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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Socialistų Internaciona
las Žada Kovoti Prieš 

Sovietų Sąjungą

f

►

Prižada Imperialistams Gel
bėti Chinijos Klausime
ZURICH, Šveicarija. — 

Antras (Socialistų) Inter
nacionalas prisidėjo prie 
imperialistinių v a 1 s t y bių, 
grasindamas Sovietų Sąjun
gai militarine blokada savo 
rezoliucijoj Mandžūrijos į- 
vykių klausime. Rezoliuci
ją priėmė to geltonojo in
ternacionalo pildantysis ko
mitetas, kuris tik ką čia už
baigė savo pusmetinę sesi
ja. . ~ - ..

Rezoliucija sako, kad “iš- (Anglijos policija šaudė į mi- 
tikus dideliam karo pavo- nją darbininkų ir studentų,

Anglijos Policija Šaudo 
Indijos Darbininkus;
50 Sužeidė

BOMBAY, Indija. — Pra
nešama, kad trečiadienį 
Bangalore mieste, Indijoj,

jui tarp Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos, socialistų ir darbo 
partijos visose šalyse ragi
namos išvengti gaminimą ir 
transportavimą amunicijos 
į tas šalis.”

Prisidengę veidmainiška 
“bešališkumo” skraiste so
cialistai padeda imperialis
tams rengti karą prieš So
vietų Sąjungą. Kuomet jie Manoma, kad daugelis iš su
kalba apie sustabdymą a-) žeistųjų mirs.
municijos abiejoms šalims, Tai tokią politiką veda 
tai jie puikiai žino, kad, iš- Indijoj socialisto MacDonal- 
tikus karui, Chinijos milita- do valdžia.

į

kurie susirinko paminėti žu
vusius savo draugus, ku
riuos Anglijos policija nu
žudė liepos 31 d., 1928 m.,
laike demonstracijos.

Iš pat ryto policija buvo 
sumobilizuota ir kuomet mi
nia žmonių susirinko, poli
cija pradėjo šaudyti į mi
nią. Sužeidė 50 žmonių.

/ KLAUSYK, PETRAI, A GIR
DĖJAU, K A VIENYBĖ s“ FAŠIS
TAI apskundė VALDŽIAI 
KOMITETĄ ŠtLPIM(Jl LIE
TUVOS 8ADUO1_|U,. 

AR TIES A (

ristai gautų nuo imperialis
tų tiek ir tiek amunicijos ir 
socialistai tam nesipriešin
tų. Bet jeigu Sovietai no
rėtų kokioj šaly gauti amu
nicijos, tai socialistai dėtų 
pastangas, kad amunicija 
būtij sulaikyta. Tuo būdu 
socialistai ta savo rezoliuci
ja prižada imperialistams 
padėti kovoti prieš Sovietų 
Sąjungą, jeigu imperialis
tams pavyktų išprovokuoti 
karą prieš Sovietus.

Reikia pažymėti, kad iš 
pradžios toj rezoliucijoj ne
buvo tokio pareiškimo, bet 
griežtai pareikalavus Mor
ris Hillquitui. Amerikos so
cialistų vadui, jis tapo įdė
tas. Hillquitas yra milio- 
nierius, stambus šėrininkas 
Burns Coal Kompanijos. Jis 
yra uolus Amerikos imperi
alistų reikalų gynėjas ir So
vietu Sąjungos 'priešas.

Belgijos socialistu vadas 
Vandervelde tapo išrinktas 
pildančio komiteto prezi
dentu vietoj Henderson, ku
ris dabar yra Anglijos už
sienio reikalų ministeriu.

Sukilimas Plečiasi Colombijoj

BOGOTA, Colombia. — 
Nepaisant aštrios cenzūros, 
kuri deda pastangas neišlei
sti žinių, tano sužinota tre
čiadienį, kad nauji sukilimai 
įvyko Colombijoj keliose 
vietose. Valdžia kur tik ga
li areštuoja revoliucinius 
vadus. Sakoma, sukilimai 
eina po komunistų vadovy
be. Susikirtimai įvyksta 
tarp darbininkų ir policijos. 
I sukilimo vietas siunčiama 
šimtai kareivių. Praneša
ma, kad policija užgriebė 
revoliucionierių įstaigą Ar
menia mieste.

Rochester, N. Y
Masinis mitingas protes

tui prieš karą ir prieš ren
gimąsi nužudyti Gastonijos 
streikierių i vyks su bato je, 3 
d. rūgo., 8-tą vai. vakare, 
ant Main ir Water gatvių 
kampo.

Visų darbininkų pareiga 
dalyvauti. Kviečia visus

Komunistų Partija.

Sako, Laivas Vestris Buvo 
Perdaug Prikrautas

LONDONAS. — Teismas, 
kurį Anglijos Prekybos Ta
ryba nuskyrė tyrinėti laivo 
Vestris nelaimę, trečiadienį 
paskelbė savo tyrinėjimo pa
sekmes. Teismas sako, kad 
jis suradęs tris žmones kal
tus toj nelaimėj, kurioj žu
vo 112 gyvasčių lapkričio 
mėnesį, 1928 m.

Teismas sako, kad^laivas 
buvo perdaug prikrautas, 
kad jis buvo netinkamas ke
lionei per jūras.

Kalti asmenys yra: *David 
Cook, vice prezidentas San
derson Sons kompanijos, 
Harry. Wheeler ir kapitonas 
Stanley Heasley, tos kompa- ■ 
nijos viršininkai. Ta kom
panija yra Lamport-Holt 
kompanijos agentas New 
Yorke.

Cook priteisiamas užsi
mokėti $2,500 padengimui 
tyrinėjimo išlaidų.

Teismas Lamport-Holt 
kompanijos manadžerių Al
fred Woods išteisino.

Teismas taipgi surado ne
kaltais laivo kapitoną Ca
rey, vyriausią oficierių ir 
vyriausią inžinierių, bet vi
sus tris biskį pakritikavę 
Lamport-Holt kompa nija 
barama už tai, kad ji davė 
instrukcijas laivo viršinin
kams stengtis kad ir suge
dusį laivą pristatyt į prie
plauka be kitų laivų pagel- 
bos. Teismas sako, kad ka
pitonas Carey turėjo še
šiomis valandomis anksčiau 
pasiųsti SOS signalus, ne
gu kad jis pasiuntė.

Sovietų Atstovas Sugrįžo
Londono

•.v
1S

MASKVA. — Pranešama, 
kad Valerijonas Dovgalevs- 
kis, Sovietų ambasadorius 
Paryžiuj, sugrįžo Paryžiun 
iš Londono, kur jis buvo nu
vykęs tartis del atnaujini
mo diplomatinių santikių 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos. Pasitarimas tapo 
pertrauktas, atsisakius An
glijai tuo jaus nuskirti savo 
atstovą Rusijon.
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HEllo, PILYPAI, 
KURGI y u BUVAI 

VINGĖS <

JIE 
LAIMES-

Jugoslavijoj Nušauta Keli 
Darbininkai

AŠ TAU SAKYSIU, PETRAI, KAD ' 
fašistai gali LAIMĖTI. 
TU 2lNAhJOG JIE MANDRUS 

V, MOKYTI 
ŽINO/ KĄ 
PAKO/

TAIP, Plt-YPAI, 
TIESA- NIE.KĄI 
POTERIAI“.

laimes

Francijos Policija Užgriebė Komunisto 
Laikraštį; Suareštavo 40 Vadu

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia išanksto prisirengė 
nedaleisti darbininkams de
monstruoti prieš karo pavo
jų Rugpjūčio Pirmą. Pary
žiuj ir apielinkėj sumobili
zavo suvirš 20,000 policijos 
ir kariuomenes.

Paryžiuj ir apielinkėj tre
čiadienio vakarą policija su
areštavo suvirš 40 Komu
nistų Partijos vadų.

St. Denis, pramoniniam 
Paryžiaus priemiestyj, kur 
komunistai turi didelę įta
ką, valdžia sugabeno daug 
kareiviu. D a r b i n inkams

Ketvirtadienio rytą poli- pradėjus demonstruoti, ta- 
cija užpuolė komunistų lai- po atsiųsti kareiviai ir poli- 
kraščio “L’Humanite” na-lcįja pradėjo demonstrantus 
mą, užgriebė rytinę laikraš- pulti. Suareštavo miesto 
čio laidą, užėmė visą namą, majorą, komunistą, 
kad komunistai negalėtų iš
leisti jokių atsišaukimų į susikirtimas tarp* policijos 
darbininkus.

SARAJEVO, Jugoslavijoj, 
įvyko didelė darbininkų de
monstracija. Policija kelis 
darbininkus nušovė ir kelio- 
liką sužeidė.

Budapest, Vengrijoj, sua
reštuota keliolika komunist- 
tų.

Pragoj, Č e k o s lovakijoj, 
valdžia pastatė 1,000 polici
jos daugiau, kad nedaleisti 
darbininkams demonstruoti 
prieš gręsiantį imperialisti
nį karą.

Montpelier mieste įvyko

ir darbininku.

Worcesterio Darbininkai 
Šaukia Svarbią Konferenciją

Suareštavo Tris Komu
nistus Wilkes-Barre

Vokiečiu Zeppelinas 
Vėl Lekia Amerikon

GASTONIJOS ĮKALINTI STREIKIERIAI 
NESITIKI TEISINGO TARDYMO

Sako, Tik Darbininką Spėka Gali Juos išgelbėti; T. D. Ap
sigynimas Varo Darbą Pirmyn, Renka Aukas1'

GASTONIA, N. C.—Gas
tonijos įkalinti streikieriai 
sako, kad jie nesitiki turėti 
bešališką, teisingą tardymą 
net ir perkėlus teismą iš 
Gaston apskričio į Charlot
te, už 20 mylių nuo Gasto
nijos. Amy Schechter, Dar
bininkų Tarptautinės Pašel- 
pos stoties vedėja, kuri ta
po suareštuota ir su 15 kitų 
streiko vadų kaltinama 
žmogžudystėj, t r e č i adieni 
pareiškė:

“Mes nerokuojame vietos 
permainymą arba kitokį 
prokuratūros manevravimą 
užtikrinimu, kad mes turė
sime teisingą tardymą. Dar
bininkai, o ypatingai revo
liucinių unijų organizato
riai arba kovojantieji strei
kieriai, negali tikėtis teisin
gumo kapitalistiniam teis
me. Teismas Charlotte mie
ste yra po kontrole tėkšti-, rius pirma atakos ant strei- 
lės dirbtuvių savininkų, taip kierių kolonijos birželio 7 d., 
kaip teismai Gastonijoj. nakties metu, kuomet tapo 
Jeigu mes būsime išgelbėti mirtinai peršautas policijos 
nuo darbdavių atkeršinimo, viršininkas Aderholt; bus 
tai tik per Amerikos darbi- dedamos pastangos įrodyti, 
ninku susimobilizavimą mus kad streikieriai paleido su
ginti.”

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas atsišaukia į i 
darbininkus ' dar smarkiau skirtas, 
darbuotis gynime Gastoni- prasidės pabaigoj rugpjūčio 
jos streikierių. Ragina dar-1 arba pradžioj rugsėjo.

Sako, kad

bininkus rinkti aukas jų gy
nimui. Taipgi ragina dar
buotis rinkime miliono pro
testo parašų.
reikalinga sukelti $50,000
fondą, kad būtų galima tin
kamai ginti Gastonijos 
streiko vadus.

Prie to, Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas metė 
obalsį “100,000 Naujų *Na- 
rių į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą” iki užsi- • 
baigs Gastonijos streikierių 
teismas. Visi tos organiza
cijos nariai turi toj srity j 
nasidarbuoti.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo atstovai dabar 
Gastonijoį deda pastangas 
surinkti kuodaugiausia liu
dininkų, kurie matė, kaip 
policija brutališkai perse
kiojo Gastonijos streikie-

vius gindamiesi nuo užpuo
liku.

Teismo laikas dar nenu-
_____ >, bet, manoma, kad

Sovietu-Anglu Derybos Iškėlė Sovietų Vėliavą 
Tapo Sutrukdytos ant Franz Josef Žemės

MASKVA. — Sovietu ži- MASKVA. — Sovietų Są- 
nių agentūra Tass ketvirta-j jungos mokslinė šiaurinio 

.poliaus krašto tyrinėjimo 
ekspedicija pasiekė Franz 
Josef žemę ir iškėlė Sovie
tų Sąjungos raudoną vėlia
va.

Ekspedicija atvyko Sovie
tų ledlaužiu Sedov pereitą

i dieni pranešė, kad Anglijos- 
Rusijos derybos del atnauji
nimo diplomatinių santikių 
tapo sutrukdytos, atsisakius 
Anglijai tuojaus nuskirti 
savo ambasadorių į Sovietų 
Sąjungą.

Sovietų atstovas Dovga- šeštadienį, pasak čia gauto 
levskis informavo Anglijos pranešimo nuo Samoilovič ir 

reikalu ministerį Vize, dviejų mokslininkų.

WILKES-BARRE, PA.— 
Trečiadienį Čia policija su
areštavo tris komunistų vei
kėjus, A. D. Gorman, jo 
žmoną ir jaunuolį Julius 
Leber, už dalinimą atsišau
kimų del anti-karinės de
monstracijos, rengiamos 
rugpjūčio 1 d. L

Friedrichshafen, Vokieti
ja. — Ketvirtadienį 3:29 ry
to išlėkė Vokietijos didysis 
dirižablis Graf Zeppelin į 
Ameriką. Dr. Eckener, 
rižablio komanduoto j as, 
kiši pasiekti Lakehurst, 
J., šį nedėldienį.

di- 
ti-

Nužudė Pačią ir Pats 
Nusižudė

TOWNSHEND, Vt. — 
Trečiadienį Elton Williams, 
56 metų amžiaus, nužudė 
savo pačią, 50 metų, ir pats 
nusižudė. Jis buvo sunykęs 
ant pačios, kam ji užvedė 
prieš jį divorso bylą, susi
mylėjus su kitu vyru.

Laivas Bremen Perplaukė 
Atlantika į 4 Dienas, 14 

Valandų
- PLYMOUTH, Anglija. — 

Vokiečiu naujas laivas Bre
men padarė naują rekordą, 
į trumną laiką perplaukda
mas Atlantika rytų link. Iš 
New Yorko čia atplaukė i
4 dienas, 14 valandų ir 30 kuodaugiausia . būtu paga- 
minutų. Viso keliavo 3,096 minta mažiausiu iškaščiu: 
mylias. 1 1 jiems tik rupi dideli pelnai.”

WORCESTER, Mass. — 
Po obalsiu “Pirmyn linkui 
naujo kovojančio darbo uni
jų judėjimo” Darbo Unijų 
Švietimo Lyga šaukia šio 
miesto darbininkų konfe
renciją išrinkimui delegatų 
į Darbo Unijų Vienybės 
Konvenciją, kuri prasidės 
Clevelande rugpjūčio 31 d. 
ir tesis iki rugsėjo 2 d.

Vietos darbininku konfe
rencija įvyks rugpjūčio 14 
d., Belmont svetainėj. 52 
Belmont St. Atsišaukimas 
del konferencijos sako:

“Sąlygos vietos pramonės 
nuolatos blogėia. Algos nu- 
kapojamos. Darbo dienos 
ilginamos. Nežmoniška sku- 
binimo sistema įvedama 
kiekvienoj dirbtuvėj. Bosai 
daugiausia rūpinasi, kad

užsienio
Henderson, jog Sovietų val
džia skaito reikalingu del 
abieju šalių interesų, kad 
Anglija tuo jaus nuskirtų 
savo atstovą Rusijon.

Socialistas Henderson ka
tegoriškai pareiškė, kad 
tuojaus negalima atsteigti 
diplomatinių santikių tarp 
abiejų šalių.

Anglijos valdžia pasiūlė, 
kad derybos būtų pradėtos 
ne vėliau kaip rugpjūčio 14 
d., ir kad būtu svarstoma 
visi ginčijami klausimai 
tarp abiejų šalių.

Ekspedicija vadovauja 
vadovauja Otto Schmidt, 
vyriausias redaktorius nau
jos Sovietų enciklopedijos. 
Ekspedicija įsteigs meteoro
logijos ir radio stotis ant 
tos salos. Tos stotys daug 
pagelbės atspėjimui oro, sa
ko profesorius Schmidt.

