
Gene Tūnney, buvęs pasam 
linis bokso ča.mpionas, pa
skelbė, kad jis apsives Pa
ryžiuj su milionierka Mary 
Lauder. Ji greitai atvažiuo
sianti Paryžiun.

'Pėtnyčia, Rugpj. 24,.
.....imu ■ ■■ ..^=

Jau' Antri Metai,' Kki Jhgt* 
Lietuviai Darbininkai ’Leld 

Savo Savaitinį Laikratt, 

“RYTOJUS*
Jis pilnas žinių apie Axgehtin 
visos Pietų Amerikos darbu 
gyvenimų; telpa daug gra&t > 
raščių ir beletristįkos; iliustn 
ir ant gražios popieros spaus 
mas.
Kiekvienas Amerikos 1 
bininkas turi skaityti 
“RYTOJŲ.” Tuomet 
žins su savo klasės b 
lais tolimoj Pietų Amerikoj,

“RYTOJAUS’* KAINA:
Metams tilc-—33; PusęL.
Pinigus siųskite American 
money orderiais, juos i&nui 
ant “RYTOJAUS" vardę i? « 
PASTABĄ: IsidomSkit “» 

naujų antrašų:
“RYTOJUS?

Calle Montes de Oca 
Avellaneda, Buenos Aires, 

' : Argentina

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedaliomis nuo t:30 ryte iki 
i po pietą

Margarięta Valinčiua
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Švarumu ir tvarkomu galima 
pelių ir žiurkių nusikratyti ir 
■priversti jas kitų buveinių jieš- 
koti. Paslėpus valgius taip, 
kad nebūtų joms prieinami, iš
naikinai jas visai. NOrs tas ne- 
visuomet galima, bet kuo ar
čiau to laikysimės, tuo lengviau 
bus jas išnaikinti.

Svarbiausias valgio slėpimo 
būdas yra dėti jį į tokius in
dus, kur nebus galima joms įsi
gauti, išmatas dėti į gerai užsi
darančius kibirus, ir stengtis 
kuošvariausiai ir tvarkiai na- 

I mus užlaikyti. Ne tik valgio ir 
sa" i buveinės stoka naikina žiurkių 

vaisinimosi, bet didinantis al- 
\ kiui, lengva jas užnuodinti ir 

drg. Jočionis, Misevičius ant'su^au^‘ . _ v.
visko numojo ranka. Stebėtis I, Geriausias būdas žiurkių nai- 
reikia, kuomet tie visi sutvėri
mai gaidžio ašaras lieja su
klaidintiems darbininkams sa
kydami: “Kur jie šiandien?”

kinimui, tai jų užnuodijimas. 
Tik nuodai reikia saugiai pa
vartoti. Milteliai, vadinami 
“barium carbonate” (anglia-nas, treti menkes, o ketvirti papūgas. Ot, 

sakau, imsiu ir nupirksiu ką nors Petriku- 
čiams—Artūrui ir Valteriui. (Deja, sugrį
žus ValteruTco jau neradau; mirė tragiška 
mirtimi.) Bet ką? Pradėjau galvoti apie 
papūgas. Manau, kad jos tai yra labiau
siai artimos žmogui, nes nors bent kalbėti 
gali išmokinti. Gerai, kad buvo žmonių, 
kurie šiek-tiek nusimano apie jas, kitaip 
būtų man įtčškę tokią netikėlę, kurią būtų 
tur būt reikėję mesti laukan. Atnešė par
davėjas vieną ypatingai gražią, geltonu 
viršugalviu ir papilve, o sparneliai—nu
marginti raudonom plunksnom. Berods, 
tai jau gražesnės ir norėti negalima buvo. 
Užmokėjus suderėtą sumą, bandžiau ją į- 
dėti į klėtką. Kad pradės ji rėkti, šiauštis. 
Rėkia tokiu įkyriu balsu, kaip kokios 50 
metų amžiaus senmergė. Priėjęs vienas 
senas vokietis gydytojas ir sako man:

—Tamsta apsirikai: Pirkai tokią, ku
ri niekuomet nekalbės. Ji perdaug sena.

—Juk sena daug praktiškesnė,—nusi
juokiau jam.

. „ » i

—Ne, ne,—sakė jis.— Sena tik rėks ir 
rėks. Jos niekuomet neišmokinsi šnekėti. 
Štai žiūrėk, kokios jos kojos: apžėlę, apsi- 
vėlę. Nežiūrėk į galvą: tai tik paviršuti- 

‘nis gražumas. Jei nori geros—mainyk

Liepos 25-ta.
Vakar naktį sutikome 

plaukiantį į Pietus. Vienas 
kas metėsi į akį: mokėjimas 
susikalbėti šviesomis. Besikalbant su vie
nu jūrininku, kuris apie jas nusimano, jis 
man netgi paaiškino, ką reiškia kiekvienas 
tokis šviesos “žodis”. Mūs laivo kapito
nui, matomai, buvo akyva patirti, kaip va
dinasi sutiktas‘jo bendras. Jis tai galėjo, 
aišku, padaryti bevieliu telegrafu. Bet ne. 
Stovėdamas ant “tilto”, jis kažin ką darė, 
o virš laivo iškildavo tam tikros elektros 
šviesos, dydžio sulyg paprastos elektrinės 
lemputės, kurios kiekviena reiškė ar tai žo
dį, ar tai raidę. Iš ano laivo pasirodė to
kios pat šviesos, kurios ne by kam buvo aiš
kiai netgi įmatomos. Ir taip, iki abu lai
vai vienas pro kitą praslinko, jiedu kalbė
josi apie orą, apie jūrą, ir kitus svarbius 
dalykus. Tai įdomus reginys. Ir taip pui
kus išradimas, kuris didžiai pagelbsti žmo
nijai bendrai ir jūrininkams ypatingai?

Šiandien visi laukia žemės; pasiilgę kuoveikiausiai. 
jos. Rytoj, anksti, privažiuosime Pernam-> —Bet jau užmokėti pinigai.- 
buco. Tikimasi karščių. ' —Bandyk išmainyti ant jaunesnės—

Oras per dieną buvo gražus, bet ne-tvirtina jis man. 
karštas. Tai gana ypatingas reiškinys.
Liepos 26-ta. r

Apie 1 vai. ryto šiandien pasiekėme siėmė atgal, o uz ją gavau jauną papugai-

vieną laivą, 
akyvas daly- 
ir galėjimas*

Jukviršminėti organizacijų na- rūgštinė druska) yra labai pi- 
riai po fašistų liogerius ne
vaikšto, tai ką gi žodis gali 
reikšti “kur jie?” Mūsų drau
gai taip nesako, nes tokio įvy
kio nėra atsitikę. Tai kas gi 
sako? Ogi fašistinio deguto 
šinkoriai, kurie nori nuslopinti 
priešfašistinį veikimą. Kurie 
sako: “Už tautystę atiduo- 
kim savo makaules.” Taip, 
jūs, nusišpicavę tėvynainiai, 
atiduokit savo galvas fašistų 
surūgusiai Smetonai, tegul 
jums kabinėja ant smaluotų 
kaklų Lietuvos fašistai, bulvi
nius medalius, mes to jums ne
pavykime. Vienok tik tiek 
persitikriname ir senai jau ži
nome, kad pas visus fašistus 
yra vienokis obalsis: dirbk at
bulą darbą ir keik kitus, tai1 
būsi tėvynės “didvyris.” Su
sipratusiam darbininkui tokia 
agitacija yra tiek jau reika
linga, kiek margajam penkta 
koja. Na, o mūsų “garbės” 
vyrams ko nors trūksta prie 
tautiškos “didvyrybės.” Neriasi 
iš kailio visi, kas tik jaučiasi 
esąs “didelis apgynėjas tautos 
garbės,” prieš tuos, kas negra
žiais žodžiais nepravardžiuoja 
priešfašistinio veikimo.
Sujungiame Savo Spėkas 

Priešfašistiniam Veikime
Priešfašistinis Detroito orga

nizacijų komitetas laikė savo
Iš

gus, ir tinkamiausias žiurkėms 
nuodas. Neturi nei kvapo nei 
skonio, taip, kad žiurkės turi 
užtektinai laiko atsitraukti ir 
sugrįžti į savo urvus prieš pa- 
siduosiant.

