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BERLYNAS. — Amerikos 
konsulatas čia išdavė vizas 
keturiems 
nams, kurie 
keliu dienu 
iš Maskvos
Lakūnai yra: Šestakovas, 
Bolotovas, Fufajevas ir 
Sterligovas. Jie planuoja 
lėkti per Alaska. Jų orlai
vis vardu “Sovietii Žemė.”

Sovietu laku-; 
pasirengę už 

išlėkti orlaiviu

Kalėjimo sargai kulka- 
svaidžiais, šautuvais, ašarų 

: bombomis malšino sukilė-

LEAVENWORTH, Kan. 
—Čia federates valdžios ka-

New Yorke susiorganiza- l įėjime ketvirtadienį, pietų 
zo komitetas pasitikimui Jaike ^ukilo ^’7?^ kalinių. 
Sovietų lakūnų. Į komitetą 
įeina daug žymių liberalų.

Sovietų Lakūnai Greitai
Išlėks iš Maskvos į 

New Y or ką
New Yorke Susiorganizavo;

Pasitikimo Komitetas

3,700 Kaliniu Sukilo 
Federalism Kalėjime

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugpjūčio (August) 3, 1929

Borah Prašo, kad Anglija 
Sumažintų Kreiserių Skaičių

WASHINGTON. — Se-' 
natorius Borah ketvirtadie
nį išleido viešą atsišaukimą 
j Angliją, kad ji nuskandin
tu tūla skaičių savo kreise
rių ir tų laivų klasėj susily
gintų su Jungtinėmis Vals
tijomis. Dabar Anglija turi 
daugiau kreiserių, negu A- 
merika. Borah sako, kad
tuomet bus galima pravesti čių dirižablis Graf Zeppelin 
“laivynų sumažinimą.”

Aišku, kad Anglija nepri- ma, kad anksti sekmadienį 
ims pono Borah patarimą.

Pranešama, kad žuvo še
ši kaliniai. Kaliniai neturė
ję žinklų, bet kovoję prieš 
kalėjimo sargus sugriebę 
bile kokius daiktus. 124 ka
lėjimo sargai dalyvavo mal
šinime sukilimo.

Vokiečių Dirižablis Lekia 
per Atlantiką

Chinijos militaristų sukonečntruota armija jprie Sibiro rubežiaus, Mandžūrijoj, atakuoti 
vietų Sąjungą. Joj nemažai randasi persisamdžiusių rusų baltagvardiečių.

i DIDELES DARBININKU DEMONSTRATE 
JOS PRIEŠ KARO PAVOJU

; New Yorke Dalyvavo 20,000; Chicagoj ir Bostone Policija
I Brutališkai Ardė Demonstracijas

I visam pasauly įvyko milži- j tas į ligoninę. Keletas dar- 
niškos darbininkų demonst- bininkų sužeista. Įvairiuo- 
racijos prieš gręsiantį karo se kituose miestuose įvyko 
pavojų.

Darbininkai demonstravo į pač šiaurinėj daly, kur dar-
visuose dideliuose miestuose bininkai paskelbė streiką ir
pasaulyj. Daugely j vietų ėjo demonstruoti,
policija brutališkai puolė 
darbininkus, kovoja nčius, 
prieš karą. Įvyko areštai ir.
susikirtimai. i Vengrijoj įvyko areštai.

New York^ ant Union | Fašistinė valdžia dėjo visas 
Square 20,000 darbininkų pastangas, kad nedaleisti 
susirinko ir klausėsi komu
nistų kalbėtojų. Demonst
racija prasidėjo 4-tą vai. po i 
pietų ir tęsėsi apie tris va-| 
landas. Nepaisant lietaus.1 
darbininkai neapleido susi-' 
rinkimo iki galo.

’ " i

Chicagoj policija užpuolė'

darbininkams demonstruoti. 
Trečiadienį tapo suareštuo
tas Belą Kun su kitais ko- 

i munistų vadais.
Vienoj, Austrijoj, anti- 

i karinėj demonstracijoj da
lyvavo nemažai buvusių 

■ kareivių, sužeistų pereitam 
kare. Austrijoj suareštuo- 

! ta keli desėtkai darbininkų. 
Policija užgriebė komunistų 
laikrašti “Rote Fahne.” v
Masiniai Mitingai Anglijoj

Londone, Glagowe ir ki
tuose miestuose Anglijoj į- 

jvyko masiniai mitingai ant 
gatvių ir prie dirbtuvių var
tų. Kalbėtojai nurodinėjo, 
kad MacDonaldo valdžia

SOVIETAI ATMETĖ CHINŲ PASIŪLYMĄ, 
PASTATĖ SAVO SĄLYGAS

Daug Prostitučių Kaune
“Lietuvos Žinios” rašo:
Paskutinėmis d i e n omis, 

vakarais gatvėmis vaikšto 
labai daug prostitučių, net 
Laisvės alėjoj drąsiai, na-, 
chališkai užkabinėja praei
vius. Restoranuose po 10 
ir daugiau susėdusios prie 
vieno stalo girtauja ir ten 
veda derybas.

Pastebėta, kad doros bri
gados viršininkas ir polici
ninkai pradėjo jas uoliai

monistinę propagandą sklei-s sekti ir nusidedančias lai
džia Komunistų Partijos vi- syklėms (o tokios taisyklės 
sose šalyse.

NEW YORK. — Vokie-

lekia per Atlantiką. Mano-

pasieks New Yorką

MacDonaldo Valdžia Nori, kad Sovietai 
Atmokėtu Caro Skolas Anglijai

LONDONAS. — Anglijos 
“socialistu” valdžia nesutin
ka tuojaus užmegsti diplo
matinius santikius su Sovie
tų Sąjunga. Stato Sovie
tams tam tikrus reikalavi
mus. P a s i t a r imas tarp 
Sovietų atstovo Dovgalevs- 
kio ir Anglijos užsienio rei
kalų ministerio Henderson 
tapo nutrauktas.

MacDonaldo valdžia rei
kalauja, kad Sovietų Sąjun
ga duotų užtikrinimą, kad 
atmokės caristines skolas 
Anglijos k a p i ta 1 i s t ams. 
Taipgi reikalauja, kad So
vietai užtikrintų, jog nebus 
skleidžiama k o m u n i stinė 
propaganda Anglijos impe
rijoj.

Bet Sovietų atstovas pa
reikalavo, kad pirma būtų 
atsteigti diplomatiniai san- 
tikiai, kad Anglija pirma 
nuskirtu savo ambasadorių 
Maskvon, o paskui tartis 
apie sąlygas. Su tuo Mac
Donaldo valdžia nesutiko, ir 
del to pasitarimas pakriko.

Tačiaus, manoma, kad de
rybos bus atnaujintos vė
liaus. Dabar visas klausi
mas bus pavestas Sovietų 
Sąjungos Centraliniam Pil
dančiam Komitetui, kad jis 
išneštų savo nuosprendį del 
Anglijos išstatytų reikalavi
mu, v

Kas liečia senų Rusijos 
skolų atmokėjimą Anglijai, 
Sovietų valdžia kelis kartus 
pareiškė, kad laike inter
vencijos, remdama balta
gvardiečius, Anglija padarė 
Rusijai daugiau nuostolių, 
negu Rusija skolinga Angli
jai, ir del to Anglijos kapi
talistai neturi nei svajoti 
apie caristinių skolų atga
vimą.

Kas liečia komunistinę 
propagandą, tai Sovietų val
džia jos neskleidžia. Ko-

Naujos rūšies karinė tanka. Sakoma, ja galima va
žiuoti suvirs 30 mylių į valandą per duobėtus laukus; 
taipgi ją greitai galima pertaisyti į karinį automobilį, 
kuris gali važiuoti iki 60 mylių į valandą. Tai naujas 
Amerikos imperialistų išradimas besiartinančiam karui.

1,400 Mainierių Sustreikavo, Lenkų Manevrai Lietuvos 
Scrantone

SCRANTON, Pa. — Del 
prašalinimo trijų darbinin
kų iš darbo, 1,400 mainierių, 
dirbančių Hudson Coal 
Kompanijos Marvine kasy
kloj čia sustreikavo ketvir
tadienį. Geltonieji unijos 
vadai priešinasi streikui.

Sovietų Sąjungoj Didelės 
Demonstracijos Prieš Karą

MASKVA. — Ketvirta
dienį/ Tarptautinėj Anti- 
Karinėj Dienoj, visoj Sovie
tų Sąjungoj įvyko didelės 
demonstracijos prieš grę
siantį imperialistų karą.

Maskvoj, Leningrade ir 
kituose didesniuose mies
tuose įvyko milžiniškos de
monstracijos, kuriose daly
vavo pulkai raudonarmie
čių, pasirengusių ginti dar
bininkų tėvynę nuo imperia
listų.

Pasienyj

Liepos 15 d. vakare į vie
ną kaimą netoli nuo Lietu
vos sienos (Uten. apskr.) 
atvyko lenkų ulonų pulko 
eskadronas. Tą pačią dieną 
į kitus kaimus atvyko 22 
lenkų pulkas. Lenkų ka
riuomenė atvyksta manev
rams. Sąryšyj su lenkų ka
riuomenės manevrais lenkų 
pusėje uždrausti lauko dar
bai nuo 4 vab ryto iki 7 vai.

Lietuvos Fašistai Nutei
sė Penkis Komunistus

ŠIAULIAI.—Lietuvos fa
šistų kariuomenės teismas' 
Šiauliuose pasmerkė šiuos 
asmenius už komunistinį 
veikimą: Sangaila ir Bende
rius po 12 m. sunk, darbų 
kalėjimo, Maša Šapyro — 8 
met., Markelevičius ir Ša- 
paitė — po 2 metu.