Užgriebė 6 Bombas 
Chicagoj

■UWA!

Shanghajuj Demonstracija 
Išardyta

CHICAGO; — Trečiadie
nį policija padarė užpuoli
mą ant tariamų teroristų 
gengsterių įstaigos; suareš
tavo 14 asmenų ir užgriebė 
šešias bombas.

Į i

I
I

jft, ' ■' ’T l' .:

Pranešama, kad trečiadie
nio vakarą Shanghai aus 
darbininkai, nepaisant tero
ro, surengė anti-karine de
monstraciją; policija užpuo
lus išdraskė.

Žuvo Astuoni Mainieriai
LILLE. Franci j a. — Ket

virtadieni Escarpeller kasy
kloj. netoli Lens, ištiko eks
plozija. Žuvo aštuoni n\ai- 
nieriai. Keturi sužeista.
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SOVIETŲ SĄJUNGA IR TAIKA
International Publishers sku-j vietų Sąjunga pageidauja tikro 

’ 1 1 “The nusiginklavimo ir tikros santai-
(So- kos.

Visa medžiaga toj knygoj pa-

biai leidžia spaudon knygą 
Soviet Union and Peace” 
vietų ; Sąjunga ir Taika.) Tai 
yra rinkinys svarbiausių oficia- Į dalinta į šešis gerai suformu- 
lių dokumentų, iš kurių matai I luotus skyrius, pagal laikotar- 
Sovietų vąld^io^tąikos politiką' pius> kurių bėgyje Sovietai pa- 
nuo pat to laiko,, kada ji’paėmė įdarė vienokių ar kitokių žings- 
galią 1917 m. lapkričio mėn. njų delei < taikos bei nusigink

lavimo.
Ne tik kitų šalių, bet ypač

Jų Protas ir Logika
Andai mes šitoj vietoj pa

stebėjome nesąmones, ko
kias Chicagos kunigų laik
raštis (“Draugas”) skelbia 
del ištautėjimo lietuvių jau
nimo Jungt. Valstijose. Nu
rodę, kad nėra skirtumo, su 
kokios tautos žmogum lietu
vis ar lietuvaitė susituoks, 
mes sakėme:

nienė jau likvidtioja savo 
“Centralinį Komitetą,” sa
ko:

bes atžvilgiu (daugiau kaip 
1,000 egz.) šita paroda yra 
nepaprasta. Parodoje paveiks
lais, piešiniais, skulptūra ir 
audiniais vaizduojamas visas 
sovietų gyvenimas—jos darbi
ninkų darbo dienos, šventės, 
revoliucijos ir piliečių karų 
metai, raudonosios armijos ir 
floto, sovietų kaimo, fabrikų

TROCKINIAI BEG A NUO TROCKIO
Trockis Užsieniuos

Ekstra kairysis Trockis vis 
labiau ir labiau liekasi genero
lu be armijos. Visiškas nesi
skaitymas su partija ir didybės 
manija privedė jį prie to, kad

DARBI

Tie dokumentai sudaro neužgin
čijamą rekordą nuolatiniai de
damų - Sovietų vyriausybės pa- Amerikos darbininkams yra^be 
stangų delei tikrosios pasaulio, gaj0 svarLu susipažinti su So- 
santaikos vykdymo. „ vietų Sąjungos padarytais ir

Kiekviena rezoliucija, kiek- j daromais žingsniais delei taikos 
vienas atsišaukimas, kiekvienas, pasau^yje*
naujas Sovietų pasiūlymas pa-1 Reikia mintyj laikyti, jog jo- 
rodo neatlaidžias pastangas lin- • kiu būdu nėra praėjęs Sovie- 
kui tarptautinės santaikos.’ tams pavojus užpuolimo iš im- 
KiGkvieną nuotikį tarptautinėje ■ perialistinių šalių pusės. Kovo- 
politikoje Sovietai naudojo ir Je pi’ies karą ir prieš imperia- 
naudoja tuo tikslu, tai siūlydą- kiekvienas darbo žmogus 
mi santaika, tai visuotina nusi- privalo žinoti, kaip ir ką Sovie- 
ginklavimą. Itai Yra dar§ ir dar0 bDa k’pyP-

I tim.Šis veikalas “The Soviet Un-i ,I štai kame yra didele to vei- 
ion and Peace, tuo būdu, i Į<a]() reikšmė ir svarba. štai 
.smarkiausiais faktais sumuša |kodel tas oficiaiis rekordas su- 
$visas^ veidmainystes, melus ir i tarčių ir kitų dokumentų yra 
šmeižtus, kuriuos kapitalistinė i ^ajp reikalingas kiekvienam, kas 
spauda skleidė ir tebeskleidžia jj.p. interesuojasi tarptautine po-

politikoje Sovietai naudojo

“Jei tik jie bus susipratę 
klasiniai, kaipo darbininkai, 
kovos už savo reikalus, tai, ne
žiūrint kokios taūtos ar tiky
bos jie yra buvę, jie atliks sa
vo kaipo darbininkų klasės na
rių pareigas.”
Pacitavęs mūs šį pasaky

mą, kunigų laikraštis su
šunka:

“šituos žodžius perspausdi
name tain, kad dar kartą įro
džius mūsų bolševikų tautinį 
išsigimimą. Jie parsidavė Ru
sijai ir dabar lietuvių tautą, 
jei įmanytų, vandens šaukšte 
paskandintų.”
Tai paikystė, kokios be

rods nepasakytų nei mažas 
vaikas. Šis kunigų peckelis 
turėtų žinoti, kad ir patys 
bolševikai juk įeina “lietu
vių tauton.” Reiškia, jie ir 
patys save skandintų.

“Tas tečiaus nereiškia, kad 
Lietuvoje badaujančių žmonių 
jau nebėra. Jų kaip buvo 
taip ir yra, tik fašistams jie 
nerupi, šimtai geriausių Lie
tuvos piliečių jau kelinti metai 
sėdi kalėjimuose arba Var
niuose. Likusios jų šeimynos 
su mažais vaikais kenčia di- 
džiausį vargą. Negana to, šim- 

• tai geriausių Lietuvos sūnų y- 
ra ištremta į užsienį. Jie iš
siblaškę po Lenkiją, Latviją ir 
Rytprūsius taip pat gyvena 
badmiriaudami. .šitiems žmo
nėms pašalpa reikalingesnė, 
negu Lietuvos ūkininkams.”
Lietuvoj žmones badauja 

—miršta badu—ir šiandien. 
Bet menševikų laikraštis tu-, 
retų žinoti, kad Smetonie
nės Komitetas buvo sutver
tas ne šelpimui baduolių, ale 
fašistų. Jei fašistam var
guomenė — baduoliai — rū
pėtų, tai jie visų pirmiausia 
būtų leidę jai laisvai veikti, 
nevaržytų jų organizacijos, 
nežudytų ir nekalintų jų 
reikalų gynėjų. Jie būtų 
leidę patiems baduoliams ir 
bedarbiams turėti savo susi- 
šelpimo komitetus, per ku-

Pa- riuos būtų gavę stiprios pa
našiai gali protauti tik at- rainos iš plačių Am. lietuvių 
bulkalnieriai kunigai.

Tikrenybėje yra va kaip:, Tačiaus, nežiūrint to, men- 
bolševikai nekariauja prieš ševikai visą laiką paturėjo 

Viskas, Smetonienės komitetą, nie- 
įaį kindami Komitetą šelpimui 

L įr Į Lietuvos Baduolių, kuris 
Lietuvos 
fašistai

n dnbtuyių gyvenimas, SSSR 'šiandien jisai yra vienas iš ge- 
gyvenančių tautų būvis ir kt. !rjausia apmokamų kapitalisti- 
Paroda atidaryta lozungu njų laikraščių bendradarbių. Už 

Menas į mases ir yra^ pir-įįuos straipsnius, kurie ėjo savo 
mas didelis sovietų; meniškųjų laiku New Yorko Times’e (Tie

- patys straipsniai tuo pačiu lai-jėgų ir darbo pasįi’odymas.
Atskirai apie kiekviena dai- ku tilpo beveik visuose didžiuo- __ ! mn AHA IP 11 1Irilininka, dalyvaujantį parodoj, siuose EuroP°s laikraščiuose) ki kova- 

.. , . . , in -i- Jisai gavo apie $20,000. ineužtektų vietos pakalbėti,; it,

pozicija Chinijos revoliucijos 
klausimu, o kaslink Trockio 
bendradarbiavimo kapitalistinė
je spaudoje tai jis tą vadina 
“susinėsimu su gyvuliais.” Da
bartinius trockininkus Radekas 
vadina mišiniu sindikalistinių ir 
rnenševistinių elementų.

Apie tą K. Radeko laišką ga
lima pasakyti: geriau vėliau, ne
gu niekad! Iš Radeko laiško 
taip pat aišku, kad šį pavasarį 
tarpe opozicionierių ėjo smar- 

Akli Trockio pasekė-
kaltino linkstančius prie__  „__ .r_„,___ Šiuo Ja’ ....

tarpu daugelis laikraščių (ju partijos opozicionierius tuo, kad 
nors kiekvienas yra vertas su-Įtarpe Amerikos Hearsto laik-• Jie parsidavė Stalinui ir t. t.

apie vadinamą “Raudonąjį Im
perializmą,’’būk tai gręsiantį 
tarptautinei taikai. O ta me
lo ir šmeižto kampanija pa
smarkėjo ypač ' paskutinėmis 
dienomis, ryšyje su Chinų-Rusų 
santikiais.

Apart oficialių dokumentų, 
knygoje yra 20 puslapių įžan
ga, parašyta garsaus Francūzų 

. rašytojo Henri Barbusse, kur 
jis duoda abelną trumpą per
žvalgą Sovietų valdžios politi
kos. “Jokia kita valstybė isto
rijoj,” rašo Barbusse, “nėra 
padariusi tiek daug pastangų 
delei įvykdymo tikrosios san
taikos ant žemės, kaip kad So
vietų Sąjunga bėgyje paskuti
nių vienuolikos metų. Kiekvie
nas josios veikimo laikotarpis 
yra lygiai turtingas naujomis 
formulėmis, originaliais pasiū
lymais ir smulkmeniškais pla
nais, 
džios, kad prieiti prie tikro ir 
praktiško išrišimo rimtojo klau
simo, visuotinos santaikos klau
simo.”

Vos tik Sovietų valdžia 1917 
metais įėjo į galią, tuojaus ji
nai pakvietė visas kariaujančias 
tuomet šalis padaryti taiką. Tą 
Sovietų atsišaukimą kariavusie
ji paneigė. Apart kitų atsilie
pimų del santaikos, buvo atsiųs
ta Sovietų atsiliepimai ir į pre
zidentą Wilsona, ir į Amerikos 
valdžią, ir į pačius šalies gy
ventojus.

Nuo pąt pradžios Sovietų 
valdžia'įstojo į santaikos ir ne
puolimo politikos vėžes. Ji at
sisakė nuo buvusios caristinės 
valdžios ^imperialistinių preten- 

; zijų Persijoj, Chinijoj, Lenki; 
joj, Lietuvoj ir įvairiose kitose 
šalyse.

Sovietų ‘vyriausybė nebuvo 
pakviesta į Washingtono konfe
renciją, tai ji dalyvavo Genuos 
konferencijoj 1922 m. balandžio 
mėn.; pasirašė Rapallo sutartį 
su Vokietija 1922 m. gegužės 
18 d., ir tais pačiais metais su- 
šaukė nepuolimo konferencijon, 

| Maskvon, atstovus Pabaltės val- 
■ stybių. 1927 metais Ženevoj 

Sovietai pasiūlė visuotino nusi- 
įį ginklavimo planą, kurį atmetė 
j imperialistinės valstybės; ir 
I nors Kelloggo paktas tėra “dū

mų priedanga,” už kurios im-;
? perialistai rengiasi į naują ka- ___ _____ _______

rą, vis dėlto Sovietų valdžia bu- Ecuadoriuj, -katalikiški inkvi- 
vo viena iš pirmųjų pasirašyt 
tą paktą. Pagaliaus, jinai pa
darė nepuolimo sutartis su Per
sija, Afganistanu ir Turkija. 
Visai dar nesenai, paskutiniame 
posėdyje nusiginklavimo konfe
rencijos Ženevoje,? drg. Litvino
vas dar kartą parodė, kaip So-

litika.
Knyga parsiduoda už $2.25; 

ją galima gauti tiesiog iš Inter
national Publishers, 381 Fourth 
Ave., New York, taipgi ir ki
tose knygų krautuvėse.

WILKES-BARRE, PA.

j.

k

ir smųi 
patiektais Sovietų val-

r-®

“Laisvės” naudai piknikas 
įvyks 25 d. rugpjūčio, Valley 
View Darže, Inkerman, Pa. Į 
šį pikniką rengiasi visi kietųjų 
anglių darbininkai ir darbi
ninkės. štai vienas pavyzdys. 
Man teko būti miestelyje Mc
Adoo, Pa., tai draugai ir drau
gės sako : Mes “Laisvės” pik
nike būsime visi. Aš atsa
kiau: Gerai, draugai, jeigu jūs 
žadate būti “Laisvės” piknike, 
tai aš pagarsinsiu “Laisvėje.” 
Atsako drąsiai: Garsink, bū
sime “Laisvės” piknike kokie 
du busai.

Labai malonu girdėti taip 
draugus rengiantis į mūsų 
brangaus dienraščio pikniką. 
Turėtų visi darbininkai pasek
ti McAdoo draugus. ^Kiekvie
nas susipratęs darbininkas tu
rėtų būti “Laisvės” piknike. 
Kaip McAdoo draugai sako, 
būsime visi, tai ir kitų miestų 
darbininkai turi pasakyti, kad 
būsime visi.

McAdoo Buvęs.

$1.05 už Laiško Siuntimą
Baliūninis orlaivis Graf Zep

pelin iš Lakehurst stoties ren-1 
giasi kelionėn, laike kurios jis 
veš laiškus ir šiaip siuntinius 
į įvairius kitus Amerikos mie
stus. x Už laiško persiuntimą 
tuo orlaiviu reikės, mokėti 
$1.05, o už atvirutę 55 centus.

DARBININKŲ
KALENDORIUS
Rugpjūčio 2 d.
—Dominikonas Klementas 

nudūrė Francijos karalių In- 
driką III, 1589.

—Quito miesto kalėjime,

zitoriai žudė amerikiečius re
voliucionierius, 1818.

—Meksikos prezidentas Cal
les atmetė vyskupijos siūlomą 
propoziciją susitaikymui, 1926.

—Ilankovo darbininkai pa
skelbė generalį streiką, 1927.

Algos mokamos sulų 
tarties. Sutartys dai 
žodžiu ar raštu tarp d 
ninko ir darbdavio, < 
bu, kad asmuo, apsiim 
vienoki ar kitoki darb 
likti, aiškiai suprastų s« 
ties sąlygas. Kontr: 
padarytas žodžiu yra 1 
geras, kaip ir raštu.

Kuomet asmuo aps 
dirbti kitam, ypatingo 
mėsio turi Atkreipti j 
kiek jis gaus, kiek darb 

^rės atlikti, kiek laiko c 
ii’’ smulkmeningas sąb 
kurias jis turės išpildyti 
sai aiškiai turi suprasti 
kios jo teisės ir kas ats: 
jei jis tos sutarties ne: 
dys. Kur yra linija, ta 
noma, ji padaro sutaJ’t 
visus savo narius toj a 
toj vietoj?^.

Gali būt klausimas, ar 
kestis bus nuo šmotu a 

' tam tikra laika—menes: 
vaitę, dieną. Tas sutž 
būtinai turi būti pažyri 
Ne pro šalį prieš daran 
tartį pasitarti su advo 
ar tegalės pageltos drt 
joj (Legal Aid Society)

Kol darbas eina sek 
gai, jokių nesusipratimu 
iškyla, ir darbininkas ir 
kad legaliai dalykai 
menkniekis, 
susitinka su
mais ir nemalonumai! 
jau nori žinoti, ar jo ar 
pusėje yra teisybė. Gali 
ti klausimai del tinkam 
netinkamo darbo atlik 
del sulaužytų ar pražu 
įrankių, del laiko nutra 
nuo darbo ir del daugeli 
tų dalykų. Keletas iš 

. problemų yra:
£ Ar darbininkui reikė! 
f mokėti už Įrankius, kui 
* jis sulaužė?