Įvairios Kilpos
Įvairios kilpos, atskirai var

tojamos, ne tik žiurkėms duoda 
progos pasirinkti valgį, bet ir 
•pašalina nuožiūrą, šie valgiai, 
sumaišant su “barium carbo
nate,” patariama naudoti žiur
kių bei pelių nuodijimui:

(1) Mėsos ir kitokių, dalykų: 
Malta mėsa, dešra, žuvis, kepe
nys, lašiniai ar sūris;

(2) Daržovių ir Vaisių. Plo
nos riekutės .obuolio, “tomeitos” 
ar agurko; virtąkomų,* morkų 
ar keptų saldžių bulvių.

(3) Is Grūdų. Avižų, duo
nos, , miltų ar pyrago. Valgio 
liekanas galima sunaudoti.

Kilpose >• maistas ttiri būti 
šviežiai ir gardžiai sutaisytas.

Kaip Prirengti
Milteliai “barium carbonate” 

turi būti gerai sumaišomi su 
valgiu, imant vieną miltelių da
lį ir keturias valgio dalis. Rei
kia dadėti vandens, kad pada
rius jas šlapiomis. Vilionės, ku
rios esti panašios košei, yra la
bai žiurkių mėgiamos.

Barium carbonate yra bars
tomas ant obuolio riekučių, ku
rios turi būti plonos.

Kaip Paskirstyti Kuodus
Reikia dėti po šaukštuką įvai

rių vilionių, tose vietose, kur: 
žiurkių labiausiai lankoma. Rei-! 
kia jas dėti ant popieriukų ar \ 
pagaliukų, kas paskui būt ga-i 
Įima patogiai išmesti.

Bet geriausias būdas yra dė
ti po šaukštuką į mažus maišiu
kus, užrišti juos ir padėti žiur
kėms prieinamose vietose. Vi
lionės tokių būdu paskirstytos, 
pašalins nuožiūrą ir žiurkės 
greičiau jas ims, negu jei bus 
viešai padėtos. (

Pasarga: Milteliai “barium 
carbonate” yra lengvas nuodas, 
bet kartais gali būti pavojingu. 
Reikia laikyti neprieinamose 
vietose. Tuos miltelius galima 
gauti visose aptįekose.

A. J. KUPSTIS
.... ’I'.f

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis: namas, 4- 
4-4 kambariai, gesaš, į elektra, 
skalbynės, ant W. 6th Streeto, 
tarpe D ir E Sts., viskas iš naujo 
atnaujinta iš vidaus ir iš lauko.

Kaina $4,800.
Trijų šeimynų medinis namas, visi 
įtaisymai, puikioj vietoj, ant E. 
7th St. Kaina $12,000.
Trijų šeimynų medinis namas, 3- 
4-4 kambariai, geroj vietoj. Kai
na $3,700.

f > Į , 1

J. VARNELIS

, Tek Jefferson 100M
1023 MT. VERNON ST

Ir taip padariau. Šiaip-taip prikalbė
jau savo pardavėją išmainyti. Seną jis pa

tik, deja, portugališkai. Angliškai, negi 
lietuviškai nemoka ne žodelio. Tą, manau 
sau, išmokins Arturas.

Barbernė ir Poolrumis, vienintelę 
tokia įstaiga didžioj, lietuviais ap
gyvento.]', vietoj, Bostono priemies
tyje. Kreipkitės tuojau. Parsi
duoda pigiai.

Hardware krautuvė, South Bosto
ne ant Broadway, geras biznis, iš
dirbtas pei- daugeli metų. Parsi
duoda pigiai. I

651 SENECA AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

Bali Pitonai Poplar 7543

ADOLFAS F. STANKUS

Pernambuco, kuris stovi netoli ekvatoriaus?tę, kurios balsiukas dar jauhas ir plonas, posėdį 17 d. rugpjūčio.
‘ “ - — - - (Išnešus į kajutą, pradėjo • tuojau šnekėti, raportų pasu ode, kad pnesfa-

(Tąsa bus) .

- ’ - ’ ’ • . ! • h 1 ‘ i . . . * I ...

šistinis darbas yra varomas vi
sais galimais būdais pirmyn. 
Blankos, kurios aplaikytos nuo 

[Lietuvių Organizacijų Priešfa- 
Pasirodo, kad visur ir visuomet reika-1 šistinio Susivienijimo sekreto-

Tai nedidelis, bet dailus miestelis. Jo prie
plauka—ne tokia kai Rio de Janeiro, bei 
Santos—atvira jūroms ir todėl nutiestos 
tam tikros akmenines tvoros, kad apsaugo
jus nuo didelių bangų. “Vandyckas” turė
jo išlaukti iki 8 vai., kol pribuvo policijos, 
sveikatos ir kitų departmentų atstovai ap
žiūrėti laivo. Prie paties sausžemio: nepri
ėjo. Kūne iš pasažierių troško—samdėsi 
valteles ir jomis siekėsi prie sausžemio. Gi 
visas prekes, kurias turėjo paimti laivas, 
atgabeno valtelėmis. Nemažai skūrų pa
ėmė. Bet stovėjome čionai trumpiau, negu 
buvo tikėtasi—tik apie keturias valandas 
dienos laiko.

Pernambuco miestas, ir prieplauka^ 
randasi to paties vardo provincijoj, kuri 
turi apie 50,000 ketvirtainių mylių pločio ir 
virš dviejų milionų gyventojų. Sostinė yra 
miestas Recife. Į šią prieplauką, sakoma, 
pribūva kasmet po virš tūkstančio laivų. 
Mat, ji yra arčiausia Brazilijos prieplauka 
nuo Europos, ir todėl čia daug laivų susto
ja. Jei klimatas nebūtų tokis karštas, tai, 
spėjama, šis miestelis labai greit pakiltų 
ekonominiai, nes užima strategingą vietą 
komercijos žvilgsniu. Deja, klimatas daug 
ką kliudo.

Darbininkų padėtis ir čia nieku nege 
resnė, jei neblogesnė. Taip bent liudija 
tie, kurie čia yra šiek-tiek gyvenę ir patsai 
darbininkų išrodymas. Sumenkę, išblyškę, 
nusilpę tie darbo žmonės. Mažyčiai, basi. 
Skaudus reginys. Vienas laivo aficieras 
juokėsi, kadį esą, laivo darbininkai du gali 

[ pakelti tai, ko braziliečiai neišgali šešiuose.
Tame gali būti daug tiesos.

y Aplink visą laivą apspito įvairiausi 
7>biznieriai: vieni siūlo Grandžius, kiti bana-

lingas tam tikras patyrimas ir praktika. 
O t, jei ne .vokietis ir kiti geri žmones, bū
čiau nupirkęs nė šį nė tą. Norint, kad pa
pūga greit išmoktų kalbėti, sake mano pa
tarėjas, reikalinga su ja iš pradžių šnekėti 
tamsoj, kad ji nieko nematytų. Nes kuo
met ji ką nors mato, tuomet jos domėsis 
esti nukreiptas į tai, ką ji mato, ir ne taip 
greit išmoksta šnekėti.