MASKVA.—Sovietų Są
junga atmetė Chinijos • pa
siūlymą del konferencijos 
išrišimui ginčo sąryšyj su 
Chinijos militaristų užgrie
bimu Chinų rytinio gelžke- 
lio. Sovietų valdžia taipgi 
pareikalavo, kad Chinijos 
valdžia atsteigtų pirmesne 
padėtį sąryšyj su tuo gelž- kalėjimuose Mandžūrijoje,

sipažintų, jog ji, užgriebda
ma gelžkelį, sulaužė padary-
tą sutarti tarp abiejų šalių. h. brutališkai ardg dcmonst

Sovietų valdžia paskelbė
savo reikalavimus:

1. Chinijos valdonai turi 
tuojaus paliuosuoti Sovietų 
darbininkus ir Rytinio gelž-

i kelio viršininkus, kur laiko

raciją. Keliolika darbinin
ku suareštavo. Demonstra
cija buvo rengiama Union 
Parke, miesto centre. Pas
kutinėj minutoj komisionie- 
rius Robertson atsisakė iš
duoti leidimą. Kuomet de- 

2. Sušaukti tuojaus kon- monstrąntai atvyko, policija 
ferenciją del išrišimo gin- neleido jiems įeiti į parką, o 

nešta, kad Sovietų užsienio c‘lJ- 
reikalu vice-komisaras Ka- 

rachanas atmetė i______

keliu.
Penktadienį čia tapo pra-

apie 6-ta vai. visus išvarė iš
3. Sovietų valdžia paski- i parko. “ 

raštiška iaa savo manadžerių ir ma- ! suorganizuota netoli parko;
Demonsti acija tapo sjaptaj rengiasi prje karo.

Chang Hsue-liang, Mandžū- ■ uadžeriaus p a g e 1 b i ninką | tūkstančiai darbininkų susi- 
rijos diktatoriaus, ~
mą, kad ginčas būtų išriš- Į helio, 
tas tuojaus sušaukus abiejų J 
šalių atstovų konferenciją.

Karachanas r e i k a 1 avo, 
kad Mandžūrijos valdonai 
sutiktų paskirti Sovietų ma- 
nadžerį del Rytinio Gelžke- 
lio, o antra, kad Chinija pri-

pasiūly-' prižiūrėjimui Rytinio gelž- i rinko. Policija užpuolė ir | 
,n n‘ i išardė. Už bloko toliausi

i darbininkai vėl susirinko i 
I v

i masinį mitingą. Čia vėl po
licija užpuolė. Bet darbi
ninkai pasipriešino. įvyko 
susikirtimas. H a t h w a y , 
Komunistų Partijos Chica- 
p'os distrikto organizatorius, 
J. Louis Engdahl ir kiti kal
bėtojai tapo suareštuoti.

Bostone ant Tremont ir 
Apnelton gatvių tūkstančiai 
darbininkų siisirinko į masi
ni mitingą, 
ginklavus

I brutališkai išsklaidė demon- 
j strantus.

Manchester, Anglija. — 
Anglijos tekstiliečių strei
kas tęsiasi. Atrodo, kad 
streikas ilgai užsitęs; dery
bos nenumatomos greitoj 
ateityj.

KIEKVIENAM KOMUNISTUI
William Green, Amerikos Darbo Federacijos pre

zidentas, išsiuntinėjo laiškus kiekvienai darbo unijai 
įsakydamas neremti Gastonijos streikierių gynimą.

Socialistų Partijos miesto valdžia, Reading, Pa., 
atsisakė išduoti leidimą Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui surengti aukų rinkimo dieną del gyni
mo Gastonijos streikierių.

Amerikos Civilių Laisvių Unija pareiškė, kad ji 
gins' tik tuos, kurie neturėjo ginklų laike policijos 
ir mušeikų užpuolimo ant Gastonijos streikierių.

Tiktai Komunistų Partija ir kairysis darbininkų 
sparnas gali sumobilizuoti Amerikos darbininkų ma
ses gynimui didvyriškų Gastonijos darbininkų.

Tiktai Komunistų Partija ir Daily Workeris gali 
suorganizuoti darbininkų Suvienytą Frontą dirbtu
vėse, unijose ir fraternalėse organizacijose.

Partija turi numaskuoti Greenus ir kitus darbinin
kų priešus.

Kad tą atsiekti, mes turime sudrūtinti savo orga< 
nizaciją ir užtinkrinti gyvavimą Daily Workeriui.

Nei vienas komunistas neturi atsilikti mobiliza
vime Partijos spėkų.

IBet dar yra daug draugų, kurie neatlieka savo 
pareigų.

Net dienos uždarbį dar ne visi nariai sumokėjo iki 
šiol.

Jeigu dar nesumokėjote dienos uždarbio, tuo jaus 
sumokėkite.

Partijos nariai turi remti Partiją ant šimto nuo
šimčių.

Tuojaus pasiųskite dienos uždarbį per savo bran
duolį į Communist Party, 43 E. 125th St., New 
York City.

Policija, ansi-j 
kulkosvaidžiais, j

Karo Stovis Kantone
Kantone, Chinijoj, tapo 

{paskelbtas karo stovis iš 
j priežasties dideliu anti-kari- 
į nių demonstracijų. Po de- 
• monstracijų kareiviai sau- 
igoio gatves.

Pilsudskio valdžia Lenki
joj šimtus komunistų su
grūdo kalėjiman, kad iš
vengti demonstracijų. Ta
čiaus, demonstracijos įvyko 
Varšavoj ir kituose pramo
niniuose miestuose.

50.000 Sustreikavo 
Paryžiuj

i Paryžiuj suvirš 50,000 
darbininkų sustreikavo ir 
dalyvavo masiniuose mitin
guose. Valdžia buvo sumo
bilizavus suvirš 20,000 kar
eivių ir policijos, kad neda- 
leisti demonstruoti.

I strantus. Suareštavo aš
tuonis darbininkus.

Demonstracijos Kitose 
šalyse

Berlyne įvyko milžiniška 
darbininku d e m o n st racija. 
Socialdemokratų valdžia iš1 . -•n i u

'Pradžios buvo uždraudus Baltimore j Prakalbos.
demonstraciias, bet. pabijo
jus darbininkų griežto pasi
priešinimo, vėliaus leido.
Kituose Vokietijos miestuo-j Baitimorės lietuviai kriau- 
se taip pat įvyko didelės de
monstracijos.

Rumimiioi, Kišinef mies- 
te, ivvko susikirtimas tarp 
darbininku ir policijos. Ke
letas darbininku sužeista.«

Finlaindijoj Dideles 
Demonstracijos

Finlandijos valdžia buvo 
uždraudus demonstracijas. 
Bet darbininkai, komunistu 
vadovaujami, nepaisė už
draudimo ir demonstravo. 
Helsingfors mieste įvyko 
susikirtimas su policija. Vie-

Apie K riaučiy Reikalus

čiai darbininkai, visi daly
vaukite prakalbose šį antra
dienį, rugpjūčio 6 d., Lietu
vių svetainei. 851-853 Hol- 
lin St. Pradžia 8-tą vai. va
kare.

Prakalbas rengia Darbo 
Unijų švietimo Lyga. Pra
kalbos bus svarbios apie 
kriaučių padėtį, apie orga- 
nizavimąsi į uniją ir L t. 
Kalbėtojai bus Levinson ir 
Flayeana. Taipgi kalbės lie
tuvis kalbėtojas J. Siurba iš 
Brooklyn, N. Y.

Kviečia Komitetas.
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PIRMOSIOS RUGPJŪČIO REPRESIJOS
cijos pulkai buvo apgink
luoti kaip tik šaut ir ardė 
masinius tos dienos mitin
gus.

Taip, visas senasis bur
žuazinis pasaulis virto vie
nu, ginkluotu klasiniu karo 
lageriu prieš revoliucinius 
■darbininkus Pirmojoj Rug-

Visų šalių proletariatas 
savo išėjimais bei bandy
mais išeiti į masines depion- 
strUcijas Pirmojoj Rugpjū
čio,1 prieškarinėj Tarptauti- 
nėį ^ąudoppjoj dienoj, nea
bejotinai įrodė savo ūpą 
prieš • imperialistus, beren
giančius karą Sovietų Są
jungai ir besiginkluojančius! pjūčio. 
delėi pasaulinio susikirtimo 
tarp savęs.

Koks negeistinas dalykas 
kapitalizmui buvo ta prieš- 
imperialistinė diena, tai pa
rodė jų išanksto padarytie
ji prisiruošimai, kad suturėt 
bei sutrukdyt Pirmosios 
Rugpjūčio demonstracijas.

Išvakarėse Tarptautinės
Raudonosios Dienos Pary-Į Kapitalistiniai laikraščiai, 
žius tapo paverstas tikrai i lošdami durnelių ir mulkin- 
kariška stovykla. Sumušt-įtojų rolę, nesidrovi veidmai- 
ruota 50,000 armijos ir po-!ningai džiaugtis, kad nepa- 

jlicijos prieš demonstrantus; į vykus Komunistų Interna- 
suimta 300 komunistų, veik- j cionalo paskelbtoji Tarptau- 
liausių proletariato vadų;Įtinę Raudonoji Diena; kad 
tai dienai uždaryta Francu-1 darbininkai “šaltai į ją at- 
zų ^Komunistų Partijos or-1 siliepę.” 
ganas “Humanite;” konfis
kuota visi naujausi to laik-! 
rašeio egzemplioriai ir Pir
mosios Rugpjūčio komunis
tiniai; atsišaukimai. O- vis 
dėlto, bent; 100,000 darbi
ninkų nuo 11 vai. dieną me
tė darbą ir stojo Į demonst
racijas, nors visas jas žan
darai ir kariuomenė blaškė' 
ir ardė, areštuodami kalbė-,

APŽVALGA PUČIA DŪMUS I AKIS

“Lietuvos Žinios” Apie
S. L. A. Ekskursiją

Kauno liaudininkų orga
nas “Lietuvos Žinios” (už

ekskursiją į Lietuvą. Kiek 
ten netikslumų, kiek faktų 
iškraipymų! R a š y d amos 
apie SLA., “Lietuvos Ži
nios” kalba:

“S. L. A. yra tautinė orga
nizacija, bet pažangi, demok
ratinė. Daug jos narių yra 
socialistai, net bolševikai. So
cialistai su radikalesniais li
beralais ir tautininkais dirba 
išvien ir yra sudarę vieną 
frontą prieš bolševikus.”
Kas yra tie “radikales

ni-liberalai ir tautininkai?”Socialistai ir kiti geltonie
ji buržuazijos talkininkai, Ogi nuogi fašistai—Širvy- 
Francijoj, Vokietijoj ir kt., |ūai, Draugeliai, Karpavičiai
darė viską, ką pajėgė, kad j _atviri garbintojai ir akty- 
tik suturėt darbininkus nuo viai paturėtojai fašistų. Su 
demonstracijų.. Dar kartą jais socialistai sudarė bend- 
jie išsirašė paliudijimą, kai- rą frontą prieš bolševikus ir I 
po ištikimiausi imperialistų jų simpatikus. 
šunyčiai.

