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Pirmas Lietuvių

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Philadelphijos ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai vi
si maršuokit 
Pirmą į Now
Arena — Broad and 
tian Street.
4 valandą po pietų.

Rugpjūčio 
Broadway 

Chris- 
M e skite d arba 

Visi
klasiniai susipratę darbinin-

^Si'va*” ™ BarbininkŲ Organizacijų New 6\t*;XwSroiYorke ik Gynimą Gastonijos Streikieriy i“Lietuvos Žinios” rašo: 
Birželio 21 d. teko susitik

ti su jaunomis vargo auko- [ 
kai uoliai rengiasi dalyvau- mis. iš žydo Zameto gėlė
ti šioj demonstracijoj prieš žies dirbtuvės išėjo pulkelis 
gręsiantį imperialistinį ka- vaikų, kūne buvo juodi, iš- 
rą prieš Sovietų^ Sąjungą. Balę ir nusikamavę. 
Bus gerų 'kalbėtojų. Jei 
mums rūpi artimesnis dar-' 
bininkų klasės laimėjimas,: uždirbate? - 
tai parodykime šį sykį, kad!pusantro lito. — Kiek va- Taip pareiškė šimtai New! 
mes esame savo klasei išti-1 iandų dirbate? — Dešimts, įYorko darbininkų, s 
kimi, gindami savo pozici- Q kai kada, dvylika. — -^aQkusiu i konferencija penk- liūtų streikierių. Suvirs 150

Iš žydo Zameto gele

—Kiek, vaikai, prie tokio 
nešvaraus ir sunkaus darbo 

Nedaugiau

jas nuo imperialistinių sker- kaipgi pragyvenate?—Pus- 
dikų. Ši demonstracija yra badžiai, nors silkę pačiulpt 
viena iš svarbiausių iš visų kartais nusiperkame. — Ar 
buvusių, todėl visos mūsiš- Į kas nors jums pagelbsti au
kos organizacijos, simpati- į komis? — Negauname.
kai ir visi sąžiningi darbi-1 ------------------
ninkai maršuokit į šią de 
monstraciją/

L. K. Frakcija.
Demonstracijos Kitur

Įvairiuose kituose mies
tuose, Chicagoj, Bostone 
Detroite, 
pat rengiamos 
demonstracijos

Chicagoj,
Clevela^de, taip 

ti-karinės 
Rugpjūčio

New Yorke demonstracija 
įvyks ant Union Square.' 
Pradžia 4 vai. po pietų.

Lietuviai darbininkai, Į

Philadelpbijos Policija Brutališkai Išdraskė Konferenciją, 
Sušauktą Gynimui Gastonijos Streikierių

NEW YORK.— “Gastoni
jos streikieriai neturi žūti 
elektros kėdėj neigi eiti į 
kalėjimą.”

QUITO, Ecuador (Pietų 
Amerika). — Pranešama, 
kad penktadienio rytą nuo 
žemės drebėjimo sugriuvo 
didžiuma namų Moyurgo 
mieste, kuris randasi puške
ly tarp šio miesto ir Acha- 
chi. 60 ar daugiau žmonių 
žuvo.

Taipgi nemažai nuostolių komunistų

DARBININKU DEMONSTRACIJOSSHANGHAJUJ PRIEŠ MIUTARISTUS
Suardė Konferenciją

Philadelphijoj
Penktadienį Philadelphi-

Ijos policija užpuolė ir išar-Į
v[dė konferenciją, sušauktą padaryta Tambillo, Macha- 

susirin-i gelbėjimui Gastonijos įka- chi ir Latacunca miestuose.

irving delegatų buvo susirinkę nuo Kapitalistai Protestuoja Prieš

Sovietų Sąjungos Darbininkai Reikalauja Gelbėti Draugus 
Mandžūrijoj; Chinijos Atstovas Kalba Apie Sugrąži

nimą Rytinio Gelžkelio Sovietams
SIIANGHAJIJS, Chinija.— į jūreiviai ir komanduojantis šta-? 

Penktadienio vakarą prasidėjo Į bas reikalauja, kad Sovietų val- 
čia didelės demonstracijos po j džia darytų griežtą žingsnį už- 

j vadovybe; demon-į tikrinimui apsaugos Sovietų 
stracijos tęsėsi iki ryto. Darbi-j parubežiuose ir numalšinimui 0

Panašias rezoliucijas atsiun- 
darbininkai iš Charkovo,

ninkai demonstruoja prieš Chi- baltagvardiečių banditų.
nijos militaristų atakas ant So
vietų Sąjungos. Prie to sakoma, te

■ kad šios demonstracijos tai yra i Odesos, Kijevo, Tiflizo-ir Ka- _____ ____  —_ I__________
tadienio vake
Plaza svetainėj 
planų, kaip gelbėti Gastoni
jos įkalintus streikierius. Grand Fraternity svetainėj, 
Konferenciją sušaukė Tarp- 16th ir Arch St. Policija 

[tautinis Darbinįnkų Apsigy- j įsiveržė, užgriebė rekordus 
asmenis.

[Suareštuotų tarpe yra Her- 
Ohio.-,' “Masinė Amerikos darbi- ’;ert BedamP« , J“ 

24 metų Įninku spėka, kokia čia at-ĮCooPer ,r Lee Lemley-
Saugumo direktorius Le

muel Schofield davė įsaky
mą išardyti konferenciją. 
Jis pareiškė, kad daugiau 
nebus leista laikyti mitin
gus gynimui Gastonijos 
streikierių. v

išdirbimui I7'5 organizacijų. gumaj|yĮjjS ĮJarbo IstatVHlUS prisirengimas prie milžiniškų [ zanio.
J J i J anti-karinių demonstracijų!Konferencija prasidėjo Meksikoj

Už 25 CENTUS LAIMĖJO! . . m /r'-n/CF ~ “ a<~
ifTTvnvt rmTmTTT inimasir tarptautine Darbi- ir Suareštavo 4oMILIŪNĄ DOLERIŲ . . 1* įninku pagelba.

CLEVELAND
Robert Gordon, -----, ------
amžiaus, buvęs persamdomo stovaujama, išgelbės Nacio-! 
automobilio vežėjas, dabar nalės Tekstilės Darbininkų 
neturintis darbo, sako, kad i Unijos narius ir jų simpati-
•_______ XJ_______ .♦ ______________ • 1____________ r,jam šiomis dienomis buvo 
pasiūlyta $1,000,000 už že
mę, kurią jis laimėjo ant 
lioterijos San Antonio, Tex., 
trys metai atgal.

“Vyras vardu Sanders at-

zatorius nuo Sacco-Vanzetti 
likimo,’/ pareiškė Louis C. 
Engdahl, konferencijos pir
mininkas. Jis tolinus nuro
dė, kad darbininkai negali 
tikėtis teisingo tardymo ka
pitalistiniam teisme. Kapi-. '!ėjo p^s mane ir pasiūlė mi- —. ................... ....

skaitlingai dalyvaukite <le-'jįon^ d0]elių tris akrus talistų teismai gyvuoja nu-Į 
man priklauso teisimui darbininkų 

sakė Gordon. “Jis sa- jis.
ko, kad surasta aliejaus ma- i r............- - - - - -
no žemėje. įganizacijų prisiuntė

jVUS.
ijų, delegatai buvo nuo: langų 
nlovoiu lokalo 8; nuo ofiso 
darbininku unijos: kailia- 
siuviu unijos (No. 1); kepė
ju lokalo 8; amalgameitų 
maisto darbininku imiios; 
Independent Shoe Workers 
Unijos; Adatos Pramonės 
Industrinės Unijos bendros 
tarybos; anti-imperialistinės 
lyp’os ir nuo desėtku kitu 
uniiu. Nemaža atstovybę 
prisiuntė negrai darbinin
kai.

Protesto telegrama pasių
sta North Carolina guber
natoriui Max Gardner. Rei
kalaujama. kad įkalinti 
streikieriai būti paliuosuoti. 
Kita telegrama pasiųsta 
Gastonijos įkalintiems strei- 
kieriams; išreiškiama New 
York o darbininkų solidariš- 
kumas.

monstracijose. Dirbtuvėse I ^emįs purį 
ir visur kitur raginkite dar-| ten ,,
bininkus demonstruoti.

Darbininkai turi parodyti 
savo masinę spėką imperia
listams, kurie rengia naują 
pasaulinę skerdynę.

t

Nusižudė Moteris del Uždary
mo Banko Passaic Mieste

Sovietai Tarsis su Anglija 
Apie Diplomatinius 

Santikius

Londonas. — Pranešama, 
kad šį pirmadienį čia prasi;

PASSAIC, N. J.-^ Fanny Mes Sovietų Sąjungos ir An- 
Borowski, 52 metu amžiaus, įvijos atstovų pasitarimas 
buvo padėjus $9,000 į Mer- ^el atnaujinimo diplomati- 
chants’ banką, kuris šiomis santikių. Tartis atvyks 
dienomis čia tapo uždarytas S. Dovgalevski, Sovietų 
su kitais dviems New Jer- ambasadorius Francijoj.
sey Bankers’ Securities Į 
Korporacijos bankais. Iš 
susirūpinimo, kad jos pini
gai gali žūti ji gazu nusi
žudė. Jos sūnus parėjęs iš 
darbo rado ją negyvą.

Patersone grand džiurė 
pradėjo tyrinėti bankų už
darymo priežalstį. 1______ ,
kad bankų viršininkai darę 

’ suktybes. Kalbama, kad 
prieš juos bus išnešta apkal
tinimas.

Šiomis dienomis tūlas lie
tuvis užėjęs “Laisvėj” pasa
kojo, kad jis turi padėjęs 
vienam iš tų bankų $1200. 
Yra ir daugiau lietuvių, ku
rie turi padėję pinigų tuose 
bankuose.

Pabėgo Kareivis

Lietuvon atvyko lenkų 
kareivis Suchonis Vladimi- 

Įras su visu apsiginklavimu.
Jisai aiškinasi esąs gudas, 

S^k' U/"|Pabegęs iš lenkų kariuome-
nės del to, kad tenai su gu
dais blogai elgiasi ir jam 
buvo sunku tarnauti. Veda
ma kvota.

, sakė I

MacDonald žada Vesti Tą 
Pačią Politiką Aigipte

Londonas.— Prašalinus iš 
Suvirs 100 darbininku or- Aigipto komisionieriaus vie- 

„ _ . ! ^tsto- į0S lordą Lloyd, atstovų bu-
. Apart kitų organizaci- įe konservatyvai/ kritikavo

MacDonaldą, pareikšdami, 
kad Darbo Partijos valdžia 
norinti pravesti naują poli
tiką linkui Aigipto. Bet po
nas MacDonaldas pareiškė, 
kad bus vedama ta pati po
litika, ta pati reakcinė bu
vusios Baldwino valdžios 
politika.

13 ŽUVO NUO EKSPLO
ZIJOS ANT LAIVO

LONDONAS. — Penkta
dienį po pietų ištiko eksplo
zija ant Anglijos karinio lai
vo Devonshire. Nuo eksplo
zijos žuvo trylika žmonių. 
Laivas yra 10,000. tonų.

Laivas tuo laiku darė ma
nevrus, šaudė, ties Graiki
jos pakraščiu, rytinėj daly 
Viduržeminių jūrų.

Nužudė Tėvą, Gavo 15 
Metų Kalėjimo

Piggott, Ark.— Ketvirta-1 
dienį čia George Parker, 15 
metų amžiaus, tapo apskri
ties teismo nuteistas pen
kiems metams į valstijos 
pramoninę mokyklą ir de
šimčiai metų į pataisos ka
lėjimą už nužudymą tėvo.

Kelios savaitės atgal vai
kas uždegė namą ir jo tėvas 
sudegė. Jis sakė, kad tėvas 
labai žiauriai su juo elgėsi, 
del to jis jį nužudo.

MEXICO CITY.— Prezi
dento Gil valdžia patiekė 
kongresui svarstyti sumany
tus nauju darbininkus palie
čiančius įstatymus. Nors 
tie įstatymai nieko gero ne
žada darbininkams, tačiaus 
svetimų šalių kapitalistai, 
kurie turi pramones Meksi
koj, griežtai priešinasi nau
jiems įstatymams. Jie pa
siuntė protestą Meksikos 
valdžiai, reikalaudami, kad

| Pravda Nurodo, Kad*Gręsia 
Susikirtimas

Sovietų Komunistų Partijos 
organas “Pravda,” rašydamas 
apie dabartinę padėtį, penkta
dienio laidoj sako:

“Chinijos revoliucijos bude
liai brangiai užmokės už savo 
piktadarystes. Sovietų Sąjun
gos darbininkai nepaleis juos

Į Rugpjūčio Pirmą.
Demonstracijos prasidėjo 

prie Sovietų apleisto konsulato, 
tarptautinėj miesto daly. Poli
cija brutališkai puolė demon
strantus.

Prie vandens sistemos dir
banti darbininkai paskelbė 
streiką. Kitose pramonėse dar
bininkai rengiasi paskelbti gene
ral} streiką 
kovai prieš imperialistų 
siantį karą ir prieš Chinijos mi
litaristų ataką ant Sovietų Są- nepaisant 
jungos. Baltagvardiečiai rusai Rai-sheko ir jo socialdemokrati- 
eina skebauti. nių sėbrų.

Įvairiuose miestuose išmėty- Į

Rugpjūčio Pirmą nenubaudę.
'" ' 1 “Viso pasaulio darbininkai

pilnai palaikys Sovietų Sąjun- 
koriko Chiang

nuosavybės teisės būtų pil- ta komunistų atsišaukimai, kad £ 
i Pirmą F ’ ’ ' 1

“Prie dabartinių aplinkybių 
susikirtimas prie Sovietų-Man-

niausią užtikrintos, kad in- Rugpjūčio Pirmą darbininkai džurijos rubežiaus gali įvykti 
mestų darbą ir dalyvautų anti- uile momentu, nebent veikimas 

prieš Sovietus tuojaus būtų su
stabdytas Mandžūrijoj ir Nan- 
kingo valdžia ištrauktų balta
gvardiečių pulkus, kurie sudaro 
didžiausią pavojų taikai.”
Kalba apie Sugrąžinimą 

Sovietams Gelžkelio
Chinijos valdžios atstovas 

Washingtone, Dr. C. T. Wang.
[sės darbininkų įvairiuose So- pranešė Amerikos valdžiai, kad 
[vietų Sąjungos miestuose siun- ęhinijos valdžia tik laikinai pa- 
jčia valdžiai rezoliucijas ir rei- emus kontrolę ant fChinų Ryti-

dustrialistams būtų leista 
pasirinkti darbininkus, kaip 
jiems patinka ir net atsiga
benti darbininkus iš kitur; 
kad turėtų pilniausia teisę 
disciplinuoti darbininkus 
dirbtuvėse ir tt.

