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padalintos 
“raudona- c

Kai-shek valdžią, imperia
lizmo įrankį, šmeižimai ir 
provokacijos prieš Sovietų 
Sąjungą, plėšikiškas užgrie
bimas Chinų Rytinio Gelž-

J.'

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o I ši ai mėšit 

Pasaulį!

j įvyko 
susikirtimas” 

ir “mė-

Nugalėjo Raudonąją”
Armiją Manevruose

CAMP DIX, N. J.— šioj 
apielinkėj dar tebesitęsia 
Amerikos armijos manev
rai. Kadangi Amerika, ir 
kitos imperialistinės šalys, 
rengiasi į karą prieš Sovie
tų Sąjungą, tai manevruose 
armijos spėkos 
į “mėlynąją” ir 
ją” armiją.

Ketvirtadienį 
“smarkus 
tarp “raudonosios” 
lynosios” armijos, 
poji” armija nugalėjo “rau
donąją.” '

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos (July) 20, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Chinijos Darbininkai Amerikoj Stoja Už 
Gynimą Sovietų Sąjungos

žmones tai daryti. Ypatin
gai sveikinam Chinijos dar
bininkų ir valstiečių organi
zuojamą sukilimą, kuris pa
gelbės sukriušinti kruviną
ją Nankingo valdžią.

“Mes esame .tikri, kad 
tūkstančiai Chinijos karei
vių apleis armijas, kurios 
yra po komanda imperialis
tų nusamdytų militaristų, 
ir pereis į Raudonosios Ar
mijos pusę. Jau tūkstančiai 
mūsų chinų draugų Sovietų

Chinijos darbininkai A- 
merikoj ketvirtadienį tarė 
savo žodį del imperialistų 
planuojamo karo prieš So
vietų Sąjungą iš Chinijos 
pusės. Jie išleido savo pa
reiškimą, kuriame jie tarp 
kito ko sako:

“Kalbėdami varde Susivie
nijimo rėmimui Chinijos 
darbininkų ir valstiečių re
voliucijos, mes, chinai dar
bininkai ir studentai Jung
tinėse Valstijose, pareiškia-
me savo griežtą nusistaty- Sąjungoj liuosnoriai sutiko 
mą prieš banditišką Chiang tarnauti Raudonojoj Arnai- nr 1 1 1 T n z*-t X -T /-> 1 I T T T f'li joj prieš imperialistinius 

banditus.
“Mes sveikinam pasauli

nes demonstracijas del gy
nimo Sovietų Sąjungos; mes 
sveikinam tarptautinį dar
bininkų 'rengimąsi prie ma
sinių streikų ir demonstra
cijų Rugpjūčio Pirmą prieš 
imperialistinį karą.

“Chinijos ir Amerikos dar
bininkai, vienykimės prieš 
imperialistinius priešus!”

“Ginkiihe Sovietų Sąjun
gą l

“Ginkime Chinijos revo-

„ deportavimai Sovietų pilie
čių, kurie dirbo sulig 1924 
metų sutarties prie bendro 
valdymo Chinų Rytinio 
Gelžkelio, yra dalis visuoti
no Amerikos ir pasaulinio 
imperializmo puolimo ant 
Sovietų Sąjungos.

, -r-“Chiang Kai-sheko Nan
king© valdžia neatstovauja 
Chinijos, žmonių, kurie žino, 
kad reikalingiausioj valan
doj, kuomet juos puolė im
perialistinių valstybių gin
kluotos gaujos, tai vienatinė 
valdžia, kuri stojo su mu
mis, buvo Sovietų Sąjungos 

. valdžia.
“Chiang Kai-shekas ir jo 

plėšikiška avantiūristų gau
ja, kurią jis vadina valdžia, 
parsidavė imperialistams. 
Chinijos masės negali remti 
tokios valdžios. Priešingai, 
yra masių užduotis daryti 
viską, kas tik galima, kad 
sudaužyti Nankingo reži
mą.

“Chiang Kai-shekas pasi
laiko valdžios galią ne su 
sutikimu Cninijos žmonių, 
bet masine skerdyne„ir ne
paliaujamu teroru.

“Didelė dalis dabartinių lių nuo rubežiaus Mandžū- 
armijų, mobilizuojamų prie 
Sibiro rubežiaus, yra ko
manduojama baltagvardie
čių rusų, kurių Chinijos ma
sės neapkenčia, nes kaip tik 
tiė militaristiniai parsidavė
liai, tie niekšiški avantiūris
tai, kovojo reakcionierių ei
lėse prieš Chinijos revoliu
ciją.

“Mes* chinai Amerikoj 
griežtai nusistatę prieš im
perializmą; mes kovojame 
prieš jo kiekvieną apsireiš
kimą ir raginam visus savo

“Šalin imperialistinis ka
ras !
v “Šalin Amerikos imperia
lizmas !

“Lai gyvuoja pasaulio 
darbininku solidarumas!

“Susivienijimas Rėmimui 
Chinijos Darbininkų ir Val
stiečių Revoliucijos.”

H. M. Lau, Nacionalis Se
kretorius.

Chinų Sekcija Amalgamat
ed Maisto Darbininkų Uni
jos, K. L. Chang Pirminin
kas.

EXTRA!
OSAKA, JAPONIJA.

Siovietų kariuomenė išmušė 
chinus militaristus iš dviejų 
miestelių, Manchuli, 10 my-

rijoj, ir iš Pograničnaja 
miestelio, stovinčio ties pat 
Mandžūrijos siena. Abudu 
yra skaitomi svarbiausiomis 
vietomis ant Chinų-Rytinio 
gelžkelio, nuo kurio Chinija 
buvo išvijusi visus Sovietų 
valdininkus, tarnautojus ir 
darbininkus.

Iš Charbino, Mandžūrijoj, 
United Press praneša, kad 
eina smarkūs kanuolių šau
dymais! ties Pograničnaja, 
kur chinai sunaikino gelž- 
kelio tunelius.

PI RM I AUS

Kiti pranešimai skelbia, 
kad Sovietų karo laivai ar
tinasi prie San-Fen-Ho, 20 
mylių į pietus nuo Pogra
ničnaja, Japonų jūroje, ir 
kad chinai deda povandeni
nes bombas tose vietose, kur 
mano, kad sovietiniai laivai 
turės plaukti.

Chinijos vyriausybė pra
neša, kad Raudonoji Armi
ja atakavo suvienytas caris- 
tų rusų baltagvardiečių ir 
chinų spėkas ties Pogranič
naja, ties rytiniu galu minė
to gelžkėlio.

Buvo susikirtimas ir rau
donųjų raitelių su chinais.

Pranešimais iš Paryžiaus, 
išduota greitas slaptas pa
liepimas buvusiems caro o- 
ficieriams pabėgėliams iš vi
sų pasaulio kampų skubiau
siai vykti į CKinijos frontą 
karui prieš Sovietus. Tūks
tančiai tų carbernių randasi 
ir Jungtinėse Valstijose.

Visiems yra žinoma, kad
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Amerikos, Japonijos ir kitų 
imperialistų sukurstyti Chi
nai padarė bjaurią karišką 
provokaciją prieš Sovietus, 
užgrobdami minėtą gelžkelį. 
Bet dabar Amerikos minis- 
teris Stimsonas iš Washing
ton© muša telegramas So
vietams, kad palūkėtų, kad 
ramiai susitaikytų su Chi
nijos militaristais; primena, 
kad ir Sovietai pasirašę va
dinamą Kellogo “nekaria- 
vimo sutartį.” Tokiomis te
legramomis Amerikos val
donai stengiasi užkalbėt So
vietams dantis, o duot Chi- 
nams laiko geriaus susimo- 
bilizuot karui prieš Sovie
tus.' \

Berašant šiuos žodžius, 
New Yorke įvyko smarki 
darbininkų d e m o nstracija 
prieš Chinijos konsulatą, 
Astor Place.

Tokios tai yra vėliausios 
žinios iš kapitalistinių šalti
nių.

3,000 Automobilių Darbininkų 
Sustreikavo Detroite

DETROIT, Mich.— Apie 
3,000 darbininkų, dirbančių 
Murray Body dirbtuvėj, ku
ri išdipba dalis Fordo auto- 

f j *

mobiliams, paskelbė streiką. 
Trečiadienį į streiką išėjo 
700 darbininkų, o ketvirta
dienį jau viso streikavo apie 
3000. Jie priešinasi nuka- 
pojimui algų ant 20 nuo
šimčių. Taipgi darbininkai 
reikalauja pripažinti uniją.

Jau įvyko keletas susikir
timų su kompanijos sargais 
ir policija.

Dirbtuvės manadžeris Do
well pareiškė, kad darbda
viai neves.jokių derybų ir' 
nepripažins unijos.

I

Streikieriai 
voti.

pasiryžę ko-

Maskva Užginčma Paskalas Apie Sovietų 
Kariuomenės Įsiveržimą Mandžurijon

“Nei Vienas Kareivis Nepereis Rubežiaus,” Sako Sovietų 
Komisaras; Kariuomenė Sukoncentruota Parube- 

žy Atmušimui Baltagvardiečių Atakų1
* Mandžuriją ir užėmus du 
niestus, Pograničnaja ir 

.Manchuli.
i Aliestas Pograničnaja, su- 
Hig žemlapio, randasi Sovie
tų Sąjungos pusėj, prie pat 
rubežiaus. Sovietams nėra 
reikalo jį “užgriebti.” Man
chuli randasi Mandžūrijos 
pusėj, ir Sovietai nedarė jo- 

ikio žingsnio tą miestą už- 
i griebti.

Iš Shanghajaus Chinijos 
reakcionierių pranešimai 
sako, būk Sovietų orlaiviai 
skraidė virš Chinijos terito
rijos Mandžūrijoj ir mėtė

nijos mases remti Sovietų 
Sąjungą.
Chinijos Reakcionieriai Ne
atsakysią į Sovietų Notą
Pranešama, kad Chinijos 

i nacionalistu valdžia nu- 
sprendus neatsakyti į Sovie
tų antrą notą, sulig kurios 
nutraukiama diplomatiniai 
santikiai. Chinijos milita- 
ristai nemano taikytis su 
Sovietais - del užgriebimo 
gelžkelio. _

MASKVA.-l - PenkĮad^ 
Sovietų valdžia jšle^do 
cialį pareiškimą, skad 
tų Sąjunga ^et n j 
veržtis į Chinij^ u>
bežy turi sukoV ■ ptra^fis 
savo spėkas aps girtini 
rubežiaus nuo bdtagvfi>die- 
čių rusų kariuomenes^kurią 
Chinijos militarįstaj turi
suorganizavę ir kuri pla
kuoja veržtis į Sovietų teri
toriją iš Mandžūrijos.

Sovietai taipgi užginčina 
| kapitalistinės spaudos pa
keistus paskalus, būk Sovie
tų armija jau įsiveržus į 
Mandžuriją ir užėmus^k&e- 
tą miestų. Tai melas, sako 
Sovietų valdžios pareiški
mas.

Abelnam pasikalbėjime su ' 
Amerikos korespondentais 
čia penktadienį J. '' Rudzu
tak, Gelžkelių ir Transpor-i 
tacijos komisaras, taipgi na
rys Komunistų Partijos Po
litinio Biuro, pareiškė:

“Mes nesiusime nei vieno
1 *■

kareivio į Chinijos teritori
ją. Žinoma, mes saugosime 
savo rubežius, kadangi mes 
turime žinių, kad balta
gvardiečiai formuoja milita- 
rinius pulkus įsiveržimui į 
mūsų kraštą. Mes nemano
me daryti jokio militarinio 
žingsnio, nebent Chinija 
pradėtų mus atakuoti.”

Jis sakė, kad Sovietų ma
sės reikalauja daryti mili- 

i tarinį žingsnį prieš Chinijos 
militaristus, bet, nežiūrint 
to, Sovietų valdžia nori pa
rodyti, kad ji pilniausia sto
ja už taiką, kad ji vengia 
karo, nepaisant provokacijų.

Nutraukimas diplomati
nių ir komercinių santikių ne ir Mukdene. Sakoma, 
su Chinija buvo neišvengia- Vokietijos konsulariniai ir

I diplomatiniai atstovai ves 
Chinijos reikalus Sovietų 
Sąjungoj.
20,000 Baltagvardiečių prieš 

Sovietus
Pranešama, kad suvirš 

20,000 baltagvardiečių Chi- 
nijoj susiorganiž puoli
mui ant Sovietų Są 
Jie savo vadu pasiėmę ata- 
maną Semenovą. Jie nori, 
kad kaip nors būtų išprovo-1 
kuotas karas tarp Chinijos 
ir Sovietų Sąjungos, kad jie 
turėtų progą veržtis į So
vietų teritoriją.

Charbine Karo Stovis
Iš Tokio, Japonijos, pra

nešama, kad generolas 
Chang Ching-hui Charbine 
paskelbė karo stovį. Įvesta 
griežta cenzūra. Kas tik ko
kiu nors būdu pasirodys 
“pavojingu” militaristų vai-' 
džiai, bus mirčia baudžia
mas. Gatvės^ pilnos gin
kluotų kareivių. Biznis su
stojęs.

Prašant' Soviėtų valdžiai, 
Vokietijos kohsulaį perėmė 
Sovietų konsulatus Charbi-

mas, sako Rudzutak.
“Įvairios Chinijos val

džios nenorėjo užtikrinti 
tinkamo apsaugojimo mūsų 
teisių ir mūsų piliečių. Bū
tų buvę reikalinga pasiųsti 
kariuomenę patieihs apsau
goti savo teises. Mes to 
nenorėjome daryti.”

Bet tą daro . imperialisti
nės šalys.
Paskalai apie Užgriebimą 

Miestų
Japonijos spaudos agentū

ra paleido paskalą, būk So
vietų kariuomenė įsiveržus

os.
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Argentiniečių “Rytojaus” 
Padėtis

K4 JŪS DABAR PRIVALOTE DARYTI
Žadinkite fabrikuose darbininkus prieš karo pavojų, 

kuris gręsia Sovietų Sąjungai.
Organizuokite darbavietėse prieškarinius komitetus.
Besirengiant prie Rugpjūčio 1 d. prieškarinių de- 

monstracijų, reikia priimti dirbtuvėse rezoliucijos su 
.protestais prieš provokatoriškus imperialistų ir jų tar
nautojų žingsnius, daromus prieš Sovietų Sąjungą. Turi 
būt priimta rezoliucijos, išreiškiančios pasiryžimą apgin
ti Sovietų Sąjungą. . K

Priimkite Sovietų Sąjungos rėmimo rezoliucijas vi
sose darbo unijose ir visose darbininkų organizacijose.

' S ' į'
Visos darbininkiškos organizacijoj didelės ir mažos, 

išrinkite po tris iki penkių delegatų Jalįvaut Prieškari
nėje Konferencijoje, kuri įvyks liejW 25 d\, ketvirtadienį, 
Irving Plaza svetainėje, W 
Sąjungą ir geriau suorgai 
cijas Rugpjūčio 1 d.

Skleiskite obalsį iWp.
Rugpjūčio Pirmajai:

New Yorko, Brooklyno 
metę nuo 4 vai. darbą, turi tr 
monstraciją Union Square tą di^ną ij^valandą.