Kaip “Nepavyko”

Jeigu tie geltonlapiai pa
išytų tiesą, tai būtų turėję 
pažymėti, kad kapitalistinių 
durtuvų ir šautuvų siena 
apsuptom darbininkų mk 
niom nebuvo leidžiama pa
sirodyti taip plačiai, kaip 
jos buvo pasiryžusios. O 

i revoliuciją daryti prolėtari- 
Įatas dar nebuvo prisiren- 

tojus ir smarkesnius daly- ^r čiaužyti ginkit 
V11^S’ ... tas kapitalizmo sargybiniuPanašiomis represijomis y 
buvo slopinami masiniai 
darbininkų pasirodymai ir 
visuose kituose didmies
čiuose Vakarinėj ir Pietinėj 
Europoj.

Belgijoj tą dieną nebuvo 
leidžiama sueiti krūvon net 
penketui žmonių. Varšavoj 
areštuota šimtai komunistų 
ir , pritarėjų. Rumunijoj 
buVo traškinami kaulai dar
bininkams, bandantiems de
monstruoti prieš gręsiantį 
imperialistinį karą, visų 
pirma taikomą Sovietų Są
jungai. Virš darbininkų 
mitingų Berlyno gatvėse ir 
aikštėse skraidė kariški, 
bombomis ginkluoti orlai
viai.- Austrijos sostinėje 
Viehoje uždaryta komunis
tų organas “Raudonoji Vė- 
liava.'' * Jugoslavijoj, Sara
jeve* per demonstraciją vie
nas komunistas nušautas ir 
keli įužeifeti. ■ -

Graikijos valdžia giriasi, 
kad/ išanksto areštuodama 
visus žymesnius komunistus 
ir sumobilizuodama mies
tuose kariuomenę ir polici- O toks tarptautinis proleta-1 
ją, “pasekmingai” užkirto riato judėjimas; kaip dabar'

Kapitalistai supranta, jog 
tarptautinė proletariato die
na prieš imperializmą, prieš 
naujo pasaulinio karo pavo
jų ir už Sovietų Sąjungą 
tuo patim yra ir darbininkų 
mobilizacijos punktas prieš 
visą kapitalizmą. Į tą die
ną imperialistai pažiūrėjo, 
kaipo į naują laipsnį pa
smarkintos, tarptautiniai 
harmoningos d a r b i n inkų 
kampanijos prięš pačią ka
pitalistinę “tvarką” su jo
kios karais, su vis skaudes
nių proletariato išnaudoji
mu ir kolonijų vergų engi
mu.

Sudrebėjo Kapitalizmas

Apie eks
kursijos vadą p. Gegužį, 
liaudininkų laikraštis riečia 
sekamai:

“P. Stasys Gegužis SLA. 
pirmininko pareigas eina jau 
seniai, apie 15 metų. Bet tai 
yra ne vienintelis ir svarbiau
sias jo užsiėmimas. Jis yrą 
Amerikos angliakasių — dar
bininkų unijos Pennsylvanijos 
valstijos vyriausias vadas ir 
organizatorius. D a r b ininkų 
angliakasių judėjime jis vie
nintelis lietuvis, pasiekęs taip 
garbingos vietos. P. St. Ge
gužis yra žinonlas ne vien tik 
angliakasių judėjime, bet jis 
ir kitose darbipinkų organiza
cijose yra augiai gerbiamas.’ 
’ Čia, kaip matome, Vėl me

las ir netikslumai. ’ Gegu
žis nėra jokis angliakasių 
“vadas'ii; organizatorius,” o 
tik paprastas knygū peržiū
rėtojas Mahanoyaus apie- 
linkės Lewiso unijos dist- 
rikte. Melas yra, kad jis 
yra “augštai gerbiamas’' ir 
kitose darbininkų organiza
cijose. Darbininkai jį tiek 
myli ir gerbia, kiek, saky
sim, kariamas asmuo myli 
tą virvę, kuri yra uždėta 
ant kaklo. Jeigu Gegužis ir 
kiti biurokratai pasilaiko li
nijos viršūnėse, tai tik per 
klastas.

pačiulpt kartais nusiperkame. 
—Ar kas nors jums pagelbsti 
aukomis ?—Negauname. ”
Tai žinia, paimta ne iš bol

ševikų spaudos, ale iš So. 
Bostono menševikų lapo. Ji 
ir daugelis jom panašių ži
nių mums sakyte sako, kad 
Smetonienės komitetas nesi
rūpina vargdieniais, bet tik 
fašistais ir jų bernais. Kuo
met žmonės badauja, tai 
Smetonienė,, ažuot geibėjų^ 
iš bado darbininkus ir jų 
vaikus, nutaria “statyti li
goninę,” ko ji, žinoma, nie
kuomet nedarys, bet ameri
kiečių sudėtus pinigus pasi
ims sau arba atiduos fašis
tų klikai. Gi patiems bied- 
niokams organizuoti savo 
susišelpimo komitetų Sme
tonienės fašistai neleido.

Štai kodėl komunistai ne
davė Smetonienės komite
tui pinigų, ale juos geriau 
grąžina atgal aukotojams, 
kurie pageidauja!

Anglijos ministeris pirmi
ninkas social-patriotas Mac- 
Donaldas ir Jungt. Valstijų 
imperialistų galva Hooveris 
vėl pradėjo pūsti dūmus į 
proletariato akis apie “nusi
ginklavimą,” ypatingai apie 
sumažinimą karo laivyno.

Anglija ir Jungt. Valsti
jos yra tvirčiausios ant ju
rų ir abiejų tų kraštų impe
rialistų tarpe eina pasiutu
si kova už pasaulines rin
kas. 'Jungt. Valstijų impe- 

i rialistai stumia anglus iš 
•į rinkų veik kiekviename pa
saulio kampe. Anglai to pa
kęsti ilgai negalės.

I

Pereitas i m p e r ialistinis 
karas vyriausiai buvo 
varžymosi Anglijos ir 
kieti jos imperialistų už 
kas, o būsimas naujas
šaulio karas kils vyriausiai 
iš varžytinių tarp Amerikos duolių 
ir Anglijos.

Anglijos ir Jungt. Valst.
Laivynai

Pagal Washingtono su-

del 
Vo- 
rin- 
pa-

ri 260 su 310,429 tonų įtal
pa. Anglija—165 su 202,- 
210 tonų ir dar būdavo j a 20 
su 26,690 tonų, viso 228,900. 
Reiškia, Jungt. Valstijos čia 
jau pralenkė Angliją.

Submarinų Jungt. Valsti
jos turi 108 su 81,807 tonais 
įtalpos ir budavojasi 2 su 
5,520 tonų; Anglija turi 56 
su 48,825 tonais ir budavo
jasi 17 su 26,540 tonų įtal
pos. Reiškia, jau ir čia 
Jungt. Valstijos turi pirme
nybę.

Kas rūpi Jungt. Valstijų 
imperialistams, tai skrai
duolių klausimas, kurie su
vaidina kuone svarbiausią 
rolę kontroliavime jūrų ka
ro metu; ir čia Anglija turi 
pirmenybę.

Jungt. Valstijos paskyrė

100,600 Patenki
ApBacijy į Metus

AUKOTOJAMS Į KOMI
TETĄ ŠELPIMUI LIE

TUVOS BADUOLIŲ

Neklausykite Menševiku ir 
Fašistu!

Pusbadžiai Gyvena— 
Pašelpos Nėra

Kuomet Brooklyno fašist- 
lapis ir kiti jam tolygūs lie
tuvių laikraščiai keikia ko
munistus, kodėl jie nesiuntė 
Smetonienės komitetui 

Pirm pereito pasaulinio’ (Kaune) pinigų, ale grąži-

h, _
kelią demonstracijoms. Chi- 
nijoj, Finijoj ir kitose šaly
se, nepaisant griežčiausių 
uždraudimų ir šaudymų iš 
“tvarkdarių” pusės, vis tiek 
darbininkai demonstravo.

Amerikos buržuazija irgi 
nesnaudė. Pennsylvanijoj 
ir kitur buvo areštuojami 
koniunistai už ruošimą dar
bininkų j Pirmosios Rug
pjūčio dėfnonstracijas.

Chicago j. New Yorke ir 
kituczo didmiesčiuose poli-

na aukotojams atgal, tai 
mes, be to atsakymo, kurį 
jiems esame suteikę; pąduo-1 
sime dar ir sekantį i r ’

“Rokiškis. Birželio 21 d. 
teko susitikti su jaunomis var-' 
go aukomis. Iš žydo Zameto 
geležies dirbtuvės išėjo pulke
lis vaikų/kurie buvo juodi, iš
balę ir nusikamavę. ?