Taigi iš Pernambuco važiuoju su 
“drauge”.; ■ Beje, - mano patarėjas pastebė
jo, kad ši papūga yra patelė, ir todėl gali
ma-būti Užtikrintu, kad šnekės net per- 
daug... , j

■ Iš Pernambuco išvažiavome 11 valan
dą. Palikome tą gražų, painiomis apaugu
sį pakraštį. Daugiau jau nesustosime Bra
zilijoj šiuo žygiu. Karštis svilino smarkus. 
Visas laivas tapo apdengtas tam tikrais 
uždangalais, bet ir per juos karšti saules 
spinduliai smarkiai kerta.

šeštadienį veikiausiai persikelsime per 
ekvatorių, o apie sekantį trečiadienį tur 
būt pasieksime Trinidad. Tai irgi “nauja 
žemė” daugeliui iš mūs. Tai bus įdomes
nė, negu Brazilijos pakraščiai. Ten ir pri
einamesnė, nes anglų kalba visur viešpa
tauja. ...

Apdengti giedriu/mėlynu dangum, ly
dimi nedidelio rytų vėjalio, iriamės' tolyn į 
šiaurius, nors dar nemažai prakaito .reikės 
išlieti, ■ kol paliksime didžiosios Brazilijos 
pakraščius.

riaus, dalinamos organizacijų 
nariams aukų rinkimui Lietu
vos darbininkams; jas dalina 
vietinio veikimo sekr. drg. K. 
Terzienė. Prie to, nutarta su
rengti vieną didelį draugišką 
išvažiavimą rugsėjo 30 d., 
Palmer Parke, visiems gerai 
žinomoj vietoj. Plačiai kal
bėta apie prisirengimą prie 
priešfašistines savaitės arba 
Dešimts Kruvinųjų Dienų, tai 
yra, nuo gruodžio 17 iki 25 
dienai.- Tuo būtinu reikalu or
ganizacijų priešfašistinis komi
tetas ves neatleidžiamą agita
ciją, kad kuo daugiausiai su
traukus lietuvių darbininkų į 
parengimus ir nušviesti tą kru
vinojo nedėldienio istoriją, kad 
paskleisti literatūros ir parink
ti aukų Lietuvos darbininkams. 
Dabar svarbiausias darbas, tai 
draugams prelegentams, vi
siems darbininkams ir organi
zacijų nariams rengtis ir būti
nai rengtis, kad iš priešfašisti
nio veikimo būtų nauda Lietu
vos kovojantiems darbinin
kams ir kad visi priešai pama
tytų,: kad mes ne įžodžiais dir
bame, bet:darbais. 1 Jau dabar 
komiteto dariai vietos veikime 
pradeda laiškais klabinti į or
ganizacijų duris ir, jei tik są
moningi nariai pradės tuos 
svarbius klausimus gvildenti 
'rimtai, kad iš to būtų pasek-

PRIEINAMIAUSI  A PROGA 
KIEKVIENAM*

Inšiūrinu ir ‘ ant išmokės 
(tik Mass, valstijoj) Automobili 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveil 
tą, Gyvastj ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgį 
ant namų ir farmų Bostone ir 
apielinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos gf 
tumėte paskolinti, gaudami g 
nuošimtį ant pirmų arba an 
morgičių, praneškite man.

Automobilių Mokykla

Parduodu Anglis ir Malkas. / 
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPU 
PIRKITE DABAR. Pristatome* 
toliau kaip 12 mailių nuo Boi 
no.

Užlaikau taipgi >.
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMOj
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIt

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

A IS VU”

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

Turiu daugybę namų, farmų 
biznių apt pardavimo if ipai 
mo, kurių čia negalima sumir

Visais reikalais galima krei
YPATIšKAI, LAIŠKU AH 
PER TELEFONĄ.

Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mes. Kaina $9,500.

MEDFORD
Dviejų šeimynų kampinis namas 
su naujausios mados įtaisymais, 
5-5t2 kambariui. Kaina $7,800.

. < • RANDOLPH. <
s ; Septynių ’kambarių stulpą su visu 

forničium ir šeši akenai žemes.
Kama $4,000.

I '
I."1 1 -....

Praktikos pąmokos Aardyt, s 
syt ir sudėt risokius motorą 
anie elektrų, važiavimų ant 
kių kainų mašinų ir ant 
Pilnas kursas Šoferio-Mecb 
kurį vada lietuvių ir anglų 1 
gūrai žinomas Ir per. 16 
tyres instruktorius L. TIK 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 
'ki 9 vak. Ned. nuo 11 r.
NEW TORE AUTO 8C 
t2S—2nd Avė. cor 14eb Si.

BALZAAOJOTiQUik

PHILADBUW1
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Pustapis Pčnktas

APIE BESIARTINANTI
• , “LAISVES” PIKNIKĄ not 

> I 1 ? ras ‘

slow, lietuviai, kausis už lietu- gi darė biznį kunigui, 
vių čampionatą pikniko are- ko nesakyčiau,

Čia tai jau užduotas ge
ras “knock out’as” philadel- 
phiečiams, riversaidiečiams ir 
cambridge’iečiams. Kaip jau 
nebūtų. Bet visi svečiai ir vie
tiniai lietuviai pamatys tiek 
daug įvairumo, kurio pikni
kuose nei vienas nėra matęs. 
Jei tik lietaus nebus, tai pik
nikas bus grandioziškas. Apie 
lietų negali būti nei kalbos. 
Draugai riversaidiečiai, cam- 
bridge’iečiai 
čiai, pasirodykime, kad ir mes 
esame “human beings.”

> Visiems rytiečiams jau yra 
žinoma apie rengiamą istorinį 
“Laisvės” naudai pikniką, ku
rį rengia A.L.D.L.D. VI Ap
skritis, su" pagelba philadel- 

į phiečių, riversaidiečių ir cam- 
bridge’iečių, ant 2 d. rugsėjo, 

/ Cambridge, N. J.
“Laisvėje” jau telpa pikni

ko programos dalyvių apgarsi
nimai. Ant šio pikniko deda
ma pastangos ir koncentruoja
ma visos spėkos, kad ne tik 
vietiniai lietuviai būtų paten
kinti, bet ir visį atsilankiusieji 
svečiai.’ Man teko būti ant 
įcęleto , '‘Laisvės” pi k n i k ų 
Broo^lype, bet piknikai toli 
gražu neturėjo tokios įvairios 
programos, kokią mes turėsi- 
ipe šiame piknike.., \ Fažiūrėkit 
ant mapos apie Philadęlphijos 
apielinkes. ' ’ Tai yra ' širdis- 
ce'httdš' lietuvių kolonijų, Phi- 
ladfelphijds eirkeilĮsj Aprėžė 

, New- Yorką-Brooklyną, Sci’an- 
toną, Pittsburghą ir Baltimorę 
su jų visomis apieįinkėmis. 
Todėl, draugai, drauges ir vi
si geri žmonės, rengiatės į Šį 
milžinišką, taip sakant, kon- 
certfnį, prakalbinį ir kumšti
ninkų atpuską-pikniką.