Amunicijos Eksplozija 
Chinijoj

Hong Kong, Chinija.
Čia gauta

karinėse demonstracijose.
Reikalauja Ginti Mandžuri- 

joj Persekiojamus
Darbininkus

MASKVA.—Atėjus praneši
mams, kad baltagvardiečiai ru
sai ir Chinijos militaristai žiau
riai kankina Sovietų piliečius 
darbininkus Mandžūrijoj, ma-

smulkmeningi kalauja, kad darbininkai būtų nio Gelžkelio, kad Sovietų inte- 
pranešimai apie amunicijos apsaugoti Mandžūrijoj;
eksplozija, kuri ištiko Yu- 
nan-fu mieste, liepos 11 d. 
Šimtaiv žmonių užmušta. 
Rengiantis prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą,i Chinijos 
militaristai įsakė varyti 
darbą visu smarkumu amu
nicijos dirbtuvėse ir arsena
luose. Manoma, kad skubi-
nimas buvo eksplozijos prie- baltagvardiečius.. 
žastis.

Chicago, Ill.— Preziden
to- Hooverio sudaryta Fede- 
ralė Farmų Taryba siūlo 
suorganizuoti $20,000,000 
korporaciją^ pardavinėjimui 
javų.

; reika- resai tame gelžkely visai nepa
gis pareiškė:

“Chinija niekad neturėjo no
ro pati viena kontroliuoti tą 
turtingą transportacijos • liniją 

I (Rytini Gelžkelį) arba laužyti 
j bile kokiu būdu 192-1 metų su- 
■ tartį, sulig kurios bendras abie- »

lauja, kad prieš Chinijos mili- naikinami, 
taristinius banditus būtų daro
mas griežtas žingsnis.

Ketvirtadienio vakarą tūks
tančiai. darbininku Leninghade ■ 
priėmė rezoliuciją, kurioj jie 
sako:

“Mes, Leningrado darbininkai, į. v* 
reikalaujame, kad Sovietu vai-;”-' sah« operavimas nustatyta, 
džia darytu griežta žingsnį | Bet tas yra visai priešinga 
prieš Chinijos militaristus ir' manifestui, kurį pereitą kavaitę

. . Atėjo mo- išleido Chinijos militaristai ir 
mentas, kuomet turime kalbėti kuriame jie pareiškė, kad So- 
kitokia kalba ir griebtis specia- vietai pilnai prašalinami nuo 
lių priemonių.” jgelžkelio kontrolės ir užgiriama

Raudonosios Armijos ir Rau- gelžkelio užgriebimas. Dabar 
donoįo Laivyno vienetai Lenin- Chinijos militaristai jau prade- 
grado garnizone ir Baltijos lai- da kitaip kalbėti. Jie pradeda 
vyne priėmė rezoliuciją, kurioj kalbėti apie susitaikymą. Mat, 
sakoma: Į jų provokaciniai planai neišde-

“Raudonarmiečiai, raudonieji gė

Sovietą Sąjungos Darbininkai Stoja Už Taiką, Bet Pasirengę

V <<

Bile Laiku Gint Savo

. _ Grupė raudonarmiečių iš kulkasvaidžių skyriaus. ; Raudonarmiečiai lavinasi naudoti kulkasvaidį.

Ii iiMsliO

H

W1WP

Raudonosios Armijos kareiviai Kijeve lavina šunis sani
tarinio korpuso šelpimo tarnybai.

I
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“Kova sū imperialistiniu karu nėra galima kitaip, 
kaip revoliucinių klasių kova prieš viešpataujančias kla
ses ir prieš tas viešpataujančias klases pasauliniame maš
tabe/’ sakė Leninas 1917 metais. Tatai privalo atsiminti 
kiekvienas proletaras, ypačiai šiandien, minėdamas 15- 
metihes’ sukaktuves nuo prasidėjimo pasaulinio karo.

Vakąr buvo toji diena, kurią oficialiai prasidėjo žmo
nių skerdynė, suruošta pasaulio imperialistų. Rugpjū
čio ketvirtoji—ta diena, kurią Antrojo Internacionalo 
vadai oficialiai pasisakė už paturėjimą tosios.skerdynės; 
Vokietijos reichstage j rugpjūčio 4 dieną socialdemokra
tai, ažuot, anot Lenino, pasakius: “Jūs, buržujai, kariau
ja! del piešimo; mes, visų kariaujančių šalių darbininkai, 
skelbiam jums karą, karą del socializmo,”—balsavo už 
karo kreditus. >

Po penkiolikos metų nuo prasidėjimo pasaulinio impe
rialistinio karo ir po dešimts metų nuo padarymo plėšiki
škos Versailės sutarties, šiandien vėl visas kapitalistinis 
pasaulis pašvinkęs paraku ir laukia tik degtuko užžiebi- j 
mo, kad eksploduoti!

Bet nūnaitine situacija, nūnaitinis spėkų pasiskai- 
dymas, yra griežtai skirtingas nuo to, kas buvo 1914 m.

Šiandien mes turime šeštąją dalį žemės kamuolio 
sausžemio darbininkų rankose—turime SSSR, kuri prie
šinga imperialistiniams karams, ir kuri, su savo Raudo
nąja Armija, ir kitais darbininkų ir valstiečių organais 

! visuomet stovės sargyboje tarptautinio proletariato rei
kalų. Sovietų Sąjunga yra tikroji pasaulio darbininkų 
tėvynė, kuri visuomet gins jų reikalus} ir kuriai pagel
bon višūomet stos plačiosios masės darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių.

Antra, šiandien mes turime Komunistų Internacio
nalą, , su apie 50 jo sekcijų—Komunistų Partijų, kurios

APŽVALGA
Apsiėmė Atlikti 
Savo Pareigas

Rūbsiuvių unijos organas 
“Darbas” (num. 15) rašo:

“Piliečių karinio treininimo- 
si kempėse, trečio \ armijos 
korpuso rubežiuose, ne viskas 
taip gerai eina, kaip to norė
tų Anferikos militaristai. Ka
riniam treininimui įvykinti 
reikia pinigų. O pinigų nė
ra!

“Militaristai tuoj susižinojo 
su Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentu Green’u ir pa
prašė jo apsiimti papirminin- 
kauti tam komitetui, kuriam 
bus pavesta sukelti nemaža 
pinigų suma. Green’as, žino
ma, tuoj apsiėmė atlikti savo 
pareigas ir tuomi sustiprinti 
šios šalies imperialistus.”
Taip, p. Greenas žino savo 

pareigas: visais galais ruo
šti darbininkus būsimai im
perialistų skerdynei. Bet 
klausimas, ar ilgai jam 
vyks ?

šiai ne vienas iš jų hera pa-

do, tai gynimuisi nuo be va
ran to į jų namus įsiver
žiančių policininkų, ką strei- 
kieriai turėjo pilnų teisę 
daryti), bet jie gali būti nu
galabinti kapitalistinių bu
delių, kurie nugalabino du 
nekaltu italu darbininku — 
Sacco ir Vanzetti.

Darbuokimės, kol galime, 
kol dar ne pervėlu! Parin
kime skatiko bylos vediniui, 
kuri lėšuos labai daug! Rin
kim parašus ant peticijų. 
Remkim International La
bor Defense (Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynima), 
kuris > ėda bylą, kuris gina 
laukiančius elektros kėdės 
nekaltus darbininkus!

IŠ LAIKRAŠČIU

KAUNO FAŠISTU KLIKOS ĮSTATYMAS 
JOS PRIEŠININKAMS

Vienas brooklynietis, ne-! ša apie juos policijai arba pro- 
senai nuvykęs į 
vą, L 
žemiau telpantį 
nos klikos pareiškimą, lape
lio formoje, kuris yra išpla
tintas po Lietuvos miestus 
ir miestelius. Šis pareiški- 
mas-įstatymas nors neva 
taikomas plečkaitininkams, 
bus naudojamas prieš kiek
vieną kraugerių fašistų kli-

“The Nation” 
Korespondentas 
Apie Gastoniją

Rašydamas apie laukian
čius teismo 15-ką gastonie- 
čių tekstiliečių darbininkų, 
savaitraščio “The Nation” 
korespondentas pažymi 
(žiūr. “The Nation” už lie
pos men. 31 d.):

“Viena iš baisiausiųjų tra
gedijų, kokia kada yra atsiti
kus Amerikoje, bus suvaidin
tą šitam Piėtų tekstilinės in
dustrijos miestelyj, ir jei ant 
šitos scenos nebus sukoncen- 
tfuota publikacijos šviesa, tai 
veikiausia įvyks kita Sacco ir 
Vanzetti byla, tik daugelį sy
kių padauginta. Jei kaltina
mieji būtų kaltinami tik už 
žmogžudystę, tai gynimas, vei
kiausiai, būtų paprastu daly
ku, bet, atsižiūrėjus į tai, kad 
tūli iš kaltinamųjų prisipažinę 
prie tam tikrų religinių ir po
litinių įsitikinimų ir, atsižiū
rint į tai, kad visi iš jų išdrį
so kėsintis pataisyti nepaken
čiamas ir netoleruojamas sąly
gas, kurias ant Pietų darbi
ninkų uždėjo tekstilinių fabri- 

i kų godumas, tai kaltinamųjų 
apgynimas nieku būdu nebus 
toks lengvas ir, šiuo tarpu, iš
rodo beveik beviltis.

“Nėra jokios abejonės, kad. 
North Carolina audinyčių sa
vininkai visi organizuotai sto
vi už pečių šitos bylos ir gelb
sti kiekvienam dalyke, kur ga
li, idant nubausti streikierius. 
Tai galima spręsti ir iš to, kad 
ap. rt trijų 'Charlotte miesto 
advokatų ir vieno advokato iš 
Ashevillės, nebuvo galima su
įdominti .arba gauti jokio kito 
advokato šitoj valstijoj ginti 
kaltinamuosius. Tuo pačiu sy
kiu kaltinantieji pasamdė Šė- 
šioliką advokatų, įimantx kiek
vieną advokatą iš Gastonijos, 
ir vieną iš besirubežiuojančios 

1 apskrities, kuris, beje, yra gu
bernatoriaus švogeris.”

Gastoniečių gynimo * klau
simas —yra degantis klau
simas. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė privalo 
stoti pagelbon tiems 23 
darbininkams. AtsimiųJdnų

Moterys Rusų Rūbsiuvių 
Unijoj

nalą, ,su apie 
šiandien gyvuoja kiekvienam pasaulio kampe, veik kiek
vienoj ’šalyj.; Komunistų Internacionalas yra darbininkų 
klasės avangardu pilnoj to žodžio prasmėj. Jis ruošia 
mases galutinom kovom; jis artavoja kadras kovotojų- 
vadų, kurie turės užimti-> vietą socialėj revoliucijoj; jis be 
to vadovauja jas kasdieninėse kovose už jų tuoj autinius 
reikalus.

Įšanalyzavęs esamąją pasaulinę padėtį, Komunistų 
Internacionalo šeštasis Kongresas, aiškiai pabrėžė, kad 
imperialistinis karas arti, kad darbininkų masės reikalin
ga tuojau ruošti prie anti-karinių kovų; kad komunisti
nės partijos neprivalo pasitenkinti tik žodžiais, paprasta 
agitacija, bet turi daryti konkretinguš žygius kovai prieš 
beartėjąntį imperialistinį karą, už apgynimą Sovietų Są
jungos, ant kurios imperialistiniai šunes jau. senai galan
da dantis; kad kovoti reikia ne tik prieš tuos, kurie ruo
šiasi prie karo—imperialistus—bet ir prieš pacifistus so
cialistinio ir liberališko pobūdžio, nes pacifizmo propa
gandos rūkai aptemdo darbininkams akis, uždengdami 
visus karinius pabūklus ir tikruosius imperialistų dar
bus ir sulaiko juos nuo kovos prieš karą.

Socialdemokratija ir kiti komunistų priešai tuomet 
skelbė, kad Komunistų Internacionalas tik “blofuoja,” 
kad Čia jo tik manievrai esą, jokio karo pavojaus nebėra, 
etc. 'Bet šiandien labiau negu kada nors gyvenimas įro
dė komunistų teisingumą, o jų priešų—pacifistų ir karo 
šalininkų—melagystę. Mandžurijos šiandieniniai įvykiai 
—ne žaislas. J^igu šiandien kraujas nesilieja, tai ne to
dėl, kad imperialistai arba social-pacifistinio typo ele
mentai jam pastojo kelią, bet del sekamų dviejų priežas
čių: (1) Sovietų Sąjunga daro viską, kad palaikius taiką, 
nes ji užimta socializmo kūryba savo šalyje, ir (2) pa
saulio imperialistai, matydami pasaulio revoliucinių dar
bininkų ruošimąsi prie anti-karinių kovų, bijosi būti nu
verstais ir sukriušintais, fr todėl vengia pulti Sovietus 
net ir per savo bernus, Chinijos reakcinius generolus.

Kpmunistų Internacionalo Pildkomas patiekė kon
krečius planus pasaulio revoliuciniams darbininkams ko
vai prieš imperialistinį karą. Vienu iš jų—Rugpjūčio 
Pirmoji, kuri tpri būti paversta visam pasaulyj kovai 
prieš karus, už revoliucinių darbininkų jėgų konsolida
vimą, ‘ '

Rugpjūčio Pirmoji šiemet, todėl, ir bus paaukota vi
sam pasaulyj anti-karinėm demonstracijom. Kiekvienam 
krašte, kur tik randasi darbininkų, kur tik randasi šiek 
tiek protaujančių darbininkų ypatingai, bus ruošiama 
gatvių demonstracijos, svetainėse ir gatvėse prakalbos ir 
protestai. Francijos ir Čekoslovakijos buržuazija, nusi-'kad 15 iš jų yra kaltinami 
gandusi darbininkų solidarybės pasireiškimo, jau padarė 
užpuolimus ant Komunistų Partijų įstaigų ir ’veikėjų ir 
jau daugybę jų sukišo į kalėjimus. Neabejotina, kad tas 
bus ir kitur; neabejotina, kad ne vienam mieste ir ne vie
noj buržuazinėj šalyj gali pasikartoti tas, kas buvo Ber
lyną Pirmą Dieną Gegužės. Bet darbininkai to nepaiso 
ir nepaisys!

Amerikos darbininkų klase taip jau, bendrai su viso 
proletariatu, išstos su demonstracijomis prieš

Amerikos Komunistų Partija šaukiasi į visus dar- 
paversti kalbumą dieną į kovos dieną prieš pa

ir “savo” imperializmą, prieš naujo karo ruošėjus, 
perialistinių šunų ruošimąsi pulti Sovietų Sąjun- 
rtmę darbininkų tėvynę. Veik kiekvienam mie-

žmogžudystėj ir jiems grą- 
sina mirtis. Nors veikiau-

saūlil

'žiau skelbimų, negu mūsų prie- 
jšų dienraščiuose. .

Kada mes pasakome tą tei
sybę savo dienraščio skaityto
jams, mūsų priešų klika apsi
putojusį^ bliauna: “‘Laisvė’ ne

įdeda tokių skelbimų todėl, kad 
į ji negauna jų.” Bent jau tuo

, sa
vo biznišku “sugabumu.” Agen
tūros nuolat siūlo augščiau mi
nėtus skelbimus ir apmokėtų po 

j už colį, jei tik 
juos priimtų. Bet 

Laisvės” špaltose nėra ir ne- 
kurias vietos jokiam skelbimui, 

teis- priešingam darbininkų klasės 
! reikalams.
| Mes nepavydim “garbės“ mū- 

1 nurodytų, organizacijų sų politinių priešų spaudos ve- 
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Lietu-' kuratūrai — baudžiamas pa
nrisiunte dre1. A. M. i pras^u°J'u arba sunkių darbų atžvilgiu nesigirkite, vyrai, i o* ’ * knlpiimii »n kJ-ini’Mni “o.,’> a

Smeto- kalėjimu.
" • § 5.