Kitų vietų darbininkai, Pirmoji^Rugpjūčio tą patį
• • • lxž0 demonstracijų.
daroma išanksto

Birželio men. 16 d., Bue
nos Aires mieste (Argenti
noj) įvyko “Rytojaus” b- 
vės narių susirinkimas, ku
riame padaryta apžvalga 
laikraščio padėties. Buvo 
išduoti raportai iš b-vės ta
rybos veikimo. Pasak “Ry
tojaus” (num. 24) praneši
mo

neišleidžiami iš fašistinės 
Lietuvos. Tokia ta Brook
lyno vienybininkų fašistų 
išgirta fašistų laisvė Lietu
voj!

Neišdavė Diplomo Del To, 
Kad Komunistas

Liberalų savaitraštis “The 
Nation” rašo: ..

Yorfce^kadį apgint Sovietų J A. R J R -
pfiėškaHnes demonstra-

n
1 f J , Yauuonajai Dienai, 
alandą po pietų!”

^Knkes darbininkai, 
bęndrą masinę de-

darykite, dėdamiesi prie vietini^, į 
Dalyvaukite visuose mitinguose, kui 
prisirengimai Pirmajai Rugpjūčio.

Kiekvienoj progoj, kur tik galima, kalbėkite apie tai 
mitinguose prie fabrikų vartų, skleiskite Partijos lape
lius, išleiskite speciales laidas savo fabrikinių laikraštė
lių, išleiskite specialius lapelius, atsišaukdami į savo vie
tos fabrikų darbininkus, žadindami juos kovon prieš at
einantį karą. Meskite šalin darbo įrankius Rugpjūčio 
1 dieną.

Būkite prisirengę atsiliepti į kiekvieną Komunistų 
Partijos pašaukimą, akivaizdoje dabar besivystančių ka
rinių nuotikių.

Tie dalykai turi būt pareiga kiekvieno ištikimo Par
tijos nario, kuris tik jaučiasi esąs kareivis pasaulinės 
proletariato armijos. Bėgti nuo savo pareigos šiuo mo
mentu-tai būtų išdavystė prieš darbininkų klasę.

' Visi Partijos atsakomingi darbininkai, visi Partijos 
nariai, padvigubinkite savo energiją; pasmarkinkite 
kovą!

PARTIJOS VIENYBE PRIEŠ KARO PAVOJŲ

“Tarybos pirmininko rapor
tas tapo priimtas be pataisų, 
iš kurio paaiški, kad dabarti
nis b-vės turtas 5862 p. 60 c., 
iš kurių 295 p. turi pasiglem
žęs Jurgis Graibus. Redakto
riaus raportas priimtas su pa
staba tik vietoj, iš kurio pa
aiški, kad ‘Rytojus’ turėjo 
pergyventi sunkias stadijas, 
nes apart fašistinio lizdo, išsi
skyrė ir gauja mūsų veidmai
ningų draugų, kurie vieton ką 
gero daryti, ėmė visą mūsų 
organizacijos darbą šmeižti, 
vaginti, vartojo ir tebevartoja 
tokias bjaurias provokacijas, 
kokių gal niekad nebuvo ma
tęs darbininkų judėjimas. Bet 
‘Rytojus’ išsilaikė, o jo duob
kasiai, fašistai, kurių viršinin
kas, Norkus, mūsų krizio mo
mente, savo redaguojamame 
‘Balse’ pliovodavęs: ne tik kad 
bolševizmo žiedus turime nu
kapoti, bet ir šaknis išratit.’ 
Dabar to paties jie susilaukė, 
o antros rūšies gaivalai sku
biai prie-to paties eina.”

Administratorius pranešė, 
kad viskas eina prie geros 
tvarkos. Apie finansus 
laikraštis pažymį: <

“Iš iždininko raporto paaiš- 
- ki, Kad per metų laiką perėję 

10,868 pesų įplaukų, *ir 10,- 
637 pesų išlaidų. Iždininko 
raportas buvo smulkmeniškai 
išduotas, kokių rūšių buvę 
išlaidos ir kokių įplaukos. Taip 
pat iždininkas savo raporte 
pareiškė, kad daugiau i Grai-į 
bų panašios vagystės nepasi
kartos, nes nėra tokių, kaip 
sabotažninkai, kurie 
.parėmė.”
) Taigi, nežiūrint 

nuoskaudų, kurias 
^sabotažninkai B. ir
dai, mūsų draugų laikraštis 
pasilaiko neblogiausiai. Tas 
parodo, kad jis turi para
mos plačiosiose darbininkų 
masėse. Iš nortiečių (Jung
tinių Valstijų draugų) ar- 
gentiniečiai gavo, palygina
mai, nekiek paspirties. Mat, 
buvome užsiėmę kitais dar
bais. Turėsime labiau susi
rūpinti rytojiečių parėmi
mu.

“Roosevelt vidurinė mokyk
la Los Angeles mieste—visuo
menės įstanga—atsisaxe išduo
ti diplomą baigusiam mokyk
la mokiniui Max Rosensteinui 
del to, kad jis yra nariu Jau
nųjų Darbininkų Lygos—ko
munistinės organizacijos. Ei
nant ta nepaprasta logika, 
mokyklos diplomas reiškia liu
dijimą geros pilietybės. Ko
munistas negali būti geru pi
liečiu. Tuo būdu komunistas 
negali gauti paliudijimo apie 
baigimą Los Angeles mokyk
los.”
Tokie dalykai dedasi “lais

voj” demokratinėj Ameri
koj ! Būk tu gabiausias, 
geriausias studentas,, jei tik 
esi komunistas—negausi
liudijimo pabaigęs mokslą. 
Amerikos reakcininkai eina 
lenktynėsna su buvusios ca- 
ristinės Rusijos juodašim-, 
čiais.

Darbininku Gyvenimas SSSR. 
—Fabrikas “Kaučuk” 

Maskvoj
Raud.

tokius

visų tų 
padarė 
L. Šve-

po darbo ir 
visuomenės 

Bet mūsų darbininkes- 
mot rys vis tik dalyvauja naujo,
gyvenimo statyboj ė, atlieka at- 
sakomingą darbą, pilnai patei- 
sindamos darbininkų klasės pa
sitikėjimą jomis.

Partinę kuopelę fabrike su
daro 297 žmonės, iš jų moterų, 
VKP(b) narių—53, kandidačių 
19. Palyginus su bendru dar- 
bininkių-moterų skaičium “Kau- 
čuko” fabrike, tai maža, bet 
reikia žinoti, kad dabar įstojo 
fabrikan daug naujų darbinin
kių, kurios reikia, dar įtraukt 
visuomenės darban. Mūsų fab
rikas plečias, dabar skubiai sta
tomas naujas korpusas.

Vedamas darbas taipgi tarp 
darbininkų žmonų, namų šeimi
ninkių, kurios palaiko tamprius 
ryšius su fabriku, lanko susi- i 
rinkimus, atlieka visuomenės 
darbą, įsitraukia partijos dar
ban. Darbas tarp mūsų fabri
ko darbininkų žmonų eina be
veik visų geriausiai, palyginant 
su visais kitais Maskvos miesto 
ir Maskvos gubernijoj fabri
kais. Beraštės darbininkų žmo
nos mokos rašto mokyklose, ir 
namo ateina mokytojas. Seniau 
senesnė, o nekartą ir jaunesnė 
darbininkė-moteris sakydavo: 
“Aš nieko neišmoksiu,” o dabar 
mokos ir 40-50 metų moterys, 
nors jos nebejaunos ir turi šei
myną, vaikus.

DRAUGŲ ŽINIAI

gus prenumeratai, tuojau ne-! .° i* II • • ••
sustabdėte. Labai ačiū už pa- i Pagerinti IriKVlZlCi JOS 
laukimą prenumeratos.

Draugiškai,
\ D. V. Žemaitienė.

Laikai
■ ■ T

Dalyvaudami 
nike, Brook lyne, šie 
dar primetė ir aukų: 
S. Janulis, Chester, Pa. 
J. žemaitis, Waterbury,

Conn.
J. Stasiukaitis, Green

wood, N. J.
C. Bukaviackas,

side, fN. J.
W. Keršulis, Troy, N. Y.
K. Motkus, Brooklyn,

Amerikos Komunistų Partija mobilizuoja visas savo 
ir abelnai darbininkų pajėgas kovai prieš imperialistinį 
karą ir apgynimui Sovietų Sąjungos. Tokiu momentu 
yra reikalinga kiečiausia, gludžiausia Partijos vienybė. 
O vis ;delto dar randasi saujelė dezorganizatorių, besisu
kančių apie Partiją. Tai papėdininkai Lovestono, kuris 
tapo išmestas iš Partijos už nachališkus paniekinimus 
Komunistų Internacionalo ir Amerikos Komunistų Parti
jos pątvarkymų, kuris betgi tebevaro pasalingą darbą, 
tikslu suskaldyti Partiją. Su panašia pragaištinga misi
ja bastosi tarp Partijos narių ir Gitlowas ir Bert Mil- 
wis (suspenduotas už opozicijos organizavimą prieš 
KOmintemo ir Partijęs liniją); o Partijos vienetuose tai 
čia, tai ten randasi dar pavienių elementų, kai kur atvi
rų, o kitur daugiau ar mažiau pasislėpusių opozicionie
rių, sekančių Lovestono mažne-trockinio frakcionizmo 
pėdomis.

Šiito trečiuoju pokariniu kapitalizmo laikotarpiu, 
ypač dabartiniu rimtu momentu, turi būt šalin nušluota 
bet kokie frakcionizmo likučiai. Partijos vienybė yra bū
tiniausias}-momento reikalas. Partija turi būt šimtapro
centiniai vieningas frontas prieš imperialistinius priešus.

Partijos organas Daily Worker sako:
‘ “Tokiu laiku, kaip dabar, kiekvienas, kuris bandytų 

ardyti-Partijos vienybę, mėgindamas suorganizuot frak- 
cijinę kovą; kiekvienas, kuris užimtų taikymosi poziciją 
su frakcionieriais, arba kuris apleistų savo pareigos vie
tą,—kiekvienas toks tuo pačiu suteikia tiesiogines para
mos ir! paguodos darbininkų klasės priešams, besisten
giantiems sunaikinti Sovietų Sąjungą...”

Tai tokiais laikais būna tikrasai komunistų išbandy
mas. ;Kurie šitokiu momentu neišlaiko išbandymo, ku
rie varinėja ardančias frakcijines kampanijas bei graibs
tosi už sutroekėjusio Lovestono skvernų,—tuo pačiu visi 
tokie ’įrodę, kad jie yra netikę būti nariais darbininkų 
klasės’.revoliucinės partijos, kuria yra Amerikos (Komu
nistų Partija. . c

Nežino, ar Išleis

Draugas Kaplanas 
Artoju j” rašo:

Mūsų fabrikas gamina tech
nikos dirbinius. Darbas prisei- 
na atlikt su benzinu ir benzolu. 
Mūsų Sovietų Sąjungoj darbo 

įstatymai numato
kiekvieną pasunkinančią darbą 
aplinkybę. Tokiais atsitikimais 
darbiilinkų sveikata esti ypatin
gai apsaugoma. Taigi ir tuose 
“Kaučuko” fabriko skyriuose, 
kur darbas pavojingesnis svei
katai, sulyg sutarčią tarp prof
sąjungos ir trusto, darbininkai 
gauna pieną ir 2 savaites dau
giau atostogų.

Moterų darbininkių vidutiniš
kas uždarbis “Kaučuko” fabri
ke 90-100 rub. per mėn.; kitos 
uždirba daugiau 150 r., kitos 
mažiau 90 rub. Visi darbinin
kai dirba akordu (sdielno). Iš 
viso fabrike yra 1460 darbinin
kų, iš jų 434 darbininkės ir 34 
tarnautojai.

Gimdančios darbininkės gau
na 4 mėnesius atostogų—2 mė
nesiu prieš gimdymą ir 2 mėne
siu po gimdymo. Vaikui gimus 
gauna 30 rub., be to per 9 mė

Kuomet Brooklyno Am- nes*us gauna kas .mėnuo po 8 
bražiėjus nuvyko į Lietuvą 
ir susitiko su Kastu Stik- 
lium (kuris kadaise buvo 
“dideliu laisvamaniu,” o da
bar, matomai, taikomi prie 
fašistinių ėdžių), tai Am
braziejus pakvietė Stiklių 
rašinėti Amerikos lietuvių 
sandariečių spaudai. Į tai 
Stiklius atsakęs:

“Gerai,—sakau,—gerai, mė
ginsiu rašyti. Jei tik tiks, jei 
tik spausdins, jei tik išleis iš 
Lietuvos mano raštus... Kiek 
žinau, visko būdavo... Sunku 
dabar 'su tais rašymais... 
Bet mėginsiu. Gal kas ir iš
eis...” 1

Vadinas, net Stiklius bijo
si, kad jo raštai gali būti

rub. Per tą laiką darbininkė— 
motina valanda anksčiau pasi- 
liuosuoja nuo darbo, t. y. vietoj 
5 valandos 4 vai. Ta pati dar- 
bininkėrmoiina per tą patį lai
ką gauna 1 valandą kas savai
tė, kad galėtų nueiti su vaiku 
į konsultaciją, kur gydytojai 
apžiūri ir pasveria vaiką ir duo
da patarimus, kaip vaikąs rei
kia penėti ir auklėti. Konsulta
cija taipgi veltui duoda sergan
tiems vaikams vaistus. Prie 
fabriko yra vaikų sodelis ir vai
kų darželis. Darbininke-moti- 
na, eidama į darbą, vaiką lig 3 
metą neša vaikų darželiu, o 
vaiką nuo’ 3 lig 7 metų vaikų 
sodelin. Eidama iš darbo na
mo vaiką pasiima. Da’ržęjiuo- 
se ir sodeliuose vaikus operai 
maitina, prižiūri ir višuomertiš- 
kai auklėja. Reikalinga dar

Laisvės” pik- Skaitant apie šventosios in- 
draugai kvizicijos laikus, kaip tuomet 

dvasiški tėveliai kankino žmo- 
$2.00 nes> kad JU dūšeles pasiuntus 

į dangaus karalystę, šiurpuliai 
2 per kūną pradeda bėgioti ir 

įmanai, kad taip galėjo būti tik 
gitais laikais, o dabar jau to nie- 

* Įkad negali pasikartoti. Vie- 
'nok ir dabar randi inkvizicijos 

11()0 į laikus ir dar pagerintus. 
1.001 . ... .j Niekur taip nepersekiojami 

darbininkai, kaip Chinijoj, ir 
vargiai galima būtų surasti to
kias baisenybes, kaip Chinijos 
kalėjimuose. Ten kiekvienas 
vąldonas-generolas, kiekvienas 
kalėjimo viršininkas nori pasi
rodyti gudresniu, nori išrasti 

j naujus įrankius kankinimui 
politinių kalinių. Todėl kiek-

50c viename kalėjihie pilna viso
kių inkvizicinių įrankių, kokių 

50c savo laikais katalikų dvasiški- 
| ja neturėjo.