Gavau nuo drg. L. Prūseikos 
pranešimą, kad šiame piknike _____  ____ ___ x

įkalbės ir tik ką sugrįžęs iš Ar-j negali atskirti, kas yra gera 
gentinės drg. Mizara. Tai dar j ir kas bloga. Jie negali su- 
gera naujiena. Įprasti, kad kunigai juos mul-

Taipgi gavau atsakymą nuo į kiną tik todėl, kad paskui iš 
Frankfordo Jaunimo Choro) jų daugiau pinigų išgavus. Ir 
sekretorės M. L. Landaski, ku-| kuomet kunigai puotauja, gy- 

v ri praneša, kad choras ir visi 
nariai nutarė mielai dalyvauti 
ir visi būti piknike. M. L. 
Landaski linki mums gero pa
sisekimo šiame piknike. Frank
fordo chorui ir jo sekretorei 
mes iškalno tariame širdingą 
ačiū. Frankfordo Jaunimo 
Choras ir Lyros Choras, po va
dovyste J. Jurčiukonio, žymiai 
rengiąsi su žavėjančiomis ,dai- 
nomįs. Drąugąi ri.veręąidiečiąi 
su cambridge’iečiąis riausia 
tranšėjas apie pikniko vietą-H

* Ridina Visą ariją. Drg. Jatin 
žis džemas manadžeriaus vie-

£ tą; jis yaikšto; su ilga lązda,
* kaip.’vyskūjiaį'ii’ instruktuoja, 

kas reikia daryti. i
Tūlas, laikas atgal rhair teko 

susitikti, draugų Brokolyne iš 
’ Connecticut ir Mass, valstijų. 
Jie užklausė manęs, kaip at
rodo mūsų Senas Vincas; o ki
tas pridūrė, girdi, jei Senas 
Vincas atvažiuotų pas mus ant 
parodos, tai nesigailėčiau $10 
įžangos. Aš patariau jiems 
atvažiuoti pasimatyti su Senu 
Vincu, užtikrindamas, kad 
drg. Senas Vincas įžangos ne
ims, o kelionė iš New York o

* pas Seną Vincą bus tik $7 
į abi puses. Dabar tiems drau
gams yra geriausia proga pa
simatyti ne tik su Senu Vincu,

, bet ir su visa jo šeimyna. Pa
sitarimus veskite su “Laisvės” 
pikniko renginio bosų korpusu. 
Mes, philadelphiečiai, su Senu 
Vincu kontraktą jau padarėm, 

į Visi svečiai, kurie tik norės 
pasimatyti su Senu Vincu ir jo 
palivarku, gaus nuo Seno Vin
co “Welcome Free Raidą.” 
Per dvi savaites nei jokis laik
raštis negaus nuo Senę Vinco 
raštų; jis užimtas prisirengimo 
darbu; Girdėjau, kad Senas 
Vincas savo “ližei” sudėjo jau 
nahjaš liaukas ir visus “ližės” 
S^ndrius iŠtepęš su “castor oil?" 
- - -Man išrodo/ kad- Senas Vin-- 
cas rengiasi prie keleriopos rū- 
šieą. Įęnktyąių^ Kujrją ąuolatos 
^ujęujbja ir -vegątarizmu $eria2 
jįociaklemokratas yisąi nieko 

<7aęžiho .apie Vinco' ruošimąsi; 
riv|sa,;taip sakant, Seno Vjnco 
Šeimyna rengiasi prie didelės 
pikniko tromfo programos. Tai 
čia rokuojasi philadelphiečių, 
liversaidiečių ir cambridge’ię- 
čių pikniko programos dalis;

Brooklyniečiai išstatę, 
prieš mus sunkiąją artileriją, 
jie vežasi už kalbėtojus drau
gus L. Prūseiką, A. Bimbą, ML 
Žarą ir P. Buknį. Jie vežasi 
sų savim visus Brooklyno cho
rus su generolu Žuku bei ge
riausiomis dainininkėmis piięš; 
ąlcyje. To dar neužtenka, j Jie 
vežasi su savim visą Atletų 
.KĮiųbą,, su vidutinės vogos 
'kumštininkais. Ką jūs saky
sit? Kaip kokios, tai phila- 

*derphie£iajns dar prisieis muš- 
čąmpionatą. - ’ /

Billy Walton ir Jack Win-

Aš nie- 
, jeigu mūsų 

progresyviai darbininkai tą 
dieną būtų neturėję savo pik
niko. Bet dabar mūsų pikni
kas buvo Valley View parke, 
plačiai išgarsintas ir visi žino
jo. Jų tokis pasielgimas aiš
kiai parodo, kad jie nepaiso 
darbininkiškų reikalų. Juk da
lyvavimas tame piknike, tai 
padėjimas kunigams mulkinti 
darbininkus. Darbininkai bu
vo parengę pikniką, kad su-

ir philadelphie-jšelpti mainierius, o jie nuėjo 
pas parapijonus ir sykiu su
šelpė kunigą, darbininkų kla
sės priešą. Juk mes visi ži
nome, kad kunigai palaiko 
darbdavius. Lankydamiesi į jų 
pikniką, stiprina klerikalizmą, 
prieš kurį susipratę darbinin
kai kovoja.

Susipratę darbininkai taip 
negali daryti; vadinti save su
sipratusiais, o remti priešą, ku
ris prieš susipratusius darbi-

ROCKY GLEN, PA
Rugpjūčio 15 d. čia katali

kai buvo surengę pikniką, ži
nodama,' kad kurtigas juos 
mulkins, nuvažiavau- į tą pik- J ! . /'• 1 r 1 1 J -L _ 1 _ * !_•
iliteratūrds apie-, mainierių strei- 
■ką ir supažindiriti tuos žmo- 
■nęs; su tikra streiko padėČia. 
Nuvažiąyę išdalinome “šalin 
Fašizmas” apie 500 egz., lape
lių 2,000, “Miners’ Relief Bul
letin” 300 egz.

Dalinant tuos lapelius, vieni 
gaudė ir džiaugėsi, kad turės 
ką pasiskaityti, kiti sakė, kad 
jie ne bepročiai ir nei į ran
kas neėmė. Pasirodė, kad pa
starieji nieko nesupranta ir

riui”; $25 dienraščiui “Lais
vei”; $25 dienraščiui •“Vil
niai”; $25 ALDLD. III Ap
skričiui; $25 LDSA. VIII Ra
jonui ir $290 palikta ALDLD. 
28 kuopai, LDSA. 12 kuopai ir 
Vilijos Chorui. Šios draugijos 
surengė šį pikniką.

12 d. rugpjūčio buvo Conn, 
valstijos darbininkų dainų die
na, kuri taipgi iš visų atžvil
gių pavyko gerai. Kiek teko 
pastebėti iš vietinių laikraščių, 
žmonių buvo viršaus 2,000 ir 
kiek teko sužinoti iš rengėjų, 
kad turėjo apie $1,300 įplau
kų. Taigi galima spręsti, kad 
ir gražaus pelno bus. šio pik
niko surengime buvo Vilijos 
Choras iš Waterbury, taipgi 
dalyvavo Laisvės Choras iš 
Hartford, Conn. Bet Vilijos 
Chorui, kaip vietiniam, reikė
jo beveik viskuo rūpintis, 
hartfordiečiai tiktai pagelbėjo.