Šiame įstatyme nurodytų nu 
sikaltimų bylas karo stovio keletą .doleriu 
metu sprendžia karo lauko tei-j “Laisvė 
smas, išskyrus § 4 numatytų 
nusikaltimų’ bylas, 
sprendžia kariuomenės 
mas.

kos p'riešininką. Jis bus la- dalyvjąb .kurie per 1 niėĮiesi dėjams turėti
blausiai atkreiptas prieš ko
munistus, kurie nenuilsta
mai veda kovą prieš bude
lius, lakančius Lietuvos dar
bininkų kraują. Jis skam
ba:
Respublikos Prezidentas Skel
bia šį Organizacijų, sudarytų 
okupuotoje Lietuvoje ar sveti
mose valstybėse, dalyviams ir 
jų padėjėjams bausti įstatymą: i

nuo šio įstatymo paskelbimo 
dienos, jeigu jie gyvena Lietu
voje, arba per 3 mėnesius, jei
gu jie gyvena kitur,—išeis iš 
tų organizacijų ir praneš apie 
jas policijai arba prokuratū
rai,—nuo bausmės atleidžiami.

Šis įstatymas veikia nuo jo 
paskelbimo dienos.

A. Smetona,
Respublikos Prezidentas.

Prof. A. Voldemaras,
Ministeris Pirmininkas. 

Kaunas’ 1929 m. birželio m. 
25 d.

Iš to “įstatymo” galės pa-
Kas dalyvauja sudarytose 

okupuotoje Lietuvoje ar sveti
mose valstybėse organizacijo
se, kurių tikslas yra sujungti;sidžiaugti ne vienas fašistų TT • J 1 • . 1*1_j w • -v • . •Lietuvą arba jos dalį su kita 
valstybe, arba nuversti esamą
ją valdžią, arba padaryti Lie
tuvos valstybėj suirutę,—bau
džiamas mirtimi.

§ 2.
Kas nurodytiems tikslams 

pasiekti ruošia teroristišką ak
tą, arba kėsinasi jį įvykdyti, 
arba įvykdo jį prięš valdžios 
narį ar ’valstybės tarnautoją, 
—baudžiamas mirtimi.

§ 3. 7
Kas kursto prisidėti prie nu- 

1913 metų pradėjo dirbti rūb- rodytų organizacijų, arba jų 
siuvyklose. 1923 metais ji tapo tikslams pasiekti padeda bet 
išrinkta Leningrado organizaci-1 
jos pirmininke. Centro komite
to sekretore išrinkta draugė Si
lina, kuri plačiai žinoma ne tik 
Rusijoj, bet ir užsieniuose. Ji 
taip pat yra redaktorė laikraš
čio “Š vein ik.” Be jų, į centro 
komitetą išrinkta dar kelios mo- ( 
terys.

Tarpe 
nemažas skaičius buvo moterų. 
Viena iš delegačių atkreipė į 
save ypatingą domę. Tai Ismai
lova iš Azarbeidžano respubli- 

Ji nemoka rusiškai kal
bėti, tai reikėjo vertėjo. Ji pa
pasakojo suvažiavimui, kad tūk
stančiai moterų mahometų ti
kybos, 
veido 
kurios 
vyrų 
kitokiu gyvenimu gyvena. Tūks
tančiai jų, pasiliuosavę iš tik
ros vergijos, dirba sovietinėse 
rūbsiuvyklose ir už lygų atlygi
nimą su vyrais.

organas

n ūme ry 
apie Ru- 
Čia mes 
tą nepa-

Kriaučių. unijos 
“Darbas” rašo:

Pereitame “Darbo” 
mes davėme straipsnį 
sijos Siuvėjų uniją, 
norime pastebėti apie
prastą rolę, kurią lošia tos ša
lies rūbsiuvių unijoj moterys.

Centro valdybos pirmininke 
išrinkta Jegoro va, kuri nuo

suvažiavimo dalyvių

kokiu darbu, arba platina, lai
ko ar gabena iš okūnuotas Lie
tuvos ar užsienio tųi^g/iniza- 
cijų literatūrą,—baudžiamas 
sunkiųjų darbų kalėjimu arba 
mirtimi.

e § 4.
<Kas, sužinojęs par. 1-3 nu

rodytus nusikaltėlius, neprane-

MILIONAS PARAŠŲ

kos.

kurios be uždangalo ant 
niekuomet nevaikščiojo, 
buvo tikros verges savo 
haremuose, dabar visai

PITTSBURGH, PA
Numirė J. Artmanas

Gegužės .19 d. išvažiavo į 
Lietuvą J. Artmanas aplanky
ti savo motiną, brolį ir gimi
nes. Dabar gautas laiškas iš 
Lietuvos, kad 7 d. liepos tapo 
palaidotas. Būdamas Lietuvoj 
išsimaudė ir, (matomai, persi
šaldė, todėl susirgo ir penktoj 
dienoj numirė.

J. Artmanas priklausė prie 
A. L. D. L. D. 87 kuopos, rė
mė darbininkišką judėjimą, 
buvo draugiškas žmogus. Už- 
siimdįnėjo agentavimu — ap- 
draudos kompanijose ir parda
vinėjimu nejudinamo turto. Iš 
Lietuvos paėjo Alytaus apskri
čio, Rumbonių parapijos;- tu
rėjo 41 metus amžiaus. Pasi
liko ' moteris ir trys vaikučiai Į 
dideliame nuliūdime.

Labai gaila, nes mes neteko
me savo tarpe vieną draugą.

A* Simonaitis.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda skubų ir 
platų vajų už išgelbėjimą 
15-kos Gastonijos streikie- 
rių, kuriems grasina mirtis 
del to, kad jie gynėsi nuo 
užpuolikų. ‘

Jie streikavo ir sykiu su 
kitais streikieriais, išmestais 
iš kompanijų namų, susida
rė savo šėtras ir ten gyve
no. Ant jų užpuolė polici
ja ir prasidėjo kova. Dar
bininkai, aišku, -gynėsi, ir 
kovoje krito policijos vir
šininkas. Del to norima 
nugalabinti 15-ką streikie- 
rių darbininkų.

Jų byla prasidės liepos 
mėn. 29 d.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas skelbia tarpe 
liepos 27 ir rugpjūčio 5 d. 
laikotarpį, kaipo kovos lai
kotarpį už išgelbėjimą gas- 
toniečių.

Reikia sukelti mažiausia 
$50,000 fondas jų gynimui.

Reikia surinkti bent 1,- 
000,000 parašų ant petici
jų. -

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas,negalės tą dar
bą atlikti pats vienas, jei 
neis pagelbon masės darbo 
žmonių.

Kiekvienas 
privalo .stotis 
kruskime ir
gelbėti gastoniečius.

Neleiskim k a p Ralistams 
pakartoti antrą ySacco ir 
Vanzetti aktą! /
/ Kovokim už laisvę darbi-, 
ninkams organizuotis ir ap
siginti nrn^ užpuolikų.

Stokit -su revoliuciniais 
darbininkais! Būkit karei
viais savo klasės!

ir kiekviena 
ant kojų—su- 
padėkime iš-

ste bus vienokia ar kitokia demonstracija. New Yorke, 
Komunistų Partija ir prieš-karinė konferencija, ątsįbu- • 
vusi pereitą ketvirtadienį, šaukia visus Didžioj oT<ew 
Yorko proletarus mesti savo darbus 4-tą valandą 1 d. 
Rugpjūčio ir eiti urmu į Unijos Aikštę (Union Square), 
New Yorke, kus bus ruošiama demonstracija.

Kiekvienąs darbininkas privalo tatai atsiminti.
Kiekvienas privalo dar ir dar kartą įsitėmyti Lenino 

pradžioj straipsnio pasakymą!
Kiekvienas darbininkas ir darbininkė privalo 

vauti demonstracijose! ;
daly-

l daug ^nešvarių 
skelbimų ir gauti stambias už 
juos įplaukas. “Laisvė“ tokio 
biznio niekada nesiims. Kuo 
daugiau šlykštesnių skelbimų 

lietuvių 
spaudoje, tuo labiau darbinin- 

jkai tolinasi nuo buržuazinių 
laikraščių ir imasi darbininkiš
kų. Už tat “Laisvė,” “Vilnis” 
ir “Darbininkių Balsas” gauna 
vis daugiau skaitytojų, o bur
žuazinės gazietos kai kurios jau 
kojas pakratė.

Minėdami dešimties metu 
dienraščio “Laisvės” jubilėjų, 
sveikinkimę savo dienraštį 
Darbininkų Kalendoriuje už 
1930 metus. Sveikinimams yra 
paruoštos specialės blankos, ku
rias veiklūs draugai jau yra ap- 
laikę. Visur, piknikuose ir 
įvairiuose parengimuose bei su
sirinkimuose, reikia priminti 
darbininkams pasveikinimą ju- 
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buržuazinėje

šalinįnkas, kaip Lietuvoj, 
taip ir čia, Amerikoj. Lai 
jie džiaugiasi. Lai jie1 tie- 
šijasi, kad Smetona, žudy
damas ir kalindamas fašis
tų klikos priešininkus, už-jbilėjumi savo dienraštį ir užra- 
tikrins sau pasilaikymą. I syti jų vardus ant blankos.
Bet kiekvienas sąmoningas! .1A11\]oIapkl| vardain i - • tilps Darbininku Kalendoriui cdarbininkas žino, kad toji . 1 , _ . .... •. ... .. . , i . v , , n* spaudos rėmėjai pasiliks il-klika neilgai tebeviešpataus. gaį Atminčiai darbininku kh.se-

Kuomet Smetona pana-ije. Papilietis.
šius įstatymus daro prieš i 
darbininkus Lietuvoje, tai. 
mūsų, Amerikos lietuviu 
darbininkų, pareiga organi
zuotis čia pat į revoliucinę 
komunistų organizaciją, 
remti savo spaudą ir kovo
ti prieš Smetonos kruvinojo 
agentus—fašistus ir jų ber
nus.DEŠIMTIES METUJUBILEJUS

Džiugina visus klasiniai apsi
švietusius darbininkus atsimini
mas, kad 16 d. rugsėjo šių me
tų sukanka dešimts metų, kaip 
“Laisvė” eina dienraščių. O 
svarbiausia tai, kad, leisdami 
dienraštį per dešimtį metų, mes 
vis platesnėse lietuvių darbi-' 
ninku masėse gauname simpati-• 
jos ir paramos 1___________

I judėjimui. Darydami peržval
gą dešimties metų dienraščio 
“Laisvės” progreso, matome 
tokias pasekmes: padidėjo laik
raštis puslapiais, daug patobu
lėjo technikiniai, pagerėjo įvai
rume raštais ir sustiprėjo ideo
loginiai. . Nors biznišku propo- 

izicijų “Laisvei,” kaipo dienraš- 
ičiui, siūloma daug, tačiaus dar
bininkų klasės pasiliuosavimo iš 
po buržuazinės priespaudos idė
ja “Laisvės” špaltose pirmoje 
vietoje; biznis pas mus tik ant 
tiek toleruojamas, ant kiek jis 
nekenksmingas darbininkų kla
sės reikalam.

i Socialistų, tautininkų ir kle
rikalų laikraštukai didžiuojasi 
daugiau skelbimų gauną 
juos daugiau įplaukų, 
“Laisvė.“ Jie giriasi esą 
besni biznieriai ir būk 
jiem nereikią tiek aukų palai
kymui spaudos, kiek “Laisvei” 
reikią. Tokius skelbimus, ko
kiais buržuaziniai lietuviu laik
raščiai didžiuojasi, “Laisvė”, 
atmeta su panieka. Kokie yra;

’tie jų skelbimai? Pajieškojimai 
skebų, kapitalistinių partijų po
litiniai skelbimai, beverčių kor
poraciją šėrų pardavinėjimas, 
skelbimai tautiškų ir romiškų 

1 bažnyčių 1 ceremonijų ir tt.
“Laisvė ”—darbininkų dienraš
tis, kurio tikslas 
svietą, negali dėti skelbimus, 
apgaudinėjančius 
pralobimu, ardančius 
solidarumą ir temdančius jų p1 
protą. Užtat “Laisvėje” ma-!1927.

SHENANDOAH, PA.
Liepos 15 d. įvyko L. D. S. 

A. 62-ros kuopos susirinkimas. 
Nors narių į susirinkimą atsi
lankė nedaug, vienok visi kuo
pos reikalai buvo svarstomi 
sėkmingai. Kuopa nutarė pa
aukoti $10 Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui ir $5 
dienraščiui “Laisvei.“

Labai geistina, kad mūsų 
moterys darbininkės daugiau 
susirūpintų savo organizacijos 
reikalais ir skaitlingiau lanky
tųsi į susirinkimus. Juk vieną 
vakarą į mėnesį mes galime 
savo kasdieninius reikalus ati
dėti į šalį ir ateiti į susirinki
mą.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 4 d. rugpjūčio, Ab- 
račinsko kambariuose. Tik ne
pamirškite atsilankyti.

A. L. D. L. D- IX Apskritis 
! ir L. D. S. A. VI Rajonas ren- 

, kuris įvyks 
rugpjūčio 15 d., Lakeside 
Parke. Vieta visai apielinkei 
gerai žinoma ir labai paranku 
nuvažiuoti. Kalbės drg. L. 
Prūseika iš New Yorko; dai
nuos Shenandoah Lyros Cho
ras. Todėl visi artimu ir toli
mų kolonijų būkite minėtoj 
dienoj. Programa prasidės 4 
vai. po pietų. į

Mūsų apielinkėj kai kurios 
mglių kasyklos stovi uždary
tos po Tris ir penkius mėnesius. 
Yra daug šeimynų, kurios jau 
badauja. Bet kitos tos pačios 
kompanijos kasyklos dirba 
pilną laiką, nors už numažin
tą mokestį. Dirbantieji darbi
ninkai tyli ir džiaugiasi, kad 
nors ant duonos užsidirba-

Bet kur ta mainierių galin
goji unija, kad ji leidžia vie
noms tos pačios kompanijos 
kasykloms dirbti pilną laiką, o 
kitas uždarius laikyti ?

Kalnų Raghna.

4JLIVXLLV kJAAUl/lVVl . , . v v. .

komunistiniam «la ^važiavimą,

ir už 
negu 

suga- 
todel

skleisti ap-

DARBININKŲ

KALENDORIUS
Liepos 29 d.:
—Įsikūrė Amerikos Socialis

tų Partija Indianapolyj, 1901.
—Meksikos valdžia įsakė 

miestų majorais paimti savo • 
žinion katalikų bažnyčias, 1926.