Kiek laiko viena ir 
pusė turi duoti, norint 
tartį sulaužyti?

Kiek darbininkas gal: 
pildyti darbdavio Į šaky

Galutinų atsakymų į 
klausimus duoti negal 
Atsakymai daugiausia 
derės nuo sutarčių ii* vi

sidomėjimo. Štai dailininkas 
Režskis: jis išstatė puikų vals
čiaus tarybos pirmininkės por
tretą. Režskis—valstietis. Ma
žas būdamas jis pateko į Mas
kvą ir tarnavo kurjeriu ban
ke, o dabar, kaipo vienas iš 
talentingiausių augštosios me
no mokyklos mokinių, išsiųs
tas toliau lavintis į užsienius. 
Dailininkas Modarovas—smul
kiosios namų pramonės darbi
ninko sūnus—išstatė visą eilę 
revoliucijos veikėjų, portretų 
ir puikius paveikslus, vaizduo
jančius samojėdų tarybų suva
žiavimą, raudonarmietį savųjų 
tarpe, kaimiečių važiavimą 
šventės dieną iš kaimo į mies
tą ir kt. Kaimiečių gyvenimas 
vaizduojamas parodoje labai 
plačiai: čia ir vandentekio tie
simas kaime (Kotovas), ir at
skirų kaimiečių portretai, ir 
kolchozininkų darbai, ir kaimo 
turgus (Byčkovas), ir smulkio
sios namų pramonės kaimie
čių (Kustari) gyvenimas, ir 
šieno dorojimas, ir kaimiečiai 
partizanai, ir kt.

Jaunieji dailininkai stengia
si atvaizduoti tapyboje, skulp
tūroje ir net audiniuose kom- 
somolo darbus. Ypač įdomūs 
augštosios meno mokyklos stu
dentų darbai, kur išpieštos ka
reivinių sienos. Tai didinga 
tapyba, ryškiomis grynomis 
spalvomis ir puikiu piešiniu 
vaizduojanti visą raudonar
miečių gyvenimą: poilsį, ri- 

’ kiuotės pamokas, mūšį, arklių 
j maudymą ir kt. Ypatingai į- 
domus kaimietiškų audinių, 
šalikų, skepetaičių, staltiesių 
ir kilimų piešinių skyrius. Dai
lininkai pirmieji pradęjo kovo
ti su senaisiais ir nusibodusiais >vadas 

.. .. ... z audinių piešiniais. Vietoje Į n , ,,
Aig\ lietuvių socialistų parti- rauSvų gėlelių ir ruoželių ske- 

... į. tokia kai petaites—sidabriniai orlaivių
sparnai, pjovėjai ir pjovėjos 
tarp mašinų ir auksinių pėdų. 
Spalvos piešiniuose lengvos, ai
škios ir, palyginant su jomis, 
senieji piešiniai atrodo nublu
kę ir neįdomūs. Daug tų pie
šinių bus leista į tekstilės fab
rikus ir plačiau išnaudota pi- 

grupe, kurią giesiems perkeliams, satinui ir 
tenka girdėti, sudaro Norkus, voltui. Labai gražūs audiniai 

čiučelis (ypač .šilkai ir skepetaitės), darbininkams 
j nudažyti naujuoju ;

darbininku masių, u t.

raščiai) talpina jo autobiogra
fiją. Riebus apmokėjimas iš
anksto garantuotas.
šiuo tarpu labai įpykęs ant sa
vo buvusių vienamanių, kurie 
apleidžia Jo sektą. Jisai vadina 
juos dezertyrais, kuriems, be to, 
nervai yra visiškai pairę. Pa
ryžiaus trockininku laikraštėly 
jisai duoda straipsnį apie tūlus 
išdavikus (apie savo buvusius į 
draugus) o apie revoliuciją ji
sai rašo, kad ji “gali įvykti už 
šimto metų ar daugiau.” Jo o- 
balsis šiuo laiku yra sekamas: 
kantrybė, kantrybė ir dar sykį 
kantrybė... Tačiąus, jo buvu
sieji draugai jau nustojo kant
rybės ir grįžta atgal į partiją.

Drg. E. Jaroslavskis štai ką 
apie juos rašo Maskvos “Naša 
Gazeta”: “Buvusieji opozicio

nieriai Serebriakovas, Drobnis, 
i Preobraženskis, Radekas, Smil- 
|ga, Vračev, Dreicer ir daugelis 
j kitų—jau grįžta partijon, pri
pažinę savo klaidas ir partijos 
j teisingumą. Tiktai aklas gali 
nematyti, kokių laimėjimų daro 
partija socialistinio pertvarky-

Ir taip, Radeko, Smilgos, Pre- 
obraženskio ir kitų sapnas pa- 

Bet del to sapno, del 
savo įsivaizduoto kairumo jie 
labai ir labai daug užkenkė par
tijai. Kas liko su Trockiu? Iš 
žymesnių žmonių, rodosi, nie
kas, o šiaip jau visa trockinė 
organizacija, anot Radeko, tai 
mišinys menševistinių ir sindi- 

[kalistinių skarmalų, čia tai jis 
teisybę sako.

Drg. E. Jaroslavskis reko
menduoja buvusiems trockinin- 
kams, kad jie atmestų visas 
kompromisų formulas, kad jie 
drąsiai ir aiškiai pasakytų, jog 
visa jų frakcinė literatūra buvo 
apgaulė ir tik apgaulė. Jei eiti 
partijon, tai be jokių rezervaci
jų.

. 11 CK o * O I •

Trockis į sibaigė.

Bet ku<
nesusip

“lietuviu tautą.” 
prieš ką jie kariauja, 1 
prieš Lietuvos darbininkų ir I 
valstiečių išnaudotojus ir 
mulkintojus, fašistus, dvari
ninkus, fabrikantus, buožes, nedaleido. 
jų reikalų gynėjus, na, ir to-j 
kius darbininkų mulkinto
jus ir išnaudotojus, kaip 
“Draugo” juodvarni j a.

Pati Rusija (Sovietų^Są
junga) buvo pirmutine, pri
pažinusi Lietuvos nepriklau
somybę. Nūnai Sovietų Są
jungoj kiekvienam kampely, 
kur tik randasi lietuvių 
darbininkų 
steigiamos 
džiama jų 
ir knygos, 
gano redaktorius “nemato 
nes jis apjakęs neapykanta 
prieš darbininkus!

bandė pagelbėti
varguomenei, bet

Menševikų Agentai
Argentinoje '

Argentiniečių “Rytojus” 
(num. 27) praneša:

“Pasirodė nauji lapeliai, ku
riais agituoja už tveriamą'

bei valstiečių 
mokyklos, lei- 

kalba laikraščiai 
To marijonų or-

ją, kuri būsianti ‘tokia J 
Keleivis’ ar ‘Naujienos’ ir lei
sią tokį laikraštį.

“Patsai įgaliotas asmuo ir 
direktorius ir t .t.—A. žydelis, 
kaipo gerai pasižymėjęs streik
laužys kokainščikas, iš mergi
nų pinigų išviliotojas ir t. t.

“Manifeste tituluojasi kokia 
tai ‘iniciatorių’

Spjaudė, Spjaudė, 
o Dabar Laižo

Šiame mūs dienraščio nu
mery j skaitytojai ras (Sky
riuj '< “Iš Laikraščių”) 
straipsnelį “Revoliucijos 
Meno Paroda.” Kiekvienam 
patariam jį perskaityt. Jį iš
spausdino Lietuvos Krikš
čionių-Demokratų Partijos 
(kunigų ir buožių) organas 
“Rytas?’ Kaip matysite, 
ten viskas giriama, viskas 
didžiai įvertinama, kas tik 
buvo parodoj išstatyta. Vi
sur straipsnio* autoriui pui
ku, visur gražu. Bet tai re
voliucijos produktas! Tas 
Revoliucijos, kurią kunigai 
per virš 12-ką metų nieki
no, smala spjaudė; apie ku
rią jie melavo, dumdami 
akis savo pasekėja m s . 
Spjaudę, spjaudę, kunigai, 
tyčia ar netyčia, dabar ta
tai laižo!

Graibus, Daratėnas, < 
ir dar keli, čiučelis Lietuvoj 
buvo žvalgybos agentas ir^ už 
‘rimtą ’ išprovokavimą Berly
no ‘Balso,’ buvo susiderėjęs 
3,000 litų ir Mažeikių bulmist- 
ro vietą.”
Aferistas Norkus, provo

katorius čiučelis, streiklau- 
žis Žydelis—tveria ^partijų, 
kuri būsianti “tokia, kai 
“Keleivis” ar “Naujienos!”

“Keleivis” Apie
Smetonienės Komitetą

So. Bostono menševikų 
“Keleivis” (num. 31) pažy
mėjęs apie tai, kad Smeto-

galima būtų surasti puolimą 
taip greitą ir taip užbaigtą. Gi
lesnio susmukimo negalima sau 
ir įsivaizdinti.”

Be bendradarbiavimo kapita
listinėje spaudoje, be rašymo 
i savo autobiografijos (kuri, ži- 
Įnoma, bus labai rėksniška) 
Trockis gano dar savo aveles. 
Jų šiek tiek yra Vokietijoj (su
sispietę aplink “Volksville”) ir 
Suvarino grupė Francijoje. Kas* 
link šios pastarosios, tai seniau 
Trockis, kaipo labai “kairus” 
žmogus, prieš Suvariną kovojo. 
Dabar jau jis pareiškia noro su 
juo bendradarbiauti. Matomai, 
jisai nori suderinti visas opozi
cines grupeles. Dangstydama- 
sis kairiomis frazėmis, jisai su
tinka dirbti su pačiais dešiniai
siais elementais, bile tik suor
ganizuoti visus rėksnius prieš 
Kominterną. Vokietijos “Volk
sville” jisai, kaip drūtas, akėja 
savo buvusius šalininkus (Ra- 
deką, Piatakovą, Smilgą). Ta

isai laikraštukas yra pamazgų 
S1U į bala, kur buržuazija semia sau

Kelio Galas
Apie Trockį užsieniuose drg. 

Jaroslavskis (Pravda, 30 d. ge- 
guž.) rašo: “Trockis užsieniuo
se, tai naujas puslapis trocki
ninku istorijoj. Jisai, labai 
greitai pasirodė, kuomi esąs. 
Vargiai mūsų partijos istorijoj

i mo žygyje kaip tiktai del to, i 
(kad jos linija buvo ir yra tei
singa.”

Beveik kiekviename numery 
Maskvos laikraščių galima rasti 
pareiškimų buvusių trockinin- 
kų. Ypač didelio pasipiktinimo į 
jie rodo, kad jų buvęs lyderis 
pradėjo vesti savo sąskaitas su • 
Rusų ‘partija ir visu Kominter- 
nu kapitalistinėje spaudoje. Jie 
smerkia jį, jie sakosi nieko ben
dro neturėsią su trockininku 
platforma, jie kovosią su ja. 
Delei to drg. Jaroslavskis pa- 

j stebi: “Ne be svyravimų jie 
| grįžta atgal partijom Tūli iš 
Ijų iki logiško galo veda savo iš- 

;, kiti ne taip pastovūs.
Bet tas procesas, procesas opo
zicijos griuvimo, ne nuo vakar 
dienos ^prasidėjęs, vystosi nesu
laikomai. Visa, kas buvo ir 
yra bolševistinio trockinėj opo
zicijoj grįžta ir grįš partijom”

K. Radeko Laiškas
Radekas savo laiško, rašyta- j 

me Smilgai (19 d. gegužės 
metų) tarp kitko sako: “Troc- 

Ikio laiškas, adresuotas rusams 
;, yra begėdiškas 

aerografi- dokumentas... Opozicijos kad- 
kosbūdu, dulkintoju purkščiant jruose mes matėme Spalio revo- 

VartOdamas Hucijos g^pėjus. Tas sapnas 
jau pasibaigė. Mes dabar tu-

skystus dažus.
tik dvi tris grynas spalvas

Ištikro ji bus tokia! Nerei- Ivalstiečio Listopado kūriniai, 
kia nei sakyti, kad šitie ele
mentai nieko nelaimės ■ su 
savo partija, nes Argentinos 
lietuviai darbininkai plačiai 
žino apie tos rūšies šarla
tanus ir darbininkų apgavi
kus. p kurie dar tnežino, 
tai ųiūs draugų savaitraštis 
“Rytojus” painformuos.

dailininkas deda vieną spalvą J’esime dėti didžiausių pastan- 
ant kitos ir gauna daug puikių išgelbėjus del reyoliuci-
antspalvių.

Parodoje didelė salė paskir-» 
ta skulptūros darbams. Pui
ki skulptoriaus Merkulovo 
grupė iš gipso “Vado mirtis.” 
Ypatingai įdomūs skulptoriaus

Listopad—buvęs bernas, pas
kui kurpius—savo darbais 
greit išsiskyrė kaip talentin
giausias skulptorius, Dabar 
jis išsiųstas į užsienius.

DEL SUKNELĖS 
IŠĖJO Iš PROTO

ap.,KAMAJAI, Rokiškio 
—Birželio pabaigoje N. tar
naite Z. Aleksiejūte pradėjo 
sirgti proto liga. Ji buvo 
subrendusi mergina ir ma
tydama, kad visos mergai
tės turi gražių suknelių la
bai sielvartaudavo. Ji buvo 
tokia vargšė, kad vargais 
negalais per metus pirkda
vosi viena suknelę už 15 li- 

vapiokslių darbams.. Išstatytų- rij. Ji tarnavo pas savo de
jų kūrinių kokybės .ir kieky- dę.

IŠ LAIKRAŠČIU
Revoliucijos Meno Paroda
Kauno kunigų dienraštis 

“Rytas” (num. 154) rašo:
Maskvoje atidaryta revoliu

cijos dailininkų paroda. Be 
daugelio senųjų menininkų, 
parodoje didelis skyrius, pa
skirtas jaunųjų dailininkų sa-

jos geresnę opozicijos dalį. Tai 
yra skaudi ir sunki teisybė, bet 
ji geresnė, negu iliuzijos. Opo
zicija nebėra kairysis sparnas 
ir iš to reikia padaryti visas 
tinkamas išvadas.”

Tame pat laiške Radekas nu- 
vodč, kad metai-du atgal opozi
cija norėjo atkreipti savo veidą 
į partiją ir pasidaryti jos kai
riuoju sparnu. Bet pradžioje 
šių metų Trockis ir keli jo šali
ninkai sutvėrė visiškai savysto- 
vę slaptą organizaciją, kuri sa- 
vo teziuose paskelbė, kad dabar
tinė Sovietų valdžia yra šeide-! 
maninė valdžia, kad tai yra blo-; 
kas “reakcinių darbininkų ir 
smulkiosios - sodžiaus buržuazi
jos.”

Radekui visa tai išrodo netei-

informacijų, kuomet jai reikia 
kovoti prieš komunistų partiją 
ir Kominterna.

Kokios gi pas Trockį per
spektyvos? Kuomet jisai siū
lo savo šalininkams tik kantry
bę ir kantrybę, kuomet jisai 
sako, kad revoliucija įvyks už 
kokio šimto metų ar dar vėliaus, 
kuomet dabartinėj gadynėj ji
sai nieko /daugiau nemato tik 
reakciją ir vien reakciją, kuo
met Sovietų Sąjunga jam išro
do šeidemanų valdoma šalis— 
tai juk aišku, kad jokių per
spektyvų jisai neturi. Liekasi 
tik aš ir taškas! Kol kas, dar 
jį buržuazija reklamuoja, mat, 

! šiokia tokia šviežiena. O kaip 
išspaus, ko jai reikia, tai nu
mes į patvorį.