“Kiek, vaikai, prie tokio ne-' 
švaraus ir sunkaus darbo už-, 

vadovauja komunistai, būtų dirbate? — Nedaugiau pusan- 
reiškęs karą karui; to gį L-o hto. Kiek valandų dirba- 
Sėkmė būtiu revoliuciniai dvylika.—Tai kaipgi pragyve- i 
darbininkų mūšiai ir buržu-Į nate?—Pusbadžiai, nors silkę Į 
azijos režimo nuvertimas. - -
Čia ir yra ta šmėkla, kuri nio alarmo diena tarptauti- 
nedayė kapitalistams ramiai niam proletariatui—išanks- 
užmigti akyvaizdoje Tarp- to rengtis ir telkti savo jė- 
tautinės Raudonosios Die- gas prieš imperializmą;
nos. '

Pirmoji Rugpjūčio, kuri; platesnes minias į revoliųci-1 
šiemet buvo apvaikščiojama i nę kovą prieš imperialisti- 
visa-pasaūliniu plętu,. toliau nius karus, ir'prieš patį ka- 
kas metai bus vis skardės- pitalizmą. !

karo, nuo kurio pradžios su
kako 15 metų, nebuvo nieko 
panašaus į vieningą tarp
tautinį darbininkų judėjimą 
prieš imperialistines skerdy
nes. Socialpardayikai mi
nias “auklėjo/’ k,ad gint sa
vo tėvynę, taigi ir saugot 
kapitalizmo viešpatavimą.!

~ V į

kas metai jinai žadins v1Sį

Tiek menševikų, tiek fašis
tų spauda jau kelintas sykis 
atdaromis gerklėmis šaukia, 
kad Komitetas šelpimui Lie- 
tuvos Baduolių, besilikviduo- 
damas, nenorįs sugrąžinti au
kotojams pinigų, bet darąs 
viskiu ‘■kad., jas nusukus.” 
Tai bjauHo^Įrūšies mielas, da-, 
romas tikslą,' kad apšmeižus 
ne tik Komiteto priešakyje 
stovinčius asmenis, bet visą 
komunistinį judėjimą!

Jau daugeliui auktojų, ku
rie pareikalavo, aukos tapo 
sugrąžintos. -Kuris tik atsi
liepė, pareikalaudamas, kad 
jo auka turi būti jam atiduo
ta, be jokio svyravimo ati
davėme ; kitų pareikalavimai 
gauti, nors dar neišpildyti, 
bet šiomis dienomis tatai pa
darysime. Daugelis jau pa
reiškė savo nuomonę, kad jų 
aukos turi būti pasiųsta į 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą ir Priešfašistinį 
Komitetą.

Bet daugelis savo nuomo
nės dar nepareiškė. Todėl 
raginame visus pavienius as
menis ir organizacijas kuo- 
veikiausiai tuo reikalu pasi
rūpinti: yraneškit, ką, mano
te daryti. Komitetas neturi 
jokio tikslo nuo ko nors pini
gus “nusukti,-’ kaip sako mūs 
priešai. Meš—ne fašistai— 
kurie rinko pinigus vienam 
tikslui, neva baduolių šelpi
mui, o panaudojo “statymui 
ligoninės” be atsikląusimo ir 
'žinios pačių aukotojų.

Dar sykį pareiškiu: visos 
organizdeijos ir pavieniai as
menys, aukoję į KŠLB., pra
neškite iki rugpjūčio 25 d., 
ką 'įdaryti su .jūs prisiųstomis 
aukomis, . kurių nebuvo ga
lima sunaudoti tam, kam 
rinkta', sugrąžinti jums, ar 

atiduoti į larptaiitinį Darbi
ninkų Apsigynimą ( ginantį, 
gastoniečius darbininkus) ir 
Prieš fašistinį Komitetų. Su 
viršminėta diena mes komite
tą likviduosirp ir kurie bus 
neatsiliepę, tų pinigus per
duosim minėtom įstaigom.

Tuo ’‘klausimu, beje, 
siuntinėjami ir laiškai.

KšLB. Sekretorius,
R. MIZARA,

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

yra

<•« .

Per pirmus keturiasde- 
šimts-penkius metus savo 
buvimo Patentų Ofisas Wa
shingtone išdavė tik apie 
10,000 patentų, bet šiomis 
dienomis apie 100,000 apli
kacijų priimama kasmet.

Šimtas metų atgal paten
tų ofise dirbo tik apie trys 
asmenys. Šiandien jau 
1,200 darbininkų.

Patarimai Išradėjam
Didelės korporacijos už

laiko tam ypatingus depart
ment's, kur randasi gar
siausi ekspertai, kuriems 
mokama augštos algos del 
išradimo visokiu nauju išra- v U w
dimu. Tu inžinierių išradi
mai tuoj patentuojami. Bet 
yra labai daug nepriklauso
mų, pavienių išradėjų, kurie 

i brangių išradimų. 
Tarpe šitų išradimų per 
pereitus kelius metus buvo: 
“Bendix drive” automobi
liams, pusiau-minkšti kal- 
nieriai ir t. t.

Bet ne visi išradimai turi 
vertės. Gal šimtai tų pačių 

1 išradimų buvo pirmiau jau 
išrasti. Išradėjai turi su
prasti, kad jų patentas ne
apsaugoja visas išradimo 
ypatybes; yra svarbu paro
dyti, kas yra sena, kad ga
lima pripažinti pagerinimas.

Išradėjai turi atydžiai 
peržiūrėti reikalavimus ir 

x v x į x • Kadangi 1,-
naldui, kokias kortas išdėti.'700,000 patentų išduota, tai 
Ir paskui prasidės Ameri-; tegul išradėjas persitikrina, 
kos riksmas: “Mes norėjom ar kas nors anksčiau neiš- 

| nusiginkluoti, bet anglai ne- ėmė tokį patentą išradimui, 
pūtiko; mūsų prekybai ir I, Jis gali kreiptis prie tam ti
kome rci jai grūmoja pavo-'kro advokato pagelbėti jam. 
jus; daugiau reikia pinigų, ‘Toki advokatai specialiai iš- 
daugiau naujų šarvuotlai
vių.” Ir kitoj pusėj vėl gie
dos tą pat giesmę. Bet jei- 

, gu ir bus kiek susitarta, tai 
bus sunaikinta senųf gra- 
mėzdų, kurie jau ir taip bū-lyra daugybė ir žudikiškų 
tų per bandymus sušaudyti i advokatų, kurie garsinasi 
ant jūrų ir be jokių sutar-lkaip patentavimo specialis
čių. ! tai ir aplupa pradinius išra-

Sulaikymas 2 skraiduolių dejus, nors ir žino, kad jų 
būdavo j imo Anglijoj ir 3-jų 
“sulaikymas” per Hooverį' 
nuo pradžios darbo, tai yral 
tiktai didesnis išgarsinimas | 
naujo blofo, kad paskui dari 
pasigarsinus, kada sunai
kins senuosius gramėzdus. 
(New Yorko Times liepos 
30 d. praneša, kad Brook
lyno laivų statykloj daroma 
visi prisirengimai statymui 
tų 3-jų neva suturėtų šar
vuotlaivių.—Red.)

Kol gyvuoja kapitalistinė 
išnaudojimo ir priespaudos 
tvarka, kol viešpatauja bur
žuazijos diktatūra 'pasaulyj; gacco 
(apart S. S. R. S.), tol neiš- >žudyti, 1927. 
vengiami karai pačių im
perialistų tarpe, už pelnus,' Rugpjūčio 4 d. 
rinkas, kolonijas, ir tol grū-1 —Nuversta Sovietu vyriau-

budavojimui 15 naujų skrai- į G \ 
duolių ir keliu mažesniu | L
$740,000,000; bet ir Anglija 
vėl budavojasi 13 naujų, ir 
pareiškė jos militaristai, 
kad ant kiekvieno Jungt.

tartį, pirmos eilės karo lai-lYa^ijUv 10,000 tonų, skiai
vų—šarvuočių Anglija turi i Yu0 1S?.1S nauJas
22 su 556,350" tonų įtalpos; i skraiduolis tokio Pat tipo 
Jungt. Valstijos—18 laiyų ar3a P° 0,500 tonų.
su 525,850 tonų. Bet Jungt.
Valstijų šios rūšies laivai 
yra galingesni už Anglijos, 
išimant šarvuočius “Nei- 
.son” ir “Rodney.”

Anglija turi 52 skraiduo-

vų—šarvuočių Anglija turi

Riksmas, todėl, apie suma
žinimą laivynų, tai yra ap- 
gavinėjimas darbininkų, kad 
paslėpus imperialistų gink
lavimąsi ir tuom pat kartu, 
tai yra tarp pačių impėriali- 

. Nereikia nei'
Jungt. Valstijos-32; iš ju i ^ejot, kad Anglijos nuperi-. ..
10 skraiduolių “Omaha” ti- ahstai pasakys MacD°-inet Pieslnlus- 
po po 7,500 tonų įtalpos yra 
pabudavoti 1922-24 metais, 
reiškia nauji; bet kiti 22Į 
yra seni; 20 iš jų jau turi 
po 20 metų senumo. Bet 
Jungt. Valstijos budavoja 8 
naujus skraiduolius po 10,- 
000 tonų kiekvienas; trys iš 
jų jau gatavi, o kiti baigia
mi. Pagal būdavojimo pro
gramą, Jungt. Valstijos 
1932 m. turi turėti 25 skrai
duolius po 10,000 tonų ir 10 
skraiduolių “Omaha” tipo, 
viso 316,000 tonų įtalpos.

Jungt. Valst. imperialis
tai jau savo skraiduolius, 

I turinčius 20 metų senumo, 
nerokuoja, nes jie neatitin
ka dabartiniems karo reika
lams. Bet jie rokuoja tokio 
senumo Anglijos skraiduo
lius; pastaroji taipgi turi 27 
skraiduolius, p a b udavotus 
laike pereito karo, ir 6 jau 
turinčius po 20 metų; reiš
kia, senųjų tarpe 33 skrai
duoliai iš 52.