—Valdžia nutarė prievartadarbininkus
klasinį valgydinti apskelbusius badavi-

mo streiką Sacco jr Vanzetti

i I



Pirmadien., Liepos 29, 1929 Puslapis Trečiai

-Vengrija rengiasi'
NE JUOKAIS

Nesenai 
Riškuose 
straipsnis 
nušviečiama,
rengiasi prie karo.

tilpo rusų darbinin- 
1 ai k naščiuose ilgas

Leo Kaco, kuriame 
kaip Vengrija 

Pradžioje
pereitų metų iš Italijos per 
Austriją buvo siųsta penki va
gonai "senų geležų.” Tokie 
siuntiniai dažnai eidavo ir juos 
praleisdavo be jokių kliūčių. 
Bet šį sykį vienas muitinės val
dininkas vis gi sumanė pažiū- 
reth^kaipHsrodo tos senos ge- 

Ježys. Pasirodė, kad siunčia- 
'ma nauji, išardytomis dalimis, 
kulkosvaidžiai.

Paklėtis, pasidarė nemaloni 
Viskas iškilo aikštėn- Mažoj 
Antanta pradėjo lermą kelti 
skundus rašyti Tautui Lygai 
Austrija buvo priversta kon 

"Tinkuoti siuntinius. Tautų Ly 
ga šiaip taip užglostė tą skan 
dalą ir viskas nurimo.

Vengrija susirado kitus 
liūs tokiems siuntiniams, 
ne vien gi siųsti būtinai 
San Ilontardo uostą, kur

ko 250 bedarbių ir išrinkę savo 
atstovus pasiuntė į miesto val
dybą griežtai ^reikalauti darbo 

rašant būtų ką rašyti. ■ Kaipo ir duonos. Miesto valdyba davė 
didžiausia Kanados lietuvių j kirsti ledus ant Nemuno. Bet 
kolonija, tai turite suorgani-; 29 kovo darbas pasibaigė, tuo- 
zuoti'korespondentų biurą, pa-! met mes vėl pradėjom griežtai 
siskirstykit pareigas vieniems'reikalaut ir gavome 400 bedar- 
į “Laisvę/’ kitiems į “Vilnį” bių darbo prie kanalizacijos, 
rašinėti. Tada jeigu parašysi-j bet dirbti tegauname tik 3 d. 
te į savaitę nors po vieną ži-j savaitei, 
nutę ar šiaip kokį rašinėlį, tuo-! ..
met bus kasdieninis Montrea-i ^uo. Redakcijos. 

buvo duota įnešimas, paaukoti ]0 korespondentų biuro rašinė-j - - . ..
$5.00 iš iždo, ir tuojau tiesiai! jimas. 
pasiųsti. Ir kreiptis prie Lie-’l 
tuvos baduolių šelpimo komi-! lietuvių, atvažiavusių iš Mont-j 
4 nl /A 1/ n /I Ur. •» X i“, n •v'X i Ir i L zx    1 .. 1 _ .1 .    „ X

Atsišaukimas nurodo, kad 
čia kapitalistai, su milicija ir 
teismų pagelba, eina prie to
kio pat kruvino akto, kaip bu
vo padaryta su Sacco ir Van
zetti.

Nors mūsų spauda jau pla
čiai rašė apie tai, bet šis atsi
šaukimas, dar labiaus sukėlė 
mumyse pasipiktinimo jausmą 
prieš darbininkų neprietelius. 
Ir visi pareiškė, kad reikia 
teikti tuojautinę paramą. Tad

parašyti. (
“Jaunas Proletaras” sako, 

kad Montreale kasdieniniai

tus. Po fašistinio perversmo < 
mes verčiami dirbti 10 vai. į| 
dieną ir teuždirbame tik 6 lit.; 
dienai, iš kurių darbdavis iš
skaito 80 cnt. už produktus ir 
be to dar išskaito nuošimčius į 
ligos kasą. Ne etatiniai darbi
ninkai uždirba dienai tik 5 litus 
ir juos savininkas nuolat paliuo- 
suoja nuo darbo, sakydamas: 
“nėra darbo.”

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedaliomis pagal sutartį 

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Nuo Redakcijos. Nereikėjo 
kreiptis į socialdemokratų frak- 

iciją, nes socialdemokratai dir- 
Kiek man teko girdėti nuo buižujų naudai. Kodėl ne- 

įbuvo suruošta nei viena 
teto, kad jis iš mūsų pikniko ' realo, kad ten yra daug žmo- j bedarbių demonstracija ? 
aukotą pelną $72.66, padalin-Į nių, turinčių šiokį tokį mokslo! ---------
tų pusiau: priešfašistiniam ko- cenzą, iš kuVių galėtų būti ge-j Uždarbi Sumažino, o Darbo 
mitetui ir vmšminėtam Apsigy-jri organizatoriai, kalbėtojai ir j Diena Pailgino 

- y | laikraščių bendradarbiai.
Taipgi ir kitose Kanados; KAUNAS.— Bernšeito lent- 

' lietuvių kolonijose, kai Winni-j pjūvėj viso dirbame 30 darbi- 
|pego ir Edmontono, reikėtų j ninku. Iki fašistų perversmo 
j suorganizuoti k o r espondentų mes dirbdavom po 8 valandas į 

1 1 " ................. š organi-! dieną ir uždirbdavom po 8 litus
apie darbų! dienai, iš kurių darbdavis iš-j 

nuotikius; I skaitydavo po 60 cnt už produk-!

tikra

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraitį 

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

"RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ fl.St
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit "Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

CASTON ROPSEVICH
Mūsų Rankos Atpigo

KAUNAS.—Seniau statybos 
darbininkai gaudavome už 8 va
landų darbo dieną 8 litus, o da
bar po fašistinio perversmo už 
12 valandų darbo dieną gauna
me 6 litus, o atvažiavusieji iš 
provincijos tegauna tik 4-5 li
tus. Spaustuvninkas Noimanas 
savo statybos darbininkams už 
12 valandų darbo dieną temoka 

! i tik 3 litus, bet darbininkai bado 
- verčiami ir už tris litus dirba 

! valandų.
-! “Balsas" <

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvertais:
1218 So. JOth St., Camden, N

«

įimti i. Todėl šiuomi prašome 
L. B. š. Komitetą perduoti au
kas kuoveikiausiai.

Nuomonė yra, kad ir kiti, 
vukoję Lietuvos baduoliams, 
•erai padarytų, kad nelauktų, 
oi tas komitetas likviduosis ir 
alės padalinti. O gal tuo
met jau bus pervėlu su pagel
ta del tų ko^tojų, kankinių 

už darbininkų reikalus.

biurus, teikti žinių iš 
zacijų darbuotės, 
eigą, ir 
stengtis 
“Laisvę” 

UU, -7UW.UVU XV,.| tuvių. 
Taipgi turėtų visos darbiniu-; kiaušis 

jau|'kų, organizacijos į tai kreipti i čiams, 
penki vagonai tapo konfiskuo-: domės ir daryti žingsnius para- vaikšto 
ti- i v mos apgynimui tų kovotojų-

Gruodžio 1 d., 1928 metais,' Nes jeigu I
Viennos priemiestyje, viename į vyks ir šiuos nugalabinti, tai 
kanale iš Dunojaus upės, sto- jje c]ar labiau puls kiekvieną 
vėjo didelis .garlaivis, prilio-; kovinges.nę organizacij 
duotas didelėmis dėžėmis, ku-i vieną uniją.

ke 
Juk 
peri

kitokius
išplatinti dienraštį 
tarpe Kanados lie- 

Neš “Laisvė” paran- 
dienraštis kanadie- 
kuris regu Ii aviškai 

suteikdamas užvaka- 
žinias Kanados skai-

‘GERAI PATAIKOT
1 Taip sako ’įnlietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto jas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. "GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai

1 AROMATIŠKAI kvepią.” 
f

REIKALAUKITE' TUOJAU!
Knygos, Kurios Būtinai Reikalingos 
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
ir ‘

ANGLIšKALLIETUVIšKASŽODYNAS
835 Puslapių

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

I

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

Reikalaukit

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

rykščias 
kapitalistams pa- tytojams;

Draugai, į darbą, kad “Lais
vė” atidarytų kanadiečiams

■ Tas daug padės mū-
, nu-

nrie ve-,

kiek- skyrių.! r" ' „ _
. , . | ... ū’ tai būtų smū- su organizaciniame darbe,

os buvo adresuotos j Veng-i gįs visam darbininkų judėji- statys teisingą liniją prie
Bet jei darbininkai sto- Pančio tikro darbininkų tikslo- 

. ---- ’ „ž LL_ , jei remtų
ijės valdininkas pažingeidavol vieni kitus kovose prieš darb-Į 
pažiūrėti, kas tose dėžėse ran- davius* iei oreanizuotusi—1

~ ' KORESPONDENCIJOS

riją. Pirma išplaukimo laivoi mui.
į Budapeštą, vėl vienas muiti-įtų vieni už kitus, jei remtų

jei organizuotųsi— 
vienytų savo unijas į vieną; 
jei eitų prie obalsio: viena di
delė unija, tai ’būtų spėka, ku
ri lengvai apgintu jų teises ir 
neleistų taip suokalbingai te- 
rioti darbininkus.

Todėl šiandien prisidėkime 
■prie gelbėiimo jų. Tuomi da

li’1 rysime žingsnį apsigynimui ir 
Juk Anglija, su pa-l savęs.

Ratilas Svyrūnėlis.

dasi ir vieną jų atidarė- Pa
sirodė, kad ir čia išardyti kul
kosvaidžiai, siunčiami į Veng
riją. Buvo bekilus skandalas, 
bet siuntiniai .tapo konfiskuoti 
ir skandalas užglostytas.

Kas siunčia Vengrijai gink-j 
klus ir kokiais tikslais?

Ginklus siunčia Anglija 
Italija. Juk Anglija, su pa-lsavęs. Stokime į Tarptautinį vgamzuou ueuaru.us. ivo-j 
gelba Francijos ir Italijos, į-1 Darbininkų Apsigynimą,.kuris, mitetas surinko kiek bedarbių 
steigė ir mažąją Antantą. Juk j be skirtumo. <nna visus darbi- 
šios šalys ginkluoja Vengriją į ninkus. siųskime 'aukas iš 

zir Lenkiją, kad jas panaudo-Į draugini ir kuopti iždu po 
jus prieš Sovietų Rusiją. Ypa-jkiek galint, šiaip darbininkai, 
tingai dabar smarkiai ginkluo- jei ne pavieniai, tai susidėkite 
jasi Vengrija ir jos militarinė grupėmis ir siųskite tiesiai į

stipri. Anglija, Italija iri Apsigynimo Centrą šiuo antra- 
Francija daug vilties deda ant šu : International Labor De- 
Vengrijos armijos ir manojfense: 
kad ją, sujungus su ^Lenkijos Pvoom 402, New York, N. Y. 
armija, galima būtų padaryti 
didelę karinę jėgą.

Bet kodėl mažoji Antanta 
labai priešinga Vengrijos gink
lavimuisi ?

Vengrija, po priedanga su
darymo stiprios armijos pasta
tymui prieš Rusiją, rengiasi ne 
juokais. Bet jai nėra didelio 
išrokavimo rengtis prieš Rusi
ją. Vengrijos kapitalistams 
daug svarbiau atimti tas teri
torijas, kurias nuo jos paėmė 
Rumunija, Jugoslavija ir če- 
choslovakija- Ir dabar Veng
rija, matomai tuo tikslu, visu 
smarkumu ginkluojasi. Mažo
ji Antanta tą irgi jaučia ir to
dėl nuolatos kelia lermą. Bet 
čia ją nuramina Anglija, Ita
lija ir Francija. Juk šių ša
lių globoje randasi mažoji An
tanta ir privalo savo “krjkšto 
mamų” klausyti. Jos pasako, 
kad čia rengiamasi ne ant jų 
kailio, "bet ant Rusijos, kad 
Vengrijos armija bus sujung
ta su Lenkijos ir pastatyta 
prieš Sovietų Rusiją.

Taigi, kartais gali kilti ka-*! 
.ras tarpe Vengrijos ir mažos 
Antantos. Vengrijos diktato-; 
rius Horthy viską vienas valdo 
ir kariniai reikalai labai slap
tybėj laikomi. Anglija, Fran
cija ir Italija gali išperėti gai
dį, kurį paskui ir pačios per
ekšlės negalės suvaldyti- 

Švenčioniškis.

IŠ LIETUVOS
Bedarbių Komiteto žygiai

i
KAUNAS.— 1929 m. kovoj 

mėnesy bedarbių komitetas pra
dėjo organizuoti bedarbius. Ko

80 Fast llth Street,

A- Arbačauskas.

TORONTO, ONT., KANADA

I 
ir reikalavo, kad darbo birža. 
pradėtų registruoti bedarbius. | 
Ūmai užsiregistravo 150 bedar-' 
bių ir nuėjo į miesto valdybą, 

į reikalauti darbo. Miesto tary-j 
bos posėdy socialdemokratų i 
frakcijai atsisakius iškelti mū
sų reikalavimą darbo ir duonos, 
tuomet bedarbiai patys tarybos; 
posėdy 
duonos, 
padarė 
metu visi posėdininkai išbėgio
jo. Sekančią dieną jau susirin-

pareikalavo darbo ir
Tarybos pirmininkas ■ 

pertrauką, o pertraukos ’

MINERSVILLE, PA.

Kanadiečių Korespondentų 
Ėomei

Liepos 21-mą dieną A. L. D. 
L. D- Korespondentų Biuras 
turėjo savo susirinkimą. Ap
art kitų einamųjų reikalų ap
tarimo, nutarė kreiptis į “Lai
svės” Redakciją su prašymu, 
kad atidarytų “Laisvėje” Ka
nados lietuvių skyrių, arba bū
tų paskirtas nors vienas pus
lapis Kanados žinioms ir išeitų 
vientfc ar du sykiu į savaitę. 
Tat, jeigu būtų atidarytas Ka
nados lietuviu skyrius ir būtų 
įvairus, užpildytas korespon
dencijomis, straipsniais, gyve
nimo vaizdeliais ir apysako
mis. tai turi pasirūpinti A. L. 
D. L. D- Kanados kuopos su
organizuoti stiprius korespon- 

,dentu būrius. įtraukti visas 
'lietuvių darbininkų literatines 
jėgas į mūsų laikraščių bend
radarbių eiles.

Mūsų dienraščiai—“Laisvė” 
ir “Vilnis” negali turėti kiek
vienoj lietuvių kolonijoj apmo
kamų korespondentų, todėl 
mūsų visų pareiga remti mūsų 
snaudą moraliai ir materialiai. 

1 Mūsų sudėti trupiniai vienoj 
vietoj sudaro didelę jėgą. Ir 

‘tuomi visi dalyvaujam spren
dime 
judėjimo Problemos.