PATERSON, N. J

Nepraleiskite Progos

___ _______  ___ Visi vietos ir apielinkių Mė
singa ir melaginga. Dabar jau i tuviai, nepraleiskite progos, 
jisai mato, kad partija veda aš-■ Atsiminkite, kad 4 d. rugpjū- 
trią kovą su smulkburžuaziniais j čio įvyksta A. L. D. L. D. 84 
elementais ir veda tą kovą už'kuopos ir II Apskričio išvažia- 
diktatūrą ir socializmą. Jisai i vimas Višniausko ūkėje, High 
jau sutinka su tuo, kad geri-i Mt. Road, North Haledon, N. 
nant darbininkų būklę, reikia!J. Išvažiavime dalyvaus Lais- 
rūpinties kelti darbo našumas, j vės Choras iš Paterson o. Bus 
štai kodėl jisai pareiškia, kad' prakalbų, kalbės “Laisvės” re- 
opozicijcs sapnams atėjo galas. | daktorius V. Tauras. Bus daug 
“Bendrai imant, aš nesu mylė-i įvairių žaidimų, 
toj as trockinės filosofijos.” Ji-į visos dalyvaukite, 
sai jau nesutinka Su Trockio ! vai- ryto.

Todėl visi ir 
Pradžia 10

Narys.

kimu darbininkas už i 
kiu sulaužvma atsako, 
atsitikimuose, jei dar 

į vys, išanksto nepranešę 
tye priežasties atleidžia 
bininką, jis turi užmc 

"Visą laiką, kuriam darbi 
kas buvo samdomas, 
abplnai. iei darbininkas 
leidžia išanksto nepram 
negauna pilnos algos ir 
kuriuose atsitikimuose 
negauti užmokesčio uz 
dirbtąjį laiką.

Iš to matoma, kaip s 
bu suprasti sutarties s 
gas pradžioje darbo.

Dabar prieinama 
klausimo, ka daryti, jei 
gos neišmokamos. Jei 
priežastimi yra darbiniu 
tai sunku ką padaryti, 
jei samdytojo (darbia1 
k^»Jte, tam keletą iše 
galima rasti. Pirmini 
eiti pas darbdavį ir re 
Jauti mokesties. Jei neiš 
karna, sužinoti del ko. E 
gelis darbininku taip jau 
kad toksai kebas yra p; 
minantis ir varginantis, 
su pagelba teismu b 
daugiau vargo, išlaidu 
laiko gaišinimo.

Atsitikime, jei pirmi: 
keliu nieko neatsiekta, 
kestis negauta, tuomet 
kia žiūrėti, ką sako

- Mausimu valstybes ist; 
K tymai. Nekurtose vaistu
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ROCKIO DARBO SUTARTYS Gera progai gos kasų įstatymo pakeitimo, būdu jiems pasisekė kai kur 
-|lštikrųjų, tai tik darbininkams ir darbininkams apsukt gal- 

' vas. Prieš tai turi būt veda-

o

Trockio

ią vadina 
ais.” 1><1-

oliau, ne-
.o laiško

smar-

us prie 
tuo, kad 

>■ t ♦

pa-

11 ūmo 
<enkė par
lekiu? Iš 
Klosi, nie- 
i trockine 
adeko, tai

Jie

Įavskis reko- 
,ns trockinin- 
i1 mestų visas 
u|as, kad jie 
pasakytų, jog 
teratūra buvo 

• aule. Jei eiti 
U u rezervaci-

:’»o d. ge- 
užsieniuo- 
is trock i-

titijos istorijoj 
na>ti puolimą

galima

rašymo
(kuri, ži-

•ra \
sa\o aveles 

>kietijoj (su 
.•Iksville”) ii

rbiaut 
orinti

•'laiicijoje. Kas- 
>ios, tai seniau 
labai “kairus” 
i variną kovojo. 

;kia noro su 
Matomai, 

\ isas opozi-
k Dangstydama- 
frazėmis, jisai su

ki pačiais dešiniai- 
lis, bile tik šuor
us rėksnius prieš 

V okietijos olk- 
kaip drūtas, akėja 
h šalininkus (Ra
ką, Smilgą). Ta
kas yra pamazgų 
ržuazija semia sau 
kuomet jai reikia 
komunistų partiją

pas Trockį per- 
Kuomet jisai siū- 
nkams tik kantry- 
Lbę, kuomet jisai 
koliucija įvyks už 
betų ar dar vėliaus, 
Minėj gadynėj ji- 
ugiau nemato tik 
ien reakciją, kuo- 
Są junga jam išro- 
i valdoma šalis— 
j, kad jokių per- 
i neturi. Liekasi 
as! Kol kas, dar 

reklamuoja, mat, 
iviežiena. O kaip 
ai reikia, tai nu-

SON, N. J
iskite Progos

ir apielinkių lie- 
aleiskite progos, 
kad 4 d. rugpjū- 
V L. I). L. D. 84 
Apskričio išvažia- 
usko ūkėje, High 
orth Haledon, N. 
ne dalyvaus Lais- 
; Patersono. Bus 
Įbes “Laisvės” re- 
Tauras. Bus daug 
nų. Todėl visi ir 
ikite. Pradžia 10

Narys.

Algos mokamos sulig su- i se įstatymais neatsilyginu- 
tarties. Sutartys daroma'šieji yra baudžiami, Į 
žodžiu ar raštu tarp darbi-! kad New Yorko valstijoj, 
ninko ir darbdavio. P 
bu, kad asmuo, apsiimantis; Komisionieri 
vienokį ar kitokį darbą at-i.......... ...
likti, aiškiai suprastų šutai*- kiekvienoj 
ties sąlygas. Kontraktas yra kitokios, todėl prieš da-: 
padarytas žodžiu yra lygiai rant kokį nors žingsnį 
geras, kaip ir raštu. , pačiam ar advokatui

. Kuomet asmuo apsiima galės 
dirbti kitam, ypatingo dė
mesio turi atkreipti į tai, 
kiek jis gaus, kiek darbo tu
rės atlikti, kiek laiko dirbs, 
fir smulkmeningas sąlygas, 
kurias jis turės išpildyti. Ji
sai aiškiai turi suprasti, ko
kios jo teisės ir kas atsitiks, 
jei jis tos sutarties neišpil- 
dys. Kur yra unija, tai, ži
noma, ji padaro sutartį už 
visus savo narius toj ar ki
toj vietoj.

Gali būt klausimas, ar mo
kestis bus nuo šmotų ai už i žaislais visuomet palinksmina tą. Voldemaras sutiko priim
tam tikrą laiką—mėnesį, sa- publiką, tai reikia tikėtis, kadįti domėn socialdemokratų pa- 
vaitę, dieną.

Sutartys daroma'šieji yra baudžiami, kaip

Įžanga <pl.5O.
'smagiai laiką praleisti, tik ne
I prasnauskite
nusipirkite.

Piknikas prasidės 4 vai. die- pakeist ligos kasų įstatymą ir 
na. ' Rengėjai.

Svar-Į Kitose gi valstybėse Darbo; 
lams pavesta i

I šie dalykai spręsti. Beveiki

pranešė, kad Jungtinės Val
stijos sušauks konferenciją 
penkių imperialistinių šalių 
laivynų “apribavimo” klau
simu. Konferencija bus su
šaukta pradžioj 1930 metų.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraitj 
“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 brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; I*usei-------
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

tuojaus tikietus akių dūmimas. Jei fašistų vas. Prieš tai turi būt veda- 
valdžia tuo tarpu ir atsisakė'ma kuo griežčiausia kova. Tu

ri būt aiškinami darbininkams 
fašistų valdžios tikslai. Turi 
būt aiškinama darbininkams, 
kad didelės ligos kasos gali i 
būt geriausiai išnaudotos dar-i 
bininkų kovai, kad tik darbi
ninkų klasės priešai stengiasi 
jas skaldyt. Ir pati gydymo 
pagelba, žinoma, geriau gali Į 
būt pastatyta difklėj kasoj.

Reikia įtempt visas jėgas 
ir sukelt darbininkuose pro
testus prieš ligos kasų skaldy
mą. Jei to nepasiseks dabar 
pasiekti, tai tuoj atsiras ir ka
talikiškos, ir lietuviškos, ir žy
diškos, ir lenkiškos, ir kitokios 
kasos, o tai dar labiau jas 
susilpnins visais atžvilgiais- 

“Balsas”

KOft.ESPUNDENCJJOS
IŠ LIETUVOS

ar S.-D. 
ir le-I 

draugijai,'< 
pažiūrėti į valstybės 

įstatymus.

visai jas fašizuot, atiduot i fa
šistu valdininkų rankas, ir su
smulkinti jas, tai tik todėl, 
kad tą patį tikisi padaryt su 
socialdemokratų pagelba. Už
tat darbininkai turi nenuilsta
mai kovoti prieš ligos kasų pa- 

■ vedimą /fašistams valdinin- 
I kamsy prieš kasų smulkinimą 
j ir prieš fašistų valdžios taikl

PLATINKITE “LAISVĘ”

CASTON ROPSEVICH
Atvirai Bendradarbiau 
su Fašistų Valdžia 

apie vidaus! įlinkus socialdemokratus, 
sumany- ----------

įstaty- Jau Skaldo Ligos Kasas 
id | “Vyriausybės žinios” gegu- 
1- j žės 6 d. atspausdino “Ligos 
’•'į kasų Įstatymo pakeitimą.” Juo 
ln cimm.t, Įstatymas neliečia “tų 

ištaigi] ir Įmonių darbininkų 
nukreiptus prieš Į jr tarnautojų, kurie ligi ligos 
lasę, o tik lan-!]<asl) įvedimo jau buvo aprū-

> reikalų mi- įpinti ligoje.” Tuo būdu iš li- 
. jnisterį ir ministerių pirminiu- j o-os kasų Įstatymo išskiriami 
i ką ir derasi su .jais. “Fašis-ltų įstaigų darbininkai ir tar

nam. (ji rašė, kad | nauto.iai, kur jau prieš ligos 
; kasų delegacija j įvedimą buvo teikiaima

Mes jau rašėm 
kalų ministerijos

, mą pakeist ligos kasų
'ma. Rašėme taip pr
(labartiniai ligos kasų vai-j žės 6 

1 dytojai, social-demokratai, i"
Į visa jų partija visiškai neveda j einant 
’ kovos prieš tuos pakeitimus

4 d. rugpjūčio Vilijos Cho- | neabejotinai 
linksmąj darbininkų 
lietuvių i džioja pas vidaus 

už Lakewood ežero.
kai girdėti, tą dieną1 ką ir derasi 

rengia-Tu Aidas” i 
ma, todėl kviečiame visuomenę Į Kauno ligos

*  • . _ _ _ . •    i ......

WAThKBURY, CONN.
ras rengia smagų ir 
išvažiavimą-pikniką, 
darže, i 
Kadangi 
apielinkėse nieko net

Amerika šauks Laivų 
Kiaušiniu Konferenciją

atsilankyti i mūsų 
' pikniką.

Vilijos Choras dainelėmis ir i 
žaislais visuomet palinksmina tą.

j rengiamą j prašė Voldemaro leisti jai pa-i darbininkams šiokia tokia me-i 
čiai .padaryti savo pasiūlymus Ricinos pagelba. Tokių Įstai-1 

lainelėmis ir ir pristatyti pakeitimo projek- ^rų jp įmonių buvo nemaža-

Tas sutartyjįir savo parengime 
būtinai turi būti pažymėta. Tu padaryti. Apart to, turiu
Ne pro šalį prieš darant su- Į]asakyti, kad dabar jau ga- 
tartį pasitarti su advokatu! į 

var legalės pagelbos draugi-1 piknikus 
joj (Legal Aid Society).

Kol darbas eina sėkmin
gai, jokių nesusipratimų ne- kyt.1 i rengiamą pikniką 
iškyla, ir darbininkas mano, lėsime ?err”’,r 
kad legaliai dalykai via. praleisti, o podraug paremsito 
menkniekis. Bet kuomet j Vilijos Chorą, 
susitinka su nesusiprati
mais ir nemalonumais, jis 
jau nori žinoti, ar jo ar kito 
pusėje yra teisybė. Gali kil
ti klausimai del tinkamo ar
netinkamo darbo atlikimo, ežero, kur būna piknikai. Ten 
del sulaužytų ar pražudytų iau ištikro bu 
įrankių, del laiko nutraukto ite. valgyt šokt it 
nuo darbo ir del daugelio ki- > 
tų dalykų. Keletas iš šių 

; problemų yra:

nepavydėsIgeidavimus ir pasižadėjo ne
keisti ligos kasos įstatymo ne
susitaręs su ligos kasų atsto
vais socialdemokratais. Volde
maras išreiškęs pasitenkinimo 
Kauno ligos kasos veikimu.

Dabar jau ir “Lietuvos ži
nios” ir “Socialdemokratas” 
džiaugsmingai skelbia, kad 

rėsime gerą muziką, '••alėsite ministerių kabinetas atmetęs 
gerai trepsėti, linksmai laiką pakeitimo

lima piknikus rengti su šokiais 
j (tūla laiką buvo uždrausta 

; rengti su šokiais). 
‘Todėl kviečiame visus, ku
riems leis aplinkybės, atsilan- 

Tu-

Lietuviu darbininkišku drau
gijų komisija rengia draugiš
ka vakariene arba naktini 
pikniką kambarin naudai, 3 

Id. rugpjūčio, už Lakewood

> sumanymu, kaipo 
skubomis parengtą. .“Lietuvos 
žinios” praneša, kad dabar 
naujo Įstatymo proiekta pasi
ėmę parūpint pačios Kauno

i

smagu—gausi- 
r šiaip links- 

/ mintis ant tvro lauko. Todėl 
Iturintieii norą ten dalyvauti. 
I isi iryk i te t' k i e tus 
j komisija žinotu,

Ar darbininkui reikės už-'daryti. Tikintus 
PAūkėti už įrankius, kuriuos ,nns kambariu 

j'is sulaužė? Krasn.itską
Kiek laiko viena ir kitai 

pusė turi duoti, norint, su-i 
tartį sulaužyti?

Kiek darbininkas gali ne
pildyti darbdavio įsakymų?

Galutinų atsakymų į tuos 
klausimus duoti negalima. 
Atsakymai daugiausia pri
derės nuo sutarčių ir vietos 
aplinkybių. Daugely atsiti
kimų darbininkas už įran
kių sulaužymą atsako. Bet 
atsitikimuose, jei darbda
vys, išanksto nepranešęs ar 

priežasties atleidžia dar
bininką, jis turi užmokėti 

^visą laiką, kuriam darbinin
kas buvo samdomas. Ir 
ahplnai. iei darbininkas ap
leidžia išanksto nepranešęs, 
negauna pilnos algos ir kai 
kuriuose atsitikimuose gali 
negauti užmokesčio už iš
dirbtąjį laiką. j

Iš to matoma, kaip svar
bu suprasti sutarties sąly
gas pradžioje darbo.

Dabar prieinama prie 
klausimo, ka daiyti, jei al- 
pos neišmokamos. Jei to 
priežastimi yra darbininkas, 
tai sunku ką padaryti. Bet 
jei samdytojo (darbdavio) j 
kalte, tam kele\a išeičių 
galima rasti. Pirmiausia 
eiti pas darbdavį ir reika-1 
Jauti mokesties. Jei neišmo
kama. sužinoti del ko. Dau
gelis darbininkų taip jaučia, 
kad toksai kelias yra paže
minantis ir varginantis. Bet 
su pagelba teismu būna 
daugiau vargo, išlaidų ir 
laiko gaišinimo.

Atsitikime, jei pirmuoju 
keliu nieko neatsiekta, mo
kestis negauta, tuomet rei
kia žiūrėti, ką sako tuo 
’Klausimu valstybės įstatV- 
tymai. Nekuriose valstybė-

iškalno. kad 
kiek valgiu

komisiią—V. 
J. Tamošaitį.

nauja įst. proiekta turi būt į- 
traukta invalidu ir nelaimin
gais atsitikimais draudimas.

Taigi, socialdemokratai vi
sai atvirai iau bendradarbiau
ja su fašistų valdžia. Fašis
tu valdžia visiškai pasitiki 
iais. kad iie mokūs vykdvti 
fašistu sumanymus ii' kovot su 
kairiaisiais darbininkais. So
cialdemokratai dabar įkalbi
nėta darbininkams. . esą, iie 
sulaikę fašistų valdžią nuo li-

pli

O

o

o

o.