Jungt. Valstijų imperiali
stai, dabar būdami silpnes
niais skraiduolių klausime, 
mano laimėti per susitari
mą. Jeigu Anglija priims 
Hooverio pasiūlymą, kad 
padarius 15 metų amžių 
skraiduoliams, tai Anglija 
staigiai netenka 33 skrai
duolių, turinčių 15 metų, o 
Jungt. Valstijos—20 senų, moja nuolatinis pavojus už-|sybė Vengrijoj, 1919. 
turinčių 20 metų. Ir skrai- puolimo iš imperialistų pu-i 
duolių klausime tuomet veik1

i susilygina.
i Šarvuočių klausime nors 
Jungt. Valstijos turi 18 
prieš Anglijos 20, bet sena
torius King sako, “mūsų 

1 š a r v u o č i ai galingesni už 
I Anglijos.” O ir skraiduolių 
klausime veik bus lygios.

Orlaivių vežėjų (tam ty
čia orlaiviam įrengtų milži
niškų laivų) Jungt. Valsti
jos turi 3 su 78,800 tonų į- 
talpos; Anglija—5 su 88,- 
500 tonų ir dar budavojasi 
po vieną.

Dės trojerių (laivų—nai
kintojų) Jungt. Valstijos tu

ZlIlEil a, CLUl bJMČUUUU- , .Į liūs su 308,000 tonų įtalpos; Is,

silavinę duoti kuo geriau
sius patarimus dalykuose, 
kurie liečia išradimus ir pa
tentų įstatymus, kaip pri
duoti aplikaciją ir t. t. (Bet

išradimai yra niekam neti-

F. L. L S.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 3 d.
I

—Pirma bendroji Pirmojo 
Internacionalo konferencija 
Genevoj, 1866.

—Sacco ir Vanzetti apvilk
ti mirties drabužiais ir slapta 
patalpinti į mirties kambarį; 
11:30 vai. vakare gub. Fulle- 
ris išnešė nuosprendį, kad

> ii* Vanzetti turi būt. nu

—įtakosi, Zolta Weinber-
SCS ant S. S. R. S. O tam ger ir kiti 29 komunistai nu- 
imperialistams r e i k a lingi smerkti ilgiems metams ka- 

itorgos Vengrijoj, 1926-
—Pranešta Sacco ir Van- 

Lzetti apie Fullerio nuosprendį 
• juos nužudyti, 1927.

—Vokietijos socialdemokra- 
itai reichstage balsuoja už ka- 
,ro kreditus, 1911.

—Sacco ir Vanzetti, per gy
nimo komitetą, išleido pareiš
kimą į viso pasaulio darbinin
kus, kad teisėjas Thayer, gu
bernatorius Fuller ir prokuro
ras yra žmogžudžiai, 1927.

—Fašistai užgriebė miesto 
rotužę Milane; prasidėjo ko
va su fašistais, kurie pasirįžo 

i užgriebti Itali ja, 1922.

ginklai.
D. M. šoiomskas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Vieversiui, Toronto, Ka-į 

nada.—Mes i tuos dalykus 
žiūrime skirtingiau, negu jūs 
rašote. Kad kunigai lupa dar
bininkams kailį, tas tiesa, bet 
nieku būdu negalima teisinti 
tokį darbininką, kuris skaito
si laisvas ir eina bažnyčion 
šliūbą imti tik todėl, kad mer
gina nesutinka, su civiliu šliū-

hhhhrsmmhhr
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FAKTAI IR MINTYS
Francijos susipratęs proleta

riatas energingai rengėsi prie 
15 metų sukaktuvių imperialis
tinio karo (1914-18) pradžios 
pasitikimo, o buržuazija puolė 
komunistus visu pasiutimu, šim
tais juos grūsdama tį kalėji
mus. 1 d. rugpjūčio vien Pa
ryžiuj buvo per 48 vai. 50,- 
000 armijos ir policijos prieš 
darbininkus. Prie kiekvieno 
fabriko ir dirbtuvės buvo kul
kosvaidžiai; visi tiltai ir kiti 
punktai užimta karinių da
lių. Taip patvarkė policijos

i stuktelėti nors bato galu, kada 
I tie organizuojasi, kad ir Man- 
džūrijoj, šokinėdami per sieną, 
ir nuolatos grūmoja platesniais 

’ užpuolimais ant S. S. R. S. pa- 
rubežinių žemių?

Imperialistinės ir aplamai 
buržuazinės spaudos pūtimas 
burbulo, būk Kelloggo “taikos” 
paktas esąs užtikrinimas prieš 
karą, truks, ir jis truks grei
tai tarp pačių imperialistų. 
Jungt. Valst. imperialistai vis 
labiau stumia anglus imperialis-

miem (ne lietuviškiem) žo
džiam karą, tačiau, abu, 
kaip pirmiau, taip ir dabar,
palyginamai, daugiausiai jų 

Ivartoja savo raštuose. Tai 
žino kiekvienas, kuris skai- 

. to jų raštus. Ypačpai pir- 
i mojo. Asmeniškai, aš nema- 
i tau jokio prasižengimo iš jų 
pusės. Mokėti pavartoti 
vieną kitą žodį vienokios 
arba kitokios kalbos, kur jis 
tinka, kur jo įdėjimas suda- 

! ro geresnį skambėjimą ir 
pačią mintį tik praplečia, 
ažuot susiaurinus, yra nau-

PASTABOS
Lietuvos laikraščiai praneša, 

kad iš ten į užsienį jau esą 
išleista 30,000 arklių.

Pasirodo, kad nuo fašistų 
valdžios Liėtuvojė bėga ne. tik 
darbininkai ir biednuomenė, 
bet ir arkliai. . . i

t ’ . t ; . ’ ; - ; ; . ; ; • . : • : • , .
Iki Šiol popiežius tik kryžiuj dėjo ant pirmo puslapio ir di-

galva Jean Chiappe. Argi tai 
*.ne įrodymas, kaip imperialistai 
“priešingi” karui?

1 Tą dieną viso pasaulio, o kar
tu ir Paryžiaus darbininkai de
monstravo, smerkdami /karus,

tus iš pasaulinių rinkų. Angli
jos ir Jungt. Valstijų prieštara
vimai (antagonizmas) vis la
biau auga.

Jungt. Valst. 1928 m. įvežė iš 
kitų kraštų tavorų bei žaliosios

į dingą.
Dabar del Nortų ir Šautų. 

[Tūli draugai mano, kad tai 
i vartoti, yra didelis nusidėji- 
I mas. Čia, Jungtinėse Vals-

demonstravo už taiką, o tas 
demonstracijas buržujai slopi
no.

Kitų kraštų imperialistai irgi 
lygiai panašiai pasitiko Prieš
karinę Tarptautinę Dieną, Pir7 
mąją Rugpjūčio.

medžiagos už $4,091,120,000, o 
išvežė į kitus kraštus už $5,128,- 
809,000. Balansas Amerikos 
naudai, vadinas, pasidaro $1,- 
037,689,000 (vienas bilionas, 
trisdešimts septyni milionai, še
ši šimtai aštuonios-dešimtys de-

tijose, gal būt, bet ne Ar
gentinoje. Ten “Nortai”; 
vartojami visose kalbose, 
tiek ispanų, tiek lietuvių ir 
kt. Kodėl? Matomai, dėl 
lengvumo. “Nortai” reiškia

Skaitau “Tėvynėje” : 
sija puola chinus. . . Prie ru- 
bežiaus chinai turi 140,000 j 
kareivių, rusai—40,000 karei
vių. . . Komisarai trokšta ka
ro... Sovietų orlaiviai mėto 
lapelius. . . Chinų kareiviai 
šaudo i rusu orlaivius.'..” v C

Veikiausiai “Tėvynės” re
daktorius pavedė laikraštį re
daguoti kandidatui į Kings 
Park įstaigą arba iš jos pa
sprukusiam.

O gal pats Vitaitis tą nume
rį suredagavo?...

džiausiais antgalviais. Bet da
bar, kuomet einama jau prie 
taikaus tarimosi, tai talpina 
ant dvidešimto puslapio.

Mat, kapitalistinės spaudos 
Anglijoj sustreikavo pusė troškimai neišsipildo, karas iš- 

miliono darbininkų. Kažin ar vengiamas, tai ir tas žinias 
tas streikas kilo todėl, kad da-įskaito nesvarbiomis., 
bar Anglijoj “darbininkiška” 
valdžia, kuri pirma rinkimų 
žadėjo darbininkams būvį pa
gerinti ?

Apie tai gal plačiau paaiš- 
Ru- kinti , ponai socialistai.

nešiojosi, bet dabar jau galės 
nešioti kryžių, kardą ir. . .na- 
gaiką.

Lenkijoj policija susekė 
žudžių kliubą. Sako, kad 
stančiai esą kandidatų į 
žudžius.

Prie fašistinės tvarkos nieko 
geresnio negalima ir tikėtis- 
Juk fašistų valdžia visą šalį 
pavertė kalėjimu.

sau- 
tūk- 
sau-

Kada tarpe Sovietų Rusijos 
ir Chinijos santikiai buvo į- 
tėmpti, tai visa Amerikos ka
pitalistinė spauda tas žinias

mas. Švenčioniškis.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“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; Pusei------- fl.lt
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidėmėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

CASTON R0PSEV1CH

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

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Imperialistų nuolatinė neapy
kanta ir rengimasis karan prieš 
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungą aiškiai auga ir karo 
pavojus didėja. Mandžiūrijoj už-. 
grobimas gelžkelio, areštavimai* 
šimtų sovietinių gelžkelio dar-i 
bininkų, kankinimai jų, šaudy
mai į S. S. R. S. orlaivius,

vyni tūkstančiai dolerių). To
kia apyvarta ir Įčiulptas iš už
sienio kapitalas parodo, kokių 
Amerikos imperialistams dide
lių reikia rinkų žalios medžia
gos pirkimui ir savo tavorų par
davimui. Tatai kaip tik ir stu
mia laukan iš rinkų anglus, o 
tie turi taipgi imperialistinius 
dantis ir jie juos parodys.