“Laisvės” 170-tam numeryj 
“Jaunas Proletaras” iš Mont
real©, savo korespodencijoj, 
duoda pastabas A. L. D. L. D.

pasaulinio darbininkų

A. L. D. L. D. laikytame 
mėnesiniame susirinkime lie
pos 21 d., skaitant laiškus, bu
vo perskaityta ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo atsi- korespondentui, kad pasiimtų 
šaukimas teikti f 1----
paramą gelbėjimui Nacionalės nerašo. 
Tekstiliečių Unijos streikierių j pareiga, bet aš parašysiu. 
Gastonijoj, North 
kur 14 streikierių, geriausiu. nondentas nieko nerašo, tas, 
vadu, įkalinta ir netelšingar 
kaltinama žmogžudystėje, kur 

darbdaviai suokalbingai ren
gta jiems elektros kėdę, o ki
tiems amžiną katorgą.

greičiausią 1 savo pareigų neatlieka, nieko 
Nors, sako, ne mano

Carolina, Taip, drauge, jeigu kores-

■žinoma, labai negerai. Ne 
ven tik reikia žiūrėti į kores
pondentą, kad jis ką rašo ar 
ne, bet pasiimti sau pareigą 
kitus paraginti ir pačiam šį tą
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Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker

J.

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 ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir "" ~ 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA

u z žemą

Street
PA

LIETUVIS GRABORIUS

M. J. J. Urbszo, 
187^ Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mčnesis po 
kelioliką šimtų 

—---------------- jų parsitraukia.
John Naujokas Taip pat drg.. S. 

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cėntų.

I Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175—t 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų vir.Šminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, dauer ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas: z

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

PIKNIKAS ■ KONCERTAS
Rengia Bendrai Cleveland© “Vilnies” ir “Laisvės” Skaitytojai

Nedėlioję

ĮŽANGA 50c YPATAI a-

4 d. Rugpjučio-August, 1929
T. NEUROS UKGJ-FARMOJ

BRUNSWICK, OHIO 
VAIKAMS IKI 15 METŲ DYKAI

Pikniko - Koncerto Programa 
3- 

Incjoor Baseball
žaisle tarpe. Lyriečių merginų ir 
vyrų. (Vyrus vadovaus P. žiburis)

4. 
Akrono-Clevelando

Milžinų Virvės 
Traukimas

Paul Dauderis
* (iš Chicagos)

A. Gailunas
(Vietinis)

2.
J. K. Šarkiūnas 

(iš Chicagos,—kalbės)

vi-

Jei butu lietinga diena Piknikas-Koncertas įvyks 
Grdinas svetainėj, 6021 St. Clair Avenue 
Taigi, gerbiamoji Cleveland© ir apielinkės darbininkiška lietuvių

suomene! Visi ir visos atsilankykite j viršminėtą Spaudos Koncertą-Pik- 
niką. Atsilankiusieji turės progos su daugelio apielinkės miestelių lietu
viais pasimatyti, šiame piknike žmonių bus iš Akrono, Youngstowno, To
ledo, Shąrono, Loraino, Detroito, Pittsburgh©, Chicagos ir kitur. — Prie 
įžangos yra proga laimėti $10.00 auksu.

Tamošiūno Muzikantai grieš kaip lietuviškus, taip ir angliškus šokius- 
Valgių ir gėrimų nesiveškite—visko bus pilnai.

Kviečia visus Komitetas.

P. S. Trokai, kurie veš žmones į pikniką, sustos ties Cleveland Trust 
Banka, E. 7&th St. ir St. Clair Ave. gatvėmis nuo 8:30 iki 9 vai. ryte. 
Kelionės, lėšos 75c į abi puses; vaikams—25 centai.
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\ Norintieji ge
li riausio patar- 

navimo ir už 
ž e m ą kainą, 

g/ nuliūdimo va- 
landoje šauki-

7 tęs pas:
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PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija: i

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. ■ 
SOUTH BOSTON, MASS. i

Tel., So. Boston 0304-W. j

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas-:

Stagg

5043

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

734 Grand Street i
BROOKLYN, N. Y. j

I •
*-

$1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiusk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ka tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesma 
greit reikalauk mūsų vaisi 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika^ 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiusk mums 10c. o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
?5 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

, tai
nuo

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUKA

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
mia nuo 9:30 Iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas Pirmadien., Liepos 29, 1929

Įspūdžiai Iš Keliones Į Sovietu Sąjungą
B. K. STANKEVIČIUS

Įžanga
Turiu pasakyt, kad nesu beletristas bei 

koks rašytojas. Tačiaus pasirengus va
žiuot į Sovietų Sąjungą, kaip draugai taip 
ir daugelis pažįstamų, skaitytojų dienraš
čio “Laisvės/’ prašė ir tiešiog reikalavo, 
kad ką nors parašyt iš kelionės.

Kadangi prašymą pažadėjau išpildyt, tai 
ir bandysiu parašyt taip, ką matau jr kaip 
dalykai man atrodo. Už netobulumą ma
lonėsit man atleist.

10 d. gegužės
Atsikėlęs anksti rytą atsiminiau, kad dar 

privalau nueit pas dentistą užbaigt taisyti 
dantis. Atlikęs tai, tuo jaus skubinau apeit 
kelias stubas draugų ir pažystamų su tiks
lu atsisveikint. Parėjęs namo jau radau 
nekurias drauges atėjusias ir pasirengusias 
kartu važiuot į prieplauką.

Mūsų geras “frentas” Vaclavičius atva
žiavo taip pat palydėt ir kartu sutinka pa
imt mano daiktus ir mane su šeimyna į sa
vo automobilių ir nuvežt į prieplauką. 
Drg. Vaclavičiui už jo draugiškumą dar 
kartą tariu širdingą ačiū! Drg. Višniaus- 
kas ir draugės Višniauskienė, Janiu- 
nienė, Arasimavičienė, Čiurlienė ir Di- 
midavičiutė, važiavo atskirai į prieplau-

įvairiose aplinkybėse. Su visais sugyve
nau draugiškai, įgijau jų simpatiją, pamy
lėjau juos ir, labai galimas daiktas, pasku
tinį kartą juos matau...

Švilpyhė suūžė ir laivas sujudo, tai buvo 
7:05 vakaro. Kaip ant laivo taip ir prie
plaukoj—riksmas, švilpimas, mosikavimai 
rankom, įvairūs balsai, taipgi matėsi ir al
pimai. Kepurių ir nosinių mosikavimai 
taip ilgai matės, kol galima buvo įžiūrėt. 
Neužilgo prieplauka, iš akių dingo ir mes 
suėjome į kambarius. Čia patarnautojas 
jau vaikščiojo su tam tikru indu skambi
nant ir kartojant žodį “supper,” reiškia- 
kviečia ant vakarienės.

Asmeniškai buvau nutaręs pirmą vaka
rą vakarienės nevalgyt, kad išvengus ap- 
sirgimo. Bet žingeidumo delei ėjau kar
tu su visais, kad pasižiūrėjus, ką duos val
gyt ir patį valgomąjį kambarį, nes dar bu
vau nematęs. Kambarys labai puikiai įtai
sytas. Greičiau atrodo į kokį nors New 
Yorko “Cafe,” negu į valgomąjį laive kam
barį. Patarnautojai apsirengę vienodai ir 
švariai ir mandagūs. Stalai užkloti stal
dengtėm, pritaikyti kiekvienai šeimynai 
atskirai; kėdės minkštos; žodžiu, viekas 
patogų ir daro gerą įspūdį. Kas liečia val
gį tai savo nusistatymo neišlaikiau. Vaka-

' “patrovų,”H Jf?• at.važia^ Jau. ladoaae. J.au^’al?t|rienė buvo iš šešių skirtingų 
elizabethieeius Matuizienę, Šei lahenę ir j sutaisyta gerai, tai ir pavalgiau, 
dar vieną draugą, kurio pavardes neatme-' _ ......
nu. Jie taipgi-atvažiavo mus palydėt. Apie , - iii4:45 vai. p. p. įėjome į laiva vardu “He De vls? la’v% al> ankydami

. A •*. z J __ _ £ Kni’mc* vien finui blncin K o

nu. Jie taipgi- atvažiavo mus palydėt. Apie

France,” kuris priklauso Prancūzų Linijai. 
Sudėję daiktus j kajutą (miegamąjį kamba
rį), apžiurę jb m nekuriuos kambarius, susė-

Po vakarienei su sūnum išvaikščiojom iš- 
1 visus kam

barius visų trijų klasių. Kaip atrodo I ir 
II klases salės tai sunku ir aprašyt. Čia tie
siog pamiršti, kad esi ant laivo, atrodo,

dome į bendrą kambarį (social room). Čia kaip turtingiausias viešbutis. .
suėjo ir kiti komunarai, t. y., nariai įstoju-1 III klasė taipgi įtaisyta gerai, žinoma, 
šieji Lietuvių Plyti] Išdirbimo Kooperaty-: negalima lygint prie pirmųjų dviejų, ta- 
van, Nikolajeve. Taip pat ir daugiau sve- i ciaus, man rodos daugiau negalima nei rei- 
čių, kurių aš nepažįstu, išskiriant d. Šatą, į kalaut. Kiekvienai šeimynai pritaikyti _at- 
kuris iki mūsų išvažiavimo buvo minėto skiri miegamieji kambariai. I avjeniais į 
kooperatyvo atstovas Jungtinėse Valstijo-{kambarį talpina ne daugiau keturių. Čia 
se> i pat ant vietos įtaisyta “sinka,” indas nusi-

_ . . . „ . prausimui su kranu ir vanduo nesūrus.
Tragingiausias Momentas Stiklai ir bonkos su vandeniu gėrimui. Lo-

Bekalbant neapsiziūrėjom, kaip laikas jV0S švarios ir minkštos, taip pat ir rank- 
prabėgo. . Laivo patarnautojai pradėjo; šluosčiai kiekvienam. Rūkomasis kamba- 
skambint ir pagint palydovus apleist, lai- ryS erdvingas, stalai, minkštos kedčs ir pin- 
vą. Čia buvo visko, įvairiom kalbom įvai- 'įjngS pianas ir baras-bufetas su įvairiais 
ris balsai; suprast jų negalima buvo, vie
nok galima spėt, kad tai įvairūs keliaunin
kam linkėjimai, daugiausia matės aša^ų ir 
garsūs verkimai.

Po keletą ar keliolika minučių, laive pa
liko tik pasažieriai ir patarnautojai. Visi 
išėjome viršun, kad dar kiek ilgiau pažiū
rėjus į savo artimus draugus ir drauges, 
stovinčius prieplaukoj ir žiūrinčius į mus. 
Man trūksta žodžių aprašymui to momen
to. Žinau tik tiek, kad vargiai galėčiau 
tart žodį, jeigu* kas bandytų užkalbint. I 
Gerklėj pasirito tarsi kokis kamuolys 
dį spaudžia gailestis, kad prisieina apleist ^^m" ted ^as'pl^kR

(Tąsa bus)

gėrimais.
Bendras kambarys kiek prastesnis ir ma

žesnis, tačiaus gana patogus; taip pat turi 
bufetą. z ‘

. Knyginis kambarys maloniausias už vi
sus, tik gaila, kad čia ir pianas pastatytas. 
Pamatęs aš jį pamaniau, kad tai aręlys ra
mumą, kas vėliau pasirodė, kad aš nekly
dau. Knygos daugiausia francūzų kalba; 
yra biskis ir angliškų. Čia pat parsiduoda 
rašoma popiera, vokai, atvirutės ir visoki 

! moteriški įrankiai mezgimui. Viską ap- 
,-sJr" I žiūrėję, ėjome gult. Atsigulėm, bet vis dar

daug artimų draugių ir draugų, su kuriais ■ 
daug metų dirbome^rganizacijinį darbą

Dalis komunistų žuvo kovo
dami frontuose ir gindami sa
vo šalį nuo besiveržiančios ar
mijos, dalis jų buvo suareštuo
ta ir .diktatoriaus įsakymu su
šaudyta; dalį jų išgelbėjo So- 

I vietų Rusija, išmainydama ant 
Liepos 30 d. sukanka lygiai Vengrijos gticĮerių, kurie buvo

- ■ -- - j Rusijoj paimti karo metu ne
laisvėn.

Raudonosios armijos organi
zatorius, nenorėdamas pasi
duoti į budelių rankas, nusišo
vė.

Desėtkai tūkstančių darbi
ninkų ir komunistų žuvo, juos 
sušaudė diktatorius Horthy. j 

gė liaudies komisarų taryba, • Revoliucija tapo sukriušinta, 
kurios pirmininku buvo komu- visi darbininkų Jaimėjimai at- 
nistas Belą Kūnas; visur kitur imti. Bet pats darbininkų ju-

Dešimtmetinės Sukaktuvės 
Žuvimo Vengrijoj Tarybų

dešimts metų, kaip Vengrijoj 
žuvo Tarybų valdžia ir tapo 
sugrąžinta buržuazinė dikta-! 
tūra, kuiį dar ir iki šiai die
nai viešpatauja.

Kovos 21 d., 1919 m., Veng
rijoj visa galia perėjo į tary
bų rankas. Budapešte įsistei-

nistas Belą Kūnas; visur kitur 
įsikūrė darbininkų atstovų ta- dėjimas nepasmaugtas, tik nu- 
rybos. Birželio mėnesį įvyko slopintas.
suvažiavimas, kuriame tapo deda atgyti, ir ateis ta diena, 
užtvirtinta Vengrijoj tarybinė 
valdžia.

Buržuazija tuojaus paskel
bė Vengrijos tarybinei val
džiai blokadą ir karą. Veng
rijos komunistai suorganizavo 
raudonąją armiją, kurios skai
čius siekė 280,000. Vienok ta 
armija silpna buvo atsilaikyti 
prieš Rumunijos ir čeko-Slova- j 
kijos įsiveržusias armijas į i .77*7 
Vengriją pagelbmi buržuazijai i 1 vyris 0 
nuversti tarybinę valdžią.

Rumunijos armija užėmė 
Budapeštą'30 d. liepos, nuver
tė tarybinę valdžią ir perdavė 
visą galią diktatoriui admiro
lui'Horthy, ;

Dabar jis vėl pra-

kuomet proletariatas vėl i pa
ims į savo rankas visą galią.

Kalbant apie žuvimą Veng
rijoj tarybų‘valdžios, negali
ma užtylėti ir tą, kad Vengri
joj socialdemokratai darbavo
si išvien su buržuazija, kad 
nuvertus tarybų valdžią. Ir 
kada tarybų valdžia buvo nu
versta, tai jų spauda pasidi- 

. : džiuodama rašė, kad prie šio 
i” darbo prisidėjo 

i ir socialdemokratai bei socia
li istai- ;Jiemš daug maloniau 
buvo Vengrijoj, matyti Horthy 
diktatorių/, bešaudantį • darbi
ninkus, negu tuos pačius dar
bininkus bevaldant'šalį.

Švehčioniškis. . >
. . . ■ ri V ;• v

“TĖVYNĖS” RED. PONAM 
NUO AUKOTOJO

Kaipo S. L. A. narys, 
vynės” skaitytojas, piktinuos 
“T.” Red. ponų elgesiu, už ki
šimą nosies, kur neprašoma. 
“Tėvynės” No. 29, liepos 19 
d., 1929 m., po antrašte—Ko
munistai ir Aukos—,net trys 
špaltos su trečdaliu užpildyta1 
komunistų šmeižimais vien už 
tai, kad L. B- Š. Komitetas 
3,000 dol. suaukotų lietuvių 
darbininkų Amerikoje, nepa-. 
vedė į rankas poniai Smetonie
nei Lietuvoje.