Liepos 15 d. mainierių gel
bėjimo komitetas turėjo su
rengęs pikniką, kuris davė 

’pelno-$80.45. Pinigai pasiųs-

' 4 ' ■ * » ■" r - r y*r
kuopos piknikas, Lietuvių Dar
že, už Lakewood.

Užbaigimui vasarinio sezo
no Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo 30 kuopa rengia labai 
iškilmingą pikniką, kuris įvyks 
12 d. rugsėjo, Lietuvių Darže, 
už Lakewood ežero, Waterbu
ry, Conn. Taipgi nutarta reng
ti debatus mainierių klausime 
—apie fondų gerumą ir kas 
geriau mainierių unijai : Lewi- 
so mašina, ai’ Nacionalis Mai
nierių Gelbėjimo Komitetas? 
Iš darbininkų pusės yra apsi
ėmęs A. Bimba, o katalikai iki 
šiol negavo savo gynėjo.

Rengia Mainierių Gelbėjimo 
Komitetas.

Pustapedžių Juozas.

K r as
st a ty-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAB

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

1439 South 2nd Street
/

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
Bell------------------------- Oregon 5186

Maia »6f»

AMERICAN
nika tuo tikslu, kad, paskleisti............  ‘ ninkus veda mirtiną kovą. Mes 

savo piknike nematėme nei 
vieną klerikalą, bet jų pikni
ke buvo progresyvių. Tas pa- ta per Streikuojančių Mainie- 
rodo, ‘kad jie pricipialiai lai- rių šelpimo Lietuvių Komitetą 
kosi kur kas geriau, negu mū- 
sų progresyviai.

Mūsų piknike irgi buvo 
mažai žmonių, kurie jau 
pranta, kad reikia savo 
rengimus remti, bet nesilanky
ti į mūsų priešų. Draugas 
Bimba pasakė puikią prakalbą 
lietuvių ir anglų kalbomis. Vi
si dalyvavusieji pasitenkino jo 
kalba. Paskui sudainavo Aido 
Choras keletą dainelių, taipgi 
ir pionierių choras. Paskui 
prasidėjo įvairūs žaislai.

Darata Zdaniūte.

ne- 
su- 
pa-

vena pertekliuje, tai tie varg
šai darbininkai neturi nei mai
sto, gyvena skurdžiausiai.

Paprastai katalikai sako, 
kad bolševikai geria ir todėl 
su jais negalima draugauti. 
Bet šiame piknike pasirodė, 
kad daug katalikų taip nusi
gėrę, kad nei ant kojų negali 
pastovėti.

Negalima nutylėti nepaste
bėjus ir to, kad tame piknike 
buvo daug ir mūsiškių, kurie 
sĮkaitdsį progresyviais. Jie ir-

WATERBURY, CONN.
Kas Buvo ir Kas Dar Bus
Birželio 3 d. buvo Conn, 

valstijos lietuvių darbininkų 
piknikas, kuris davė pelno 
apie $600. Tai graži parama 
delei darbininkiškų reikalų. 
Pinigai tapo padalinti šiaip: 
$150 prezidentiniams rinki
mams; $50 “Daily Worke-

Carnegie, Pa. Šiame piknike! 
kalbėjo kunigas Bakšis; ragi-j 
no darbininkus laikytis vieny-į 
bėj, stoti vienam už visus, o| 
visiems už vienu, nes tiktai to
kiu būdu laimėsite kovą prieš 
išnaudotojus. Taipgi prisimi-, 
nė apie Bedford o streikierius 
ir apie jų karžygišką kovą ir 
smerkė tuos, kurie eina streik- 
laužiauti, taipgi pasmerkei 
tuos, kurie varo'agitaciją prieš 
streikuojantiems mainieriams 
aukų rinkimą. - Liepė aukoti, 
neklausyti blogos valios žmo
nių ; aukoti neatsižvelgiant, 
koksai jisai būtų—juodas ai’ 
raudonas, bet valgyti nori. j

Rugpjūčio 13 d. ALDLD. 28 
kuopos buvo susirinkimas. Na
rių neskaitlingai atsilankė; 2 j. 
nauji prisirašė prie kuopos. j

NUO TURTŲ PRIE 
SAUŽUDYŠTĖS

Nusinuodijo Walter 
low,brOoklynietis, namų 
m o k o n trak torius, kuris porą
metų atgal turėjo $700,000 
nuosavybės, bet paskutiniąis 
laikais buvo, nusibankrutavęs. 
Nusižudydamas, jis dar ir ki
tiems paliko skolingas $1,000.- 
000.

• . <7 »,vį- i •

Nutarta surengti pikniką 2 
d. rugsėjo, Lietuvių Darže, už 
Lakewood ežero;■ taipgi šiame 
piknike kalbės drg. J. Siūrba, 
“Laisvės” redaktorius.

9 d. rugsėjo bus LDSA. 12

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ................... $1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. ' Franz Moericke, Koenigs- 
berg P?., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoin pat remią Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padyda jiį 
kovai prieš ‘ fašistų valdžią.

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla su Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
iidirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir’pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 

. kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

JA RA RA RA RA RA R ARĄRARA

Telephone, Stagg 8826
9745

IVI RA RARA IVI RA RARARARARA RARA RA

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Toa Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktj
Utarninkais iki 12 vai 

nakties
VAIKAI

įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomia 
Eubatomis 
Nedaliomis ; 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN/ N. Y.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU 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 1 «

URBO LAX TABS
(25,centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžink žmogaus priešą,—vidurių užkietėji-- 
m^,—kuris žmogui pagamini 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.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________ ______________ORDER BLANK:_______________________

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

bardas

No——
Miestas
Miestas

St. ir Ave.
State._____ _
State------------

RUSIŠKA “PIRTIS TURKIŠKA
UYTPAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki ČA PAn|n 
LAIrH! Nuo 8 v., ryto iki 6 v. vak.j po 6 vai.—75c".3v vvulŲ

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

~ "I Panedėliais nuo 12-tos
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NA&TĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
\ garo vąnpjiinosi-kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;
taip / pat RESTORANAS 1 su geriausiu garantuotu patąmavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
; TIES BROĄDWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

'7.. ’. Telefonas: Pulaski 1090 , <

; '"'A’

1
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
*R1

Ne Atsišaukimas,

PARDAVIMAI
0-

visus

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PRANEŠIMA! Iš KITUR

McADOO, PA.

matote iš visų ap-

MIRĖ V. ZA1LSK1S
<♦>

d

CASTON ROPSEVICH

su-

9« d nurninčin Pnrlrp I ?ra atėjus visų laukiama knyga “Ug-2b d. lUgpjUClO, rorest 1 arke. |nyje» kurią gaus kiekvienas narys.
Vienas iš Komisijos No. 1.

REIKALAVIMAI

tęsis

IŠRANDA VOJ IMAI

JOHN KLASHUS CLINTON
PAJIEŠKOJIMAIPARK

44

iš-

Petnyčia,

& 
f ■
*■

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Taj ateikit visi ir nepriklausančius 
savo draugus bei drauges atsiveskit 
prisirašyti.—Sekr. J. K. Karazija.