Veik kiekViename kalėjime 
randasi tam tikros tamsios ka
meros. Jos neapsakomai že
mos, kad ir susirietęs žmogus 
negali būti.
kamerą įstumia tik vienais 
marškiniais. ūbos ir sienos 
spygliuo Kadangi kalinys 
turi b

Cliff-

S. Ruzgis, Edgewater,

A. Brundza, Paterson,

V. Janauskas, Brooklyn,

Bredes, Brooklyn,

J. Naujokas, Brooklyn,

1.00

1.00

50c

50c

25c

10c 
gir- 
W. Kalinį į tokią

D. Vasiliauskas, Wilkes-
Barre, Pa.

L. Zindzus, Wilkes-Bar
re, Pa.
Drg. S. Lebos, iš mažai 

dėto miestuko Monongah,
Va., f prisiuntė dolerį aukų.

A. L. D. L. D. 24-ta kuopa, 
iš C. Brooklyn, N. Y., 
“L.” naudai parengimą 
darė pelno $24.61.

turėjo 
ir pa-

aukos

Rašo Pr. Buknys

Apie savaitė laiko atgal, už
ėjęs į “Laisvės”, ofisą, drg. J. 
Kardoka, brooklynietis, pra
kalbėjo ; “Skaičiau aukojusių 
laiškus ir išsireiškimus apie 
parariią dienraščiui. . .” Nu
tilo, rūko pypkę ir čiupinėja 
pluoštuką popierinių pinigų: 
“Te penkinę ir nuo manęs.” i

Draugas Kardoka yra kriau- 
čius ir dirba ne nuolat, bet sa
vo dienraštį remia gana didele 
auka.

Draugas V. Gudinas iš Uti
ca, N. Y., prisiuntė $5 auką 
“Laisvei,” kaipo paramą vasa
ros sezonu. “Up-State New 
York” yra gerokas būrelis 
“Laisvės” skaitytojų. Dauge
lis iš jų neprastai dirba ir di
delių finansinių bėdų neturi. 
Jie turėtų pasekti draugą V. 
Gudiną.

Puikų laiškelį gavome iš 
lok ai:

to-

111.Spring Valley, 
July 4, 1929.

Draugai:—

“Laisve,”
Brooklyn, 

Gerbiamieji
Prisiunčiu Jums $1.00, tai

“Laisvei” paramos biskis. To
kių biskių esu nusitaręs siųsti 
kožną menesį. Savo laikraštį 
palaikyt reikia. Man bloga 
gyventi—-maži uždarbiai. Ki
ti darbininkai ir negeriau gy-! 
vena

Su draugiškais linkėjimais, 
A. Krajauskas.

Šiuo tarpu, drauge Krajaus- 
kai, užteks vieno dolerio iš 
Jūsų. Kas mėnuo neaukoki
te “Laisvei.” Remkite Daily 
Workerj ir J. V., Komunistų 
Partiją jos sunkiose kovose.

Jei nors trečdalis “Laisvės” 
skaitytojų primestų po dolerį 
aukų kartą į metus, tai “Lais- • 
ve” neturėtų bėdos vasaros ( 
metu.

Dar vienas laiškelis:
Bridgeport, Corin., 

Liepos 11 d., 1929.
Gerbiama “L.” 
Administracija!

Su šiuo laišku prisiunčiu 
“money orderį” $7.00 vertės. 
Už “Ledšvės” prenuiriėratą 
metams $6.00 ir $1.00 auka 
“Laisvei” liž tai, kad, užsibai-

Šiuo laiku gaunamos 
yra labai brangios mūsų dien
raščiui. i Todėl širdingiausiai 
ačiudjame visiems aukojusiam.

Daugelis draugų, negalėda
mi dalyvauti “Laisvės” pikni
ke, pasipirko už dolerį tikie- 
tų. Per daugumą visų vardų 
negalime paskelbti. Bet tie 
draugai, kurie pirko tikietus, 
negalėdami būti piknike, davė 
kaipo -auką savo dienraščiui. 
Už tai ačiuojame ir jiem, kai
po aukotojams.

Darbiriinkų K a le n d o rius 
1930 metam jau rengiamas 
spaudai. Prašome draugų vi
suose miestuose rinkti skelbi
mus į kalendorių. Kainos už 
skelbimus: puslapis $15.00, 
pusė puslapio $8.00, trečdalis 
puslapio $6.00. ketvirtadalis 
$4.00, penktadalis $3.00, šeš7 
tadalis $2J5O. Visur rinkite 
skelbimas' ir tuojau siųskite 
juos “Laisvei.” Mokestį už 
skelbimus į Darbininkų Ka
lendorių reikia imti tuojaus, 
kaip imate skelbimus.

Šiemet sukanka
metų, kaip' “Laisvė” dienraštis. 
Kalendoriuje bus vietos svei
kinimui dienraščio “Laisvės” 
su sukaktuvėmis dešimties me
tų. Iš visų miestų ir mieste
lių laukiama pasveikinimų nuo 
draugų.

dešimtis

ŠIS-TAS
Indija pereitais metais turėjo 

203 darbininkų streikų.

irietęs, tai jo nu
gara, isiglaudus prie lubų, 
atsiremia į tuos spyglius; jei
gu jis tįk prisiglaudžia prie 

: sienos, tai ir čia tas pats pasi
kartoja—-aštrūs spygliai sulen
da į kūną. Kalinys turi rai
tytis, vyniotis, kad tik išsigel
bėjus nuo tų spyglių.

Kai-kurie kalėjimai turi dar 
taip vadinamus “izoliatorius.” 
Tai sukaltos iš lentų dėžės, ku
rių vienas galas atviras. Per 
tą galą įkiša visą nelaimingojo 

' kūną, o galvą lauke palieka. 
Paskui, tam tikru-dugnu ap
gaubia ka 
tos dėžės.
stato stačią, tai visas žmog^tts. 
kūno svarumas pasikabina ant 
pasmakrio ir sprando? Tokioj 
padėtyj palaikę, verčia ant šo
no; čia vėl žmogaus pozicija 
persimaino ir kūnas pradeda 

| kreiptis, laužtis. Palaikius 
taip, verčia augštieninką. Ir 
taip varlinėja tą dėžę, kad la
biau kankinus nelaimingąjį.

/ Yra įtaisyti karšti ir šalti 
! kambariai. žmogų palaiko 
įkarštame kambaryje, stumia į 

! labai šaltą, ten palaikę—vėl į 
J karštą. ToAia staigi permaina 
labai kankina žjnogų.

Kai kuriuose kalėjimuose, 
i jeigu kalinys neprisipažįsta 
i prie kaltės, tai turi įtaisę tam 
! tikras reples, kuriomis spau
džia vyrų lytinius organus, o 

| moterims plečia ir pila į vidų 
kokią nors baisiai ėdančią 
rūgštį.

Neatmetami ir senovės kan
kinimo būdai. Nuskuta dalį 
galvos, pasodina tam tikron 
kėdėn ir ant nuskustosios da
lies galvos iš viršaus lašina
mas vandud. šis kankinimas 
taip ant žmogaus nervų atsilie- 

i pia, kad vieni iš proto išeina, 
o kitų širdys neišlaiko ir nu- 

: miršta.
Tuose pačiuose Mukdeno 

i kalėjimuose labai plačiai var- 
! toja “kalades,kuriu viduryje

ir prirakina prie 
nTtri tą^dėžę pa-

Arabija dabar turi 2,000 au 
tomobilių.

Vokietijoj statomas orlaivis,; būna mažų aštrių vinių 
kurišyveš šimtą pasažieriu. i smulkiai sukriušinto

\ ‘ i tas kalades įki^

a
lo.

radeda jas veržti.
bgas kojas

Fn'pnių salose užauginama j J tokius jrankj kaip 
penkiasdešimts septynių rūsių visokie branzalietai, įvairūs 
“bananių,’-’ Ispanijoj dešimts, o' Veržtifvai jau nereikia nei kai- 
Burmoj aštuonįų.

Už kiekvieną gudresnį ir ge- 
' resni naujai išrastą įrankį val
džia išradėjams riebiai apmo- 

; ka. Todėl kiekvienas kalėjimo 
viršininkas, kiekvienas prižiū- 

i rėtojas stengiasi ką nors nau
jo išrasti ir pasižymėti val
džios akyse, o tuom pačiu lai
ku ir gauti gerą atlyginimą.

Ir visa tai dedasi dvidešim
tame amžiuje, civilizacijos 

i amžiuje. Visa tai dedasi ten, 
kur Amerikos,^.Anglijos ir ki

 

tų šalių k^ffitalistų atstovai 
siunčia . x) kariuofnenę, kad 
tvarką 'palaikius. Apie tas 
baisenybes1 kapitalistine spau
da tyli, tartum nieko nežino
dama.

Milda.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS
Liepos 20 d.:
—Maskvoj numirė žymusis . 

revoliucijos vadas, Feliksas E. 
Dzeržihskis, 1926.

—Iš Lietuvos atėję laikraš-| 
čiai sako, kad Lietuvoj busx ba 
das, 1928.
Liepos 21 d.:

—Rusijos carienei Katarinai- 
Il-rajai liepiant, pasmaugtas 
josios vyras Petras, 1762. švenčioniškis.
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Puslapis Trečias

GREIČIAUSIAS GYVAS DAIKTAS tų valkatų iš tos farmos neiš
vysi, nes per mišką liuosai kas 
tik nori, gali ateiti, 
buvo 
giai, 
gėrė 

įkojo prienau: 
Į kyti, kad tie 
■ne kartą sukėlė muštynes

nikas būsiančio apskričio nau
dai. Piknikas bus rugpjūčio 
18 d., Star Mine Giraitėj, 
Courtney, Pa., visiems pitts- 
burghiečiams ir apielinkei ži
nomoj vietoj. Tad prašome

ma. štai garsusis Aido Cho
ras iš Worcester, Mass., atvyk
sta čia mums padainuoti, kurį 
visi 'norės pamatyti ir išgirsti, 
kaip gražiai dainuoja. Be to, 
visi Connecticut chorai daly-

bas po $1; S. Budrevičienė, 
M. Griginienė, J. Tautvaiša, 
S. Tamošiūnas, A. Rutkauskas 
ir J. Skerstonienė po 50 cen
tu; per V. Taraškienę ir. - . „ ,, XT v‘ v. . , , , _ „ i Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAIBarcių surinkta $15.07. K. PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 

kitų draugijų tą dieną nieko vaus programos pildyme ir vi-1 Vitartas aukojo $1; draugai ka<) i menesį laiko po 500 JOHN’S 
sftine kelme. Ir štni kuiie niu- 1 araskiene ir Barcius po oOc. ^lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli,, 
su chorai dainuos: hartfordie-. aukojusių neužrašinėjo, todėl nes už penkių blokų nuo mano biznio- 
čių Laisvės, waterburieciu Vi-i ir vardų negaliu paskelbt. Tad 
lijos, newbritainiečių Jaunų; labai atsiprašau tų, kurie au-;ma ant syk._ VISI supratlyvi vyrai 

j Merginų Vilijos, newhavenie-1 Rojo po 50c, bet čion nega- jX jr°ieyt’malonus ri?rUS’dūmli
- - - - H

‘GERAI PATAIKOT’Taipgi 
matoma, kaip tie vištva- 
atsinešę bonkas naminės, 
pakrūmėmis ir tik jieš- 
priekabių. Reikia pasa- 

s “didvyriai

Amerikos mokslinčiui Dr. lės šviesos violetinius spin- 
Charles H. T. Townsendui dūlins vasarą. Yra galima, 

viršuje, kaip mokslinčiai mano, kad
• saulės spinduliai atnaujina 
tą žingeidžią pajėgą.

Tokios musės sparnai daro ipačioj vieto.i per piknikus,

esant Brazilijoj, 
prie gilaus augštų uolų ply
šio (canyon) jo regėjime 
staigiai pro akis švystelėjo 
neaiškioje oiandzio spalvoje seRimdoje. O juk reikia ge- 
brukšnys ir dingo akimirks
nyje.

Švystelėjimas davė jam, 
suprasti, jog tai buvo pra- Jei tik žmogus išmoktų I 

,4 skridimas greičiausio daik- taip skristi, kaip ta musė 
to ant jėmės, ar keistos spekuliuoja Dr. Townsend, 
musės, kuri nedidesnė už bi- mes galėtume apskristi apie 
tę, bet taip stebėtinai greit žemę į 17 valandų, 
skrenda, kad dar tos rūšies džiant New Yorką 
musės žmogui nepavyko su- ryte, galėtumėm 
gaut. 'pusryčiams j Reno,

į Pekiną (Chinijoj) i*’ C X U U Z JL^CVJf U

įbatos, turėt pietus Madride {kad tie “bomai, 
.(Ispanijoj) ir sugrįžti 
i New Yorką 9 vai vakare.

Dr. Townsend baigia sa- 
ikydamas: “Faktai jau gata
vi, užrašyti vabalų ekono
mijoje. Kodelgi mes nega
lim nusikopijuot nuo jų?” 

J. K. D.

keletą tūkstančių virpėjimų

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 

i Grand St., Brooklyn, N. Y. “C"

jau 
toj 
ne-

įpaišant, kas juos rengia. If 
kadangi pirmiausia tik du iš 

idiotų pradėjo kabinėtis

nerengti, o dalyvauti pas mus, 
mūsų piknike, kur bus labai 
smagus ir linksmas piknikas, 
'su įvairiais žaidimais ir pa- 
marginimais.

Daugiau apie pikniką žinių ' čių Daina ir Laisvės vyrų kvar-j Įima vardų paskelbti. Viso su-1 AROMATIŠKAI kvepia.' 
teks išgirsti rinkta $31, kurie tuojaus ir

smulkmenomis, i dainuojant net šešis chorus, tai buvo pasiųsti Gastonijos strei-

tU V
1’0 lėktuvo, kad jo propele- prie kalbėtojo ir daryti ob- 
ris gali padaryti 2,000 apsi’- strukcijas
sukimų į minutę. n 'kitiems, kurie buvo ant plat- 

Jei tik žmogus išmoktu Iformos’ ne,'eik«j° argumen- 
i tuoti, bet nuvaryti nuo plat
formos be jokio argumento, 
įneš su girtu gali tik tiek argu- 
įmentuoti, kiek su pliku peštis, 
į O tie argumentai, kuriuos pra- 
‘ dėjo vest pirmininkas, gal ir 

i” kartu, tik 
užsukt'11’ Pr’e karštų ginčų

{ir muštynių su tais girtais višt
elei ai - i vagiais. Dap turiu pasakyti, 

jei negauna

, tai pirmininkui ir
bus tuoj pranešta per spaudą, I tetas. Vadinas, 
su įvairiomis 
kaip pasiekti pikniko vietą.

.J. Gataveckas, Lai k. Rašt.

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keliolika šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S. 

iniame piknike dirbo visos ir ’ Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
. , • i iShenandoah, kaipo agentas, tūkstan-V1S1 choristai, kiek tik istvei - ^iajs parsitraukia ir pasekmingai

mes turėjo; choro mokytojas miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
dro- Fdw T Smrar irtri aar. i Brooklyne ir kituose miestuose, kur(lig. I^CIW. J. bUgai ilgi ciai ,yra geri lietuviai jr ^mintingi dare
bav.osi visą ištisą dieną del la-J bininkai. pripažino, kad JOHN’S ge- 
bo choro. Tai pavyzdys ki 
tiems chorams ir šiaip organ 

■ zacijoms, kad savo pareng 
imuos turi dirbti ne parinkti 
Į ji, bet visi, tai tuomet ir pil 
I sėkmės būna geros.