Aš užtikrintas esu, kad iš 
tų “T.” Red.1 ponų šmeižikų 
nei vienas nėra, aukojęs į ko
mitetą, kurį šmeižia, neigi 
nieks-da iš aukojusiųjų nesi
kreipė prie tų ponų prašyda
mi anų patarpininkavimo 
šmeižtais del atgavimo savo 
aukų. Vienok pirmiaus, negu 
kas iš aukojusių būt atsiliepę1 
spaudoje kas link aukotų pini
gų, iš “Tėvynės” Red. ponai 
pirmieji pasirodo su šmeiži
mais, užimdami vietą “Tėvy
nėje,” negu ką svarbesnio, 
naudingo S. L. A. nariams pa
rašius.

Aš ketvirti metai, kaip ser
gu; ligoninėje ir mano būklė 
mizerija ir centai labai pravar
tu, vienok pasitikėdamas tuom 

iš paskutiniųjų* 
z ' r nuo<centų, gautu užuojautai

geros valios žmonių-draugų, 
vieną dolerį įdėjęs į paprąstą 
laišką, pasiunčiau į Brooklyn, 
N. Y., į L. B. š. K., vardu R. 
Mizaros ir aplaikiau kvitą, 
kad priimta.

Dabar, kuomet L. B. š. Ko- 
mit. likos likviduotas, aš tuom 
esu pilnai pasitenkinęs žinoda
mas, kad mano doleris nepa
klius į ponios Smetonienės ran
kas. Aš tikiuos, kad tokios 
pat nuomonės yra ir kiti, au-j? 
kojusieji į tą fondą, kurie da
bar gali atsiimt savo auką at
gal, pareikalaudami iš to, kam 
aukojęs yra, o visi, kurie siun
tė pinigus į L. B- š. K., turi 
kvitas ir gali pareikalaut, kad 
pinigus^ grąžintų, ar paskirtų 
darbininkiškiems reikalams.

Da aukojusių balsas nepa
sirodė, kad būt L. B. š. K. ne-' 
pasitenkinę. Komitetas ge
naus sutinka grąžinti aukoju
sių pinigus, vietoje pavesti į 
panašių ponių rankas, kaip 
Smetonienės.

Jei neįsileidžia mūs komite
to šelpimui į Lietuvą, kad, ma
tytų, ką reikia šelpti; jei ne
įleidžia A. L- D. L. D. laidos 
knygų Lietuvon, kurios išleis
tos už mūs, darbininkų, sudeg
tus centus; negalima nusiųstu 
į Lietuvą net kas būdavo gali
ma da prie caro valdžios; jei 
darbininkų reikalus' ginanti 
laikraščiai “D. B.,” “Laisvė,”; 
“Vilnis” neįleidžiami Lietuvon, | 
kaipo nekošerni Smetonos val
džiai, todėl tegul ir mūs, Ame
rikos lietuvių darbininkų, sun
kiai uždirbti doleriai būna 
trefni—nekošerni del ponios 
Smetonienės rankų. Geriaus 
už tuos dolerius sušelpti poli-, 
tiškus kalinius ar streikierius, I 
negu kad pavesti Smetonienei. {

Da niekur Lietuvoje neatsi
tiko, kad Smetona ir fašistų 
valdžios šaika būtų kur nors

ką gerą padarius del biednio- 
kų, skurdžių, bežemių dar
bininkų, vien tik varžydami 
kankina, baudžia atimdami 
laisvę visame kame ir kaipgi 
anie da gali šelpta tuos skur
džius biedniokus Jp&r ponios 
Smetonienės rankas? Jei po
nams iš “T.” Red. gaila Smeto- 

: nienės, tai lai iš savo kišeniaus 
pasiunčia anai kelius dolerius 
del aksominių kamašėlių, vie

ptoj niekinti, šmeižti aukojusiu
oju ‘

reikalams ir aukoja iš kuopos 
iždo, štai ir dabar aukojo į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą $15 ir “Laisvei” $5. 
Dažnai paaukoja ir kitokiems 
darbininkiškiems reikalams.

V. Kelmelis.
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komitetą.
S. L. A. Narys,

I. D.

TORRINGTON, CONN.

Iš mūsų kolonijos spaudoje 
nesimato jokių žinių. Dauge
lis mano, kad čia ir jokio vei
kimo nėra, viskas apmirę. Tuo 
tarpu čia veikiama, kiek tik iš
galima ir pasekmės būna ne
blogos, tik niekas j spaudą ne
paduoda žinių iš to mūsų vei
kimo.

A. L. D. L. D. 81-ma kuopa 
rengia įvairias pramogas, ren
ka aukas darbininkiškiems

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

AN<VX^irz>
HAARLEM OIL

PHILADELPHIA, PA. 
“Laisvės” Naudai 

PIKNIKAS
Darbininkų Organizacijos 

ĮVYKS NEDĖLIOJ

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

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimores ir iš Brooklyno
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyno At
letų Kliubo lyderis, dar tebe
siginčija su J—1- ’----d J
čampionato kumštynėse. Jie j 
dar kartą nori susitikti arenoj 
del išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė sutinką kumščiuotis 
šiame piknike.

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖ/

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 žčmą kainą; kaklaraiščių, 

Ipančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 

Mergaitėm jupelių ir1 y d L lo, UčvL uUUv" irailz’ii

Jack Venslovu del L .V* n , . .. . {įvairių smulkesnių drabuziukų.
Gerai jsitemykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

I

I

Washington.— PreaBęi- 
tas HocKeris nuskyrė *na- 
torių Walter E. Edge iš 
New Jersey ambasadorium 
į Franci ją.

PLATINKITE “LAIŠVĘ”

DARBININKU KO-OPERATYVĖS KRAUTUVES
94 River Street
92 River Street

randasi ant
.................. Paukščių-Vištų Krautuve g
.................................................Bučcrnė i

Ir dvi Bekernes:
Viena ant 3 Washington St. Kita ant 44 Carrol

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius j trumpinusį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $J0. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedeldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSU PRIEGLAUDA
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300'.
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000 '

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

L. A. reikalaisSu pradžia Liepos visais A* P.
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

J. MILIAUSKAS

Greitai ir Pigiai Persiunčia

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

uzuz
uzuz

Litų uzuz
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.uzuz

Litų uzuz
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien P

Pa.

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

M

“LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Kurty Jūs Pageidavot •!

50 Litų
100 Litų
200
300
400

$ 5.50
-10.75

21.00
31.25
41.50

1000 Litų

: 500
: 600

700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

51.75
< 62.00

72.25
82.50
92.75

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems Įdek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

Jugs išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. /Philadelphia,

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

užsakymus (orderius). >
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L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sų., New York City ~ 
J. A LĖK ŠI S, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. 
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

* AR KEISTI A. L D. L D 
VEIKIMĄ?

A t

Drg. Andriulis pakėlė klau
simą keitimo mūsų organizaci
jos veikimo. Klausimas svar
bus ir kiekvienas mūsų orga
nizacijos narys turėtų tarti sa
vo žodį. Ne tik organizacijos 
pavieniai nariai, bet ir apskri
čių konferencijos. Apskričių 
konferencijos, mano manymu, 
daug tinkamiau išrištų tą klau
simą, padarydamos galutiną 
nuosprendį, patenkindamos vi
sus organizacijos narius. To
kį žingsnį nei patsai Centro 
Komitetas negalėtų daryti, ne
atsiklausęs visų narių ir tinka
mai dalyko neišdiskusavus per 
spaudą ir apskričių konferen
cijose. Tik panašiai veikiant, 
visi nariai pilnai būtų pasiten
kinę.
_^Pas mūsų draugus kyla min
tis, kad jau mes turime per
daug knygų ir reikėtų dalį pi
nigų praleisti keliaujantiems 
organizatoriams, kurie i

rių, kurie apleistų mūsų eiles į priešai 
ir tuo susilpnėtų mūsų prakti- 

tarpe-

Į porą 
ar kitu 

brošiūraitę,

| sų kūdikiai maži ir klauso tė- 
| vų žodžio, nesnauskite, bet 
mokinkite juos, kad būtų geri 
kovotojai už darbininkų kla
sę. O jeigu nemokinsite, tai 
nemanykite, kad jie išmoks ei- 

' darni į bažnyčią arba mokyk- 
| loj, nes ten juos mokina būti 

is darbininkiško judėji
mo. O kada užaugs, tada jie 
bus geri kapitalistam vergai 

j ir sykiu turės būti priešais sa
vo tėvų, brolių ir visų susipra
tusių darbininkų. Pagalvokite, 
tėveliai, gal giliau susiprasit. 
Jau ateina tas laikas, kad mū- 
jaunimas būtų išauklėtas ge
rais kovotojais už darbininkų 
klasės reikalus. Kiek man 
teko kalbinti čia augusį jau
nimą priklausyti į Aido Chorą, 
tai atsako—neturi laiko ar ne
nori. Ir čia gal ne tėvų kal- 

[ tė ? Kad patys eitų į paren
gimus ir nusivestų savo jau
nuolius paklausyti choro, pa
aiškintų svarbumą

ivai nesilanko į savo parengi-124 
mus. Jiems nerūpi, kur jų!2c 
jaunimas laiką praleidžia ir 
sykiu savo sunkiai uždirbtą 
centą. Daugiaus judžiuose, 
kur parodo, kaip turi tarnau
ti darbininkas kapitalistams. 
Dėlto laiko neturi atsilankyti 
į pamokas sykį į savaitę ar at
eiti į darbininkiškus parengi-:36"}^ 
mus. I st—l.

peth, N. Y.
-J. Kasparavičius, 
Younpatown, Ohio.

636 Samuel St.,

-M. Garrison, 317 
Buffalo, N. Y.

So. Division St.,

-A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy Ave.,
JUOZAS KAVALIAUSKAS

D. Zdaniūtė.kinis darbas lietuvių 
Dabar gi, kaip tankiai mes iš
leidome tris knygas? 
ar trejetą metų vienu 
kokiu klausimu
pavyzdžiui, “Kaip žmonės Be 
Ponų Gyveno” ir paskutinė 
drg. Mizaros “Argentina.“ Ir 
tik. todėl turime kelti revoliu
ciją, kad perdaug turime kny
gų ? Tai jau juokinga.

Pas mūsų draugus, kada 
jau pakyla kokis klausimas, 
tai neatsižvelgia, kokios iš toj 
bus pasekmės.

štai jau pas draugą Andriu-1 
lį sekamos naujos reformos.
(1) Leisti menininkų žurnalą, reikia priklausyti, 
Ir jau paskutiniais laikais su- būtų su jaunuoliais, 
siprato, kad tik vien lietuvių norėti iš vaikų, kad patys te
kalba tokis žurnalas nieko ne-! 
reikš, tai pridėjo ir anglu kai-.
ba. (2) Keisti A. L. D. L. D. 
veikimas ir kitas reformas gy- 
veniman vykinti. Na, ir kada 
tuos visus klausimus kartu 

, pradėsi gyvenimai! vykinti, tai 
organizatoriams, kurie išbūtų ■ maža bus iš to tiauda. Pri- 
vienoje kolonijoje savaitę lai-j traukimas narių prie partijos 

—vienas būtų iš geriausių da
lykų. Bet jau turime np-pTi- 
miršti, kad tokios augštumos 
nepasieksime, kokią esąrne tu-1 
ję tada, kada buvo lietuvių 
sekcijos kuopos-

Paimkime kad ir patį Brook- 
lyną, kur mūsų judėjimo pati 
širdis. Ir kiek čia įvyksta įvai
rių prelekcijų ar prakalbų, 
bet vis tie patys žmonės mūsų 
eilėse, jokios žymės nėra ir jos 
nesimato- Ką čia prelegentas 
atvykęs veiktų, jei jau žiemos 
laiku nei lavinimosi mokyklė
lės negalima palaikyti, nors ir 
mokytojų ant vietos yra?

Chicaga irgi negeriau stovi 
už Brooklyną. Teisybė, per
eitą žiemą jie surengė daug 
prelekcijų įvairiais klausimais. 
Bet lavinimosi mokyklėlė buyo ' 
silpnai lankoma. Gi, mano su
pratimu, tokis agitatorius, kaip 
tik ir būtų keliaujanti mokyk
lėlė. Pasakymas, kad buvo 
draugų, kurie priešinosi, kada 
ėjo klausimas išleidimo “Vil
nies“ dienraščiu, neišlaiko kri
tikos. Tie draugai), žino tą 
gerai, kurie arčiau stovi prie 
tų įstaigų. A. Matulevičius.

ko, pasakydami ar skaitydami’ 
keletą prelekcijų. Nežinau 
ar būtų iš to kokia nauda? 
Praktiškas darbas štai ką pa
rodo. Su viena savaite laiko, 
nuvykęs į koloniją, nieko ne
nuveiksi. Pasakymas prakal
bos bei skaitymas prelekcijos 
reiškia tiek, kaip lašas van
dens jūroje. Jei norima pa
kelti bent kokioj kolonijoj mū
sų judėjimas, tai reikalinga ne 
savaitę, bet metus ar daugiau 
laiko pabūti, kol susipažinsi su 
vietos lietuviais ir pritrauksi 
juos prie judėjimo. Mes žino
me iš praeities, kaip tik kal
bėtojas ar agitatorius išvyksta 
pasakęs prakalbą iš kolonijos, 
tai vietiniai veikėjai imasi savo 
senų papročių^—rankas sudėję 
laukia kitų prakalbų. Ir čia 
priklauso visas veikimas vien 
tik nuo vietos veikliųjų drau
gų sumanumo, apsukrumo, pa
sišventimo.

Toliaus. Nepaisant, kaip 
mes nekeistumėm A.’ L. D. L. 
D- veikimą, bet turime išleisti 
bent dvi knygas į metus laiko. 
Atsitikime neišleidimo dviejų 
5<nygų,mes nustotume dalį na

WILKES-BARRE, PA

Keno Kaltė?

toks kovotojas, kaip jo tėvas 
i buvo, bet ir jis savo vaikučius 
j auklės, kaip jo tėvas auklėjo, 
'nes sako—nieko blogo nepa- 

Kietųjų anglių kasyklose1 dar6 ta bažnyčia ir tie pote-
apgyventa daug lietuvių pro-1 • •

• t • 1 • . I I Ietį.gresyvių, kurie turi suaugusių j
jaunų merginų ir vaikinų. Bet' Tai keno čia kaltė, ar ne pa- 
kaip jie mokina savo vaikus? čių tėvų? šiandien jaunelių 
Čia yra daug progresyvių tė-' organizacijos yra S. L. A., 
vų, kurie darbuojasi gerai ir taipgi A. L. D. L. D., bet jau- 
priguli prie “visokių darbiniu-1 nuolių mažai priklauso. Pa- 
kiškų organizacijų. Bet kur klausk pas tėvus, kodėl jūs 
jųjų vaikai ir kodėl jie nepri- Jonas arba Katrė nepriklauso 
klauso prie tų pačių organiza- prie S. L. A. ar A. L. D. L. D-, 
cijų ? Ypatingai anglių kasy- atsako, ką aš jam galiu pada- 
klose, kur visiems svarbu būti ryt, kad nenori- Kodėl jis ne- 
organizuotaią. Kaip tėvai, nori? Dėlto, kad jis nesupran- 
taip ir paaugę jaunuoliai ture-' ta svarbumą iš gilumos, kad 
tų būti organizuoti. Tuomet jis išauklėtas toj dvasioj. Jei- 
visi galėtų bendrai veikti, kad gu jis būtų išauklėtas kitokioj 
sulaukti geresnių laikų šioj a- dvasioj, tai nereiktų raginti 
pielinkėj. Tėvai, kurie jau priklausyti ir sykiu veikti. Jų 
šiek tiek plačiau mato ir su-, neišlaikytų, jie sakytų, čia rėi- 
pranta, neišauklėja savo vai- kalas, o mūs mažai yra, rei- 
jkus tikrais kovotojais už lais- kia piti dirbti ir kitus kalbintų.