T

"o'

O

o

O

O

o

Washington. — Trečiadie
nį valstybės departmentas

GERAI PATAIKOT

KUN. M. X. MOCKUS
Jos gali dabar išsiskirt iš ben
dros ligos kasos. Tuo naudo
jasi jstaigu ir įmonių savinin-

iš bendros li- 
valdybos l 

tarnau-i 
Kauno 
tarnai- 
m i esto

vyzdžiui. Kaune jau yra žinių 
apie Jšskyrima 
gos kasos gelžkelių 
ir gelžkelių dirbtuves 
toju ir darbininkų, 
elektros stoties, Zitos 
čiu draugijos. Kauno
valdybos neetatiniu tarnauto
ju. Veikiausia, atsiras ir dau
giau tokių ištaigų ir Įmonių.

Kaip i tai turi žiūrėti dar
bininkai? Turi kuo griežčiau
siai prieš tą kovoti. Samdyto
jai ir fašistu valdžia nori, kad 
darbininkai neturėtu vienos

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. 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 ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N

Bell Phone, Poplar 7545

Pagarsėjęs laisvamintis kal
bėtojas, pabaigoje rugsėjo mė
nesio, pradės keliauti su pra- 

didolės kasos, apimančios visu i kalbomis per sekančias valsti- 
darbo šakų darbininkus, o kad j^s:

i daugelį Da.,
Tuomet jiems Wis. 

vių 
parsikviesti Mockų pas 
su prakalbomis, tegul atsišau
kia tuojaus pasitarimui. Ad
resas susirašymui sekantis:

Mr. M. X. Mockus, 
49 Buttonwood St-, Dorchester,

Mass.

iie būtu suskaldvti 
nedideliu kasu.
bus lengviau laikvti ias savo 
rankose. Todėl visokiais bū
dais iie veda agitaciją, kad su-j 
skaldvii I’°'os kasas. Jie net 
žada atskirose kasose suma
žinti darbininku inašas, o na- 
tvs daugiau mokėti, gemsnij 
gydymą suteikti ir it. . Tuo i

Mass., N. Y., N. J., Md., 
Ohio, Mich., Ind., Ill. ir

Iš minėtų valstijų lietu- 
organizacijos, norinčios 

save

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

I Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
į užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokij 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 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
į Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

i miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne irzkituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar

bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
idausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 
I Taip pat progresyviŠkas lietuvis, 
■ užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
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

I biznyje negalima apsieiti!
j Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
, gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
[ ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 

Į kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
I draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik nakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 

į rantuojami. Cigarus pasiunČiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daurr ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

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 už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.
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oPIKNIKAS SU GRAŽIU KONCERTU
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄ JUNGOS II APSKRIČIO 8 CHORAI

Nedėlioj, Rugpjūčio (August) 4,1929
''ZMS23

MAPLE PARKE, LAWRENCE-METHUEN, MASS.
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Programos pradžia 
5 vai. po pietų 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

lllllllWllil!!lllllllllllli:illllili:illNli!IW

Pikniko pradžia
10 vai. ryte
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LIETUVIS GRABORIUS i

PROGRAMOJ DALYVAUS 8 CHORAI Iš ŠIŲ MIESTŲ 
Montello, Worcester, Hudson, Norwood, South Boston, 

Lynn, Haverhill, ir Lawrence
Programą užbaigs visi astuoni chorai—tai bus choras iš 

apie 400 balsų. Tą milžinišką chorą vadovaus 
Edw. J. Sugar.

ir sporto: loš volley ball merginų grupės Montello 
su Norwood, vaikinų—Worcester su Montello.

Bus

IIOIIPIHOlHEIIIPIHOlHOlllPIIIGIHDIIIOIIIDIIIŪIIIBHIOIIIBIIIDIIIOItlPIlIDIIIBIIIBII

Taipgi bus ir muzika, kuri grieš šokiams. Bus imami 
paveikslai: pirmiausia vien choristų, o paskui bus ima
mas paveikslas visos publikos. Fotografistas yra pilnai 
prisirengęs. Todėl kviečiame lietuvių visuomenę skait
lingai atsilankyti ir smagiai laiką praleisti su dailės 
mylėtojais.

o

o

o

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už

13

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRAB0R1US

O

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ „

162 BROADWAY '
Residencija:

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

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių lignji 
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 ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

o

’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.
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Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR N U MA

LIAVOJ U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
mii nuo 9 :S0 iki 6 vai. po piety

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas LAISVI

įspūdžiai Iš Kelionės Į Sovietu Sąjungą
----- . ..r.................................... b. K. STANKEVIČIUS----------- --- ---------------------- -----------

(Tąsa)
17 Gegužės

Nepaprastas bildesis ir laivo drebėjimas 
išžadino iš miego. Pabudęs, klausaus, kad 
supratus, kas čia daros. Tuojaus supratau, 
kad tai leidžiamas inkaras. Pažiūrėjęs į 
laikrodį, pamačiau, kad dar tik 2:30 vai. 
ryto. Atsikėliau, apsiprausiau, apsiren
giau ir išėjau viršun. Pasirodo, kad ne aš 
vienas negalėjau miegot, bet daugelis jau 
senai tėmija iškrovimo darbą.

Mūsų laivas jau stuvėjo Havrės prie
plaukoj, Franci jo j. Ant kiek galima buvo 
įžiūrėt, tai gana didelė prieplauka ir visur 
pilna įvairių laivų. Tėmijant iškrovimą, 
mane labai nustebino, kad mūsų laive bu
vo tiek daug automobilių, kurie p.riklauso 
pasažieriams, žinoma, daugiausia pirmai 
klasei. Tyčiomis bandžiau skaitliuot. Bė- 
gyj pusės valandos nuleido ant platformos 
nuo laivo 78, o iškrovimas ėjo apie 3 valan
das.

Tuojaus buvome pašaukti pusryčių val
gyt. Potam paruošėm savo mantą ir lau
kėm nerimaudami paliepimo apleist laivą. 
Apie 9 vai. mus išleido ant sausumos. Rei
kia pasakyt, kad čia jau jokios tvarkos ne
buvo. Pasažierių daug, važiuoja jie į įvai
rias šalis. Agentai, kurie pastatyti tatai 
prižiūrėt, patys susimaišė ir tuos žmones 
varinėjo iš vienos vietos į kitąj O su čemo
danais kilnotis iš vietos į vietą dalykas ne 
taip jau lengvas. Pagaliaus kompanija ma
tomai tik vieną autobusą teturi, tai kol 
tuos žmones į vadinamus viešbučius suvežė, 
tai jau buvo arti pietų. Atvažiavus į “kote
lį,” čia vėl didžiausia betvarkė. Iš vietos 
į vietą vedžioja, kambarių trūksta, sutal- 
pint negali. Nekurie iš lenkų barasi, įsi
karščiavę net pu to jas. Mat, nekurie iš jų 
atvažiavę II klasėj, tačiaus “hotely” visi 
kambariai vienodi. Neužilgo gavome pie
tus, tačiaus iš atvažiavusių mažai kas galė
jo valgyt, nes pietūs buvo toki, kad ne tik 
jokio apetito nepridavė, bet ir turint ge
rinusį apetitą, pažiūrėjus į pietus, jo ne
tenki. Sėdint už stalo, pastebėjau, kad yra 
nemažai emigrantų-europiečių, kurie mato
mai keliauja j Ameriką. Po piet priėjau 
prie būrio, kad sužinojus, iš kur jie yra ir 
kur jie keliauja. Tik prisiartinau, prieina 
prie manęs jaunas vyrukas ir užkalbina 
mane rusiškai, klausdamas, kur aš važiuo
ju? Aš atsakiau, kad į Sovietų Sąjungą, 
ir užklausiau jo, iš kur jis žino, kad aš kal
bu rusiškai? Sako, aš girdėjau, kuomet 
jūs kalbėjotės su kompanijos agentu. Iš 
pasikalbėjimo su juo aš sužinojau, kad di
džiuma emigrantų iš Lenkijos. Važiuoja į 
Braziliją, Argentiną, Kubą ir Kanadą. Ke
lionė jų labai sunki, maitina blogai, apsiei
na su jais nemandagiai, ant laivų sodina, 
kada tik kompanija nori ir ant pigiausių 
laivų. Pasakoja, kad Lenkijoj darbininkai 
tiesiog badauja. Dirbtuvės viena po kitai 
užsidaro, kitokių darbų nėra. Valdžia už
dėjo pašėlusias taksas ant kiekvieno ma
žiausio dalykėlio. Išmokėt retai kas išgali, 
padėjimas susidaro tokis, kad didžiuma tik 
ir svajoja apie pabėgimą kokiu nors būdu 
iš savo “ojčiznos.”

Atsiskyriau su tuo emigrantu, nors skir
tis nelabai norėjos, nes dar norėjau daug 
ko sužinot apie darbininkų judėjimą Lenki
joj. Bet mano draugai ir draugės pradėjo 
jau nerimaut manęs belaukdami, nes bu
vom susitarę po piet eit apžiūrėt miestą.

Pirmiausia užėjau į informacijos biurą,\ 
šio to pasiteiraut apie miestą. Sužinojau, 
kad miestas turi 215,000 gyventojų. Svar
biausia industrija tai prieplauka? Tiesa, 
apėję suradome, kad prieplaukos įtaisytos 
milžiniškos ir veik po visą miestą iškasti 
kanalai, kur didesnius laivus įtraukia ma
žesni laivai.

Pats miestas nei šio nei to. Atrodo lyg 
apleistas. Gatvės vienos siauros, kitos pla
čios. Naujų namų nesimato. Gatvėse ma
tyt daug apskurusių darbininkų, ir kadan
gi šiandien dirbama diena, tai spėjame, 
kad tai bedarbiai. Pasižiūrėję į krautuves, 
suradome, kad prekių kainos tos pačios, 
kai ir Amerikoj. Judėjimas gatvėse labai 
skiriasi nuo Jungtinių Valstijų judėjimo. 
Gatves šluoja daugiausia moterys. Ant 
gatvekarių dirba taip pat daugiausia mote
rys ir seni vyrai; jaunų nematyt. Gatveka- 
riai labai maži, visi tik ant keturių ratų. 
Pasažieriniai automobiliai maži ir jų ne
daug. Didelių trekų labai retenybė. Sun
kius daiktus daugiausia veža arkliais. Po 
vieną įkinkytą į dviratį vežimą, prikrauna 
labai daug ir net gaila žiūrėt, kaip tie ark
liai kamuojas. Kas čia daugiausia metas 
į akis, tai viešpatavimas dviračių (baisi- 
kelių), kaip darbininkai, taip ir įvairūs “či- 
novninkai,” patarnautojai, policmanai ir ki
ti tik ir šnairuoja po visas gatves ir jiems 
niekas nekenkia, nes automobilių mažai, o 
su arkliais važinėja išlengvo. Parėjus į bu
tą, užkalbinau lenkus, kaip jiems atrodo 
Franci jo j?

(Tąsa bus)

Kai Nauja Viltis Sušvinta
Žiema. Šaltis keturiasdešimtį rodo.

Žiemužė sukaustė ir mūsų audringąją 
buitį... i

Mes ilgimės Laisvės,—galvot nenus’bodo, I 
Kaip kenčiančių brolių dejones išguiti!

I
Nebojam, kad buožės mums kelią pastoja,

Kad šaltis kutena net snieginis kaulų,
Kad vėjai įdegusius skruostus kapoja,— 

Mes žengiam pasveikinti Laisvąją Saulę!

Ei, vėjau, tu atlapas purtyk sermėgų,—
Į mūsų skausmų užliuliuotą krūtinę 

Įkvėpki troškimą su pergale bėgti
Į bendrą mūs klasei raudoną gimtinę!

Ne amžiais laukai juk pusnim’ bus 
pridengti,

Ne amžiais mums debesys saulę užstos...
Stulpams kapitalo spąstai jau pri

rengti,—
Ne amžiais ant sprando juodi žalčiai jos!...

' Ant. Pūslys.

Nakties Klajonėj
Ilgėsis, kaip pavergtam arui žydras aukštis, 

Svaigin’ krūtinę ir nerimu supa. . .
Delko klajoju sutemų takais?

O siela veržiasi padangėn, lygiai paukštis!

žingsniuoju aplankyt tyloj paskendusiųjų plotų...
Melų granitais prispaustoj krūtinėj—
Liepsnojančią išsaugojęs dar širdį,

Einu aš meilės laukiamos ieškotų—
Krauju nudegint žemiškų ledynų!

Naktis. Mėnulis mąsto šiurpią savo dūmą. . .
Akyse žaidžia spalvos ir šešėliai nykūs,—-

Rausvi žibintai raižioja nakties glūdumą.

Iš sutemos vėjuotos juodvarniai atskrido...
—Pažvelkite pirmyn, žyniai karčios nedalios:
Ar nematysit mano ilgesio ribų?

Ar jūs nerasit, kur žiedai mani pražydo?
Ar nenujausit, kur audra raudona kelias?...

Ant. Pūslys.

Wilkes Barre, Pb.
Aido Choro draugiškas iŠ-! 

važiavimas įvyko liepos 21 d.,! 
Sylvan Lake. Beveik visi cho-! 
ristai dalyvavo. Choristai ir Į 
kiti draugai, kurie turėjo au-i 
tomobilius, nuvežė choristus 
pas ežerą pasilinksmint. Die-! 
na buvo labai graži ir cho
ristai visi linksmi, dėlto ir iš- i 
važiavimas buvo linksmas. Nu-i 
važiavę pas ežerą, vieni ėjo 
maudytis, kiti važinėjo laive- 
Tidis. Kaip gerai išalko, tai 
visi choristai susiėjo po me
džiais prie užkandžių, kurių 
netrūko. Taip ir praleidome 

Bet vakare choristai

— .11 Ar..n—į.

pradėjo linksmintis—dainuoti; 
ir žaisti iki vėlai vakaro. Aš j 
nemanau, kad choristai pyktų,■ 
kad dar nors vieną tokį išva
žiavimą padarytų.

Aido Choras jau turėjo ke
letą draugiškų išvažiavimų, 
bet dabar rengia pikniką ant 
Radzvilos ūkės rugpjūčio f4 
dieną. Visiems žinoma, kaip 
choras rengia pikniką, tai ir 
prirengia gerą programą, bū
na visokių žaislų. Tat, drau
gai, nepatingėkite < atsilankyti 
į choro - pikniką,; nes choristai 
irgi netingi į7jūsų parengimus 
atsilankyti. Aido . Choras re
mia visas organizacijas ir .vi
sur dalyvauja, kur užkviesti, 
tai nereikėtų pamiršti' ir'i.cho-

ro pikniką, atsilankyti ir rem
ti jį, kad choras galėtų gerai 
gyvuoti.

Taipgi patarčiau, kurie no
ri prisirašyti prie choro, lai at
eina ketvergo vakare, nes pra
dėsim jau mokintis operetę ir 
reiks dainuot “Laisvės” pikni
ke. Tai jeigu norite, kad Wil
kes-Barre choras gerai sudai
nuotų, prisidėkite ir padaryki
te gerą chorą, o ypatingai vy
rai turėtų prie choro priklau
syti- . ;
į. Pamokas laikome kiekvieno 

ketyergo vakarą, 7:30 yalan: 
dą,.139 S. Main St., viršuj Or-, 
pheum Teatro. :

Koresp. D. Zdaniūtė.diėną.

Visiems Kietųjų Anglių Apie- 
linkės Organizacijų Nariams 
ir “Laisvės” Skaitytojams

A. K. P. Lietuvių Frakcijos 
kietųjų anglių distrikto komi
tetas nutarė, kad 15 d. rug
pjūčio “Laisvės” numeris būtų 
pašvęstas kietųjų anglių apie- 
linkės lietuvių darbininkų rei
kalams. Tas “Laisvės” nume
ris turi būti tūkstančiais išpla
tintas tą dieną tarpe lietuvių 
katalikų darbininkų, kurie tą 
dieną suvažiuos į kunigų pa
rengtus piknikus. Tai bus ge
riausia proga pasiekti lietuvį 
kataliką darbininką su darbi
ninkišką mūsų literatūra ir 
darbininkiška apšvieta. Bet 
kad tas numeris būtų patrau
kiantis skaitytojo akiai, tai nu
tarta, kad iš visų kolonijų visi, 
kas tik gali rašyti, parašytų,' 
kas jų kolonijoj yra tokio dar
bininkams žingeidaus.