201-2

KAS TURIT veikalą “Gyvieji Na-/ 
bašninkai,” vieną ar visas knygu

tes, malonėkit prisiųsti, mes atlygin
sime.—M. Byla, 79 Hudson Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 200-02

Maspeth, N. Y.
BETTS IR MASPETH AVENUES

Pradžia 2 valandą po pietų
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Grieš Retikevičiaus Orkestrą

Telephone: Greenpomt 2129

J. GARŠVA

pioiii^

—-I

SOCIALISTAS VADAS 
AREŠTUOTAS UŽ 
REIKALAVIMĄ KYŠIO

IBROOKLYNO IR
! apielinkės VISUOMENEI

Samuel Heller, socialistas Bet Priminimas 
vedėjas kairiasparnės groser- 
nių tarnautojų unijos 338 lo- 
kalo, pareikalavo $500 kyšio 
iš groserninko B. Cantoro, 367 
S. 3rd St., Brooklyne, jeigu 
tas groserninkas nori, kad 
streikuojanti tarnautojai nepi- 
kietuotų jo krautuvės. Už ky
šio reikalavimą groserninkas 
areštavo tą parsidavėlį vadą, 
kuris dabar tapo pastatytas po 
$500 kaiucijos iri laukia teismo.

Samuel Heller’yra žinomas, 
kaipo pikčiausias ėdikas ko
munistų ir kairiojo sparno 
grosernių tarnautojų unijos.

įvyks 
ryte,

NUO TUŠČIOS PIENINĖS 
BONKOS MIRĖ ŽMOGUS

Eugene Kay, 22 metų am
žiaus, sėdėjo ant išlaukinių 
laiptų namo po num. 602 
Dean St., Brooklyne. Grace 
Hartaitė, besikalbėdama su 
juom ir kitais čia buvusiais, 
pasakė kokį tai jam taikomą 
juokelį. Jis leidosi ją vytis. 
Susipainiojo jam kojos ir jis 
pargriuvo ant apatinio laipte
lio tuo pačiu laiku, kai tuščia 
pieninė bonka nuvirto žemyn, 
suduždama į laiptus ir pasi- 
nsdama po juom. Bonkos šu
kė jam giliai perpjovė didžią
sias rankos kraujagysles. Kol 
buvo paimtas į žydų Ligoninę, 
daug jam kraujo nubėgo; be
sirengiant daktaram daryt jam 
operaciją, jis ir pasimirė.

Gal jums širdį skauda? Gal 
jūsų siela nerami? Gal esate 
“susikrimtę” ir nežinote, kur 
rasti susiraminimą? O gal 
esate visai normalus žmogus, 
ir jei taip, tai tik del to, kad 
visuomet stengiatės būti geram 
ūpe, nepraleidžiate nėatlankę 
praihogų, kurids'e Žniogus gau
na pasitenkinimą, dapildo var- 
gų-bėdų A£haibdrtią' energiją ? 
Jeigu tAipj • tai* jūs turite atsi
lankyti į Aido Choro rengia
mą išvažiavimą, kuris 
rugpjūčio. 26 d., 10 vai. 
Forest Parke.

Tenai ne tik susieisite
savo pažįstamus ir draugus, 
pasikalbėsite, susiraminsite, 
bet taip pat gausite ir dvasi
nio peno tiek daug, kad jūsų 
gyvumo ir sveiko ūpo palaiky
mui užteks ant ilgo laiko.

žmogaus amžius nedt.ro 
skirtumo, visi nori gyventi 
smagiai. Tai argi gali rastis 
nors vienas tokis asmuo, ku
ris nenorėtų pasinaudoti pro
ga ir nueiti pasiklausyti, kai]) 
dainuos Aido ir Lyros chorai, 
vadovaujant drg. VI. Žukui? 
Taipgi smagu pažymėti, kad ir 

: garsusis dvieilis kvartetas 
“Ufa” apsiėmė padainuoti ke
letą dainelių Aido Choro iš
važiavime.
dailę, ypač 
bes drg. R.

Kaip jau
rašymų, kad jau paskutinis iš
važiavimas šiame sezone, tai 
pasinaudokite proga ir nesivė- 
luokite atsilankyti į viršminėtą 
pokilį: kurie neatsilankys, tie 
paskui gailėsis, praleidę tokį 
gražų išvažiavimą su tokia tur
tinga programa, kokios dar 
šiame sezone nebuvo Forest

Prie to, dar apie 
apie chorus, kal- 

Mizara.

$3 IPHILADELPHIJĄ IR 
ATGAL

Brooklyniečiai, • Naudokitės 
Proga!

Tik $3 nuvažiavimas į phi- 
ladephiečių didįjį pikniką 2 d. 
rugsėjo ir sugrįžimas atgal. 
Važiuosime puikiais, minkštom 
sėdynėm busais. Važiuodami 
matysit gražiausias New Yor- 
ko, New Jersey ir Pennsylva- 
nijos vietas.

Tuojaus užsiregistruokite, 
kurie manote važiuoti. U: 
registruoti galite “Laisvės” 
fise arba Ątletų Kliube.

PHILADELPHIA, PA.
D. O. B. Komitetas rengia šaunų 

pikniką nedėlioj, 26 rugpjūčio, Lau
re! Springs, N. J. Bus įvairių žaislų, 
virvės traukimas moterų su mergino
mis ir vedusiųjų su nevedusiais. Per
galėjusieji gaus dovanas. Gera mu
zika grieš be perstojimo. O valgių 
ir gėrimų—kas tik kokių norės. To
dėl Philadelphijos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės atsilankykite, sma
gumo turėsite pakankamai.-—Kviečia 
rengėjai. 202-3

Aš, Marijona Beganskienė, po tė
vais Karsokiutė, Šilėnų kaimo, Šiau
lių Apskričio, Kauno gubernijos, pa- 
jieškau krikštų motinos Alenos Gals- 
kienės ir puseserės, abidvi pareina iš 
Kauno Radybos, Šiaulių Apskričio, 
Radviliškiu parapijos, kaimo Gvindi- 
lų. Pirmesnių laiku girdėjau, kad 
gyveno Detroit, dabar nežinau, kur 
gyvena, tai meldžiam atsišaukti, arba 
kurie žinot, malonėkite man praneš- 

[ ti sekamu antrašu: Marijona Begans
kienė, 61 Elm Point Ave., Great 
Neck, L.I., N. Y. (197-202)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Ganisani Lietuviško 

ir Amerikoniško Stiliui

SUBĄTOJ ŠV. KAZIMIERO 
IR JUOZAPO DRAUGYSTĖS
PIKNIKAS ? r

■ i A • , ’ . . , ii j f

LAWRENCE, MASS.
Naujos Knygos Jau čia

Draugės ir draugai! Laukiama 
puiki knyga “Ugnyje” (pasaulinio ka
ro vaizdai) jau gauta. Todėl visi ir 
visos ateikite į sekantį kuopos susi
rinkimą. Katrie esate užsimokėję, 
tai gausite knygą, o katrie dar nesa
te užsimokėję, privalote užsimokėti. 
Taipgi kviečiami ir norinti prisira
šyti prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos. Atei
kite į sekantį susirinkimą. Mokestis 
visai maža, vien tik del knygų išlei
dimo * į metus mokama $1.50; rajo
nui 16c ir įstojant į draugiją 50c. 
Knygų narys gauna kožnais metais 
ne mažiaus, kaip už $4. Draugija 
išleidžia moksliškų knygų, i.š kurių 
daug galima pasimokinti. Katrie 
jau priklauso, tai didžiuojasi, kad 
jo įmokėta mokestis atneša beveik 
trigubai vertės knygų.