Jie patys priklauso į dar- Bet sueik nors vieną iš tų čia 
ir augusių merginų ar vaikinų, 

Bet apie' ar tu su jais susikalbėsi. Jie 
nenori nei 

Jie nesupranta, kas 
Bile jiems'šiandien 

gerai, gražiai apsirėdę, turi 
daug draugų, o gal tie drau
gai dar turi automobilius, tai 
gerai pasivažinėti. Tai viskas, 
ką šiuo laiku jaunimas žino, 

tėvai jaučiasi nekalti?

Kodėl jis ne

vę.
bininkiškas organizacijas 
patys dirba gerai.
savo vaikus pasako: “Dar ma-;tavęs nepažįsta, 
žas, tegul eina į bažnyčią, jam kalbėti, 
nieko blogo nepadarys, nes jo jų laukia, 
“frentai” eina. Tegul jie ei
na. Kaip užaugs, tai lai gy
vena, kaip sau nori, bet kol 
dar maži, lai tiki.“

Gerai darot, mylimi tėveliai!
Labai gražiai ir razumnai už- Gal
auginsite tą savo kūdikį- Kaip Teisybė, gal jau ir negali su- 
užaugs, gal dievui ir netikės, 
bet geru žmogum nebus,. nes 
dar abejos ar taip, ar šitaip, 
o darbininkų kovotojas jau ne
bus, nes pats nesupras, kad jis 
tarnauja buržuazijai. Ir kaip 
jis gali suprasti eidamas į baž
nyčią ir užaugdamas su ta(^„„rr.^.... ..
dvasia, ką kunigai jam įkvė- kaltinti, nes ’ tėvam nerūpėjo 
pė? O gal kartais ir bus šioks jų ateitis. Tad, tėveliai,*1 koPjū-

laikyti, nes jau pervėlu. Bet 
augantį jaunimą gali tėvai 
taip išmokinti ir išauklėti, 
kaip jauną meduką : • palenk 
ir jis augs, kaįp nori. Bet jau 
suaugusį gali nulaužti,/jis ne
links, kur nori. - Palinkus į ne
susipratimo ‘ pusę, jų negalima

kodėl čia 
tai kitaip

Bet ko

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono.
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.

Reikalavimus adresuokit taip:
J. BARKUS (A)

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa.
lis Sta.)

Vicc-Pirinininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 655, 

Sekretorius—J
626 Woodward Ave., McKees Rocks, 

Iždininkas—K.
37

Turtu

(Cor-

A.

J.

New Kensington, Pa. 
. MILIAUSKAS,

URMONAS', '
Norwich Ave., West View, Pa.
Kontr.:
URBONAS, 
434 Library St.,, Braddock, Pa. 
ŽVIRBLIS, 
2321—5th Ave.. Pittsburgh. Pa.

URBONAS.
1911 Edgcbrook Ave., Pittsburgh, Pa.

26—
Girardville, Fa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
30—J, Loonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus. 1256 Scribner Aye., 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas, 

kin, Pa.
Vaičiūnas, 

burg. 111.
Aimanas, 

Shanon, Pa.
38— B. Yuskauskas, Box 

fort, Hi.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., 

ville, Ill.
40— M. Andriuškevičius, 172 Gertrude 

Akron, Oil io.
Guz.cvičicnė, Box 400, Benld, TH. 
Miller, Box 264, Buckner, 111.
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky, _ ___ ’ ’ '
V. Savukaitis, P. O. 262. Cuddy, Pa.

Simutis, Box 27
Vaitkevičius, 5768 

Detroit, Mich.
Malinauskas, • 

Minersville. Pa.
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
.... _____ 37
View, Pa.

Stanislovaitis, 
Wilkes-Barre, Pa.

Linkus, 3116 So. Halsted St., 
cago, II).

I—J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua. 
Pa.

1256 Scribner

Box 113. Roynlton, UI. 
114

P.

P.

o.
o.

st.,

209,

6G8,

Vine

Box
Box

253, West

Shamo-

liarris-

Castle

Frank-
Collins-

St.,

Fn.

A. P. L. A., KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

3109 W. Carson St,

315 Carothers Ave., 

Swatara Rd., Shcnan-

2—P. FrancKevičius, 
Pittsburgh, Pa.

• 3—J. Šiurmaičiūtė, 
Carnegie, Pa.

i 4—-P. Grabauukas, 66 
doah. Pa.

i 5—V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

i 6--M. E.
Cleveland. Ohio 

i 7—J. D. Sliekas, 
w<x,d, Pittsburgh, 

’ 8—W. Stacinskas
Pittsburgh. Pf 

9-—K. Stasinckas.
ton, Pa. 

, 10—J. Albauskis,
Chicago Heights, HI. 

i U—J. Barškietis, P. O. 
Pa.

i 12—J. Kinderis, < 
i Ambridge, Pa. 
: 13—Wm. Orban, R.
■ Lauding, Pa.
i 11—G. Urbonas, 434 
i Pa.

15—P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

17—K. Levine, 212 Pcnn Avc.,
Turtle Creek, Pa.

19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W.
i 20—A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
122—P. Cibulskis, 7042 Link Court. Mas- 
I

Wheelock R<)., 
Brcnl- 

Sarah St., S. S.

New Kenai n g 

Wentworth Ave., 

41, Courtney.
Ave.,

42, Rices 

Braddock, 

St., Ali- 

Exten.

Cuslerienė, 926
3121 Elroy Avc., 

Pa.
2310 „

Box 655.

1503

Box
Maplewood

D. No.

439

. F.

i Library St.,

300 Todd

. PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
Į3OSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass. 
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su _yisais 
moderniškais įtaisymais, 
karam mūro garadžius. 
neša į metus $1,440. 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 40Q 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000’. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MA1TAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

) AVON, MASS.
3 akelių farma, 6 kambarių na- 

, balne, garadžius, gražus so-
• _ «y ’__ •____ _______ •_______

Dviem
Randų 

Savininkas

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

mas, l
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas
to.
kite

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parskluoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

3

metus. Galima pirkti 
Jūsų senų 

išmokes- 
igyt tur- 
Matykite

$6,600 i 
lengvomis išlygomis, 
namą priims, kaipo dalį 
čio. Labai gera proga 
tą su mažais pinigais. 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatves prie marių. Sa- 
'vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRI DG E WAT Eit— FA R M A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir, bučerriė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską,

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti 
groseriu ar mūsa. Parsiduoda 
$9,500, Matykite A. Ivas.

SU 
už

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti,ar parduoti, visuomet, pasitarę su mumis, 
ir gausi geriausį ,patarįjną, nes mes ne\tik perkhm,'‘jparduodam,. bet 
ir mainom biznius, farmas ir’nąnius. , ; v’’ >•

H LITHUANIAN AGENCY" > 
Savininkai: A. IVAS ir C. P, YURGELUN<

545 Broadway, So. Boston. ’ ’.Tel., 0605—1337. -
i . X. ; • • ’ ’ • ' t ' f i 7 '* '* 4 ' :« t > . . . . < r > ,

41— J.
42— F.
43— K.
44— L.
45— Ig.
46— 1).
47— J.

48— A.
i.::

49— A.r_.
50— -M. Urmoniūtė

51— J.T * *
52— V.

P. O. Box 413, Zeigler, III.
Blanford, Ind.

Addison Avc.,
246,

St.,

West

Avc.,

Chi-

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main 9669
Bell_____________ ____ Oregon 5136

P. o.
4 C Ten Eyck

Norwich Ave.,

307 Plymouth
Tel.i Greenpoint 8632

ELIZABETH, N. J.
i
I Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
I Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
I Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
IProt. Rast. B. RARKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Avc.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

i “VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL- 
' DYBA 1929 M., BLOCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Avc.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas' 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F.

• Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

'LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS,

1 MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner
N. W. Tek. 72073.

. A. Krasnauskas, 1568
Pirm.

j Avė., ...
Vice-pirm. A.

Quarry Ave.
Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 

Box 117.
Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
Iždininkas D. "Krasnauskas, 1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue,- 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Dauccnskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

DIDŽIO' LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
1 Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
: Pirmininkas K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
i Vice Pirmininkas A. Bočis, 
! ų 68 W. 10
i Protokolo Sek. P. Janiūnas, 
j 128 W. 49th
Finansų Sek. A. Arasimavičiu.s,

I 625 Boulevard
Iždininkas F. Lukaitis,

I 330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

| 20 E. 22nd St,
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

I 348 Avė. C.
! Maršalka L. Rimša,
i 167 W. 20 St.

st.
st.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V, J. Geraltauskas
! ’. 1946/Sharori Aye. C
Fin. rašty J. Overaitis, • 4689 . Bran- 

donę •’Avė. j-- ' . , . .
'Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ąve. v
Iždo.globėjai: Jieva Vegelięnė Ir Ona 

Gųritanenė. ' . ’ •'
. Susirinkimai '■ atsibūna kas ketvirtą 

hedėldienf ^kiekvieno ‘ mėnesio, Lietu- 
i.vių Svetainėj, 25th St. ‘ ir Dix Avė., 
; 3 va!. ' po’ lėtų. '.■< / '

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. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės cu mumis del
Ypatiškai ai laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
bizn|.

S 644 Driggi A ve. m s e,
R Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

EtUjEDJS IIIGIII

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Hrhan’e Tnlfl Pnvzrlarc (Miltelius nuo šalčio) jokių Kalčių ne- uroan s loki rowaei s bij(K Už 75c už baksą apsiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfhn I 3Y ^0 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei UluU LiuA amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligij.

LIETUVIŠKŲ. BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIškŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI jPAS—

F. URBONAS
6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE i JUNIPER »79« '

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________________ ___  ORDER BLANK _______ _____________ 

Siundomi pinigus eu savo adresu, užrūkykite:

AI, žemiau pnsirakęs, elunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį mnlončkit asen 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ---------------------------------- - --------------------------------------- --------- - —-— ———

151 Metropolitan Ąvej^ue j| 
Brooklyn, N.^Y.

TELEPHONIC
GREENPOINT 1411

No.

Miestai

IICI1

St. or At*.
State..

IGlfIDIIIDIIICIliCIII

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Avc., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmir.gas. 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. KJa- 
cės dienomis ir vakarais,

PERSIT1KRINKUJ 1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 73G Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street®

New York City

—Oq

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina ,$150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba.pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant_ jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y.

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTER?^
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abel no Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju-

* šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies,
I Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil

vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas 1 mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta.’ PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS. ,v

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4fh Avė. ir Irving PI., New York

; VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedčlioj 9*A. M. iki 4 P. M.



Puslapis Šeštas LAISVI

VIETOS ŽINIOS
PRANEŠIMAI Iš KITUR

AIDO CHORO NARIAMS

Numušė Grafaitei Nosį

Pereitą k et vergą įvykęs su- ganizacijų. 417 Lorimer Street

kuo-

iki

da-
O jos j lyvauti. šiame išvažiavime, jeigu ne

įvyks 29 PJŪčio 3 tikslas yra sukelti I

Peršovė už Papūgą
daly-

Kibli jisto Meiles Vargai

416

šešio-

SALES—PARDAVIMAInamo, Reil-

FOR RENT

duokles. Į tai
bus atkreipta kuo didžiausia dens į jo apleipusio atvirą Ggn^StCHdi Darbininke 
dome. burniukę ir spjaudė vaikučiui 5

Važiuosime

214 Perry Avenue,

NAUJA BUČERNE

sirinkimas padarė daug svar
bių nutarimų, o svarbiausia tai

minėtas vy- 
neapkęsdavo

Išdirbta planai, kaip pasek- 
mingiau varyt visos šios savai-

Kiekvienas turėtų 
tame darbe.

tei- 
Tu 
nu-

Kuopon už Šiuos Metus Jau 
Pasimokėjo 120 Narių

Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

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

Telephone Stagg 0783

TELEPHONE, STAGG 9103

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

mete degančius papirosus ant ir u .iv. v 
kūdikio žaizdų, pripylė van-j’s KulkoSVaiClZIO NllSOVe

Areštuotas ir mergaitės tė
vas. Manoma, kad ir jis pri
sidėjęs prie žmogžudystės.

Hortensija Odones, 31 
amžiaus, gyvenusi po 
232 President St

Biblijistas Samuel R. Boggs, 
72 metų amžiaus, karpetų fa
brikantas, turės B rook lyno 
Augščiausiame Teisme aiškin-

vyro Gilberto A. 
305 W. 45th St. 

is žino
jai nosį

kitą kartą pirštą iš- 
nutraukt

I Darbą atlieku
j Kreipkitės šiuo adresu: !
Į JONAS STOKES Į
Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

I tis apie savo meiliškus ryšius 
su Sara Geisenfeldaite 
vusia sekretore. Jis

davo su milionierium 
Smallwood u ir

i ištvirkėliais.

PARSIDUODA Paukščių krautuvę.
Galima padaryti puikų biznį. Rei

kalo verčiami greit turime parduot. 
441 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(176-178)
PARSIDUODA grosemė, biznis _ į- 

dirbtas ir gera proga pirkti. Kreip
kitės no No. 22 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. (174-179)

DISTRIBUTORS

NATIONAL
CASKLTS

talistų draugijoje.

Pametė Mažą Kūdikį

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

PASIRANDAVOJA 4-ri kambariai 
kampiniame name; visi šviesūs. I- 

taisyta moderniškai: elektra, maudy
nės ir garo šiluma. Randa nebran
di.—55-38 Willow Avė., Maspeth, 
N. Y. (176-178)

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatom is iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. ij. u, 47-tos kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 31 liepos, Am. 
Ūkėsų Kliube, 3138 Richmond St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbių reikalų.

i Taipgi yra nominacijos blankos cen- 
I tro valdybos. Kurie dar neužsimoke- 
j jote, pasirūpinkit užsimokėti, gausit 
I naują knygą. Atsiveskit ir naujų 
; narių.

Lenkė grafaitė Viktorijai 
Augustynowicz, New Yorke,! 
reikalauja iš teismo persiskyri-} 
mo nuo jos 
Shoemakerio
nusiskųsdama, kad 
rus; vieną kartą jis

■ nu mušę 
įsukęs, norėdamas
nuo jo brangų žiedą. , Uivvinv JO v u/ilU V link,; J

! rime padaryti jį sėkmingu. Taipgi 
kalbinkite ir pašalinius draugus ir 
drauges važiuoti. Kurioms laikas pa- 

kitilis JlUgŠtžlis velys, ateikite anksčiau pardavinėti 
tikietų.