Rašykite apie darbus, be
darbę, kaip sunkūs yra dar
bai, kaip kompanijos suka 
mainierių užmokestį, kokie bo
sai žiaurūs, kaip senos unijos 
viršininkai eina ranka rankon 
su kompanijomis prieš darbi
ninkus. Taip pat ir iš lietu
vių judėjimo, kaip tai: apie 
draugijas, Susivienijimo reak-. 
cionierių darbus, ypatingai; 
apie Shenandoah kuopą ir ki-i 
tas ir tt. Būtų gerai, kad pa-' 
rašytų ir apie kunigų lupikiš-■ 
kus pasielgimus su parapijo-i 
nais. Viską rašykite, kas tik! 
yra žingeidaus.

Raštus turite pasiųsti ne vė
liaus 8 d. rugpjūčio (August), 
propagandos ir literatūros di
rektoriaus vardu : J. Surdokas, 
224 Lee Park Ave., Wilkes- 
Barre, Pa.

Jei bus daug raštų, tai bus 
specialis numeris, o jei nerašy
site, tai nebus- Draugai, prie 
darbo! J. Surdokas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Teisybę Myličiam, Worces
ter, Mass.—Kadangi jūsų ko
respondencijoj daromos, pasta
bos chorams, dalyvavusiems 
piknike 28 d. liepos, ir kriti
kuojamas So. '•Bostono choras 
ir jo mokytojas, tai po tokio
mis korespondencijomis reikia 
pasirašyti tikrą pavardę. Pa
sirašant slapyvardžiu, tokių 
raštų notai piname.

WORCESTER, MASS.
Didelis ir Gražus 

PIKNIKAS /
Rengia Tarptautinio Darbinin

kų Apsigynimo Lietuvių 
ir anglų skyriai 

NEDALIOJ

Rugpjūčio (August) 4,1929
OLYMPIA PARKE

Jame dalyvaus iš visos Naujo
sios Anglijos lietuviai, nes tai 
bus didžiulis suvažiavimas vi
sų progresyvių ir revoliucinių 
žmonių. Todėl būkite ir jūs, 
nes turėsite progą sueiti sa
vus ir susipažinti su naujais 
draugai.

Programa bus didelė. Da
lyvaus :
Aido Choras, dvi poros risti- 
kų, Aido Choras su Montello 
Sporto Unija los volley ball; 
plaukimas per ežerą ir kalbė
tojai lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Visas šio pikniko pelnas ski
riamas vedimui bylos areštuo
tų darbininkų vadų Gastoni- 
joj.

Atsiliepkit į atsišaukimą vi
si lietuviai darbininkai! šia
me paskutiniame šio sezono 
piknike dalyvaukite visi. Vie
tą, kurioj įvyks piknikas, visi 
žinote. O užkandžių, šaltko- 
šėš, minkštų gėrimų ir cigarų 
netruks. Rengėjai-

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirehgti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stąko turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

(IRUMH

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. 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.

!! MUSŲ UŽSIENINISSKYRIUS
1! u a i':1 '!

Parduos jums laivakortes ant visų linijų 
j ir j visas pasaulio dalis.
I; Išgaus jums pasus, vizas, sugrįžimo po- Į:
;! pieras (re-entry permits), ir visus kito- I;
;! kius dokumentus, kurie reikalingi del ke

liavimo j užrubežj. ;l

j ‘ Parūpins Prašymus (Affidavits) ir Peti
cijas j Washingtoną, su kurių pagelba •;
galėsite parsikviesti savo gentis iš kitų

; šalių. ‘ ;!
|> Pasiųs pinigus j visas dalis žemės pagal
Į; žemiausią dienos kursą. ;l

Priims jūs pinigus taupymui ir mokės 3% ;!
kad ir už mažiausią sumą. ;•
Visus (reikalus galite atlikti vartodami 
lietuvišką kalbą. ;>

FIRST NATIONAL BANK
! Kampas LACKAWANNA ir WYOMING AVENUES i 

SCRANTON, PA.

\ , Atdaras kožną dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro.
I; Šeštadieniais nuo 9 ryto * iki 12 valandai dieną. !;

: J . • - j ; ' A A '* •

i

DARBININKAI STOKITE

koresp 
t ormoj, 
tik nei 
O toki;

Penktadien., Rugp. 2, 1929

DEŠIMTIES METŲ 
CEVERYKŲ IŠBIRSIMO 

SUKAKTUVES
Dalininkams Extra $5.00 nuo Žero 

Dividendų Bus Išmokėta Rugsėįo- 
September 23-28

Kurių dalininkų antrašai nėra teisingai priduoti, 
nebus galima prisiųst jiem.

BRIDGEWATER DARBININKŲ
KO-OPERATYVĖ DRAUGOVE

Per—IZĄDOR RATILIS, Ižd.
Bridgewater, Mass.

Bridgewater Workers’ Co-operative Association

Į AUGSČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpns 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 gyyuojanči-as kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

Su pradžia Liepos visais A. 
kreipkitės į naują Centro

Penktadien., Rugp. 
ta,__

«KAS RŪPINASI
‘LAISVĖS’ REIK
Yra nemažai draus 

supranta, kad ne 
“Laisvės” įstaigoj c 
darbininkų pareiga 
dienraščio “Laisvės
bet visų darbininkų. J 
svėje” dirbantieji dai 
nieko negalėtų padar 
visi kiti susipratę dai 
nepribūtų jiems į pag

Štai drg. V. J. V; 
New Britain, Coni 
“Laisvės” gaspadoriui 
niui sekamai:
“Gerb. Drauge:

“Man būnant Brook 
pirm ‘Laisvės’ pikniko 
tai kiti geri draugai 
ir nakvynes ir šiaip 
todėl niekaip netikit 
kuomi atsiteisti, perta 
leistą dalį tuo laiku 
del darbininkiškų reil 
del ‘Laisvės’ paramos 
$5 del Agitacijos Foi

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

L. A. reikalais

Atsiranda draugijų 
supranta, kad 
jos, pranešimų 
kas kitas, kaip 
mi skelbimai,
pondencijų dabar lab 
būna. Ir kai kurios d 
mano, kad “Laisvė” pi 
tokias bizniškas korės 
cijas talpinti. •

Bet štai kai]) į tai 
D. S. A. 62 kuopa iš 
doah, Pa. Drg. Motus 
ką rašo:

“Čia prisiunčiu čekį 
Tai yra auka ‘Laisvei’ 
D. S. A. 62 kuopos. ! 
rėjome pikniką ir tą 
korespondencijomis T 
bubnijome. Kad atsily 
‘Laisve,’ paskiriame ] 
Mums rodosi, kitos k 
taipgi panašiai turėtų 
ti, kurios korespondei 
išbubnija savo pareng

Taip, turėtų, bet...B 
rios apie tai užmiršta,I 
gai kurios daugiausiai 
naši per korespondencl

Drg- J. Karanauska^ 
Chester, N. Y., rašo:

“Su šiuomi laišku pd 
šešius dolerius už ‘I.aiJ 
numerates ir vieną do 
kų, tai viso 87. Pirmi 
numeratą siųsdavau 1< 
metis, bet kai]) pama< 
sišaukimą, kad dabai 
vės’ padėtis sunkesnė, 
siunčiu už visus metus 
aukoju dolerį, kad mūį 
rastis nenukentėtų. P 
gos pasistengsiu ir nau 
tytojų gauti.“

tojai taip rūpintųsi jo 
Čia. kai]) 
“Laisvė” 
nematytų.J. MILIAUSKAS

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

I). 
Denver.

ys jau kelinti mulai 
surengia mūsų spaudos 
pikniką. šiais melais 
patį daro. Apskričio 
mas piknikas šiemet 
d. rugsėjo. Lindimo a] 
jc, toj pačioj vietoj, 
pirmiaus buvo.

ris, veikiausiai. pa\.\ 
riau, negu pereitais

Dabai' 
rengia ‘ 
nikus, 
jau įvyk 
Pereitais metai: 
Philadelphijos 
darbininkiškos c 
šiemet irgi rengia

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO >

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Jugs išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St., Philadelphia, Pa.

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

užsakymus (orderius).

vanus su r
Keene

aukojo
Mt
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>ci i ion

irba

PAUI
Philadelphia, Pa.

vien tik

ETŲ

OK TE

.v-.vJL

'•is teisėmis vyrai 
etų amžiaus.

framč - $300 
me - $1 fiOO

’. L. A. ir kalbin
ti ojančias kuopas, 
dama 50c dovanų.

. L. A. reikalais
Sekretorių:c

suderintų 
Tabakų 
mportuotų tabakų

R DAUGIAU

šiandien

os cigarus taipgi ir
inėjame, kaipo
cirdenus). r
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4S RŪPINASI I 
LAISVES’ REIKALAIS
Yra nemažai draugų, kurie 

supranta, 
“Laisvės”

kad ne
įstaigoj dirbančių 

darbininkų pareiga
Laisvės”

rūpintis 
reikalais,dienraščio 

bet visų darbininkų. Juk “Lai
svėje” dirbantieji darbininkai 
nieko negalėtų padaryti, jeigu 
visi kiti susipratę darbininkai 
nepribūtų jiems į pagelbą.

Štai drg. V. J. Valaitis iš 
New Britain, Conn., rašo 
“Laisvės” gaspadoriui P. Buk- 
niui sekamai:

Gerb. Drauge:
“Man būnant Brooklyne dar 

pirm ‘Laisves’ pikniko, tai jūs, 
tai kiti geri draugai fundino 
ir nakvynes ir šiaip vaišino, 
todėl niekaip netikiu visiem 
kuomi atsiteisti, pertai nepra
leistą dalį tuo laiku, skiriu 
del darbininkiškų reikalų: $5 
del ‘Laisves’ paramos ir kitus 
$5 del Agitacijos Fondo-’’

WILKES-BARRE, PA
Trys Svarbūs Įvykiai Visuose

Kietųjų Anglių Rajonuose
šiuos tris dalykus kiekvie

nas “Laisvės” skaitytojas tu
rėtų gerai įsitėmyti ir pasižy
mėti, kad nepamirštų. Tai 
bus trys dideli ir labai svar-j 
būs piknikai ir sykiu demon
stracijos prieš reakcijos šėli-1 
mą. Mes gerai atsimename I u... 
karo laikus, kad negalima bu-'kad bus. 
vo jokis laisvesnis žodis ištar-'šie:

Atsiranda draugijų, kurios 
supranta, kad korespondenci
jos, pranešimų formoj, yra ne 
kas kitas, kaip tik neapmoka- 
mi skelbimai. O tokių korės- ...

kyti

te.

mus

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos susirinki- 
bus seredoj, 7 rugpjūčio, drau- 
svetainėj, ant 24th St. ir Mi-

dalyvauti. Taipgi 
kad iš visų kolonijų kuo dau- 

. dalyvautų publikos. A. L. 
D. 9 Apskr. sekr. K. Rušins- 

182-84

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Visi kietųjų 
darbininkai 
Taipgi bus

ang-i 
bus' 

žmo-' 
kaip 

Philadelphia,' 
Bingham-

Progra- ■

MINERSVILLE^ PA.
A. L. D. L. D. 9 Apskričio ir L. 

D. S. A. 6 Rajono išvažiavimas bus 
15 rugpjūčio, Lake Side giraitėj. Bus 
gera programa, dainiuos Lyros Choras 
ir solistai iš Shenandoah, Pa.; kalbės 
“Darbo” redaktorius L. Prūseika iš 
New Yorko. Tat jei norime, kad šis 
išvažiavimas būtų sėkmingas, tai visi 
turime dalyvauti. Taipgi rūpinki
me; ’ 
giausia 
I). L. : 
kienė.

chigan Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visos narės ateikit, yra no
minacijų blanka centro viršininkių. 
Yra ir kitokių svarbių reikalų. At- 
siveskit ir naujų narių. Sekr. N. 
Astrauskienė. 181-82

JUOZAS

Puslapis PenKtas

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

STAMFORD, CONN.
Puikų pikniką rengia darbininkų 

organizacijos nedėlioj, 4- rugpjūčio, 
Springdale Picnic Grounds. Bus dai
nų, įvairių žaislų ir gera muzika 
šokiams. Kviečiame visus atsilan- 

ir pasilinksminti. Rengėjai.
181-82

ma šitas piknikas. Tai bus di-l 
džiausią iškilmė, kokios dar' 
niekad kietųjų anglių apielin-i 
kėj nebuvo.
lių lietuviai 
toj iškilmėj.
nių ir iš tolimų kolonijų 
tai: Reading, 
Easton, Brooklyn, 
ton ir iš kitų miestų.
ma bus puikiausia, nes yra už
kviesti keturi chorai dalyvau-' 
ti ir jau nekurie davė žodį,1 

. Užkviesti chorai yra 
: Wilkes-Barre Aido, She- 

ti. Dar dabar nėra karo, o'nandoah Lyros, Philadelphia 
jau laisvai negalima prakalbų ' Lyros ir Brooklyno Aido ir Ly- 
rengti, nekalbant jau apie dar-j ros. Philadelphijos choras ge- 
bininkų demonstracijas- Gas-irai pasirodė Brooklyne, o kas 
tonijos 16 streiko vadų laukia' gi nenorėtų išgirsti dainuojant 
teismas ir nori juos nužudyti.! Brooklyno Aidą. Visi! Kal- 
Kietųjų anglių apielinkėj ne'bėtojai pasakys geras prakal-, 
tik valdžia, bet ir unijų reak-; bas, nes jų bus keli.
cioniški viršininkai puola susi
pratusius darbininkus; tarp-1 
tautiškoj gi arenoj, pasaulio 
imperialistai puolą Sovietų Ru
siją, užsiundydami Chinų na
cionalistų generolus. Tik ačiū 
Sovietų Rusijos kantrumui, ka
ras neįvyko, bent šiomis die
nomis. i

Prieš visą reakcijos šėlimą! 
reikia susipratusiems darbiniu- i 
kams spiestis ir pašalinius ■ 

one^ kviesti po viena vėlia- ; 
omunistų Partijos vėlia-! 

va. Vasaros laiku geriausia tą Į
pondencijų dabar labai daug i piknikuose.

1 Pirmas piknikas bus sekau- j 
čia nędėlią, 4 d. rugpjūčio, ant 
Radzvilos farmos, palei Lee 
Park, Wilkes-Barre, Pa. Ren-! 
gia Aido Choras. Kiekvieno I 
darbininko pareiga paremti sa-: 
vo chorą ir skaitlingai atsilan
kyti ir savo pažįstamus atsi- i 
vesti.

Kaip davažiuoti ir rasti vie-1 
tą, tai žiūrėkite apgarsinimą 
“Laisvėje.’.’ Aido Choras da
lyvavo keliuose draugijų pa
rengimuose ir dar yra užkvies
tas į tris piknikus dalyvauti 
programoj su dainomis. Tat' 
ir choro parengime kiekvienas 
turėtų atsilankyti ir paremti

būna. Ir kai kurios draugijos 
mano, kad “Laisvė” privalo jų 
tokias bizniškas koresponden
cijas talpinti.

Bet štai kaip į tai žiūri L. j 
D. S. A. 62 kuopa iš Shenan-| 
doah, Pa. Drg. Motuzienė ve 
ką rašo:

“Čia prisiunčiu čekį ant $5.; 
Tai yra auka ‘Laisvei’ nuo L. j 
D. S. A. 62 kuopos. Mat, tu
rėjome pikniką ir tą pikniką 
korespondencijomis ‘Laisvėje’ 
bubnijome. Kad atsilyginti su 
‘Laisve,’ paskiriame penkinę. 
Mums rodosi, kitos kolonijos 
taipgi panašiai turėtų padary
ti, kurios korespondencijomis, 
išbubnija savo parengimus.” į

Taip, turėtų, bet. . .kai ku-j 
rios apie tai užmiršta, ypatin-: 
gai kurios daugiausiai Z garsi- į 
naši per korespondencijas.

Šitie augščiau minėti paren- 
gimai-piknikai bus kaipo dar
bininkų demonstracija prieš 
reakciją ir reakcionierius— 
darbininkų priešus.