Norwoodo Žvalgas

NEW HAVEN, CONN
John Naujokas

D. |L. D. III ir L.

i, prie ko nors priekabio ir su-i išvažiavimas' nebuvo tokis cli- su organizacijom tarnauja, to

CASTON ROPSEVICH

SCRANTON, PA

NORWOOD, MASS.

PITTSBURGH© APIELINKEJ

kuriam ir J.

B

N. Y.

13 W.

u
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PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

ne tik patys 
ii* kitiem apie

išvažiavimo 
turėjo pri-

K

žmona ir draugas Salaveičikas 
j iš New Britain, Conn., kuris 
• drauge su chica'giečiais kelia- 

Susirinkimas

Pavyzdys kitiems iš L. L. R.;
Choro narių, nes savo meti-1

kieriams per T. D. A. Pirmo
Distrikto organizatorių Robert

Pakvitavimas aplai- 
įsi-lkytas, kad pinigai priimti.
tai

damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies? 
tu s biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug1 ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Linden Parke, 
City, Conn.

Meno Rėmėjas.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

MATHEW P. BELLAS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

Liepos 8 d. buvo sušauktas 
progresyvių draugijų susirin
kimas, kuriame dalyvavo sve
čiai iš Chįcagos — draugai V.

* t;

V.V F ■

* * V X KJ V. - - — — « - — y      y ---

rūpint patogesnę vietą pikni- dariečiai irgi buvo suruošę ko-Į 
kams, kur būtų galima neįsi-įki - tai 
leisti tokių padaužų, triukšma
darių, tai viskas.

suose

Aplei-
4 vai.
pribūtipats Uscrantonietis

Ta musė yra vadinama 
angliškai “deer bot-fly.” Jų 
randasi šiaurinėj, bet dau
giausia Pietų Amerikoje ir 
vietomis Europoje.

Ji gali skrist 815 mylių į 
valandą, beveik keturiolika 
mylių į minutę, arba 400 
jardų į sekundą, kuone pu
sę to, kaip iš armijos šautu
vo iššauta kulka, kuri lekia 
900 jardų į sekundą. Iš tų 
musių gyvos mašinerijos 
inžinieriai gal galėtų ko pa
simokinti, pagerinimui aero
planų, jų greitesniam skrai
dymui, bet keblumas esąs Andriulis, Stančikas, Šmitas su 
sugaut jas studijavimui.

Keletas tos rūšies musių: 
randasi muzėjuose, kūnas vo j°chicagą. 
pavyko paimt joms besišil- buvo neskaitlingas, nežinia del 
dant prieš saulę, kai jos dar kokios priežasties mažai atsi
buvo sustingę, pusgyvės Į 
šaltame ore ar vos išsiritu
sios iš “larva”-gemalo.

Vienas iš keisčiausių da
lykų apie tos rūšies musės, 
lai jų veisimosi vieta—brie
džių bei stirnų ir antelopų 
nosyse.

Patelė musė, ratu sukda- 
ma ’smarkiai apie galvą,J11UC> VIO _
briedžių, stirnų, įpuola no-{tingėjimo, kur galima ką nors 
sies vidun, nenutūpdama, I naujo išgirsti bei išmokti.

“Laisvės” num. 162, už lie
pos 10 d., tula« scrantonietis 
(gal greičiau wilkes-barrie- 
tis?) rašo apie išdraskymą 
pikniko per Lewiso gengste- 
rius. Nieko tokio, kad rašo, 
bet kam apsilenkt su teisybe, 
bei rašyti nežinant tikrai. 
“Scrantonietis” sako: “Buvo 
surengtas piknikas progresy- 
viškų organizacijų ant Runo 
farmos.”- Progresyvės organi
zacijos daugumui serantonie- 
čių yra žinoma, tai A. į. D. 
L. D. 39 kuopa ir L. D. S. A. 
54 kuopa, kurios bendrai ren
gia parengimus pasivadinę tuo 
vardu; gi minėtas piknikas bu
vo surengtas Workmen’s Club, 
kuris susideda iš įvairių tautų 
darbininkų ir nieko bendro ne
turi su lietuviškomis progresy- 
viškomis organizacijomis, ku
rios, kaip minėjau, daugumui 
yra žinomos, nes kitų tautų 
panašių organizacijų Scranto- 
ne nėra ir jų nieks nežino. Gi 
remiantis ta korespondencija 
daugelis supranta, kad tas 
piknikas buvo rengtas lietuviš
kų progresyvių organizacijų.

Toliaus, kas link tų gengste- 
rių, kurie sukėlė rriuštynes, tai 
tiek turiu pasakyti: Norsl aš 
nemanau ir neturiu mažiausio 
tikslo pateisinti tuos valkatas, 
bet jie ir nebuvo tiksliai at
siųsti, kaipo Lewiso mušeikos, 
neigi jie žinojo, kas tame pik
nike bus, kas kalbės ir ką; jie 
yra lietuviški-amerikoniški gir
ti “bomai,” vištvagiai, daugiau 
niekas, ir primesti bailumą, 
nerevoliucioniškumą — kalti
nimas be prasmės, neigi gali 
būti išrokavimo kelti “revoliu
ciją” su tokiais valkatomis. O

! bus istoriškas šis parengimas, 
i kurį visi “Laisvės,” “Vilnies”
ir “Darbininkių Balso” skaity-į Zelms.

i tojai turėtų 
tėmyti, bet 
pranešti.

i A. L. D.Išvažiavimui Lietus Pakenkė c A Trr,r i i. S. A. VIII apskričių kuopų na-ir Dainų Diena . . . .... .T . riai privalo tuoj išrinkti ko-
Liepos 14 d. A. L. D. L. D. {misijas del rengimo busų ir 

III Apskričio ir L. D. S. A. • paskleidimo apgarsinimų bei 
VIII Rajono iš eilės.šiemet bu-i platinimo tikietų. Jau visi ži-i 
vo trečias išvažiavimas. šis no, kad chorai visuomet mū

simušt, tai jie tankiai girti delis, kokio laukta, todėl, kad del mūs kuopos turi atsimokė-Į 
Čarp savęs susipeša—tai gerui iš ryto lynojo ir po pietų vėl i ti choram, rengdami b u su s ir 
katalikų vaikai lietuviai ir' da-{ visoje apielinkėje lijo, išsky- platindamos tikietusU 
lis airiai.
yra padarę.

Jeigu ką primesti seranto- 
niečiams, tai kad jie turėtų 
būtinai kokiu nors būdu pasi-

išsky- 
Ir jie tą ne kartą Irus New Haveną . Tokiu būdu 

I daugelis žmonių del lietaus 
susilaikė ir neatvyko į mūsų 
gražųjį išvažiavimą. Dar ki
ta priežastis, tai ta, kad san-

platindamos tikietus?
Toji Dainų Diena įvyks 18 

d. rugpjūčio, 
Union

išvažiavimą” ant tos I 
pačios dienos Thompsonville, 
Conn. Bet jie su taig savo 
“išvažiavimais” laimi tiek, 
kiek Zablackas ant muilo, 
žmonės į tuos jų “išvažiavi- j 
mus” nelabai lankosi, išsky
rus mažą dalį. Tačiaus, -tiek 

Mūs išvažiavime žmo-

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

■ lankė harių. Drg. V. Andriu- 
i lis trumpais ruožais perbėgo
mūsų organizacijų stovį, včiki-

■ mą ir jų budavojimą ir po tam 
keliais klausimais buvo dar pa-Į

i diskusuota. Taipgi buvo gauta ’ 
keletas “Vilniai” skaitytojų ir 

jšėrininkų. Labai gerai, kad 
į scrantoniečiai susirūpino “Vil- 
jnies” reikalu. Tik vienas blo
gumas pas draugijų narius, 
kad apleidžia tokius susirinki
mus ir, daugiausia, vis del to

bet tuoj vėl atgal grįžtant 
kožną sykį įlėkdama, musė 
palieka lašiuką skysčių su 
gyvu gemalu (larva). Brie
dis ar stirna šniauštauja, 
čiaudo, purkščia, spiria ko
ja, trina nosį į pirmutines 
Kojas, veltui bandant iš
krapštyti iš ten parazitus.

Sykiais gyvuliui besigi
nant, per briedžio smarkų 
čiaudėjimą, muse lieka nu
blokšta prie žemės, bet tuo- 
jaus vėl atsigauna, pakyla 
ir su garsiu sparnų virpėji-, 
mo bimbimu užpuola kitus 
stirnų bei briedžių raguo
čius bandoj.

» Iš gemalų, išimtų iš nu
šautų stirnų nosies, moks

linčiai tikis išgauti jų grei
tumo sekretą. Labiausia 
slaptingas dalykas apie jas, 
tai jų smarkios pajėgos ga
minimo šaltinis. Nes tas 
mažas gyvūnukas niekad 
nevartoja maisto; neėda, 
kaip tik sykį pradeda skrai
dyt, vienok pasigamina to
kią greitumo pajėgą ilgam 
laikui, iki šaltas oras ap
marina jąsias. Jei taip, tai 
jos turi labai pažymėtiną 
spėkos batarėją.

Yra žinoma, jog tos rūšies 
musės praleidžia ilgus laiko
tarpius augštoj, giedrioj 

^pielinkėj, ant uolų besikai- 
tindamos prieš stiprius sau-

Darbai kasyklose šiuo tarpu 
eina pusėtinai gerai, kasyklos 
dirba, kaip kurios pilhą laiką, 
didesnės kompanijos kaip ka
da 'padirba po 4-5 dienas Į su jais, 
savaitę, tai ir vėl dirba pilną nių buvo netoli tūkstančio ir 

Gal už tat čia ir dar- buvo graži programa, nes uk- 
eina Irainiečių darbininkų choras 

{publiką gražiai palinksmino į- 
vairiomis dainelėmis. Trum
pai kalbėjo drg. Max Solsman, 
iš New Yorko. Kalbėtojas nu
rodė, I 
liečiai veda kovą su jų išnau-L 
dotojhis, kaip tenais yra tve‘*tjnįai 
riama kovinga unija ir kokią! 
rolę lošia mūsų komunistiniai 
laikraščiai tose šalies dalyse, 

NAUJAS S. L. A. APSKRITYS kur vedami streikai. Todėl 
kalbėtojas atsišaukė į klausy
tojus, kad paremtų finansiniai 
“Daily Workerj,” 
sumetė $14.28.

Newhaveniečių 
rengimo komisija 
ruošus skanių užkandžių, tik 
buvo trumpa su darbininkais. 
Kitu kartu komisija turėtų iš- 
anksto pasistorot darbininkų 
pakankamai. Mūs išvažiavi
muose viena netikus yda, tai 
kad perdaug anksti muzikan
tai nustoja griežę šokėjams. 
Pavyzdžiui, visados programa 
laikoma apie 6 valandą ir po 
tam muzikantai griežia tik iki 
7 valandos, arba jeigu kiek 
ilgiau, tai visgi nebūna pa
kankamai, ypatingai del jau
nimo. Mat, muzikantam nu
stojus griežti, nors ir gana 
daug dar būna laiko del pasi
linksminimo, bet žmonės visi, 
kaip vienas, traukia linkui 
mų, o kaip kuriem 'arčiau 
venantiem arba vietiniam, 
būna perdaug anksti vykti 
mo, bet jie sako, ko čia ilgiau 
būsi, kad nėra muzikos, tai 
neturim ką veikti.

Mano manymu, muzikantai 
turėtų griežti bent iki 9 va
landos vakaro, tokiu būdu, di
delė dalis žmonių galėtų il
giau linksmintis, ypač tie, ku
rie vėlai atvyksta ir tie, ku
rie ne iš toli atvykę.

Darbininkiškų Chorų Dainų 
Diena

Tai dar niekados nėra bu
vę tokio išvažiavimo, kurį ren
gia darbininkiški chorai, To
kį išvažiavimą mes vadinam 
“Dainų Diena” todėl, kad 
chorai juos rengia su įvairiom 
dainom-dainelėm. . Pereitais 
metais Dainų Diena buvo tik 
sumanyta ir joje buvo skait
lingai publikos, tačiaus šį kar
tą tikimasi turėti daug dau
giau publikos todėl, kad bus 
šeši chorai ir didesnė progra-

laiką.
bininkiškas judėjimas 
silpnai ir nieko negalima iš
judinti, ypač mainierių unijoj, 
kur amžinas užsnūdimas. Bet 
už tai unijos viešpačiams ru
giapjūtė.

r Irgi Scrantonietis.

McKees Rocks, Pa., A. P. L. 
A. 2 kuopos name, birželio 23 
d., atsibuvo S. L. A. astuonių 
kuopų atstovų suvažiavimas, 
kur buvo plačiai apkalbėta, iš- 
diskusuota ir prieita prie iš
vedimo, kad būtinas reikalas 
sudrganizuot Pittsburgh o apie- 
linkėj naujas S. L. A. apskri
tys, nes Pittsburghe ir jo apie- 
linkėj yra suvirš 30 S. L. A. 
kuopų, o prie III Apskričio 
priklauso tik aštuonios kuopos 
(žr. “Tėvynės” 24 num. š. m., 
III Apskričio suvažiavimo pro
tokole). Bus jau suvirš trys 
metai, kaip S. L. A. III Ap
skritys, sandariečių vadovau
jamas, išmetė iš apskričio apie 
pusę tuzino progresyvių S. L. 
A. kuopų. Ir tos išmestos kuo
pos laikėsi nuošaliai, žiūrėjo, 
kaip sandariečių vadovauja
mas apskritys išaugs į didelį 
milžiną. Bet tai buvo viskas 
veltui, nes III Apskritys ne tik 
neišaugo į dydį, bet dar susi
traukė, sumažėjo, rodos, ke
liomis kuopomis. Tą viską ma
tydamos, S. L. A. progresy
vus kuopos, suvažiavę virš mi
nėtą dieną, nutarė sutverti S. 
L. A. naują apskritį ir išrinko 
tuoj laikiną valdybą iš šių 
draugų: D. P. Lekavičiiis, pir
mininku; J. Gataveckas, raš
tininku, ir J. Piontka iždinin
ku. Ir taip pat pasiuntė į 
centrą reikalavimo rezoliuci
ją, kad centras suteiktų ap
skričiui numerį, bet nežinome, 
ar gausime, nes centro sekre
torė p-lė P. Jurgeliūtė prane
šė, kad pildomoji taryba iš
spręs, ar bus galima naujas 
apskritys tvert jau gyvuojan
čio apskričio ribose, ir taip 
pat reikėsią atsiklausti III Ap
skričio valdybos, kas liečia 
tvėrimą 4iaujo apskričio.

/Taipgi tame pačiame suva
žiavime nutarta surengti pik-

Iš L. L. R. Choro Pikniko
23 d. birželio įvyko dešimt- 

metinis piknikas nuo susiorga- 
nizavimo L. L. R. Choro, žmo
nių suvažiavo iš visos Mass, 
valstijos miestų ir miestelių. 
Programoj dalyvavo šeši cho
rai. Pirmas pasirodė Liaudies 

. . Choras, po vadovyste M. Pau- 
kaip Gastonijos tėkšti-{ jjuj;aįgi0, Lawrence, Mass.