K oinitetas.
_______ (177-178)

Darbininkų Literatūros Gastoniečiy Savaitė.
Draugijos Pirmoji Kp 
Skelbia Vajų

Penktadienio vakare, Irving 
Plaza svetainėje, New Yorke, 
Tarptautinis Darb. Apsigyni
mas atlaikė šaunią konferenci
ją, kurioj dalyvavo virš 200 

j delegatų nuo desėtkų unijų ir 
įvairių kitų darbininkiškų or-

Pirmadien., Liepos 29, 1929

I b etoj ą Morrisą Taftą, sudau
žydama pačią platformą ir 
nustumdama kitą kalbėtoją, 
drg. Grecht, kuri bandė kal
bėti po Tafto. Paskui liko 
areštuota abudu kalbėtojai ir 
dar astuoni mitingo dalyviai.

tas, kad nutarė paskelbti v jų.kampanįja delei paliuosa- 
Visa eilė draugų pasiza ėjo vimo mirtin teisiamųjų penkio- 
atsivesti į sekantį susnmkimą į pj<os Gastonijos streiko daly- 
naujų narių. Kuopos aktyvis-!vju 
tai nusitarė truks-laikys pa-; ‘ . . . . ,
kelti kuopa iki 200 narių-Tai-Į šios_specialiai tani paskirtos 
gi, išanksto rengkitės prie to svaitės, nuo liepos 27 iki iug- 
susirinkimo, kuris į .
rugpjūčio. Sekančiame susi
rinkime taip pat įvyks centro 
viršininkų nominacijos.

Šiam susirinkimui pirminiu-! 
kavo drg. Višniauskas. Sekre
torius Tamošiūnas raportavo, 
kad į kuopą jau pasimokėjo 
120 narių. Deikus pranešė, 
kad kuopai iš pikniko liko virš 
$20 pelno. Del aukų, kurias 
kuopa iš žido davė ir surinko 
į baduolių šelpimo komitetą,! 
nutarta tas aukas pervesti Ga- 
stonijos streikininkams ir jų 
bylos vedimui- Taip pat drg. 
Siurbai paaiškinus, visa eilė 
kuopos narių nutarė rinkti au
kas ir parašus tuo pačiu Gas- 
tonijos reikalu.

čia pat ant vietos daugelis 
narių pasipirko tikietus į dide
lį parengimą, kuris įvyks strei
kininkų naudai. Visa tai ro
do, kad kuopa rūpinasi ne tik 
savo organizacijos reikalais. 
Tai yra labai pagirtina.

Tiems, Kurie Dar 
Nepasimokė jo

Nors nesmagu, bet reikia 
pažymėti, kad virš pusšimčio 
narių dar nepasimokėjo už 
šiuos metus. Sekretorius, iš
vien su drg. Bondžinskaite su
darys listą nepasimokėjusių | 
narių. Visi jie kviečiami atei-Į 
ti į sekantį susirinkimą ir bū- ir numetė ant virtuvės grindų.! 
tinali pasimokėti. Taip pat su- Čia pat ir motinai esant, jis Į 
organizuota mašinerija, kad iš 
jų iškolektuoti

$50,000 pinigų gastoniečių ap
gynimo bylai. Aukos bus ren
kamos gatvėse ir vaikščiojant 

j nuo vienų namų durų prie ki
tų, 
vau t

Žvėriškai Kankino 
3 Metą Kūdikį

Sunku ir pamanyt apie tokį 
žmogaus sužvėrėjimą, kokį pa
rodė Edward J. Reilly, bude
liškai kankindamas trejų me
tų vaikutį, Vincentą Camp
bell}, po num. 991 Putnam 
Ave., Brooklyne.

Vaikutis buvo sūnus našlės 
Katarinos Campbellienės, pas 
kurią gyveno ir 
ras. Jis baisiai 
to kūdikio.

Girtas parėjęs
ly 'išsiuntė motiną parnešti 
alaus; o pats kumščiu drožė į 
veidą miegančiam kūdikiui, 
sulaužydamas žandikaulį ir 
išmušdamas septynis dantukus- 
Kada motina parėjo, Reilly 
jai prigrasino: tylėk, nei cipt, 
o kad ne, tai tave ant vietos 
nudėsiu.

įjos.Po to Reilly atsinešė kūdikį. į

Resnicką. Bet jie padarė klai
dą. Nes Resnickas nieko ben
dro neturėjo su alaus ir degti
nės šmugelninkais. Jis buvo 
darbininkas, besilavinantis į 
mašinistus, ir liuosą laiką pra
leisdavo daugiausia besimokin
damas savo amato- Bet, ma
tyt, jis gengsteriams pasirodė 
panašus į jų sėbro Wingerio 
nužudyto ją.

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Visi aidiečiai ir aidietės, ma
lonėkit įsidomėti, kad šį utatv 
ninką, 30 liepos, bus labai 
svarbus choro susirinkimas, 
kuriame privalo visi nariai da
lyvauti. Apart daugybės kitų 
reikalų dar bus ir raportas iš 
praėjusio išvažiavimo Forest 
parke. Nepamirškit ir susirin
kit 8-tą vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj. Nauji nariai chorui 
taip jau pageidaujami.

Aido Choro Pirm.
V- Dvariškis.

(177-178) ! vyras sako, kad Viktorija ūž-

metų 
num.

Brooklyne, 
su savo mylėtiniu, John Milia, 
40 metų, kaip pati su vyru, 
peršovė jį iš revolverio, kada 
jis norėjo išmest laukan papū
gą (palę). Matyt, jinai tą 
paukštį labiau mylėjo, negu 
savo vaikiną- šovikė liko areš
tuota ir po $20,000 kaucijos 
padėta.

(177-178)

DETROIT, MICH.
Išvažiavimas j Bob-lo Parką. Ren

gia L. D. S. A. 17-tą ir 130-ta ’ 
pos, subatoj, 3 rugpjūčio (August). 
I.aivas išplauks nuo Woodward Ave. 
9 ir 10 va), rytė, po pietį] 1:30 ir 
3 valandą. Tikietas į abi puses 
augusiems 75c,’vaikams nuo 6 
15 meti] 40c.

Minėtų kuopų nares stengkitės

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

*
Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

*

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja I 
visokius pa
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau- j 
jina senus ir ? 
kra javus ir 1 
sudaro s u I 
amerikoniškais |

I 
gerai Ir pigiai I

IDR. A. L. CE AS AR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

5 Specialistas del visų ligų ir opera- 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
mo būdai.

127 East 84th Street 
4(Tarp Park ir Lexington Avės. 
| NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
$8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

ISTOMS PA
SAKAS TIE, KURIEMS

SPATARNAVOM
3I.IJS musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
linka aukščiau s i cm s gero 
skonio reikalavimams.

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

AUTHORIZFO

GRABORIUS
(Undertaker)

DETROITIEČ1Ų ATYDAI
Kas nori važiuoti į Chicagą Į “Vil

nies” pikniką, kuris įvyks 11 rugpjū- 
čio-August, tai dabar geriausia pro
ga, nes Aido Choras rengiasi va
žiuoti. Tam tikslui išrinko komisi
ją patyrimui, kaip geriau ir pigiau 
būtų galima nuvažiuoti į Chicagą. 
Komisija atsikreipė į busų kompa- 

'• gavo busą, kuris nuveš ir 
! parveš ypatą tik už $5.00. ^fai yra 

i ir links- 
nuvažiuoti aplankyti chicagic- 

ėius. Kurie norite važiuoti, turite 
užsiregistruoti pas komisijos narius 

i ne vėliau 5 rugpjūčio (August).
. Grikietis, M. Antanai- 

I tis, J. Skulevičius ir O. Demskienė. 
i Kreipkitės laišku arba telefonu se
kamu adresu: 2346 Pearl St., Detro
it, Mich. Telefonas Cedar 1077-R.

(176-178)

jo bu- ni-W F
. . . ' parves ypavų LIK uz. -pu.vu.
ją ĮSI- | g-f.yjausia proga draugiškai 

mylėjęs Chicagoj ir prižadėjęs j mai 
per 10 metų jai kas mėnuo | 
mokėti po $500, kaipo meilės}

| atminimą. Per paskutinius j Komisija: P. 
devynis menesius gi jis jai nie
ko nedavęs. Todėl mergina 
per teismą reikalauja iš jo 
$4,500 neišpildyto prižado, ir 
tikisi, kad jis bus priverstas 
jai dar per devynis metus ir 
tris mėnesius mokėti po $500 
kas menuo tos pensijos.

Boggs yra vedęs, kelių vai
kų tėvas, Gideono Bibliškos 
Draugijos buvęs prezidentas, 
kuris į visų viešbučių kamba
rius duodavo King James ver
timo Biblijas dovanai. Jis sa- 

ir pastatytas po $7,500 kauci-jnu j.j£u protestonu bažnyčio- 
Jis buvo vienas isf gerbia- se“ 

įminusių žmonių augštoje kapi-l

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
Inžinierius Mėginęs 
Išžagini Dukterį

Bandęs išžaginti savo 
likos metų amžiaus dukterį 
Mariukę, milionierius inžinie
rius Clifford Cal. Townley, 
vice-prezidentas Westinghouse 
Elektros Kompanijos,—kaip
kad jį dabar teismui skundžia 
jo moteris, gyvenanti LeoniaI 
miestelyj, N. J. Jis liko areš
tuotas, iš New Yorko išduotas 
teismui į Jersey^valstiją| |<yCjavo pamokslus presbyterio-

} nu ir kitų protestonų bažnyčio
se.

Nušovė Dėdę, Kuris Ją 
i Norėjo Išžagini

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

j Tel., Triangle 1400 »
[Lietuvis Fotografas}

IR MALIORIUS

»_______ . ___

I" “ " " ’ ’ . ” C ” ’ "Į

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.

ant akių. Toliau, prijungė 
guminę dūdą prie gazo pe
čiaus, ir įkišęs ją kūdikiui į 
burna laikė, norėdamas už- 

Matydamas, kad 
nemiršta,

j Apskričio 
Pikniką

Kuopos valdybai' pavesta 
rūpinties tuo, kad kuopa skait- tro§įįnti" 
lingai būtų atstovaujama aps- vaikutis' tain'greit 

•] budelis nuėjo i kita kambarį 
pasiiieškoti peilio. Tuo tarnu 
motina pasigriebė kūdikį, iš
bėgo su juom i gatvę ir nune
šė i Bushwick ligoninę, kur jis 
ir dabar randasi.

Areštavus tą piktadarį, 
sėjas Nova jam pasakė: 
užsitarnauji, kad būtum 
baustas tokiais pat kankini
mais, kain tu kankinai tą ne
kalta vaikutį. Tu esi toks 
žvėris, kad nuo tavęs turės ša
lintis ir kiti kaliniai Sing Sin- 
go kalėjimo, kur aš tave pa
siųsiu tain ilgam terminui, 
kain tik įstatymai leidžia. į 

Tuo būdu, vaikučio bude- 
liuotoias galės iraut iki 10 me
tu kalėjimo. Jis jau nirmiau 
buvo areštuotas penketą sykiu 
ir nuteistas du sykiu už įvai
rius “netvarkius” pasielgimus.

kričio piknike, kuris įvyks 8 d. 
rugsėjo Linden N. J. Valdy
bą paims busą. Valdybai pri
žadėjo padėti drg. Deikus ir 
kiti.

Taip pat dar pažymėsime, 
kad drg. Vinikaitis pakėlė 
klausimą apie tai. jog kuopa 
turi išdiskusuoti drg. Andriu
lio pakeltą klausimą apie re
organizavimą Draugijos veiki
mo. Sekančiam susirinkime, 
kuris manoma padaryti labai 
skaitlingu, tas klausimas ir bus 
nagrinėjamas- Įžangos žodį 
pasižadėjo duoti L. Prūseika.

Šiame susirinkime galėjo da
lyvauti apie 30 narių. Rūpin
kimės. kad sekantis susirinki
mas būtu daug skaitlingesnis 
ir kad kiekvienas narvs būti
nai atsivestų nauju narių. Prie 
to jau dabar reikia rengtis.

Korespondentas.

2,200 Kambarią 
Kotelis

Areštavo 10 Draugą už 
Prakalbas Prieš Karą

Naujasis Waldorf-Astoria 
viešbutis bus pastatytas ties 
Lexington ir Park Avenue ir 
49th St., New Yorke. Jis tu
rės 638 pėdas augščio ir 2,200 
kambarių.

Estei I a Gesnowitz, gyvenusi 
po num- 236 Pulaski St., 
Brooklyne, pabėgo, palikdama 
savo keturių mėnesių kūdikį, 
norėdama jo nusikratyti. Ta
po suimta. Jos teismas bus 
Bridge Plaza Court’e, rugp. 2 
d- .LŽLbUOl'

Iš kulkosvaidžio (machine 
gun)' liko nušautas mašinistų 
pagelbininkas Eddie Resnick, 
besėdint jam su savo seserimis 
ant laiptų namo po num- 123 
Rivington St.,'East Sidėj, New 
Yorke, penktadienio vakare.

Privažiavo trys vyrai auto
mobilyj ; • pasižiūrėjo ir atida
rė kulkosvaidžio ugnį. Paskui 
greit susėdo\ į mašiną ir nu
pleškėjo savo\ keliais.

Tai buvęs kerštas gengsterių 
alaus šmugelninkų.

Per alkoholio šmugeliuotojų 
kova, liepos 17 d. buvo nušau
tas Eddie Winger. Tai Win- 
gerio draugai ir keršiję už jo 
mirtį, dabar nukaudami Ed.

Policija areštavo dešimts 
darbinitikų iš prieškarinio mi
tingo, kuris buvo ant gatvių 
kampo ties 6th Avė. ir 27th i 
St., New Yorke, kur penkta
dienio vakare buvo susirinkę 
keli šimtai darbininkų. Tai 
buvo vienas iš tų mitingų, ku
riais darbininkai mobilizuoja
mi delei Raudonosios Tarptau
tinės Dienos, Rugpjūčio Pir
mosios, prieš imperializmą, 
prieš gręsiantį imperialistinį 
karą ir prieš imperialistų ka
riškas provokacijas, daromas 
prieš Sovietų Respubliką.

Policija išardė mitingą, nu
vergdama nuo platformos kal-

Lilianą Russo, 21 metų mer
gaitė, Hobokene, N. J., areš
tuota už nušovimą savo dėdės 
Johno Russo. Teisinasi, kad 
jis daręs pasikėsinimą ją iš
žaginti; o kada ji nepasidavūs, 
tai jis paskui nuolat jai visaip 
grūmojęs.

MOKINAME BARBERIAUTI
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
KW M“riE! K A LI NG A S 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininka s. Tel. Stagg 6533

NAUJAS SAVININKAS 
NĄUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo 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.

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, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Apynių
Aviečių uogų

. Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Ųobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių Našlelių 
Dzingeliii 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu įo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų

Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
Šalmėčių

apie kokių lietuvišką