Dar syki primenu, kad pir-1 
miltinis bus Wilkes-Barre Ai-' 
do Choro piknikas, sekančią 
nedėlią, ant Radzvilos farmos; 
antras p i k n i k as—T a r p t a u t i n i o 
Darbininkų Apsigynimo, 15 d. 
rugpjūčio, Valley View Dar
že, ir progresyvių draugijų ! 
piknikas Shenandoah apielin-j 
kėj, Lake Side Parke. Trečias, 
nedėlioj, 25 d. rugpjūčio,! 
“Laisvės 
View t 
Parkas 
delis,

Visi 
piknike.

Valley 
View 

ir di- 
apie 10 akrą žemės-

matysimės “Laisvės” 
Paežeriais.

)arže. Valley 
yra gražus

WILKES-BARRE, PA.
D. S. A. 48 kuopos susirinkimas 
;eredoj, 7 rugpjūčio, 7 vai. va- 
po num. 206 S. Main St. Drau- 
malonėkite atsilankyti, yra 

iu reikalu. Sekr. A. Kaspariū- 
181-82

1439 South 2nd Street
MONTELLO, MASS.

A. L. D. L. D. 6 kuopos susirinki
mas bus pirmadienį, 5 rugpjūčio, L. 
T. Namo mažam kambary, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai būkite 
tame susirinkime, nes yra labai svar
bių reikalų aptarti. Taipgi yra par
ėjus knyga “Caro Kalėjimuose.” Ne
pamirškite ir mokesčius užsimokėti. 
Oi g. Geo. Shimaitis. 180-82

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell----- Oregon 5136

Tel.i Greenpoint 86S2

9669

332 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1873
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senis. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

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

K. M. S.

s

te /

pas

Tek:

gerų pirki- 
krautuvių 

mus ir per-

Naujai 
vidaus.

ii' malkas

pinigų del 
mus. 

reikalaujant

PA RD U O D A M L AIV A K O RTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūninain mortgičius namams ir I

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

ir kiti

3

-į

žiemos 
angliai

g 
o

na-
so-

pirkti 
seną 

išmokcs- 
igyt tur- 
Matykitc

kas 
to. 
kite

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę - 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,00v.. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus, 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi 
mortgičių, kreipkitės pas 
Inšiurinam viską, 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim 
nių—namų, ūkių ir 
Meldžiam kreiptis pas 
sitikrinti.

Parduodam anglis 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono

644 Drigg* Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridge wooda Skyrius: 253 Grove St.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir ’krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo, 

ištaisytas iš lauko ii’ iš 
Kreipkitės tuojaus

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373
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40,000,060 Radio Klausytoji’ 
Girdi Didžiausią Pasaulyj 

Šokių Orkestrą
“'i'alai,” sako M. II. Aylc.sv/orth, 

prezidentas National Broadcasting 
Kompanijos, “yra pirmasai mūsų 
bandymas skleisti kas savaitė mu
zikalų programą visu didžiuoju radio 
tinklu nuo vieno Amerikos krašto iki 
kito.” Pirmas koncertas Lucky Strike 
Šokių Orkeslros buvo patiektas rug
sėjo 15 d., ir kiekvieną subaĮos va- 

nuo to laiko milionai šokan- 
; rūmuose, Vaka- 

. .... . galvijų farmosc, ma- 
New Yorko Park A venue 

apartmontuose ir šimtuose tūkstan
čių nariių, nekantriai laukia dešim
tos valandos, kad nusistatyt radio ir 
išgirst iš “Didžiojo Baltojo Kelio” 
šokių muziką.

Taip didžiai pavyko tas pirmutinis 
bandymas pasiųsti puikiausią šokių 
muziką oru į kiekvienus namus, kad 
dabar ją skleidžia 46 radio stotys. 
Laiškai ir telegramos iš visų Jung
tinių Valstijų plaukia į raštines Na
tional Broadcasting Kompanijos, iš
reiškiant klausytojų džiaugsmą iš 
“Lucky Strike Valandos.”

Prezidentas ir kiti viršininkai 
American Tobacco Kompanijos, kuri 
patiekia tą šokių muzikos valandą, 
yra giliausiai susidomėję, kad palai
kyt programą augščiausiame laips
nyje. Kiekviena subatos priešpietį 
10:30 vai, prezidentas ir kiti virši
ninkai klauso praktikos (arba repeti
cijų) viso to, kas bus griežiama ir 
skleidžiama oru vakare. Net Miss 
Rosalie Nelson, kurios garsusis ori- 
ginalis paveikslas buvo Lucky Strike 
skelbimuose, turi būti laike tų prak
tikų su savo šokių partneriu ir šok
ti, kuomet 35 muzikantai griežia, 
kad užtikrint šokių ritmo tobulumą.

Į chorą. I karą
Antras parengimas, tai | c!ų_pol\'. ^'SUniuose ri, , .. . ‘ .... * • ! rmesc didėlėse galviTarptautinio Darbininkų Apsi- dinguose 

gynimo, kuris bus 15 d. rug
pjūčio, Valley View Parke, ši
tą pikniką reikalinga kuo dau
giausia paremti, nes Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
rūpinasi visais tais, kas tik pa
kliūva į kalėjimą už i darbi
ninkų reikalus. Taigi ir Gas- 
tonijos streiko vadų bylas ve
da. Kas atsilankys į šį pikni
ką, tai sykiu prisidės ir 
darbininkų 
grama bus 
kalbėtojai.

Tą pačią 
rugpjūčio, 
progresyviškos draugijos ren
gia pikniką Lake Side Parke. 

I Tą dieną visoje kietųjų ang- 
obniiv l Uų apielinkėje mainos nedirbs, SKaity-!^^^ + x__ 4-x

rūpintųsi jos padė- 
J. Karanauskas, tai 
niekad blogų laikų

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Pftwfiprs (Miltelius nuo žalčio) jokią ialčią ne- uiuaud bijo Už 75c už baksą apsigjnkiuok

nuo savo amžino priešo!
IlfllG I H Y Tahc (“5 centai už skrynutę) yra tai kanuolč priei 

mu iutlA luUu amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT HU

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y.

Kampai Clermont Avenue 
,, TELEPHONE! JUNIPER »78«

Drg- J. Karanauskas iš Ro
chester, N. Y., rašo:

“Su šiuomi laišku prisiunčiu 
šešius dolerius už ‘Laisvę’ pre
numeratos ir vieną dolerį au
kų, tai viso $7. Pirmiau pre
numeratą’ siųsdavau kas pus
metis, bet kaip pamačiau at
sišaukimą, kad dabar ‘Lais
vės’ padėtis sunkesnė, tai pa
siunčiu už visus metus ir dar 
aukoju dolerį, kad mūsų dien-į 
rastis nenukentėtų. Prie pro-i 
gos pasistengsiu ir naujų skai-' 
tytojų gauti.”

Jeigu visi “Laisvės 
tojai taip 
čia, kaip 
“Laisvė” 
nematytų.

Neužmiršta “Laisvę” ir kai 
kurios kuopos bei draugijos.

Jersey City, N. J., A.
L. D. 16 kuopa aukojo

Denver, Colo., A. L- 
D. 3 kuopa aukojo $5.

New York, N. Y., L.
A. 31 kuopa aukojo $5.

Los Angeles, Cal

L. D. 
$10.
D. L.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

545 East Broadway, South Bostone, 
skyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

_________________  ORDER BLANK ------------ ------------------
Siųsdami pinigus nu savo adresu, užrašykite:

AA, žeminu pasiraSęs. siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
pri«Ių»ti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visaii nurodymai, 
kaip vartoti.
Vardaa ----------------------------------------------- —____________ __ _________________________ —

Na. St. or At«.

solidarumo- 
gera ir bus

prie 
Pro- 
geri

dieną, t. y., 15 d 
Schuylkill apskr

nes yra katalikiška šventė.
Taigi, kuiie kitais metais sa-: Ka(1 uztiKrinL šokiu mmo wi>uiurną. 
kydavote, kad nėra progresy-l “Radio daugiau ‘padaro, kad išau- 
viško parengimo ta diena,~tai : muzikos meilę pas vidutinį ame-; meilę pas vidutini ame

rikietį, negu bile kas kita, kas tik 
atsitiko to meno srityje,” sako John 
Erskine, direktorius Juilliard Muzi
kalūs Foundacijos, “World’s Work” 
žurnale už birželio mėnesį.

“Lucky Strike” valanda yra vie
nintelė proga, kurią milionai ameri
kiečių tupėjo, kad išgirst puikiausią 
šokių muziką, griežiamą šauniausios 
šokių orkestro;;.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mes einame į klerikalų paren
gimus,—šiais metais tuom ne
galite pasiaiškinti. Wilkes- 
Barre apielinkėj tarptautinis; 
parengimas, o Shenandoah a-į 
pielinkėj, šalia klerikalų pik-1 
niko, Lake Wood, mūsiškiai1 
rengia pikniką Lake Side, kur,i 
kaip girdėjau, kalbės drg. L. 
Prūseika ir šiaip bus gera pro-

pas! Le-; grama. Tie, kurie jsakosi, 
vanus surinkta vakarienėj $5.! kad esą progresyviai, o bėga 

A. Naginis'i priešų parengimus, visaip tei
sindamiesi, tai šiais metais tą 

., A. Mar-I dieną neturės progos pasitei- 
. . Į sinti. Vyrai, nors sykį būki

me vyrais, remkime savo orga
nizacijas, o ne priešų.

> “Laisvės” Piknikas
Trečias ir gal būt svarbiau

sias parengimas, tai nedėlioj, 
25 d. rugpjūčio, kuris bus is
torinis kietųjų anglių apielin
kėj. Tai bus “Laisvės” pikni
kas. Tą pikniką rengia A. L.! 
D. L; D- apskritys, Amerikos 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija, Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas ir visi pa
žangieji mainieriai ir šiaip 
darbininkai, “Laisvės” skaity
tojai.

Progresyviai darbininkai 
“Laisvei” pikniką rengia to
dėl, kad “Laisvė” visų orga
nas. Talpina ne tik korespon
dencijas', bet ir visokius prane
šimus dykai. Taigi, kad atsi
teisti “Laisvei,” tai ir rengia.-

Keene, N. II., 
aukojo $2.

Mt Clair, N. J 
cmkevičius aukojo $1.

Dabar daugelis draugijų 
J rengia • “Laisvės” naudai pik- 

nikus. Vienur tokie piknikai 
jau įv/ko, kitur jie dar bus. 
Pereitais metais pasižymėjo 
Philadelphijos ir apielinkės 
darbininkiškos draugijos; .jos 
šiemet irgi rengia pikniką, ku
ris, veikiausiai, pavyks dar ge
riau, negu pereitais metais.

A. L. D. L. D. II Apskri
tys jau kelinti metai paeiliui 
surengia mūsų spaudos naudai 
pikniką, šiais metais irgi tą 
patį daro. Apskričio rengia
mas piknikas šiemet įvyks 8 
d. rugsėjo, Lindeno apielinkė- 
je, toj pačioj vietoj, kur ir 
pirmiaus buvo.

Visų “Laisvės” skaitytojų 
pareiga pasidarbuoti, kad ren
giami piknikai pavyktų.

GRAND RAPIDS, MICH.
Dideli pikniką rengia bendrai A. 

D. L. D. 66 kuopa ir L. D. S. A. 
kuopa nedėlioj, 4 rugpjūčio^ Koope
ratyvo Darže. Grieš Riglaičlo orkes
trą; bus skanių valgių ir/gėrimų; 
taipgi bus visokių žaislų ir už šokių 
tikietus bus puikus laimėjimas. Ma
lonėkite kiekviena ir kiekvienas at
silankyti į šį puikų pikniką. Čia bus 
galima žuvauti, maudytis ir links
mai laiką praleisti. Važiuojant į 
pikniką, paimkite Plainfield Rd. U. 
S. 131 iki Junction M-44. Privažia
vus Bastwick leiką, tai dar apie sep
tynias mylias pavažiuokit ir suktis 
po kairei. Kviečia komitetas.

L.

CLIFFSIDE, N. J.
Linksmą ir puiku pikniką rengia 

A. K. P. 11 ir L. D. S. A. 68 kuo
pos nedėlioj, 4 rugpjūčio, Cliffside 
giraitėj. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pasilinksminti. Bus įvairių žaislų, 
skanių valgių ir gėrimų. Jei tą die
ną lytu, tai piknikas bus sekantį ne- 
deldirfh|, 11 rugpjūčio. Rengėjai.

182-83

BINGHAMTON, N. Y.
d. rugpjūčio, J. M. Kaminsko gi

raitėj, įvyks Komunistų Partijos ren
giamas piknikas. Piknikas bus tarp
tautinis. Kviečiame šio miesto ir 
apiclinkes darbininkus atsilankyti, 
smagiai praleisti laika ir tuo pačiu 
sykiu paremti savo klasės partiją. 
Rengėjai.

4

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš

tė akutes. ,M.
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 visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša j metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių* namas 

su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTA PA N
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

■ AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių 

mas, barnė, garadžius, gražus 
das, vienas iš geriausių pirkimų

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda 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 Dorchestcry. Randos įeina

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

| $6,600 į metus. Galima 
lengvomis išlygomis. Jūsų 
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.

BRIDGEWATER—FA RM A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinii> 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; 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 bučernė/ 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 ai’ 
drabužių krautuve Matykit Jur- 
geluną.

1 SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius’. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groscriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausi patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ii’ mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

State.—.

įsmomiaiIHIlMIBfa

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0471 M0KYKLA SU REPUTACIJA 

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

PERS1T1KRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

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

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

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 nedčliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ii’ esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pus mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. ‘ PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 41h Avė. ir Irving PL, New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS
Rytoj Visi Traukite į 25,000 Parašų Vajus 

Komunistų Partijai

Episkopalą Kunigas Tapo 
Nuteistas už Svetimo 
Išradimo Pasisavinimų

Teisėjas J.

Episkopalų kunigas James 
Emprigham pasisavino išradi
mą mokslininko daktaro O. 
Boto Schellbergo, 20 E. 57th 
St., New Yorke.
C. Knox Jungtinių Valstijų ap

skrities teisme išnešė nuo- 
. /sprendi, kad kun. Emprigham 

už tai tūri užmokėt $8,500 iš
radėjui ir International Surge
ry žurnalui, iš kurio Emprig- 

* ham persispausdino medžiagą 
J į savo knygą.

Emprighamas, t Protestonų 
Episkopalų Bažnytinės Blaivy
bės Draugijos sekretorius, nu
ėjo pas dr. Schellbergą gydy
tis kokią tai žarnų ligą. Pa
sisakė neturįs pinigų, ir dak
taras jį uždyką gydė, naudo
damas savo išrastą tam in
strumentą. Emprighamas įsi- 
tėmijo tą išradimą ir paskui 

, pats pasidirbdino panašų apa-: 
ratą, kurį ir naudojo Health 
Education Draugijos Klinikoj, 
2050 Amsterdam Ave., New 
Yorke, nuduodamas, būk esąs 
tikras daktaras,—nors tikre
nybėje neturi jis medicinos 
mokslo. Be to, jis pardavinė
jo ir savo išleistą knygą, kuri; 
daugiausia susidarė iš pasisa
vintos medžiagos iš dr. Schell
bergo straipsnių, tilpusių mi
nėtame žurnale.

Ištrūko Keturios Beždžionės 
ant Broadway, New Yorke

Keturios vežamos beždžio
nės ištrūko iš klėtkos ant 
Broadway, New Yorke. Dvi 
užšoko ant taxi-cab automobi- 
Raus ir važiavo sau, įsikabi
nusios į jo šoną. Kitos dvi pa
bėgo į skiepą vieno ofisų na
mo ant Vesey St. Pirmąsias 
dvi sugavo ir pristatė į poli
cijos stoti. Kitų dviejų vis 
dar negali sučiupti.

Jos buvo paskirtos operaci
joms. Nejaugi beždžionės nu
jautė, kad jeigu nepabėgs, tai 
bus supjaustytos?

$10,000 Deimantą Burnoj
New Yorko muitų inspekto

riai išėmė kapšelį su $10,000 
vertės deimantų iš burnos 
Louiso Jannssenso, vieno iš 
vyresniųjų tarnautojų ką tik 
atplaukusio garlaivio “Ara
bic.” Tie deimantai buvo iš 
Europos šmugeliuojami kokiai 
tai brangumynu krautuvei 
Bronxe. Inspektoriai pasekė 
paskui Jannssensą ir suturėję 
ties tąja vieta pradėjo jį klau
sinėti. Jis nedrįso burnos ati
daryti; o ir vienas jo žandas 
buvo pasipūtęs. Inspektoriai. 
privertė ii prasižioti ir ištrau-1 
kė kapšelį su deimantais.