ALDLD. 37 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks panedėlį, rugpjūčio 
27 d., 7 vai. vakare, L. Ū. Kliubo 
kambaryje, 41 Berkeley St.

visi būtinai 
būkit ir neatidėliokit užsimokėjimo 
laiką, bet tuojau užsimokėkit, o jei 
negalėsit del kdkių priežasčių, tai 
galite ypatiškai sekretoriui užsimo
kėti.—M. S., sekretorius. 201-3

COURTNEY, PA.
Pirmas į du metus piknikas, ren

giamas ALDLD. 61 kuopos, bus ne
dėlioj, 26 rugpjūčio (August), Star 
Mines giraitėj. Bus įvairių žaislų,

Pavalgia^ Jis malonu bfltt, 
inekučiuoti «u kitais, arba rami 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik 
rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

Antradienį, rugpjūčio 21 
mirė Vincas’Zailskis, žinomas 
Brooklyno biznierius, kuris gy
veno ant East 4th Street, 
Flatbushe, o' biznį turėjo dnt 

— kampo Berry St. ir Męt)-ppp|i- 
tah Avė., Brdoklyne;1 Laido
jamas bus šiandien šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius Juozas Garšva.

Velionis buvo 57 metų am
žiaus. Mirdamas paliko žmo
ną, dvi dukteris ir tris sūnus. 
Iš Lietuvos paėjo iš Kalvari
jos apskrities, Simno parapi
jos, Dedininkų kaimo.

Rep.

Tą iškilmingą išvažiavimą 
rengia visuomenei plačiai ži
nomas garsusis Aido Choras, 
kuris nei vienai progresyvei 
draugijai nėra atsisakęs patar
naut, kur tik buvo kviečiamąs. 
Tat šiuomi ir kviečiame visus 
ir visas atsilankyti į mūsų ren
giamą išvažiavimą, kuris įvyks

LANGŲ DAUŽYMO 
ORGANIZATORIAI

Julius Hochmanas ir Morris 
Sigmanas, socialistiniai lyde
riai buvusios Moteriškų Dra
bužių Darbininkų (senosios) 
Unijos, reikalavo suorganizuot 
komitetą, kuris daužytų lan
gus įstaigoms laikraščių, kri
tikuojančių tuos lyderius, kai
po unijos pardavikus ir dar
bininkų organizacijos laužyto
jus. Tokius planus jie darė 
saviškių ' mitinge, įvykusiame 
pereitą panedėlį žydų gelton- 
lapio “Forwardo” name, New 
Yorke. Jie, veikiausia; turėjo 
galvoje daužymą langų- na
mams “Daily Workerio” ir žy
dų komunistų dienraščio 
“Freiheito’ •

700 DARBININKIŠKŲ 
SPORTININKŲ TURĖS 
VARŽYTINES BROOKLYNE

Septyni šimtai jaunų darbi
ninkiškų atletų, priklausančių 
Amerikos Darbininkų Sporto 
Sąjungai, dalyvaus visokio 
sporto varžytinėse ateinančią 
subatą (rugp. 25) ir nedėldie- 
nį (rugp. 26) Wingate Fielde, 
Brooklyne, K. Y.‘

Bus darbininkų sportininkų 
iš įvairių Amerikos kahipų, net 
iš Californijos. Bėgimo, aug- 
što šokimo lenktynės ir viso
keriopi atletiški žaidimai suda
rys .programą šio darbininkiš
ko sporto pokilio, kuris 
dvi dienas. • ( ...

VIŠTŲ TRUSTAS IŠLEIDO 
PUSKETVIRTO M1L1ONO 
DOLERIŲ MUŠEIKOMS GIRTAS POLICMANAS 

PAKLIUVO J BĖDĄ '
> i • . ! 1 i ! ‘ < I !

Federaliai tardytojai košer- 
Tios paukštienos trusto atran
da, kad' trustininkai pabrangi
no paukštieną 7 iki 10c už 
svarą., tuo būdu per metus jie 
pasidarydavo $15,000,000 ne
paprasto pelno (viršpelnio), 
jie į metus išleisdavę pusket
virto miliono dolerių, samdy- 
damiesi mušeikas, kurie dary
davo užpuolimus ant kitų, 
trustui nepriklausančių paukš
tienos biznierių. Toje trusto 
kovoje prieš, pavienius vieti
nius krautuvninkus, kaip jau 
buvo pirmiau žymėta, buvo 
net bomba po vieno namu 
sprogdinta.

Areštavo policmahą F. Tę 
Garpešseri, gyvenusį Glenda- 
lėj. ' Jis, girtas automobiliu 
važiuodamas, sukūlė kito žmo
gaus automobilių ant Metropo
litan Avė., Brboklyne. Polic- 
mano automobiliuj surasta 32 
buteliai labai smarkaus seno
viško alaus.

♦ < > >

MIRĖ DOM. JUŠAS

KIEKį VAIKŲ UŽMUŠĖ 
AUTOMOBILIAI

Pernai buvo automobiliais 
užmušta 160 vaikų Brooklyne.

* Mirė Dominikas Jušas, 
metų' avižiaus, gyvenusia New 
Yorke, po num. 111^2 Charles
ton St. Bus laidojamas subatoj, 
2 vai. po pietų. Paliko moterį 
su dviem j vaikučiais^ Buvo, na
rys ĄugiĮčiaįi|ios Priegjaudos 
Lietuvių 'Amerikoje- neWydrki- 
nės (49) kuopoj.

Laidotuyėmis rūpinasi gra
borius LČvandauskas. -

'Brooklyno šv. Kazimiero ir 
Juozapo Draugystė rengia šau
nų pikniką subatoj, 25 rugpjū
čio, John Klashus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, N. Y. Pradžia 2\ 
vai. po pietų. Kviečiama visi! Draugės’ ir draugai" 
vietos ir apielinkės lietuviai 
ir lietuvaitės atsilankyti ii’ sy
kiu smagiai pasilinksminti, pa
simatyti su draugais ir pažįs
tamais. Puiki Retikevičiaus 
orkestrą grieš smagiausius šo
kius. šokikams bus smagu 
šokti, o nešokikams—pasiklau- 
svti crrnvinq rmrriknq Tynno-n IMines Pranėj. nūs įvairių žaisiu, syti giaziOS muziKOS. Įžanga (kaip įgg pypkių rūkymo kontestas, 
50c ypatai. (201-2)1 ženočių su nevedusiais virvės trauki-
_______________________ /_________ I mas ir daug kitokių. Taipgi bus 
________________________________ 1 graži muzika. O skanių užkandžių 

į ir gėrimij. taipgi nestokuos. Todėl 
kviečiame visos apielinkės lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti, o būsite pil
nai patenkinti. Važiuojant į pikniką 
Charleroy karu reikia išlipti ant Riv
er View ir brukavotu keliu tiesiai Į 
pikniką.—Kviečia rengėjai. 200-02

MONTELLO, MASS.
Smagūs šokiai bus subatos vaka

re, 25 rugpjūčio, L. T. N. Parke. 
Gera muzika grieš Įvairius šokius.— 
Kviečia L. D. S. A. 22. kuopa.