’Sudainavo porą dainelių vidu- 
'. Antras—Laisvės Cho

ras iš Haverhill, Mass., po va
dovyste M. Pauliukaičio. Cho
ras nedidelis, bet dainavimas 
išeina labai harmoningai, gra
žiai. Trečias—Lyros Choras 
iš Lynn, Mass., po vadovyste 
M. K. Bolio. Lynniečių cho
ras dar jaunutis ir dar tik pir
mas sykį pasirodė tokioj skait
lingoj publikoj, bet reikia pri
pažinti, kad Lynno choras su
dainavo gražiai. Ketvirtas— 
A. Jankauskas pasakė pra- 
prakalbėlę, prisimindamas 
Gastonijos streikierių sunkią 
kovą už geresnį duonos kąsnį, 
paprašė paramos Gastonijos 
streikieriams. Penktas—Lais
vės Choras iš So. Boston, 
Mass., po vadovyste. M. K. Bo
lio, sudainavo porą dainų visai 
vykusiai. šeštas — Liuosybės* 
Dramos Ratelio Choras iš 
Montello, Mass., po vadovyste1 
Edw. J. Sugar, Choras skait
lingas, dainavo puikiai. Sep
tintas—Aido Choras iš Wor
cester, Mass., po vadovyste M. 
Jablonskiūtės-Meškienės. Cho
ras skaitlingas, turintis daug 
jaunimo; sudainavo porą dai
nų; viena buvo “Volga Boat
man”; dainavo labai gražiai, 
ypatingai “Volga Boatman” 
publiką užžavėjo. Aidas buvo 
iššauktas antrą sykį. Aš esu 
Aido Chorą girdėjęs dainuo
jant seniaus, su įvairiais cho
ro mokytojais, bet šį sykį Ai
das sudainavo geriau, negu bi
le kada pirmiaus. Po dainų, 
buvo lošis “volley ball,” kurį 
lošė Worcester su Montello, 
šį sykį Montello laimėjo. Bū
tų dar lošę Norwood as su 
Montello, bet programa taip 
ilgai užsitęsė, kad kitai porai 
nebuvo progos pradėti lošį. 
Piknikas buvo skaitlingas ir 
švarus.

Gastonijos streikieriams su
aukota $31. Per K. BarČienę 
ir A. Tarašką surinkta $15.88. 
Aukojo šie: F. Saulėnas, B. 
Skerstonienė, A. IZaruba, J. 
Galgauskas, J. Bakšys, J. Gry
bas, Ig.. Chulada ir R. 'Zalu-

i Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dai

riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresy viskas lietuvis, 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
igresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
I ne, bet ir kituose miestuose—visur 
i reikalaukit^?- RocMrąn|inse, Užeigose, 
iKliubuose, ant Balių ir Stomose bei 
į kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
Į draugi! cigarų viršminėtais vardais, 
■ tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky-

na-
gy- 
tai
na-

$1,000 Tik Už 60 Centą
Atsiųsk 60 c<^itų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir {vairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai _ ...... ..v . |

■ bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
I atjraut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

| mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
I skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
imą), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
I tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
l pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

; žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
įtą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausį 
i žolių ir knygų katalogą. Rei 
I mūsų žolių pardavinėtojai 
I miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport,

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 į - .- , * , l ------ —
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: I grmt rmkaiauk musų vaistžohę nuo

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

•f —-—-—-—

i LIETUVIS GRABORIUS

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

—IM ————

•F ■ * —— M —— M ——• M ——
ra —- ini — .ni — mi-—-nu-

Patarnauju visiems be skirtumo I 
įsitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street |■
BROOKLYN, N. Y. į

mū

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. TūkstapČiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiekx 
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
s elcrot/Si i
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. TINS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16th Street, N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.



Mūsų Sergiejevas: “Draugai, visi į ra-

MONTREAL, CANADA
8701

DARBININKAI STOKITE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

daug

Keturi Skyriai Pomirtines:

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

i

Pa.

HMMKi

- V

griebęs $4,000 leidosi bei 
bet pplicistai jį nušovė.

Tuo- 
nereiktų, nei patiems bi- 
ir kitų nenuodintumete 

nuodais.
Pušyno Gvaizdikas.

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

, kad 
pavyz- 
, sako, 
- į m i-

Yra man ži- 
kad nekuriems jau trys 
kaip negali išgauti lei- 
Tam yra priežastys: 

Kad laivakorte ir leidi- v-

(Tąsa)

MŪŠIS SU KOLČAKU APTIEKOS
randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose gal ibi a pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Puslapis Ketvirtas Šeštadienis, Liepos 20, 19

Iš Mano Brolio Karo Laiku Atsiminimų
______________________ J. MIKODUKAS L_______

Lapkričio mėnesyje 1919 metais Rau- ; 
donoj i Armija pliekė Kolčako spėkas Si- 
bire. Tai buvo puikus rudeAs rytas, kuo
met mūsų viena divizija traukė paupiu 
Išnn upės ant Irkutsko. Tai puikiausios 
vietos savo gamtos gražumu. Kiek žmo
gaus akys mato, visur lygūs, gražūs miš
kai, žaliuoja, lyg rūtos. Mūsų divizija 
eidama niekur nesusitiko Kolčako rimto 
pasipriešinimo. Mes radome pėdsakus, 
kaimuose ir miesteliuose kolčakininkų

* paliktus. Tai pėdsakai kraujo ir ašarų. 
Desėtkais kaimiečių iškarta prie kelio 
kabojo ant medžių šakų, iki mūsų Raudo
noji- Armija tuos nekaltus lavonus pa- 
liuosavo nuo pakabinimo.

Kurie gyvi likę, tai rankos kojos de- 
sėtkam žmonių nukapotos kardais. Mo
terys ir mergaitės išžagintos, iškoneveik
tos. Kitos kardais perskripstos gulėjo 
aikštėse miestelių. Kiekvieno raudonar
miečio širdis kerštu virė prieš tokius 
darbus, atliktus baltųjų. Kiekvienas sa
ve aukojo, kad . apsiginti nuo plėšriųjų 
žvėrių kolčakininkų. Nors mūsų divizi
ja darydavo keturias, penkias rusiškas 
mylias į dieną, niekur kaimuose ir mies
teliuose kitokių vaizdų nematėm, kaip 
tik žmonių lavonus, ašaras ir sužeistus 
ramius Rusijds piliečius. Kiekvienas 
jautė,—kad atgautų galią carizmas, iš
skerstų ne tūkstančius, bet šimtus tūks
tančių darbo žmonių.

Ypatingai naujokai mūsų eilėse kupini 
buvo entuziazmo, kad kaip nors susitik
ti tuos žvėris ir. nubausti savomis kulko
mis už jų žvėriškumą. Tai buvo 70 vers
tų nuo Irkutsko, kur mes apsikasėme, 
nes mes gavome žinią per žvalgus, kad 
kolčakininkai iš Irkutsko gavo naujų 
spėkų ir rengiasi mus*užpulti.

Kad jie rengiasi, mes žinojome, bet 
kaip jie stiprūs, mums trūko apyčiupų 
informacijų. Mūsų draugas komandie
rius Sergiejevas pasiskyrė tris šimtus iš 
karo fronto buyusių kareivių, šešias ma
šinines kanuolęs, ir kiekvienas gavome 
po tūkstantį patronų ir išėjome būriu 
daryti rimtas ekspedicijas palei Sibiro 
gelžkelį.

Mes ėjome artyn Irkutsko veik visą 
dieną ir nesutikom^ jokio pasipriešinimo. 
Pernakvojomei Ryto metu traukėme ke
liu per labai gražų mišką. Apie dešimtą 
valandą ryte jau mes buvome vėl gra
žiose lygumose, kur ant kalvos gretimai 
vienas kito stovėjo keturi vėjo malūnai. 
Nors vėjas jems tarnavo, bet jie nesisu- 

t ko. Mūsų Sergiejevas suprato, kad čia 
jau netoliese yra^kur kolčakininkai.

Mes visi skubinomės prie tų malūnų 
greičiau, nes palipė jus į sparnus, bus ga
lima apžvelgti priešų apsistojimą. Už 
kelių minučių jau mes radomės prie ma
lūnų. Buvo kelios trobos, apart malūnų, 
bet jokio žmogaus gyvo nesirado. Tik 
darže gulėjo su nukirsta galva moteris 
ir jos kaukolė su ilgom kasom buvo pa
mauta ant tvoros kuolo.

Draugas Sergiejevas tuojaus A. Matu
liui liepė lipti į malūno sparną ir ap
žvelgti priešus. Tas vos prakišo galvą 
pro stogelį malūno ir riktelėjo: “Kaip 
didžiausia gyvulių banda, atlekia kavale
rija !”

Sergiejevas toks ramus, toks papras
tas, kad, rodos, per jo kūną jokia bai
mė neperlėkė. Mes visi jau buvome strio- 
ke. Sergiejevas, tai matydamas, prata
rė: “Traukimės link girios tvarkoje ir 
klausykite mano įsakymų!”

Vos tik nuo girios kokie trys šimtai 
žingsnių, kaip generolas Mukinas savo 
kavalerijai davė įsakymą: “Kardus augš- 
tyn!”
IR—■■■ ■■|ĮĮ«W ■■■III ....................... . . I Į ,,,,,11,1 ■ Į.l ....... I, I , Į ,

Mes susiglaudėme ratu kupromis ir 
laukėme prisirengę vėl antros koman
dos. Tik staiga: “Draugai, prisirengki- 
te!” pasigirdo toks paprastas, toks na- 
turališkas Sergiejevo balsas, kaip ir vi
suomet jam komanduojant taip išlėkdavo

Mūsų šeši vyrai akies mirksnyje užsi- 
taisė mašinines kanuoles; mes šautuvus 
atkišę laikėme vieną kelį priklaupę Ir 
laukėme trečios komandos, kada lieps 
atidaryti ugnį į galybę priešų.

Priešai, kaip pasiutę, su iškeltais plie
no kardais į viršų, rėkdami, arkliais 
kiek til$ įkabina atpleška, supdami į ra
tą mus. Mūsų mylimas Sergiejevas tyli 
ir ko tai laukia. Kiekvieno kareivio šir
dis šokinėja krūtinėje, o gyslose kraujas 
tartum veržtis'* nori per audinius lauk. 
Visų veidai mainėsi kiekvieną sekundos 
dalytę. Priešas, rėkdamas iš džiaugsmo, 
kad sukapos savo aukas kardais, kaip 
kokius skirtus likimui gyvūnus, artėjo 
su kiekviena sekunda prię mūsų, o mūsų 
draugas komandierius stovėjo ir leido 
priešini, susidedančiam iš penkių tūks
tančių kavaleristų, artėti ir artėti taip 
staigiai, taip įnirtusiai, su džiaugsmu 
prie mūsų.

Keletas stovėjusių šalia manęs pro no
sis prakošė: “Mūsų komandierius-išdavi- 
kas!” Bet mes visi tam momente klydo
me širdyje, mesdami dėmę ant draugo 
Sergiejevo; jis išmanė, ką darė... Kaip 
tik Mukino kavalerija prisiartino ant ko
kių dvidešimts penkių žingsnių, mūsų 
draugas Sergiejevas užkomandavo: “Šąū- 
kite, draugai!”

Mes paleidome ugnį iš šautuvų ir kul- 
ko svaidžių. Pirmosios kavalerijos eilės 
tapo nukirstos, lyg dalgio žolė, suvirto į 
krūvas. O įsiutusi baltagvardiečių ka
valerija vertėsi per tirštas krūvas savo 
kritusiųjų. Mes plyskinom taip atydžiai, 
taip tiesiai, kad nei vienas šovinys ne
nueitų veltui. Taip, rodos, ir girdėjosi, 
kaip mūsų kulkos šlamėdamos per ark
lių ir žmonių lavonus varstėsi. Jų pen
ki tūkstančiai, o mūsų trejetas šimtų. 
Jų po kelis dasiekė ir mūsų eiles, bet mes 
stojome durklais kovoti.

Kova tęsėsi 40 minučių, ir iš penkių 
tūkstančių, tur būt, neliko nei šimto jų 
sveikų vyrų. Tiesa, iš mūsų trijų šimtų 
196 kareiviai tapo nužudyti,—tai vieno 
liemuo gulėjo be galvos, tai kitas per pu
sę iki juostai buvo perkirstas kardu. Iš 
likusiųjų tik penki buvome nesužeisti. 
Netekome ir savo mylimojo komandie- 
riaus draugo Sergiejevo.

Generolas Mukinas, stovėdamas ties 
malūnais, kalvoje sušuko .po skaudaus 
smūgio: “Pražudžiau savo ištikimiausią 
armiją, ant kurios rymoję Rusijos atei
tis!” Išsitraukęs revolverį iš makštų ir 
paleido sau į kaktą. Mes priėję paspyrė- 
me jį koja, pažiūrėdami, ar ištikro tas 
kraugerys nusižudė. Bet pasirodė tiesa, 
nes pro antrą pusę smilkinio čiureno 
kraujas, o arklys stovėjo netoliese jo.

Po tokio smūgio Kolčakas ištrūko iš 
Irkutsko į Užbaikalį.

Mes, likusieji gyvi iš to žiauraus mū
šio, išgirdę tą žinią, sušukome: “Ura" už 
Raudonąją Armiją! Ura už mūsų Ser
giejevo pasiaukojimą!”

Teko dalyvauti po to mūšiuose prieš 
Denikiną, pietų Rusijoje, bet į tokius* 
griežtus mūšius ypatiškai nesusiėjau su 
priešininkais, tad apie menkus atsitiki
mus nepasakosiu. Tik tiek pridursiu, 
kad po Kolčako susmukimo mūsų Rau
donoji Armija su žemėmis maišė baltuo
sius.

(Tąsa bus)

BALTIMORE, MD.

sutvarstyti. Dabar jis guli li
goninėj ir kraujais spjaudo.

Ar ne geriau būtų mesti tą 
smarvę pardavinėjus ? 
met 
joti 
tais

Daug sykių būna pranešta 
ir mažiausi perkeitimai įstaty
mų sulig- įvažiavimo lietuvių 
į Suvienytas Valstijas. Todėl 
bus žingeidi! susipažinti ir su 
Kanados patvarkymais del į- 
važiavimo į Kanadą.

Po karui buvo labai lengva 
atvažiuoti, tik bile farmerys 
padarydavo “afideivitą” ir 
jau viskas gerai. Ir aš dariau 
porą “afideivitų,” tai dargi ne
reikėjo siųsti nei paliudyti val
džiai. Paskui reikalavo leidi
mą nuo valdžios prie afideivb 
to. O dabartiniu laiku taip 
suvaržyta, kad reikia laukti 
ilgą laiką leidimo ir atvažiuo
ti tiktai galima į Winnipeg ant 
farmų. Kai kurios laivų kom
panijos gauna specialį leidimą 
del tūlo skaičiaus žmonių, ku
ris labai greitai užsipildo. Val
džia labai vilkina laiką atva
žiavimo į ir tiesiog trukdo.