Šiaurinės Amerikos Jungti
nes Valstijas. Kartoti vi
sus keturis žodžius, kur ga
lima išreikšti vienu, nebūtu 
prasmės. Gi sakyti “Ame
rika” taip jau nėra pras
mės, nes tas žodis turi pra- 

* smę abiejų kontinentų. Sa- 
įkyti “Jungtinės Valstijos”

skrendančius per S. S. R. S. že
mę parubežiu, tai juk jau tie
sioginis puolimas ant S. S. R. S.

Jokia kapitalistinė valstybė 
nepakęstų tokių žygių; vienas 
būtų atsakymas—karas. S. S.
R. S. vis kenčia, bet ar ilgai 
bus galima pakęsti? Juk im
perialistai tęs provokacijas to- 
liaus su tikslu išprovokuoti ka
rą ir sutrukdyti S. S. R. S. in
dustrializacijos ir aplamai kraš
to ūkio darbą. Viso pasaulio 
darbininkai turi žinoti, kad S.
S. R. S. tai jų darbininkiška 
tėvynė, kad jai gręsia pavojus 
iš imperialistų pusės, kad rei
kia kovoti prieš tuos draskūnus, 
kad reikia imti už sprando im
perialistus ir pastoti jų užpuoli- 
ipp planam kelią.

• • •
< S. S. R. S. darbininkai, rau
donarmiečiai, raudonasis jūrų 
laivynas, orlaivynas ir vals
tiečiai dar labiau susijungė apie 
Sovietų valdžia. Jie savo rezo
liucijose pareiškia, kad karo ne
nori, bet jeigu imperialistai 
nuolatos puola ir kankina jų 
draugus Mandžūrijoj, tai jie 
pasirengę ginti savo krašto tei
ses. Tokis pasiryžimas S. S. R. 
S. dirbančios liaudies aiškiai 
parodė imperialistams, kad ne- 
taip lengva jiems sunaikinti 
proletariato, diktatūrą. O de
monstracijos įvairiose kapitalis
tinėse šalyse prieš imperialistų 
provokacijas ir prie chinų am
basadų bei konsulatų yra dar 

-kartesnis imperialistams kąsnis, 
ir todėl jie pradėjo pirštis į 
“taikos” tarpininkus, kad tuo 
tarpu geriau prisirengti prie 
Sovietus. i*uo pačiu laiku ir 
tikslu jie ėmė kelti į padanges 
Kelloggo “prieškarinį” paktą.

Buržujų ir social-patriotų 
spauda daug būbnija apie tai
ką, o paskutiniomis žiniomis, 
Japonijos miestuose: Osaka, 
Kyoto ir Hiogo net 600 fabrikų 
gamina karo pabūklus, kaip tai, 
armotų kulkas, granatas, ka- 
nuoles, kulkosvaidžius, orlaivius 
ir jų dalis, įvairius nuodingus 
karo gazus ir t. t. Ar tai nėra 
“užtikrinimas, kad nebus karo,” 
sulig Kelloggo taikos pakto?

• • •
Kiek pripliurpia buržujų ir 

social-išdavikų spau’da apie “nu
siginklavimą,” bet ginklavima- 
sis vis auga, štai patsai prez. 
Hooveris, šūkaudamas apie “tai
ką,” kad labiau pridengus 
Jungt. Valstijų imperialistų 
rengimąsi karan, paskelbė, kad 
Jungt. Valstijos, Anglija, Japo
nija ir Francija sekamas su
mas pinigų išleido bei išleidžia 
karo reikalams.

ANGLIJA
1928 m. išleido $570,758,400
1929 m. paskyrė 551,464,200
1930 m. paskyrė 547,274,600

FRANCIJA
1929 m. paskirta $409,915,000
1930 m. paskirta 523,241,000

JAPONIJA
1928 m. išleido $212,383,000
1929 m. paskirta 224,352,000
1930 m. paskirta 235,351,000
AMERIKOS JUNGT. VALST.
1928 m. išleido $624,600,000
1929 m. paskirta 684,700,000
1930 m. paskirta 741,000,000

Kada tokios sumos pinigų iš
leidžiama karui, tai karas neiš
vengiamas. ’O reikia žinoti, 
kad karas jau taip naturalis da
lykas kapitalistinėj tvarkoj, 
kaip ir “taika.”

—irgi negalima, kadangi 
tuo pačiu pavadinimu ran
dasi kitas kraštas—Brazili
jos Jungtinės Valstijos. 
Todėl Argentinoj, Uru- 
guajuj, Čilėj ir kt. Pietų 
Amerikos kraštuose visokio
se kalbose mūsų kraštą va
dina “Nortai.”

Tas pats galima pasakyti 
ir apie “kičinus.” Jų pra
smė platesnė, negu “virtu
vės.” Ir mes matome, kad 
Jungtinėse Valstijose ir ki
tų tautų spauda, net rusai, 
jį dažnai vartoja. Šių žo
džių rašytojas matė daug 

'sykių net Lietuvos laikraš
čiuose rašant “kičinus” ten,; 
kur “virtuvės” neduotų to
kios plačios prasmės.

Yra daug žodžių, kurių 
mes negalėsime atsikratyti. 
Daugelį tarptautinių žo
džių gyvenimas mums sutei
kė—juos naudojam—naudo- 
sim dar daugiau jų. Štai, 
sovietas. Visam pasaulyj 
jis šiandien vartojamas tam 
tikros valdymosi formos iš
reiškimui. Jis paeina nuo 
Sovietų Sąjungos. Jungti
nėse Valstijose amerikiečiai 
nesako “council,” bet sov
iet. Lietuviai nesako tary
ba, bet sovietas. Tas pats 
ispanų, tas pats ir kitose 
kalbose. Tai daroma todėl, 
kad davus pamatinę ir pla
tesnę prasmę būsimai prole
tarų diktatūrai kituose kra
štuose.

Bęll Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
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

NA

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

PHILADELPHIA, PA.

Wilkes-Barre, Pa Wilkes-Barre, Pa.
Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 

darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDAI

SKNIKĄ
O

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

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

JONĄ

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

LIETUVIS GRABORIUS

John Naujokas
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

i čiais parsitraukia ir pasekmingai 
! miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

'yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikvtojas general krautuvėš ir lai- 

j vakorcių agentūros, J. Sekys, 175— 
' 177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai Užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkvti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

a

Net ir tą vadinamą Kelloggo 
“nekariavimo” sutartį imperia
listai nori panaudoti prieš S. S. 
R. S. Girdi, “Sovietai ją lau
žo. pasiųsdami ultimatutna ir 
nutraukdami ryšius su Chini- 
ja.” Kad Chinijos militaristai, | 
?asaulinių imperialistu bernai i 

robia Sovietų gelžkelius, areš
tuoja jų darbininkus, daro įvai
rius provokacinius užpuolimus, 
veržiasi baltųjų gaujos per ru- 
beŽių, kankina S. S. R. S. pilie
čius, taJ tas viskas “gerai” ir 
S. S. R. S. valdžia “neturi” tei
sės ginti savo teises ir savo pi
liečiu reikalus. Pagal tokia im
perialistu poziciją, jeigu kontr
revoliucionieriai ir imperialistai 
ateitų net iki Maskvai, tai ir 
tada S. S. R. S. valdžia neturė
tų gintis, nes ji gindamasi lau
žys Kelloggo paktą.

Tokios padėties S. S. R. S. 
nepakęs. S. S. R. S. Raudono
ji Armija neis per savo rube- 
žių į svetimus kraštus tol, kol 
imperialistai savo provokacijo
mis neperpildys kantrybės tau-

Valstiečio Sūnus. Turim žodžius “buržujus,” 
“proletaras,” “kapitalistas.” 

_ __ ■ zimAA Šitie terminai vartojamiDEL MOŠŲ RAŠYBOS i kiaurai visą pasaulį. Jie nė- 
ira lietuviški, tačiaus, šian- 
Idien prieš 'juos jau niekas 
1 nesako, kad jie reikia išmes- 
i ti, jie negeri, ne lietuvių 
i kalbos. Nesakoma todėl, 
kad be jų negalima išreikšti 
tam tikra prasmė, o jei ir 
būtų galima—reikėtų varto
ti visa eile lietuviškų, žodžių 
ten, kur galima pasakyti 
vienu tarptautišku žodžiu.

R. Mizara.

Argi S. S. R. S. neturi teisės

Drg. St. Ja—nis “Darbi? | 
ninkių Balse” už rugpjūtį 
leidinyj rašo apie kai ku
riuos mūs laikraščių bend
radarbių ir redakcijų apsi
leidimus rašyboje. Jis, be 
kitko, pažymi:

“Nepersenai buvo 'Laisvėje’ 
pakedentas klausimas delei ra
šomųjų ne lietuviškos kilmės 
žodžių. Ir Pruseika, ir Senas 
Vincas, ir kiti pasisakė už lie
tuvių kalbos švarinimą nuo 
amerikoniško žargono. Bet 
Mizara, parsivežęs iš Argen
tinos Šautus ir Nortus, ir po 
šiai dienai virtuvę teberašo 
kičinu. (žiūr. ‘Laisvės’ No.
162).”
Kas liečia dd. Prūseiką ir 

Seną Vincą, tai tenka pa
brėžti sekantis: nors jiedu 
pirmutiniai paskelbė sveti-

TRENTON, N. J. — Su
lig New Jersey valstijos Ci- 
vilės Tarnybos Komisijos 
patvarkymo, sveti mšaHai! 
nepiliečiai prašalinama iš 
valdiškų darbų; suvirš 600, 
svetimšaliu išmesta iš dar
bo.

25 Rugpjūčio-Aug., ’aza
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkes vietoje 

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE
INKERMAN, PA.