PARSIDUODA 3 kambarių fornišius. 
Galima ir kambarius randavoti, 

randa pigi, arti subway stoties. At
sišaukit po num. 166 Boerum St., 3 
floor, Brooklyn, N. Y. 202-3
PARSIDUODA restoranas,t labai ge

roj biznio vietoj. Jei nenorit viso 
pirkti, tai galima eiti j; partnerius. 
Kaina prieinama. Atsišaukit po num. 
290 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

„L : ■ , '_______ 199-204
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

soda krautuvė,- ft’eroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Gera 
proga įgyti gerą biznį. Atsišaukit po 
num. 404 Grand St., Brooklyn, N. Y.

199-204

Darbą atlieka
Kreipkitės

JONAS

| Tel. Triangle 1450

1UETUV1S FOTOGRAFAS
IR MAL10RIŪ8

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

šiuo adresu:
STOKES

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

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

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

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

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

Tel., Juniper 6776

Tel. Stagg 9108 >

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoze

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

10-12 prieš piet; 2-8 po piet 
Ketvergais ir subatomis iki fl 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tel. Juniper 7646

RAP. KRUCH AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand St.) 

MASPETH, L. L

Darbininki] Partija rengia puikų! Camp, 1680 Summer St., Franklin, 
pikniką San Souci Parke. Jūs, drau
gai ir draugės, matote ir girdite, 
kad tai bus didelis piknikas, kuriame 
kalbės Ben Gitlow, kandidatas nuo 
Darbininkų Partijos į J. V. vice-pre- 
ziaentus. Todėl mūsų visų pareiga 
kiekvienam miestelyj susiorganizuoti i 
ir busais traukti į San Souci Parką.

ALDLDz ^Į20 kuopa rengia didelį | 
balių> subatoj, 29 -rugsėjo, 7 vai. va-' 
kare. , Tiki etai į parsiduoda išanksto.1 
Taigi, i tdrauį^i,. 'platinkite tikietus, 
nes laiko jau ynedąug tėra. Balius 
bus- latrai . puikus^ j nes paimta gera 
muzika,' kuri grieš visokius šokius. 
O' valgių ir j gėrimų bus skaniausių. 
t-K.’ Globich. < > •

NEW BEDFORDO STREIKIERIŲ
naudai piknikas bus nedėlioj, 26 

rugpjūčio, puikioj kempėj, kur yra 
didelis ežeras, būtent Nitgedaiget

Mass. Prasidės 11 vai. dieną. Bus 
įvairių žaislų. Tat kviečiame visus 
apielinkės darbininkus atsilankyti ir 
paremti streikuojančius audėjus. Ren
gia Montello lietuvių streikierių rė
mimo tarptautinis komitetas.

200-02 i
_________  - - - - ■ ■ ■ _ I

ROCHESTER, N. Y.
Didelis piknikas bus nedėlioj, 26 

rugpjūčio, ant Merkevičiaus farmos, 
North Chili. Nuvažiavimo kelias No. 
33 Buffalo Road iš West Main St. 
iki Town Line Road. Tą pikniką 
rengia 8 organizacijų komitetas, bū
tent V. L. O. P. komitetas. Draugai, 
malonėkit atsilankyt į šį parengimą, 
nes pelnas bus del Lietuvos politinių 
kalinių ir dienraščio “Laisvės.”— 
Kviečia rengėjai. 200-02

TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietą 
Nuo 6 iki 8 Vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto ild
vai. po pietų, ir pagal sutarti

(Undertaker)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis 

sirinkimas bus nedėlioj, 26 rugpjū
čio, Lietuvhj Svetainėj, 29 Endicott 
St. Pradžia 10 vai. ryte. Turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus 
nominacijos centro valdybos. Taipgi

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 141 kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks 20 d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime labai daug 
svarbių reikalų, kuriuos reikės ap
svarstyti; reikės nominuoti j centro 
viršininkus kandidatus. Yra jau at
siųsta nauja knyga “Ugnyje,” kurią 
nariai gaus. Atsiveskite ir naujų 
naįų prie kuopos prirašyti.—Sekr. 
F. Linkus. 201-3

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD. 63 kuopos svarbus susi

rinkimas bus nedėlioj, 26 rugpjūčio, 
po num. 407 Lafayette St. Pradžia 
10 vai. ryte, šių metų naujoji kny
ga “Ugnyje” jau prisiųsta, todėl vi
si nariai ateikit atsiimti. Bė to, bus 
daug komisijų raportų; ir nominavi- 
m,as centro pildomojo komiteto. Da
lyvauki! visi.—Sekr. J. J. Mockaitis.

'201-2

TRISDEŠIMS TREČIAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia šv. Kazimiero ir Juozapo 

Draugystė
ĮVYKS SUKATOJE

25 Rugpjūčio-Aug., 1928

KELRODIS: Imkit Grand St. arba
Flushing Ave. karą j Maspethą; 
išlipkit ant Rust St., iš kur du 
blokai .iki Svetainei. . i

416
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 
įvyks panedėlį, 27 rugpjūčio. Kiek
vienas kuopos narys turi įsltėmyti šį 
susirinkimą ir atsilankyti, nes turime 
labai daug svarbių reikalų. Taipgi 
pranešu, kad gavome iš centro naują 
knygą “Ugnyje,” už 1928 metus. Tai
gi šiame susirinkime nariai galės 
gauti. Taipgi turime nominacijos 
blankas. į centro valdybą, taigi turė
sime nominuoti. Taigi visi nariai 
atsilankykite.—Org. A. G. 200-02

REIKALINGAS partneris į kendžių 
štoro biznį. Biznis eina gerai, tik 

sunku vienam apsidirbti. Atsišaukit 
po num. 51 Meserole St., Brooklyn, 
N. Y. 199-204
REIKALINGAS partneris į bučernės 

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)

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

DR. PETERSON’O

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<!>

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vąšeli joms, 
krikštynoms, ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

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.

214 Perry Avenue

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

PASIRANDAVOJA 4 kambariai, su 
visais įtaisymais, randa tik $25.00 j 
mėnesį. 473 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. ___202-4
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, su 

maudyne; randa nuo 18 iki 20 do- 
lerhj į mėnesį. Kreipkitės: 79 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 199-204

SJIEŠKAU partnerio į saldainių ir 
rašomųjų dalykų ' krautuvę. . Biznis 
labai geras, tai vienai ypatai sunku 
apsidirbti. Atsišaukit greitai, išly
gos lengvos.—Mary Samas, 81 John
son Ave., Brooklyn, N. Y. 201-6

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas raistas 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 Suaugusiam ir Vaikam

KAINA S1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU 11.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

229

PAJIEŠKAU Petro Gabriūno, Kauno 
gubernijos. Pirmiau gyveno Law- 

| rence ir Bridgeporte. Turiu svarbų 
reikalą prie jo, todėl prašau atsi
šaukti arba kas apie j j žino, malo
nėkite man pranešti, už ką būsiu dė
kingas,—Antanas Rudis, 46 Ten Eyck 
St;,' Brooklyn. N. Y. ’ 201-3

^KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
! Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
! visokios niūsų Vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
[vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kįek^ięrią ligą/ žinodamas tą ir norėdamas mūšų vientaučiams kud- 
[gėriausiai patarnauti, parsigabenau*iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čih paduotus:’
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijomi ’ \ i .'
čepronėlių ' 
Cobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilij 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vvaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

h Petras'Kundrotą
• Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avepue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gaati ir Lietuviiki Trejg Devynerią

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3914

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų w
Imbiero šaknų Rožių ‘
Juodšaknių Remunėlių ‘
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalmėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų \ šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinaviju šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų

nedt.ro