Padavus prašymą, ’dar rei- 
Ikia laukti keletą mėnesių, pa- 
i sitaiko ir motus.
i n omą, 
i metai 
| dimo.

mą nuperka Lietuvoje bago- 
tesni, o tas tikrasis liekasi jie- 
škoti sau kito leidimo, išnaujo.

(2) Kada farmerio afidei- 
vitas tampa atmestas, tai rei
kia vėl išnaujo pradėti: gauti 
kitą farmerį ir prašymas bū
na padėtas į užpakalį; val
džios agentai nesiskubina ir 
negalima paraginti.

Aš buvau nuėjęs pasiteirau
ti apie farmas (homestead), 
ką valdžia dykai duoda. Aš 
norėjau gauti leidimą sutverti 
kooperatyvą vakarų Kanadoj, 
kviečių srityje. Gyventi ko
munoj buvo planas apie 25-50 
narių. Valdžios perd etinis 
stačiai pasakė, kad “šitokio 
pobūdžio kooperatyvų mes ne
mėgstame. Daug trobelio 
mums pridarė komunos.” Ir 
dar esą nepageidaujamu kad 
jie pasilieka tokiais, kokiais 
pradeda. Tas reiškia, 
negali ištautėti, kaip, ] 
džiui, duchoborai. Bet, 
siųsk prašymą į Ottawa 
nisteriją.

Paskutiniu laiku labai 
pradėjo važiuoti iš Anglijos. 
Jiems yra didelis nupiginimas. 
.Leidimą galima gauti labai 
greitai: broliams, seserims, 
tėvams (pavieniais) ; vedusi 

i pora gali atvažiuoti, jeigu turi 
Į pasirodyti 500 dolerių. Tar
naitė į Montrealą gali atva
žiuoti tiktai turėdama paliudi
jimą nuo kokio nors turčiaus 
ir užsistatyti 200 dolerių kau
cijos.

Darbai Montreale labai ge
rai eina, ypač namų statymas.

Portland, Ore.— TrejbBet darbininkų taip daug pri- 
sigrūdo, kad to darbo labai dienio vakarą čia vienas j 
mažai, ypač grinoriams labai [gikas įėjo į teatrą ir pž 
sunku darbas gauti.

F. Dodonas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBIN1N 
čia 
tus

Į AUGŠČIAUSIį PRIEGLAUDĄ 
I LIETUVIU AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Treciame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbiu 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

L. A. reikalais

NAUJA CENTRO VALDYBA 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO
(JULY), 1929.

Su pradžia Liepos visais A. P.
kreipkitės į naują Centro Sekretorių r

Tel.i Greenpoint 9682

Darbą

Nau- 
biznį.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgejvoodo Skyrius: 253 Grove St.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunag, Savininkas. Tel. Stagg 6533

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa. (-

Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti is suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
b Žaką blaivininkai nori pa- ant stogo ir stogais atsidūrė 
Įsiimti gyvą ir nepaliestą, bet j tolokai. Kadangi buvo tik vie- 

lietuvių smuklininkų1^8 vikrus.'f. moka iš j,J ran-!»ais naktiniais drabužiais, tai 
. . . v !kų pasprukti. i pati turėjo vargo, kol jį sura-

. . , . Smetona jau kelis sykius no-7do ir nunese drabužius.nieku budu negali ap-! . - .. ... , . . , _... , _ , reio pasigriebti, bet vis pabe-nuo blaivybes agentų. ga

Bronių Miliauską, jau senai 
niekaip ’ begali pa-

Ant 
tartum 
nes jie 
siginti 
Sakoma, kad jau esą tų nela-! 
bųjų ir iš savųjų—lietuvių. To
kia žinia dar labiau nugąsdi- gaudo ir j 
no -mūsų, karčiamninkus ir sa- gauti. Vieną į-ytą, apie 6 va- 
ko, kad nuo svetimtaučių dar landą, atsilankė blaivybės a- 
šiaip taip galėdavome išsisuk- gent'ai. į stubą ir norėjo jį iš 
ti, bet jau nuo savųjų nieku Į lovosMššivilkti. Bet 
būdu neišsisuksime. 'jo pasakyti, tai jis

pati spė- 
paspruko

Igną Miliauską taipgi buvo 
užpuolę, tai ir jis bandė sto
gais bėgti. Bęt, matomai, ne
buvo taip išsilavinęs, nes, šo
kant nuo vieno stogo ant kito, 
nukrito’ žemėn. Pasekmės— 
du šonkauliai nulaužti ir koja 
taip sulaužyta, kad^ gydytojai 
nieku būdu negali tinkamai ją

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St, Philadelphia,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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BALTWRE, MD j Pardavinėjo ir “Daily Worke- 
;rį.” Viena ųnergina prinešė

T. « j m 4. 4.--TY policijos kapitonui ir pasiū-Liepos 6 d. Tarptautine Dar- !_ J . . , .. <<TA .. * .
, T T -• de nusipirkti “Daily Worke-bo Unijų Lyga turėjo suren-1 . „ 1 J..... . .ri.” Kapitonas papurtė galva,gus masini mitingą ant W. ? , H x ,
® ... ’ . tt , • t>i 'duodamas suprast, kad ne-Baltimore St. ir Hopkins PI. • . . m \„ , .v . . „ijm; „ pirks. Tuomet mergina pa-Buvo gauta is miesto valdžios I L. . . . . .... y. .,. ... ... . • siūle jam dykai. Publika, ku-leidimas ne tik mitingą lai- J ’
kyti, bet ir gatvėmis maršuo-1 
ti. Rengta tuo tikslu, kad už
protestuoti prieš Gastonijos 
valdžią už įkalinimą keturioli
kos nekaltų darbininkų, ku
riems dabar rengiama elektros 
kėdė. Policija ant kiekvieno 
kampo pastatė po du policma- 
nu tose vietose, kur turėjo

t darbininkai maršuoti. Bet tą 
dieną pasitaikė didelis karštis,

t tai ir demonstracija negalėjo, 
įvykti, pasitenkinta vien pra
kalbomis.

Prakalbos prasidėjo 5 vai. 
vakare. Pirmiausiai kalbėjo 
jaunas vaikinas, atvykęs iš N. 
Carolina. Jis nupiešė vietos 
darbininkų padėtį, kaip jie ten 
kovoja ir kaip juos policija 
persekioja. Antra kalbėjo jau
na, kokios 17 metų, mergina.! 
Ji aiškino moterų ir merginų, 
išnaudojimą audinyčių pramo-;

Trečias kalbėjo vietinis.
Jis nu-

VIETOS ŽINIOS
Namų Statymo Graftas '• .geliais vedabani;a prie ®alu-

Kokie tai vietiniai
i ri tą viską matė, pradėjo juok- namU statybos unijų, 
tis, o kapitonas prasišalino 
nuo merginos, kad pastaroji 
jam neįpirštų darbininkišką

Lietuviškas Skaptukas.

MERIDEN, CONN
Liepos 10 d. draugai čapo- 

niai susilaukė naują šeimynos 
narį—sveiką ir gražią dukrelę. 
Tėvai linksmi, susilaukę duk
terį. Linkėtina jai gerai aug
ti ir užaugus stoti į darbinin
kų eiles, kovojančias už page
rinimą darbininku būvio.

Striukam Bukam.

nėj
unijos organizatorius.
rodė, kad darbininkai privalo | į 

Jungtis į vieną galingą uniją;
nurodė, kaip vietos valdžia ir 
kapitalistai elgiasi, kuomet tik 
darbininkai sustreikuoja, 
reikalauja geresnių darbo są- 
lygų, kaip juos areštuoja ii 
į kalėjimus kemša ir tt.

Laike prakalbų kelios me r-į 
ginos vaikštinėjo ir rinko au-1 
kas Gastonijos streikieriams. i

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS
—Rengia—

Darbininkų Organizacijos
ĮVYKS NEDĖLIOJ

r Rugs. (Sept.) 1,1929
Didelėj ir Gražioj Vietoj

Laurel Springs, N. 1
Masės svečių pribus iš 

Baltimores ir iš Brooklyno 
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyno At
letų Kliubo lyderis, dar tebe
siginčija su Jack Venslovu del 

I čampionato kumštynėse. Jie 
dar kartą nori susitikti arenoj 
del išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė sutinką kumščiuotis 
šiame piknike.

vadukai 
priklau- 
Federa- 
iš kon-

santi Amerikos Darbo 
cijai, reikalavo kyšių 
traktorių, statančių naujus di
delius namus Bronxe; o jeigu 
jiems kuris kontraktorius ne
duodavo reikalaujamų kyšių, 

i tai to statomuose namuose vis 
| įvykdavo gaisrai,—kaip kad 
dabar skelbia specialė miesti
nė tyrinėjimo komisija. Savo 
laiku panašiais graftais užsi
imdavo federacinis statybos 
unijų viršininkas Brindęll. 
Brindelizmas, matyt, ir dabar 
pasikartoja. Visa tai suteikia1 
dar vieną paliudijimą apie su-1 
puvimą vadų Amerikos Darbo 1 
Federacijos, skelbiančios mir- 
tina kova komunistams ir kai
riosioms unijoms.

ŽODYNĖLIS

C!

o

o

G

Wilkes-Barre, Pa.Wilkes-Barre, Pa
O

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

INKERMAN, PA.

lai

o

Company chemi- 
tabako, vartoja- 
per slaptą «pro-

tokie stebėtini,

y 

o
E 
CJ

E? e B

Kt- 
-skaitykit 

Nuga- 
turėjau 

deginimų, 
dabar 

Aš sveriu 
a-Tona 

rekonien

Ponas 
turi papasakoti 
gavo savo 
kiekvienų 
Tone, aš 
skausmus.

Mes gyvename ir patiriame, jog 
taip nėra, kaip manydavo mūsų tė
vai ir protėviai apie daugelį dalykų. 
Tatai pasirodo tokiame dideliame ---------- . ...
skaičiuje atsitikimų, kad dabartine į niškai pakilo šių cigaretų rūkymas, 
gentkartė yra nusistačius nepriimti i kuris iš mėnesio į mėnesį vis auga. 6102 Grand Avenue

Maspeth, L. L, N. Y.
Kumpa* Clermont Avenue 

TELEPHONE N1PER 87fl«

uždraust r

• 1 Vidu- .

meni

tino bankroto. Bet už kelių 
mėnesių prieš paskutinį ban
krotą banko ponai dar pasi
grobė milioną dolerių, užrašy
dami pinigus savo pačioms ir 
kitiems giminėms, nesigailėda
mi žmonių pinigų ir savo my
limoms mergoms ir politikie
riams, Jtcurie tol dangstė ban- 

j ko suktybes, kol tik prilipo 
liepto galą.

3 Darbininkai Žuvo nuo 
Eksplozijos Dirbtuvėj

Puslapis Penktas

niekeno nuomonės apie jokį daly
ką—jeigu tai nėra mokslininko žo- 
dia.

vis dar randasi Francijoj 'tokių ap
skričių, kur valstiečiai mano, kad 
tomeitės netinka valgymui. O da
bar mokslininkai mums sako, jog, 
ačiū vitaminams, kurių jos turi sa
vyje, tomeitės yra vienas iš geriau
sių valgių, kokį tik žmogus gali ras
ti valgymui. Dar tik keletas metų, 
kai, mėsininkai uždykų atiduodavo ke
penis. Mokslininkui atrado didžią 
kepenų svarbą, kaipo maisto maža- 
kraujams žmonėms, ir dabar jos par
davinėjamos po 85 centus už svarą!

Avižos, sakė, garsusis Dr^ Samuel 
Johnson, savo pirmajame žodyne, yra 
grūdai, kuriais šeria galvijus Angli
joj. Jis nemanė, kad avižos galėtų 
tikti kaip mastas žmonėms. O1 da
bar pusė pusrytinių valgių Ameriko
je yra avižos.

Vienas iš praėjusių gentkarčių 
prakeiksmų tai buvo baisiai didelis 
nuošimtis mirimų. Prancūzas dak
taras, Pasteur, vienas iš didžiausių 
visų gadynių mokslininkų, atrado, 
kaip sumažint bakterijų augimą pie
ne, pakaitinant jįjį—pasteurizuojant 
jį—ir dabar išgelbstima milionai gy
vybių. _

Cheinikai naudoja kaitinimą, kad 
prašalint nešvarumus iš visokiausių 
medžiagų. Karštis priverčia nešva

rumus pranykti pavidale dujų. Tai 
čia ir yra tas principas, kuri The 
American Tobacco 
kai panaudojo prie 
mo Lucky Strikes, 
cesą.

To /vaisiai buvo 
kad tūkstančiai daktarų visose Jung- 

i tinėse Valstijose buvo pakviesti iš
bandyt juos ir pranešt savo išvadas 
raštu.

20,679 daktarų pranešimai galima 
7------- dabar išstudijuoti, ii’ pasidaro aišku,

jog kaitinimas (toasting, apkepini- 
, mas) ištikro prašalina nešvarumus 

: ir ir padaro Lucky Strike Cigaretus 
mažiau erzinančiais.

Priparddymai tų 20,679 mokytų, 
moksliškų temytojų įrodo, kad, ačiū 
•‘apkepinimo” procesui, tabakas Lucky 
Strikes yra taip skirtingas, kaip pas- 
teurizuotas pienas yra skirtingas nuo 
pieno, uždraudžiamo Sveikatos De- 
partmento.

Gal būt, labiausiai įtikinantį įrody- 
• mą pamatines permainos, kurią pa- 
I darė tas “apkepinimo” (arba pasteu- 
i rizavimo) procesas tabake, galima 

. , . , matyti iš raportų gerklės specialis- 
1 tų, kurie patarė “Luckies” savo Ii-

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

L jr
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jūsii 

geri aus ias p age 1 b c toj as, 
prietelius ir . draugas,

' KAINA $1.25 į 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undcrtaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus" ~hnt visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

SKAITYKIT “LAISVĘPITTSBURGH.— Alumi- 
num Kompanijos dirbtuvėj, Į 

i Logan’s Ferry, už 18 mylių 
nuo čia, ketvirtadienį ištiko 
chemikalų eksplozija. Žuvo 
trys darbininkai ir suvirs 
20 sužeista.

JUOZAS KA V ALI AUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BAL2AMU0T0JAS
Užtikrinu^ kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

Sukniasiuvię OrganizavimasAušros Draugijos 
jmas įvyko liepos 6 d. 
I dalyvavo, kaip ir 
Į neperdaugiausia.
rinkime prisirašė viemvTT?

Į narė,
I įvairių komisijų raportai.
] stovas iš priešfašistinio veiki- 

,)<l”'mo pranešė, kad susirinkimus
j laiko kiekvieną menesį, regu
liariai.

Tarpt. Darbininkų Apsigy- 
jnimo atstovas pranešė, kad 
(vietinė kuopa nariais skaitlin- 
!ga, taipgi nemažai draugijų 
Ibei kliŪbų priklauso nuo pat 
isusįorganizavimo kuo p o s. 
Taipgi pranešė, kad kuopa aū- 

ikojo $10 Gastonijos streikie
riams, nes Gastonijos streikie- 
riai yra brutališkai persekio
jami fabrikantų, mėtomi iš 
stubų, areštuojami ir mušami. ; C. Zimmermannas, vice-' 
Gastonijoj dabar yra suaręs- j prezidentas kairiosios Adatos ' 
tuota streiko vadai bei orga
nizatoriai, jų laukia baisus 
teismas. Prieš juos yra pada
rytas suokalbis žmogžudystėj. 
Aušros Draugija, matydama 
reikalą ir skubią pagelbą, nu
tarė paaukoti $10. Taipgi 
protesto rezoliucija buvo pri
imta prieš L. L. Namo Bend
rovės direktorių sauvališkumą 
ir laužymą šėrininkų tarimų. 
Rezoliuciją nutarta pasiųsti L.
L. Namo Bendrovei ir lietuvių 
spaudai. Sekantis Aušros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 2d., kaip ir papras
tai.