*

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

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

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

Rengėjai jau gavo nupiginimą bilietų iš geležinke-J 
lių kompanijų važiuojantiems į “L.” pikniką iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimą net iš Brooklyno ir Philadelphijos.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS) |

UNDERTAKER C

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
‘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.

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

stebūklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nnrs 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 ligųi 
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 “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausį mūši 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

ULAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir n ėdė I lo
mia nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

■
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šeštad., Rugpjūčio 3, 1929

or-
sa-

WILKES-BARRE, PA

DARBININKAI STOKITE
i

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Keturi Skyriai Pomirtines:

i

L. A. reikalais

J. MILIAUSKAS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

PARYŽIUS. — Raymond 
Poincare, Franci jos buvu
siam premjerui, ketvirtadie
nį tapo padaryta operacija 
ant vidurių.

Į šia Draugijų priimama lygiomis teisėmis vį^ai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

atstovams reikėtų 
kad tokie niekšai 
iš darbininku 

c DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
• • *čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku^

Telefonai: So. Boston 1662—

A., J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

LL4J> ILlIldlllvollU KUI AlvUI uCluūL Lili A UI 1<A1J>U« -aA.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas r
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROlV ||

NAUJA CENTRO VALDYBA 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

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

dienraščiui dalyvaukite pikni
ke, ' nes i bus ■ gera programa, 
koncertihe ir sporto. Didžiu
ma; dainininkų ir sportininkų 
atvažiuos iš Brooklyno. čia 
bus galima susieiti su savo se
nais pažįstamais, nes iš apie- 
linkės dalyvaus daug lietuvių.

I

Puslapis Ketvirtas

Įspūdžiai Iš Keliones Į Sovietų Sąjungą
=====........  -....................— B. Kr STANKEVIČIUS-----  ■ ' .......................

(Tąsa)
“Proša pana, nei velniui netikus! žmo

nės-biedni, namai apleisti, gatvės dulkėtos; 
čia maitina labai prastai; nuėjome į resto
raną, nesusikalbėjome. Paprašėme, kad 
duotų pietus. Padavė, bet valgyt negalėjo
me. Taip ir išėjome alkani. Jeigu taip 
bus ir Lenkijoj—sako jis toliau,—-tai prisi
eis labai apgailestaut, kad sumanėme va
žiuot gerų laikų turėt.”

“Dar bus blogiau,” atsiliepė kita lenkė 
(taip pat važiuojanti į Lenkiją, kaipo turis
tė). “Aš tik ką kalbėjau su šiom mergai-* 
tėm, kurios važiuoja iš Lenkijos. Jos pa
sakoja baisius dalykus. Čia viskas atrodo 
joms rojus, palyginus su gyvenimu Lenki
joj.”

Aš taipgi tariau keletą žodžių apie Len
kijos skurdą. Veik pas visus^ klausiančius 
pastebėjau kokį tai prislėgtą ūpą.

Neužilgo gavome vakarienę, kuri palygi
namai buvo neblogiausia. Po vakarienei 
su drg. Valentu išėjome pasivaikščiot po 
miestą. Nieko ypatingo nepastebėjome, iš
skiriant tą, kad miestas matomai randasi 
gražioj ir patogioj vietoj. Pakraštyj jū
ros—Atlantiko. Bet pakraščiuose dau
giausia apsigyvenę turtuoliai. Dideli, gra
žūs namai su sodnais ir daugiausia viensė
džių. Per miestą eina upė, vadinama Sei- 
na, įpuola į okeaną. Tarpe šio miesto ir 
Paryžiaus nedideli pasažieriniai laivai re
guliariai plaukioja.

Parėjęs namo sužinojau, kad tarpe emi
grantų yra jauna mergina, kuri važiuoja 
iš Sovietų Sąjungos į Kanadą. Aš labai 
geidžiau su ja pasikalbėti.- Prie progos už
kalbinau:

“Ar tamista važiuojat iš Sov. Sąjun
gos?”’

“Taip,” atsakė su kokiu tai pasitenkini
mu. !

“O kokios aplinkybės jus vertė apleist 
Sovietų Sąjungą ir ką, tamsta, tikitės at
siekt Kanadoj?”

“Jokios aplinkybės mane nevertė apleist 
Sovietų Sąjungą ir nieko aš nesitikiu at
siekt Kanadoj.”

“Kaip tai?” 1
“Labai paprastai. Aš jau senai gai

lėjaus, kad išvažiavau, bet iš kelio sugrįžt 
nenoriu. Mano tėvai ir giminės pasiliko 
Sovietų' Sąjungoj—Kijeve. Kanadoj turiu 
tik vieną seserį. Ji pasilikus našlė, gyve
na pasiturinčiai. Nuo senai’pageidauja, 
kad pas ją važiuočiau. Aš visuomet atsi
sakydavau patenkint jos pageidavimą. Pa- 
galiaus,. ji pradėjo ^prašyt tėvų, kad mane 
perkalbėtų; na, ir per prašymą tėvų suti
kau važiuot. Štai jums visa mano istori
ja.” i

“O ką jūs turėjot mintyj, sakydama ‘se-' 
nai gailėjaus?’” :

“Mat, aš jau šeši mėnesiai kelionėj. At- ’ 
važiavus į Rygą, Kanados konsulas atsisa
kė man išduot vizą. Pasiuntėm seseriai 
telegramą. Gavau atsakymą, kad laukčiau

• paaiškinančio laiško. Prisiėjo laukt net 
tris savaites ir tuomet gailėjaus, kad ne-i 
važiavau tuoj aus namo. Po tam konsulas 
užtikrino, kad už poros savaičių galėsiu | 
važiuot ir tos ‘pora savaičių’ traukės arti

šešius mėnesius. Dabar jau viską turiu ir 
neužilgo pasieksiu Montrealą, bet važiuoju 
be noro ir nemanau ilgai tenai būt: O jūs 
iš kur važiuojat ir kur?” užklausė manęs.

“Aš važiuoju iš Suvienytų Valstijų į So
vietų Sąjungą.”

“Ar ant ilgo?”
“Ant visados.”
“Negalimas daiktas, aš netikiu...”
“Aš nematau reikalo jus įtikint, bet

kau jums teisybę, ir kas čia stebėtino? 
Juk jeigu įvažiavimas į Sovietų Sąjungą 
būtų lengvas ir atviras, tai užtikrinu jus, 
kad mažai rusų ir kitų tautų darbininkų 
pasiliktų Amerikoj.” , t

“Aš stebiuos štai kuomi: žinau gerai,1 
kad iš ’Sovietų Sąjungos, jeigu būtų galima, 
visi išvažiuotų į Suvienytas Valstijas, o iš 
jūsų kalbos pasirodo, kad daugelis važiuo
tų iš Suvienytų Valstijų į Sovietų Sąjun
gą.”

“Man neaišku, kas ‘visi?’”
“Visi tie, kurie per ilgus metus užsiim- 

dinėjo pirklyba, įvairiais bizniais, dabar 
jokio biznio negali padaryti.”

“Aš žinau, kad įvairiems biznieriams yra 
blogai Sovietų Sąjungoj, tačiaus, aš neti
kiu, kad Sovietų Sąjungos visi gyventojai 
yra biznieriais.”

(Tąsa bus)

Kai šaltis lenda į pastoges, 
Poškčdamąs lūšnų sienojuos,

Kai šūkauja ledai susprogę,
O buičiai brėkšta Naujasai Rytojus,— 

Gražu?!

Kai skliautų mėnesiena’puošia— 
Pro medžių šarmanas kai žiba,

Kai žvaigždės padangėj lyg ruošias 
Iškilmingai į naujų žygį,—

Gražu ?!

Arba tylioj nakties glūdybėj ' - . i 
Išeit, kad laimę prie širdies priglaust, 

Svajonių mirgančių gilybėj, ’
Be rūpesčių gyvent ir' jaust...

Gražu ?!

Bet ar gražu matyt,] kada mėnulis 
Nušviečia kambary išbalusį,

Nuvarginta kdvoj už būvį—
Jaunuolio veidų jau atšalusį

Gražu ?!

Kai mokslo siekdami jaunuoliai 
Per skurdų pameta sveikatų...

Kurie tiesos ieškojo uoliai, 
Mokyklos jau daugiau nemato...

Gražu ?!

Kada su ežero staugimais 
Susipina rauda bakužių—

Su maldomis ir prakeiksmais, 
Su paneigtų gyvybių dūžiais...

Gražu ?!
Ant. Pūsiys.

KORESPONDENCIJOS 
IŠ LIETUVOS

Del Lietuvos Ligos Kasų 
Suvažiavimo

Kovo 27 d. Kaune įvyko vi
sos Lietuvos ligos kasų atsto
vų suvažiavimas. Tas suva
žiavimas buvo visiškai s.-d. 
rankose, todėl jis ir buvo fa
šistų valdžios leistas. Ir -fa
šistų valdžia jį leisdama neap
siriko: jame visiškai nebuvo 
kalbama apie kova prieš faši
stų valdžių ii’ darbininkų iš
naudotojus, o tik apie bendra
darbiavimų su jais. Nutarta 
prašyti fašistų valdžios, kad 
ji pasiimtų gydymų sergančių 
venerinėmis, psichinėmis ir 
epideminėmis ligomis ir kad 
fašistų valdžia suteiktų ligos 
kasoms platesnių autonominių 
teisių.. . Mes jau žinome, ko
kių “teisių” nori suteikti joms 
fašistų , valdžia, bet social-de- 
mokratai ir prieš tai nekovo- 

e ja, o vien tik landžioja po fa
šistų ministerijų priemenes ir 
maldauja darbininkų budelių, 
kad jie ši-ta primestų.