Kaip Savas Savąjį Skuta
“Vienybė” bando atsižegno- 

ti nuo to fakto, kad josios šu
lai tąso po Atletikos Komisi
jos teismus kumštininką Juo
zą Vincą už tai, kad jis pa
darė sutartį su Šarkio mana
džeriu Buckley’u. Kad “Lais
vė” paskelbė tiesą, kaip tauti
ninkų didvyriai skuta Vincą, 
tai “Vienybė” drįsta vadinti 
“plepalais” ir giriasi, kad 
nieks taip netarnavęs Vincai, 
kaip tie ponai.

Vienas iš tų ponų yra Cin
kus, “Vienybės” direktorius, 
kuris truks-laikys nenori pa
leisti Vinčos nuo savo virvutės. 
Ginkus yra vyriausias Vinčos 
tampytojas po minėtus teis
mus.

“Vienybė” blofina, būk 
nieks taip karštai nevelijo 
Vincai pasisekimo ir iškilimo, 
kaip jie. Jeigu taip, tai ko
dėl “Vienybės” piliorius Gin
kus neriasi iš kailio, kad su- 

iardyt Vinčos sutartį su tikru 
bokso manadžeriu Buckley’u ? 
Ginkus pats nusimano apie 
boksą tiek, kaip degloji apie 
astronomiją. Prie jokių atsa- 
komingų žmonių, stovinčių to 
sporto priešakyje, Ginkus ne
gali nei prisiartinti; nieks su 

ijuom nesiskaito. Jis neturi 
nei leidimo (laisnio) mana- 
džeriauti, o naudojasi iš Vin- 

jčos; ir ne žodžiais, bet dar- 
I bais stengiasi užkirst kelią 
Vincai pakilti, pereinant po 
geru manadžeriu.

Kad Vinča pas širvyduką 
buvo ant burdo, tai ne uždyką. 
Širvydukas irgi žino, kad Vin
cai atsikračius nuo dabartinių ■ 
“patronų,” jis netektu to bur- 
dingieriaus. Patys širvyduko 
artimieji žmonės sako, jog ir 
jis yra susiinteresavęs, kad 
laikyt Vinča pririšus prie to 
lietuviško “geradarių” :

Visi, kas tik esate darbinin
kų draugas, atsilankykite į 
kriaučių pikniką, kuris atsi
bus ryt po pietų, 2 vai., Klaš
čiaus parke, Maspethe.

Kurie atsilankysite, galėsite 
linksmai praleisti liuoslaikį ir 
pasimatyti su pažįstamais, vie
tiniais ir iš apielinkės mieste
lių.

O kriaučiai ypatingai į sa
vo metinį parengimą turi at
eiti ir dar po kelius nekriau- 
čius atsivesti.

Piknikas bus vienas iš pui
kiausių, kokie tik buvo šį va
sarinį sezoną.
dovyste Retikevičiaus, 
smagiausius šokius.
piknike bus visokių 
Tie, kurie norės ungurių 
mėti prie alaus, tai turės 
tingėti apie J. Pauliukonį 
sisukti, kuris bus bosas 
gurių laimėjimo.

Nei vienas darbininkas 
darbininkė neturėtų pamiršti! 
kriaučių parengimo. Nes kriau
čiai visuomet ne vieną priglau
džia savo industrijoje, ne vie
ną kartą sušelpia bėdoje dar
bininką ir, prie progos, darbi
ninkiškiems tikslams paauko
ja. Tat ypatingai mūsų pa
žangioji darbininkiška visuo
menė turėtų susidomėti kriau
čių parengimu ir kuo skaitlin
giausia atsilankyti, parodyda
ma savo palankumą kriau- 
čiams.

Visi, kaip seni, taip jauni,

Muzika, po va- 
grieš 

Pačiam 
žaislų, 

lai- 
ne- 
ap- 
u ii-

New Yorke reikia surinkti 
25,000 piliečių parašų, kad 
Amerikos Komunistų Partija 
galėtų išstatyti savo kandida
tus šiemetiniuose miesto val
dybos rinkimuose. Tam dar
bui turi susitelkti visi komu
nistai ir jiems pritarianti dar
bininkai. Nuo šio sekmadie
nio sekamose vietose galima 
bus gaut blankas ir informaci
jas piliečių parašams rinkti:

Downtown Manhattan—27 
E. 4th St.

Harlem—43 E. 103rd St. ir 
235 W. 129th St.

Bronx—1330 Wilkins Ave. 
ir 715 E. 138th St.

Williamsburg—56 Manhat
tan Ave.

B i'o w n s v i 11 e—15 4 Watkins
St.

Borough Park—1373—43rd 
St., Brooklyn.

millą. Dalykai taip susipai
nioja, kad tiktai per pasiau
kojimą savo pirmesnės mylėti
nos jis išvengia pragaišties.

Lošimas supintas su Vengri
jos sodžiaus gyvenimu, 
dainų ir šokių scenų ir 
griskų melodijų.

Vyriausią moterišką 
vaidina Lil Dagover, skaitoma 
gražiausia moteriške Europoj. 
Willy Fritsch jau nuo seniau 
žinomas, kaip vadovaujantis 
aktorius veikale “Paskutinis 
Valcas.”

Savaitės
yra Rudy Vallee su 
necticut Yankees, 
scenos vaizdelyje 
Days”; senatorius
monologistas; Zastro ir White, 
gabūs šokikai; Wisner Seserys 
ir kt. JCK.

Yra 
ven-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai; Gaminami Lietuvišku 

JF ir Amerikonišku Stilium
Pavalgiu^ čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

| Nauja Didelė Pašto Stotis 
FIatbush Sekcijoje

Brooklyno pašto viršininkas 
Firmin praneša apie naują 
pašto stotį, kuri rugpjūčio 1 
d. atsidarė po num., 315 Em
pire < Boulevard, tarp Rogers 
ir Nostrand Avės-, specialiai 
tuo tikslu pastatytame name.

Tai didelė stotis, kurios 
grindys turi 8,000 ketvirtainių 
pėdų pirmame augšte ir 2,000 
pėdų antrame. Ši 
riausia aptarnaus• v, 1 • T 1 • IklUdkl fipi/CU lietita.p maži ir dideli atsilanky-; FIatbush sekcija. 

kite rytoj, kaip tik no 2 vai., i 
i Klaščiaus parką. Maspethe, • 
L. L, kur linksmai laiką pra-

stotis vy- 
vadinamą

Pažymėtina, kad ir stoties 
Į darbininkams bei tarnauto- 

. i jams įrengta tam tikrų paran- 
leisite ir kartu prisidėsite prie i<umu . Specįa]js jiems kamba- 
knaucių bendro darbo, kad jie1 
galėtų pasidaryti keletą cen
tų į savo linijos skyrių.

Kviečia Komitetas.

(rys, dėžutės pasidėti užkan- 
I džius; aparatas, kuris greitai 
•išdžiovina sulytus laiškanešių 
I ir kitų tarnautojų drabužius 
ir tt.

Oficialiai ta stotis vadinsis 
“Lefferts Station,” pažymėji- 

| mui, jog senovėj ties ta vieta 
300 streikuojančių duobka- ' buvo Lefferts farm a.

šių ir kitų darbininkų ant Kai-1-----------------------
kapinių reikalauja,, BegaivindamaS PaSUiaUgė

Duobkasiai Reikalauja $7

________ „_____ _ saito, varijos
šičia ir prisieina pastatyt po-lkad jiems būtų pakelta už-j
ra klausimų: Idarbis bent iki $7 dienai. Iki

Ar ne tiesa, kad pro natrio-j’e £audavo po $5.
tiškų geradariu nagus Vincai 
nubyrėdavo tiktai norą treje-
ta dolerių nuo kiekvienu kumš- 700 į Karišką Muštrą 
tynių New Ridgewood Grove?

Ar ne tiesa, jog pats Vinča
pereitą antradienį, liepos 30 700 ja«nU .y/riL kaiP° 11U0?'

Į d., Brooklvne, akyse kelių 
ru pasisakė apie panašų 
naudojimą ?

Ir ar ne pats širvydukas pir
masis įstūmė Vincą į meškišką 
savo sėbro Ginkaus glėbį ?

“Laisvė,” kaipo darbininkų
laikraštis, nėra organas jokių ; Ugniagesių Viršininkas 
privatinių sportininkų. Ta-j ĮJžjfiuŠČ ŽlUOgŲ

Iš New York o išvažiavo dar

vy

privatinių sportininkų, 
čiaus negali paslėpti, 
tautininkai “savas savąjį” sku
ta, pasigavę iš Lietuvos 
žagrės
Vincą, kad ir vadindami jį 
“tautos žiedu,” patriotu ir į- 
vairiais kitais kiauraviduriais 

| komplimentais. I
; A. Šiauliškis.

kaip

nuo

programoj taipgi 
savo Con- 
smagiame 
“Vacation 

Murphy,

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
PAJIEŠKOJIMAI

KAS jieškoio? Seniau buvo iieško- 
ma nėr “Laisvę” Juzės ir Viktės 

| Rožikiūčių. Kas jieškojo, aš neži- 
I nau, nes neteko to “Laisves” nume
rio skaityti. Tat Jeigu kas turit ko
kį reikalą.< meldžiu atsišaukti. J. 
Rožikiūte-Stadulis, 227 Linden St., 
Brooklyn, N. Y. 182-84

MIKAS PACHEISA malonėkit už
eiti pas mus, nes yra atvažiavus 

jūsų giminaitė, nori pasimatyti. 
Mrs. Lapikfiitis. 157 McKinley Ave., 
Brooklyn, N. Y. 182-84
kare, po num. 206 S. Main St. Vi
sos narės ateikit, yra svarbių reika
lų. Valdyba.

KAM reikalingas penteris, tat 
kreipkitės pas mane. Aš pentinu 

ir popieruoju už prieinamą kainą. 
John Burba, 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel., Pulaski 1161.

181-83

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
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,

taisome
Reika-

S., 114
- Tel.

?

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolūs musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

I* ■ ■— » —— *» —— —— M —— M —— wn —— *1 — * — M —— M* —— » —— M1 
| Tel., Triangle 1450 •
į Lietuvis Fotografas;
I IR MALIORIUS '

1416

GRABORIUS
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Stutmanas netyčia 
savo pačią, bandy- 
atgaivinti, 867 E. 
Bronxe. Jis rado

Morris 
pasmaugė 
damas ja 
179th St/, 
ją apalpusią maudynės lovyj;
manydamas, kad ji prisitrau
kė vandens į plaučius, jis ėmė 
i ai mankyti krūtinę ir gerk
le; taip ir pasmaugė. Pada- 

irius skrodimą, jos plaučiuose
Vyras

norių, į kariško vasarinio muš
tro stovyklas. Su pagelba nuo

latinės propagandos kapitąlis- Į visai nerado vandens.
tiniuose laikraščiuose, vis dau-j bus tardomas, gal kartais tik- 
giau piliečių įtraukiama į tuos’sliai nužudė pačią.
lę aro kursus.

Vienas iš ugniagesių virši-
atvažiavusį stipruolį i ninku, John Walden, automo-

PENKIASDEŠIMTS KETVIRTAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia šv. Kazimiero ir Juozapo Draugyste

Nedėlioj, Rugpjūčio (August) 4,1929
KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Betta ir Maspeth Avenues ir Rust Street 
, Maspeth, L. L, N. Y.

Pradžia Antrą Valandą Po Pietų

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į šj mūsų šaunų 
parengima. Dzūkai, kalakutai-žemaičiai, kapsai, zanavykai ir augš- 
taičiai, būkite visi, be skirtumo religinių ar politinių įsitikinimų. Par
kas gražus ir svetainė įtaisyta pagal naujausią ir gražiausią madą. 
Muzika prof. Retikevičiaus grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius, 
tat visi rasite sau malonaus pasitenkinimo. Atsilankiusiems skiriama 
dvi dovanas: aukso kavalkas $2.50 vertės vyrams ir aukso kavalkas 
$2.50 vertės moterims. Per abu vertė $5.00. Prie įžangos bus duo
dama laimėjimo tikietai. Puiki proga patirti savo laimę.

Gaspadinės, atsivežkite kamputį kumpio, dešros ar skilandžio, o 
toliau žinote...

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
F. STANKŪNO
ĮDAINUOTI REKORDAI

Jau galima gauti nusipirkti 
mūs gerai žinomo dainininko 
F. Stankūno įdainuotų rekor-

i “Laiškas Pas Tėvelį” ir 
“Beauštant! Aušrelė” (vienam

bilium užmušė 65 metų senį, 
C. F. Thompsoną, besitaikan
tį pereit skersai Broadway, dų 
tarp 40th ir 41st Sts., New. ~ .
Yorke. Užmuštasis buvo Far- 'rekorde), kuriuos išleido Vic- 
merių Paskolos Banko tarnau-i^or Kompanija. Greitu laiku
tojas, iš Elizabeth, N- J. Par- 

i kirtęs senį automoblium, John 
i Walden nušvilpė sau į gaisro 
[vietą, Rosoffo valgykloj, 147 
' W. 43rd St., New\Yorke.

t

Nesimaudyt Jamaica Bay
Miesto sveikatos komisio- 

nierius dr. Wynne persergsti 
gyventojus, kad nesimaudytų 
Jamaica Bay vandenyse, kurie 
yra 'pavojingai užteršti viso
kiomis ligų bakterijomis 
šiaip nešavarumais.

ir

bus gatavi ir kiti.
Columbia kompanijos išleis

ti rekordai (taipgi F. Stankų-j 
no įdainuoti) : “Piršlybos Ame
rikoj ir “Neišpildomai Prisa
kymas” (vienas rekordas), 
taip pat jau galima gauti 
pirkti. Tuoj išeis daugiau.

Šiomis dienomis Menkeliū- 
jniūtė su Stankūnu padarė 
kontraktą su ta pačia Colum
bia kompanija del įdainavimo 
į rekordą naujų duetų. Grei
tu laiku bus įdainuota. Dainų 
vardai ir kitos smulkmenos 
bus paskelbta vėliau.

įBus Teisiami Visi Keturi 
už Banko Nušmugeliavimą

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
■ ..............  ■■■■■■■»■■ ■» ■■ i ■ ...............  - ■ ■■■ ■ --- ------- T

KELRODIS: Iš New Yorko važiuodami, imkite 14th St. subway ir 
persimainykite ant Grand St. gatvekario. Flushing ir Grand St. ka
rai daveža. Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Vyriausias galva nubankrū- 
tuoto $5,000,000 Clarke Bro
thers Banko, James Rae 
Clarke, buvo prisiėmęs ant sa
vęs visą kaltę to banko pinigų 
šmugelio. Bet Jungtinių Val
stijų advokatas 'Tuttle 'sako, 
|kad ir kiti trys, jaunesni bro
liai partneriai, bus lygiai trau- 

I kiami atsakomybėn.

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk ^iandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
krajavus ir 
sudaro s u I 
amerikoniškais |

Darbą atlieku gerai Ir pigiai I 
Kreipkitės šiuo: adresu: !

JONAS STOKES i

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, NL Y.

HAARLEM OIL

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po plet. 
Ketvertais Ir' subatonais iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
su lyg sutarties. ' i į

NAUJA BUCERNE

Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
(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.

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

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

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

HUNGARIAN RHAPSODY
šis tas naujesnio pasirodys 

rytoj Brooklyno Paramount 
Teatre, FIatbush ir DeKalb 
Avės., ir tęsis ištisą savaitę. 
Visų pirma, tai “Hungarian 
Rhapsody,” dramatiška istori
ja iš kariškių gyvenimo Ven
grijoj,

Willy Fritsch, jaunas kariš
kis, atmeta savo mylėtinę, no- > 
rėdamas visai laisvai lėbauti 
su kuom tiktai papuolė. Bet 
paskui jis įsiihyli komanduo
jančio oficieria.us žmoną Ca- a

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučemę 

z 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.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnai 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

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

Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų

4 Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėčių

savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 3514