Aušros Draugijos Koresp.,

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos; 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
(virs* Banko) Waterbury, Conn.

WORCESTER, MASS.
** Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; > puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 

' rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksit© nepėrmokėdami 
nei vieno cento. J Ypatingai 

1 gražaus stako ' turime del 
vaikų; Mergaitėm j u pelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą { 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

susirinki- 
Nariii 

paprastai, 
Šiame susi

ję 
Šilingienė, vėliau seRė 

At-

MOLINE, ILL

Keli šimtai veiklių darbinin
ku iš moteriški! drabužių siu
vimo pramonės susirinko ket
virtadienį Webster Hall sve
tainėje, New Yorke, sulig pa
šaukimo kairiosios Adatos 
Darbininkui Industrines Unijos. 
Nutaifa pradėt smarkią orga
nize v i m o k am p a n i j ą 
pramonėj.

Socialistiniai vadai
■kerių (arba Moteriškų Drabu- • 
žiu Darbininkų Unijos) per! 
paskutines derybas pas .New Į 
Yorko valstijos gubernatoriui”’? 
vėl pardavė darbininkus; iš 
buvusios darbo žmonių unijos 
jie galutinai padarė kompa-!

| ničną unijėlę.

Ad E No. 37 

Turėjo visur skausmus 
negalėjo valgyti
Danley Jonicl'.c, Brooklyn, N. 

gražią istoriją, kaip jis 
sveikatą. Štai ji yra- 

žodj : "Prieš vartojimą 
negalėjau valgyti, visur 
taipgi didelį širdic.i 
vieną butelį Nuga-Tonc i 

jaučiuos gera: ir išrodau gerai.
6 svarus daugiau ii' manau, kad Nu: visoj toj ! Via puikios gyduolės. Aš tikrai

j J i duoju N.uga-Tone visiems savo draugams ir 
dėkavoju jums už gerą padarymą del ma- 

%/. | nę:t." _ i
I Virš milionas vyri; ir motorų vartoja j 
: Nuga-Tone ir jeigu jūs paklausinėtu 
i vieno iš jų, jie beveik kiekvienas .......... .. ,
i kotų panašią istoriją. Nuga-Tone yra geros ; g’omams.
Į nuo prasto apetito, nerviškumo. gast> vidų-. Vienas New Yorko specialistas ra- 
i riuosc, raugėjimo, neveiklių inkstų, kepenų,' £ p.;anc,iaį o-vdau kvėna-

pūslės, silpnų nervų, silpnų svarbesnių or- S uaug au. .,y _ 1
gr.nų, galvos skaudėjimo, svaigulio, praradi- ; V11Y1O ligas ir nesveikumus, ir mail 

i svarumo, abeino nusilpnėjimo, prasto ■ nereikia uždraust rūkymų tiems rų- 
miego ir panašių trubelių. Pabandykit Nuga- 

| Tone ir pastebSkit puikias 
galit gauti jas kur tik gyd 
nčjamos. Jei jūsų vertelg 
kalaukit, kad jis užsakyt 
vaistines.

Darbininkų Industrinės Unijos, 
tame mitinge .išdėstė, kaip 
reikia traukt darbininkus į šią 
organizaciją. Visose dirbtuvė
se, kur yra socialistiniai-kom- 
panična unija ar jokios u ii i jos 
dar nėra, turi būt suorgani
zuota komitetai iš eilinių dar
bininkų, kovai už tikrąją uni
ja.

Liepos 14 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 64 kuopos susirinkimas. 
Apsvarsčius organizacijos rei
kalus, prieita prie neužbaig
tų reikalų. Mūsų kuopa 20 
d. balandžio paskyrė $10 Lie
tuvos baduolių sušelpimui, bet 
dabar, likvidavus Lietuvos Ba
duolių šelpimo Komitetą, rei-j 
kėjo išrišti, kur tuos pinigus1 
paskirti. Apsvarsčius šį daly
ką, kuopa nutarė tuos pinigus 
paskirti Gastonijos streikierių 
gynimui ir dar iš iždo tam tik
slui paskyrė $10, tai viso’pasi
darė 20 dolerių.

Prie progos reikia paminė
ti, kad Tėvynės Mylėtojų Vyrų 
ir Moterų Draugija buvo su
rengus pikniką Lietuvos ba
duolių naudai, bet kadangi tie 
pinigai dar nebuvo pasiųsti, 
tai dabar tuos pinigus skiria 
Gastonijos streikieriams..

!

uuų or-'S?' . -
praradi- ‘ vimo ligas ir nesveikumus, 

prasto ■ nereikia uždraust rūkymą..... .
pasekmes. Jūs j kytojams kurie, turėdami aštrią kvė- 
lės ^ra pardavi- pavimo ligą, o ruko Lucky Strike.

ėturi.ji;, rei-i To priežastis, tur būt, yra apkepini- 
jums iš olselio >> į Hlclb*

i Vienas Brooklyno specialistas sa- 
--  ko: “Aš turiu daug moterų pacijen- 

. m « čiu, kurios rūko; sulig mano patyri-
> J’os pasirenka Lucky Strike ci-

i , ! garėtus vietoj brangesnių Egyptian
Manote—20,679 Daktarai buvo gauta nuo

Sako Jums, K| Jie Žino
----- -— . komendavo Luckies savo pacijentams.

Abelnas publikos priėmimas to, 
ką daktarai sako apie naudingas pa
sekmes “apkepinimo,” veikiausiai ir 
išaiškina tą faktą, kad taip milži-

IQlIlOHtOI

Banko Sukčiai ir Jų Šerai
Wm. J. Ileney, vienas iš nu- 

bankrūtuoto Clarke Brothers 
Banko vedėjų, mėgino to ban
ko nedateklius užpildyt $500,- 
000 šėrų vadinamos Lower 
California žibalo kompanijos. 
Apie tą kompaniją buvo bub- 
nijama, kad ji esanti verta 
$45,000,000 ir jau šių metų 
pabaigoje duosianti šėrinin- 
kams $4,500,000 pelno. Bet 
dabar, betardant banko su- 
bankrūtuotojus, Jungtinių Val
stijų prokuroras Tuttle, New 
Yorke, įrodė, jog ta kompani
ja buvo beveik visiškai bever-

; j te.
Tardymai! pašauktas kitas 

mekleris, J. W. Cutler, buvo 
priverstas prisipažint, jog jis 
per paskutinius penkiolika me
tų iš banko išgavo $82,000 be 
jokio užtikrinimo, kad tie pi
nigai kada nors bus sugrąžin
ti.

Visokiais šmugeliais liko 
pranardinta apie $5,000,000 
žmonių pinigų, uolėtų taupy
mui į tą banką.

Pas mus, po taip vadinamų 
atostogų, darbai vėl pradeda 
slinkti. International Harves
ter Co. dirba ant dviejų '"pa
kaitų. Naktiniai dirba po 12 
valandų. Darbininkų suvaržy
mas nesvietiškas. Už mažinu
sį prasikaltimą meta darbinin
kus iš dirbtuvės laukan. Pa
prastam darbininkui moka 
nuo 38 iki 45 centų į valandą. 
Išnaudojimas- didelis. Laikas

j*' v

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

LAISVES” NAUDAI

Piknikas atsibus puikiausioje šios apieiinkes vietoje 
vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro
oklyno Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

a

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystor.“ —Main
Bell—

9G69
—Oregon 5136

2
5 s
O

5 Metai Atgal Bankininkai 
Žinojo Apie Banko Bankrotą, 
o Vis Vogė Žmonių Pinigus

Clarke Brolių bankas jau 
1924 metais turėjo $1,773,920 
nedateklių.. Jo vedėjai žino? 
jo, jog savo grobimais ir šmu-

būtų darbininkams pagalvoti 
ir apie unijos sutvėrimą.

Jūsų Jonas.

Dalyvaus darbininkų chorai iš: Brooklyno, Phila- 
delphijos, Shenandoahrio, Binghamton o ir Wilkes- 
Barre, Pa.

šiame piknike pasimatysime su draugais iš Brook- 
iyno, Philadelphijos, Binghamtono, Shenandoahrio, 
Scrantono, Wilkes-Barre ir visos plačiosios kietosios 
anglies apieiinkes.

Rengėjai jau gavo nupiginimą biliefų iš gęležihke- 
lilį i kompanijų važiuojantiems į “L.” pikniką iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa, Jie mano gauti 
nupiginimą net iš Brooklyno ir -Philadelphijos,

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

PfEV/Jprę ('Viltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIUdBb LUR! X UWL113 bij0> Už 75c už ba^ apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo P* •

Ilrhn I 3Y Tah<* centai skrynutę) yra tai kanuolS prie^ UI Uu LttlA laUo kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietž-* 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411 >

FRANK A. URBAN’S 
151 Metropolitan A venue,

MACY
Brooklyn, N. Y.

________J.___________ ORDER. BLANK _____ ____ -
Siųsdami pinigue emo adresu, užrašykite:

A#, Žemiau pasirašę*, siunčiu jum* VIENĄ DOLERI', kur) malonėkit man 
priiiųati URBAN’3 COJ.D POWDERS ir URBOLA, *u visai* nurodymai*, 
kaip vartoti.
Varda*--- ----------------------- --------------- ------------- -----------

No. St. or At«.

Mieitai ___ ----- —

IIIOIIi liDIII
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-04/4 MOKYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais. . ...

PERSlTIKRINKITl AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kuiną $150 ir augščiau. Van
duo, gesąs ir elektra suvesta. Nėrg^okių 
asesmentų. Gatavi namai del pasįji mo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio^arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimu ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9ft8 akerių tuojaus prie mūsų lotų.
Klauskite arba rašykite: • (
LINCOLN COMPANY, 20.6 Broadway, Room 244, New York, N.Y, 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalai jame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemęjrfO.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

ES

Mes išmokiname taisyti ir vai 
automobilius Į trumpiausi 
Mes garantuojam laisnius i 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinejimohgfcei- 
jas už $10. Pamokos dicwrtmns ir 
vakarais. Informacijos dyka i. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th SU, N. Y.
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Iš East New Yorko Padangės

by 10c Važinėjimo “Fėrai”?

praleistas

M a-

Pas-
Girtas Apsivedęs su Ketvirta

Grieš simfonijos or-

Dar Sykį ir Paskutinį
PAJIEŠKOJIMAI

TEATRASDAINOS-MUZIKA

N. Y. Majoro ‘Pasišventimas’

Komisija.

SALES—PARDAVIMAI

Būtlegeriai Sudeginę Žmogų

FOR RENT

RADIO, RADIO ir RADIO

St., Richmond Hill, nes 
aptarti kai kuriuos rei-

kambariai.
frontinis,

GENGSTERIŲ JUDŽIAI
BROOKLYNO PARAMOUNT

bu
kas

Visi būkite nedėlioję, 21 d 
Forest Parke.

Kviečia— *

šioj kuo- 
susirinki-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų. ii’ tt. Puikus 
steičius įsu naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOMS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby/ Avenue
i Tel., Stagg 38-12

necticut Yankees dainuoja ir 
idžiazzina jūrų plėšikų (pira
tų) melodijas. Tarp kitų ak
torių yiįa ir chinietis Jue Fong, 
geras tenoras. J. K.

PARSIDUODA namas: 7 daleli kam
bariai ir maudynė. Namas labai 

geram stovy, geroj vietoj, lotas 
25x150, arti eleveiterio stoties. Kai
na $7,200. Kreipkitės po num. 219 
Norwood Ave., Brooklyn, N. Y.

i 167-71

PARSIDUODA namas: 8' kambariai 
ir maudynė; visi naujausios mados 

įtaisymai ir parankamai. Labai ge
ra proga pigiai pirkti, iš priežasties 

,mirties. J. Kilkes, 8616—107th Avė., 
Ozone Park, N. Y. , 171-72

DETROIT, MICH.^
Parsiduoda grosehne arba priim

čiau partnerį, nes vienai persunku. 
Pinig’ų daug nereikli. Mrs. M. Sa
kalauskas, 4459 W. Vernon Highway, 
Detroit, Mich. Važiuokit Baker gat- 
vekariu. 170-71

PASIRANDAVOJA du
Vienas , didelis šviesus 

tinkamas vienam arba dviem vai
kinam, kitas mažesnis, tinkamas vie
nai merginai. Kambariai garu ap
šildomi,. yra elektra ir telefonas; ar
ti karų ir eleveiterio.’ Kreipkitės po 
num. 31 Grove St., tarpe Broadway

PRANEŠIMAI IŠ KITUR- - - - - - - - - 4.
A.L.D.L.D. XII APSKR. KUOPOMS

Sulyg Pild. Komiteto nutarimo,

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 22 liepos, Liau
dies Name, 1214 Spring Garden St., 
8 vai. vakare. Draugai, malonėkit 
visi atsilankyti, nes yra atėjus nauja 
knyga “Caro Kalėjimuos,” parašyta 
V. Kapsuko. Taipgi turime balsavi
mo blankas, centro valdybos. Tat vi
si ateikite. Org. A. G. 170-71

PARSIDUODA kepykla, su dviem
Simmonds patentuotais gariniais 

pečiais, pustrečio augšto plytiniu 
štoru ii* gyvenimui butu, su vieno 
augšto kepyklos šapa ir ghražium 
užpakalyje, lietuvių apgyventoj vie
toj, arti lietuviškos bažnyčios. O šiai 
vietai yra reikalinga lietuviška ke
pykla. Kreipkitės į Joseph S. Rut
kowski, 2806 W. \ 3rd St., Chester, 
Pa. 170-75

REIKALINGA veiterka ir kukorius 
ar kukorka. Jei kuris panorėtų, 

galėtų eiti į biznį, kaipo pusfriinkas. 
Atsišaukite: Restaurant, 443 W. 17th 
Stf, New York, N. Y. 171-73

PAJIEŠKAU Vincento Isuno. Malo
nėkite parvažiuoti tuojau, nelaukit 

September menesio. Jeigu su pini
gais neišgali, tai mes atvažiuosim. 
Kaip klausi kur Kazys, tai mes se
nai nežinom. Laikrašty negalim vis- 

1 ko surašyti, daug 'kainuoja. K.
Isunas, R. F. D. 2, Box 89, Terry
ville, Conn. 170-71

Išrinkta tam darbui komisija. vįrame ore, krutamieji paveik- 
Išduotas raportas iš A. L. D. sjaį įr 
I

■ ■ '

Puslapis šeštas •

VIETOS ŽINIOS
Draugams “Laisvės 
Pikniko Darbininkams

Draugai, kurie dirbote 
kokį darbą “Laisvės” piknike 
7 d. liepos Ulmer Parke, visi 
susirinkite šį sekmadienį į For
est Parką, apie 1 vai. dieną. 
Jei lytų ir Forest Parke išva- 
važiavimo nebūtų, tai prašome 
susirinkti j “Laisvės” svetainę 
minėtu laiku.

Pikniko Komitetas.

Mmcmmmm

šeštadienis, Liepos 20, 1929

munistinį Darbininkų Centrą 
New Yorke ir tt., ir tt.

Komunistų kandidatas į 
New Yorko majoro vietą yra 
drg. W. W. Weinstonas. Už 
jį ir kitus komunistų kandida
tus į įvairias valdvietes tai ir 
balsuos susipratę darbininkai.

K. M.

siais už grotų milionieriais.
Svarbiausią, gengsterio rolę 

lošia George Bancroft. Vaidi
nime gana daug visokių prie
tikių iš gengsterių pasaulio.

Rudy Vallee su savo Con-

ir Bushwick Ave., prie Gates Ave. 
stoties, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Foxcroft 5819. 171-73

Transito Komisija rugpjūčio 
1 d. svarstys Interborough 
Rapid Transit (požeminių 
gelžkelių ir eleveiterių) Kom
panijos reikalavimą, kad būtų ■ 
pakelta važinėjimo kaina ele-I 
veiteriais nuo 5 iki 10 centų. ’

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Milionieriaus kontraktoriaus 
sūnus, Wm. H. Ritter, buvo 
jau dvi moteris vedęs ir nei 
su viena legaliai nepersisky- 
ręs, kuomet jis apsipačiavo su 
trečia, Virginia M. Pryoraite, 
aktore, o jis sakė, būk jinai 
esanti “pati pirmoji” jo mei
lė. Paskui dar apsivedė su 
ketvirta, tūla P. Nickordiene. 
Todėl aktorė Pryoraite per 
teismą New Yorke reikalavo 
ne tik perskyrų, bet dar ir 
$50,000 atlyginimo už moralį 
jos nuskriaudimą.

Vyrelis gi aiškinasi, kad ne
atsimenąs apie savo apsivedi- 
mą su jąja; sako, kibą aš 
vau girtas, kuomet mane 
sušliūbavojo su jąja.

Nedėlioj, 21 d. šio mėnesio, 
bus Forest Parke išvažiavimas, 
kurį rengia A.L.D.L.D. 1 kuo
pa ir L. D. S. A. 1 kuopa, ši
tas išvažiavimas yra labai 
svarbus Tuomi, jog dabar yra 
rimtas susirėmimas tarp So
vietų Rusijos ir Chinijos, todėl 
yra užkviesta du kalbėtojai, 
drg. L. Prūseika ir drg. J. 
Siurba, kurie mums paaiškins 
plačiau apie santikius Sovietų 
ir Chinijos, kas mums, darbi
ninkams, yra labai svarbu ži
noti apie tas baisenybes, ku
rios gali įvykti iš priežasties 
imperialistų provokacijos prieš 
Sovietus.

Gaisras Geležies Kompanijos 
Fabrike Brooklyne

Apdegė Atlantic Basin Ge
ležies Kompanijos fabrikas, 
Brooklyne, ties Van Brunt gat
ve. Pasidarė nuostolių apie 
$25,000. Gaisrui gesint buvo 
pašaukti ne tik paprastieji ug
niagesiai, bet ir gaisriniai lai
vai, kurie taipgi pylė vandenį 
ant pakrantėje stovinčio, gais
ro apimto namo ir ant kitų 
artimų trobesių, kad ir jie ne- 

. užsidegtų.

Liepos 18 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 185 kuopos susirinkimas. 
Narių šį sykį atsilankė mažo
kai. Kame priežastis, sunku 
pasakyti. Paprastai 
poj nariai lankosi į 
mus.

Šis susirinkimas
paprastiems kuopos reikalams. 
Iš komisijų raportų paaiškėjo, 
kad kuopa rengiasi prie nema
žo veikalo perstatymo,
noma statyt scenoj trijų veiks
mų komediją “Nervai.” Pas- _ _
kui buvo svarstyta, ar negali- 150,000 Bus T. D. A. Piknike 
ma kur nors surasti vietą iš
važiavimams, nes Forest Par
kas labai nusidėvėjęs ir jau 
publika nenori važiuoti. Tam 
tikslui išrinkta komisija jieš- 
koti vietos. Ir, galima daiktas, 
kad ji suras ir ištrauks lietu
vius iš tos surūkusios vietos. 
Pranešta, kad 28 d. liepos į- 
vyksta išvažiavimas į Forest 
Parką, kurį rengia visos trys 
kuopos—L. D. S. A. 111, S. L.

Laukiama 50,000 publikos
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo niko komitetas: 

• • ., L is IZ IY vtztawvz.

išvažiavime, kuris bus kitą 
sekmadienį, liepos 27 d., Plea
sant Bay Parke, Bronxe. Vi
sas išvažfevimo pelnas yra 
skiriamas apgynimui 15 Gas- 
tonijos streikierių nuo mirties 
bausmės.

Išvažiavimo programa bus 
didelė ir turtinga: šokiai at-

Į BROOKLYN, N. Y.
į šv. Jurgio Draugyste rengia pui- 1 y 
: kų pikniką 18 rugpjūčio (August), Į 
i Klaščiaus Clinton Parke, Maspeth, 
' N. Y. Tame piknike bus lietuvių iš 
į visų apielinkių, bus galima sueiti sa- 
i vo senus draugus ir pažįstamtis< "Pui- 
j ki Retikevičiaus orkestrą grieš Jietu- 
' viškus ir amerikoniškus šokius. ° Pik-

: Pirm. S. Masiulis, 
sekr. K. Kreivėnas, ižd. N. Gervė.

170-71 i

PASIRANDAVOJA penki kambariai.
Randa nebrangi. Kreipkitės po 

num. 9-13 Ainslie St., Brooklyn, N. 
Y. 170-71
PASIRANDAVOJA 4 * gražūs kam

bariai, su visais įtaisymais.. Ran
da $22.00 ir $23.00. Jeigu kas sutiks 
būti janitorium, tai randa $8.00 pi
giau. Kreipkitės po num. 462 
wich Ave., Brooklyn, N. Y.
PASIRANDAVOJA štofhs 

moderniškais įtaisymais.
pigi. štoras tinkamas 
šiaučių ar kitokiam bizniui, 
nemažai lietuvių, lenkų, rusų ir ame
rikonų. C. Lipsky, 101 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. 170-72
PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 

kambariai. Kas nori, g^Įi pirkti 
visus fornišius ir randavoti Tčiimba- 

i rius, randa pigi. Kambariai randa- 
I si prie vandenio, daug laivų prieina. 
I Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
Į norėčiau parduoti. Galima daryti ge- 
' rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
'West. St., 3rd floor, New York, N. 
1 v. 147-74

Bush-

su visais 
Randa 

kriaučių,

417 Lorimer Street

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ . 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Pik-

M O KIN A M E B A R BERI A UTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE
- 612—10th Ave., cor. 44th St.

■ New York, N. Y. 169-93

KAM REIKALINGAS
KARPENTERIS? v

Mes budavojame naujus
taisome senus, visokį darbą

namus, 
atlieka-

/ AUTHORIMD *. 
DISTRIBUTORS

NATIONAL 
\ CASKETS

A

■••H

.“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, K UH1EMS

II Apskričio konfe- kestra iš 50 muzikantų seka- 
rencijos ir raginta kuopos na- mus veikalus: 
riai dalyvauti apskričio ren- j 
giamame piknike mūsų spau-; 
dos naudai, kuris įvyks 8 ,d. 
rugsėjo, Linden, N. J., apielin- 
kėj. Buvo iš centro nomina- 
cijų blankos sekantiems me
tams centro viršininkų, bet ati
dėtos sekančiam susirinkimui.

Prie kuopos prisirašė du 
i nauji nariai. Dabar kuopa 
turi 53 narius; pereitais me
tais turėjo 52.

1. Fantasy Overture (iš 
Romeo and Juliet), Čaikovs
kio; 2.- “Kamarinskaja,” Glin
ka; 3. (a) Intermezzo ( iš Ca- 
valleria Rusicana), Mascagni, 
(b) “Flight of the Bumble 
Bee,” Rimsky-Korsakoff; 4. 
“Nut Cracker Suite,” Čaikovs
kio; 5. Maršas (iš Tannhau- 
ser), Wagnerio.

Bus smagių žaislų ir darbi
ninkiško sporto rodymų.

pusmetine konferencija įvyks nedė- | me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
lioj, 28 liepos, svetainėj 317 Clinton Į stogus ir uždedame naujus. Reika- 
St., Binghamton, N. Y. Prasidės 11 j įaujant gerit pribūname. J. S., 114 
vai. ryte. Visų kuopų pareiga pri
siųsti delegatus, kad galėtume pa
sekmingai apsvarstyti draugijos rei- ___
kalus. Delegatai pasistengkite būti j 
laiku. Sekr. J. Vitkūnas. 171 -73 1

Reika-

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau šiem s gero 
skonio reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo imonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.”

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

l 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel.
Stagg 0452. 7

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street
X-SPIND ULIŲ DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. .
Ketvergais ir subatomis iki 6 vrL 

, Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

JOSEPH LE VANDA
107 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telephone Stagg 0783

* *

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Juniper 7646
RALPH KRUCH

I FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Hn —— i.u — —— r-. —— rii —an —— * — f* —~ "* •>

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Policija mano, kad tai būt
legeriai pereitą sekmadienį su
degino žmogų daržinėje, Hunt- 
ingtone, Long Islande, apie ką 
buvo plačiau minėta jau pir- 
mesniame “Laisvės” numeryje.

Kadangi mūsų visų trijų 
kuopų įvyksta 28 d. liepos iš
važiavimas, tai visų kuopų na
riai turi rengtis, kad jis bū
tų pasekmingas. •

Kuopų komisijos turi susi
rinkti 24 d. liepos, 8 vai. va
kare, pas Paukščius, 10154— 
110th 
reikės 
kalus.

Visi buržuazijos politikieriai 
į nuduoda esą “visuomenės tar
nautojai,” ir būk jie ne savo 
naudai, bet “publikos labui” 

Į apsiima kandidatuot į miestų 
i majorus, valstijų gubernato
rius, prezidentus ir tt.

Taip ir dabartinis New Yor
ko majoras demokratas Walk- 
eris.

Kuomet septyni šimtai jo 
šalininkų, kurie vadinasi “žy
miais piliečiais,” atsikreipė į 
majorą Walkerj, prašydami, 
kad jis šio rudens rinkimuo-. 
se vėl kandidatuotų į miesto 
majorus, tai Walkeris atsakė: 
Kadangi žmonės taip reika
lauja, tai aš negaliu atsisakyt.

Tuose rinkimuose sąmonin
gi darbininkai neatiduos savo 
balsų nei Walkeriui, nei ku
rios kitos buržuazinės partijos 
kandidatams. Nes visos tos 
partijos, apart Komunistų 
Partijos, yra ne kas daugiau, 
tik išnaudotojų tarnaitės. Strei- 
kieriai prisimins, kaip Walke- 
rio policija kriušino kovojan- 

■ čius darbininkus, kaip šimtais 
areštavo streikuojančius val- 

• gyklų darbininkus, kailiasiu- 
. vius ir kitus, kaip užpuolė ko-

Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.'

Telephone, Stagg 9942

gy?9?999T

Nejaugi buržuazinis menas 
būtinai užsispyrė įpiršt publi
kai, kaipo didvyrius, tuos pik
tadarysčių šikšnosparnius, va
dinamus gengsterius ?

Paskutiniais laikais New 
Yorke vis tankiau matai kru- 
tamuosius paveikslus, kur vy
riausias roles vaidina tie apa
tinio pasaulio kriminalistiniai 
gaivalai. Ir teatrų vedėjai, ma
tomai, turi .neprastas uosles;' 
suuodžia, kad tokiomis sceno
mis galima sutraukti daug pa
daužiškos publikos arba tokių 
elementų, kurie dar tebeeina 
reguliariu gyvenimo taku, bet 
sužiniai ar nesužiniai jieško 
“įkvėpimo” iš judžiuose per
statomų žygių gengsterių, tų 
revolverio, peilio, bliakdžekio 
ir opiumo “didvyrių.” Teatrų 
vedėjams žinoma, kaip^. tūks
tančiai tokio gaivalo suplaukia 
į laidotuves viens kitą nužu
džiusių priešingų, šaikų geng
sterių ; būna šimtai puikių au
tomobilių, vežimų vežimai gė
lių ir kibirai ašarų delei kritu
sio piktadario. Tokie veikalai 
auklėja simpatiją ir pasigerė
jimą gengsteriais, o paskui sa
vo auklėtinius vėl patenkina 
atatinkamais judžiais, atsilie-, 
piančiais į žemiausius jausmus.

Nežiūrint viso gabaus loši
mo, dabar rodomas Brookly- 
no Paramount Teatre kalban
tis judis “Thunderbolt” (Per
kūno šūvis) yra kaip tik to
kios rūšies veikalas. Dalykas 
sukasi apie gengsterių vadą, 
kuris turi perkūhiškai smarkų 
kairį kumštį ir keršija kitam 
vyrui, paviliojusiam jo mergi
ną. Patenka į kalėjimą, čia, 
visai henaturaliai, kalėjimo 
viršininkas krečia kvailus špo
sus su kriminalistu, ko ištikro 
nėra tikrajame kalėjimų gy
venime; kalėjimų viršininkai 
panašiai bičiuliu o j asi nebent 
su per retą nelaimę pakliuvu-

REAL ESTATE—
NAMAI, ŽEMES

REIKALAVIMAI

f

PRANEŠIMAS. MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene if Nestle Circūline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

\ Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

' Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

' Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

NAUJA BUČERNE

Nufotografuoja t 
ir numaliavoja į 
visokius p a - | 
veikslus jvai-! 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir | 
kra javus iri 
sudaro s u Į 
amerikoniškais | 

■ 
gerai ir pigiai |

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET .

Central Brooklyn, N. Y.

| Darbą atlieku
i Kreipkitės šiuo adresu: <
Į JOJVAS STOKES | 
į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I ,. tra — uii — nu —— su —- im —— nu — —— un — hn — mi —- »* —. mm —

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

LAISVE”

214 Perry Avenue

DR. A. L CEASAR 
į DAKTARAS IR CHIRURGAS t 
5 Specialistas del visų ligų ir opera- 
5 ei jų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
|lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
<mo būdai.
> 127 East 84th Street :
<(Tarp Park ir Lexington Avės. > 
I NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
38 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAT PASIMATYMO
GA

del pa* 
priimti.

Jūs pažįstate mus, mes pažįš 
jau senai matėmėsi. Būtų links 
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

ę jus, bet 
pasi-

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

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS ^PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka sav<5 dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

—   ................................. ... ....................................................................... .. ■■■■■■■■. .-BBS .........................................— Nįll.m —

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenauj Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių_^momų gydančių vaistų, tarpe kurių 

Galim uti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 

■naropių Našlelių
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių d u r: 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiausi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu joyeikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedford Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVY

Phone: Greenpoint

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokščiuklų 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų r pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
Šal mėčių''. ''

apit kokią lietuvišką

s

Brooklyn, N.

, 2360, 3514
CENTAI