Suvažiavimo pirmininku bu-|(14 mandatų, seniau—5), P. 
vo išrinktas s.-d- fabrikantas 
Bielskis. Suvažiavimas tarp 
kit ko nutarė sudaryti Lietu
vos ligos kasų sąjungą. Įsta
tams parengti ir darbų planui 
sutaisyti išrinkti fašistų bend
radarbiai social-demokratai: 
Bielinis, Vilkaitis ir Bielskis; 
visi trys uolūs fašistų valdžios 
bendradarbiai ir kapitalistų 
lekajai. Aiškus daiktas, kad 
darbininkai nieko gero iš jų 
negali sulaukti.

Bet kodėl visiškai nebuvo 
girdėti mūsų draugų balso del 
to suvažiavimo? Kodėl jie 
nepasirūpino išplėsti plačios 
kampanijos darbininkų masė
se?’ Kodėl nesukėlė darbinin
kų masėse protestų del parda- 
vikiskų socialdemokratų suva
žiavimo nutarimų? čia 
neabejotinas mūsų draugų 
sileidimas.

yra
ap-

P- S. (Lenkijos Socialistų Par
tija)—604 (3 mandatai, se
niau—7), vokiečių {socialde
mokratai — 250 (1 manda
tas, seniau—3), Javorovškio-1 
Pilsudskio grupė — 
mandatas), “kairioji 
Darbininkų Partija—990 (6, 
mandatus 
mai—560 (3 
niau—7). 
žėjo, tik komunistų beveik tris 
kartus padidėjo. Jie gavo be-) 
veik tiek pat balsų, kiek visos 
kitos partijos kartu ;paimtoš. 
Ir tai nežiūrint to, kad Lenki
joj taip pat siaučial fašizmas 
ir komunistų partija yra nele- 
galė. Tai kuo aiškiausiai ro
do, koks didelis darbininkų 
kairėjimas yra Lenkijoj ir 
kaip didelė ten tarp darbinin
kų komunistų įtaka.

180 (1 
Tautine

seniau—8), kade- 
mandatus, se-

Visų balsai suma-

darbininkai raštelių gaut, tai 
tas siurbėlė visaip juos nieki
na, girdi, darbininkai jam per 
dieną daėda. Jei darbininkas 
nors minutę pavėluoja ateiti 
“dirbamomis” valandomis, tai 
išvaro lauk arba prieš nosį du
ris užrakina. Tokių ponų pil
na prisodinta ir kitur: reikalų 
vedėjas Lukauskas—fašistas ir 
žvalgybininkas. Jis gauna 12 
litų už 7 vai. Už darbininkų 
pinigus jis girtuokliauja.; atė
jus ligos kasos reikalais, su 
juo nei susikalbėti negalima. 
Darbininkų 
pasirūpinti, 
pasitrauktų 
ganizacijų.

t i (“Balsas”)

savęs nepragyvena, tai tėvai 
mainieriai dalį padengia išlai
dų.

Aido Choras turės piknikų 
4 d. rugpjūčio, ant Radzvilos 
ūkės.

A. P. L. A- 51 kuopa toj pa
čioj vietoj, 11 d. rugpjūčio, 
turės piknikų ir Aido Choras 
dainuos. Tai bus pirmas vie
šas - parengimas nuo susitvėri- 
mo šios kuopos.

“Laisvės” piknikas. įvyks 25 
d. rugpjūčio, Valley View Par
ke. Tai visi simpatizuojanti

i Didžiulių krautuvių . darbi
ninkams algos nukapotos ant 
25 nuošimčių, čia krautuvių 
darbininkės gaudavo nuo 8 iki 
14 dolerių į savaitę, o dar nu
mušė mokestį, tai jau visai u- 
bagiška alga lieka. Vyrai dar
bininkai gaudavo daugiau, 
nuo 18 iki 25 dolerių į savai
tę. Tai toks uždarbis neorga
nizuotų darbininkų, 
kasiai mažai dienų dirba, bet 
vis kiek daugiau uždirba, nes 
jie šiek tiek organizuoti. Bet 
šilko darbininkai, krautuvių, 
valgyklų ir aiskriminių užeigų, 
tai merginos vidutinė alga 9 
doleriai į savaitę, o vyrų apie 
20 dolerių.

Minimi darbininkai patys iš I

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyfdms, 
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, 

. ,. ipančiakų, marškinių ir kitko
Aug ia- pirįsįte nepermokėdami 

nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai jsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius j trumpiausi 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 IYOKK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

IAUGŠČIAUSU PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE ;
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REIKALAUKITE TUOJAU!
Knygos, Kuri Yra Būtinai* Reikalinga 

Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKASŽODYNAS
835 Puslapių

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

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

46 Ten Eyck St.

Reikalaukit

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

Pirmame Skyriuje $7.00 
Antrame Skyriuje $13.00

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

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

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

“LAISVE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllil^

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS I LIETUVĄ Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

50 Litų
100 -Litų
200 Litų
300 Litų
400 Litų

uz
uz
uz
uz
uz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų už 
Litų už 
Litų 
Litų
Litų

uz
uz
uz

51.75 
62.00 
72.25
82.5Č
92.75

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandienNorėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemų kainų galite pa
siųsti' per ‘ ' '■ ■ ; r ,

Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St., Philadelphia,

Prisodino Išnaudotojų ant 
Darbininkų Sprando

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
ligos kasos registratorius Fri- 
drįkavičius iš “Liudai Pracy” 
(Lenkų surašo)—didelis dar
bininkų teisių niekintojas. Už 
septynias,- darbo valandas jis

Rinkimai j Ligos.Kasas 
Pabijancuose, Lenkijoj

Birželio 16 dieną įvyko 
kimai į ligos kasąs Pabijąn- 
cuose. Tai audimo pramonės 
miestelis, Lodzės apygardoj; 
Daugiausia balsų gavo, komu- „ A 
nistų sarašas—2,368 balsus gauna 6 litus, bet kai ateina

rin
.X

46 TEN EX£K STREET, BROOKLYN, N. Y
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 

per paštą išsiuntinėjamo, kaipo 
užsakymus (orderius).
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L. PROSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City
J. ALEKŠIS, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

XII Apskričio Konferencija
BINGHAMTON, N- Y.—28 

d. liepos įvyko A. L. D. L. D. 
XII Apskričio konferencija. 
Delegatų su apskričio komite
to nariais dalyvavo apie 25.

Iš komiteto ir kuopų rapor
tų pasirodė, kad organizacinis 
darbas eina silpnu tempu. 
Nors komitetas buvo uždėjęs 
kuopoms kvotas, kiek narių 
turi prirašyti iki konferencijai, 
bet, regis, tik viena (Plymou- 
tho) kuopa uždėtą kvotą yra 
išpildžiusi. Kitų kuopų dele
gatai nusiskundė negalį savo 
kvotų išpildyti, delei esančios 
angliakasyklose bedarbės. 
Daugelyje vietų ir senieji kuo
pų nariai' nesistengia savo 
duoklių užsimokėti. Be to, 
Binghamtono kuopa pareiškė, 
kad. ji nėra gavusi apskričio 
komiteto paskirtos kvotos ir 
tame dalyke nieko nedariusi. 
Tačiaus, binghamtoniečių ra
portu, tai jų kuopa turi dau
giausia narių, negu bile kuri 
kita kuopa apskrityje; jie turį 
užsimokėjusių už šiuos metus 
70 narių.

Pasirodo, kad trūksta veik- ! rengia

goj (čia nutarta iš apskričio 
iždo paskirti tam reikalui $10, 
o delegatai sudėjo $12.50, vi
so $22.50) ; (3) ragihti kuo
pas, kad dalyvautų ir ragintų 
visų kolonijų lietuvius daly
vauti anti-militaristiniuose Ko
munistų Partijos parengimuo
se 1 d. rugpjūčio; (4) priim
ta rezoliucija prieš Chinijos ir 
kitų imperialistinių valstybių 
žygius prieš Sovietų Sąjungą; 
(5) kalbėta apie surengimą 
prakalbų maršruto kunigui 
Mockui, bet pasirodžius, kad 
jis stato peraugštas išlyga j, 
pavesta tą reikalą išspręsti ap
skričio komitetui; (6) pasi
kalbėta spaudos—mūsų laik
raščių—reikalais, bet jokio ta
rimo nepadaryta; (7) prisi
minta spaudoje keliamas klau
simas delei naujų reformų A. 
L. 'D. L. D., tai yra, kad ma
žiau išleisti knygų, o vieton to, 
palaikyti keliaujančius organi- 
zatorius-švietėjus. Bet balsa
vime šiame reikale padarytas 
nuosprendis knygų leidimo ne
mažinti. Gi organizatoriaus 
palaikymui jieškoti lėšų iš ki
tų šaltinių, o ne iš centro iždo.

25 d. rugpjūčio apskritys 
Laisvės” naudai pikni-

Choras ’ iš Worcester, Mass., 
tikrai bus ir jisai rengiasi mus 
palinksminti. U 
tis, kad su choru atvyks ir 
šiaip daug žmonių ir ne vien 
tik iš Worcesterio, bet ir iš ki
tų miestų. Mat, jie, žingeidu
mo verčiami, čia važiuos, kad 
pamatyt mūsų chorus. Na, o 
kaip su mūs, konektikiečių 
chorais? Su jais nebus bėdų, 
jie rengiasi del dainų dienos 
visu šturmu, nepaisant karščių 
nei visų kitų klapatų. Plaka
tuose skelbėme, kad programą 
išpildys viso šeši chorai, bet 
vėliausiai teko dažinoti, kad 
bus ir orkestrą, specialiai pri
rengta, griežti programoj- Visi 
žaislų, mėgėjai ir bėgikai iš- 
kalno teiraujasi, kur čia gaut 
parankiausius čeverykus, kad 
būtų miklios kojos, 
kius 
kurie 
noje. 
viško 
kas bus toje dienoje, bet turi
me tiek tik pareikšti, kad tik
rai bus darbininkiškų chorų 
metinė šventė, kurioje atvyku
sieji turės gražią progą pasi
linksminti, jaunuomenės gabu- kč išpildyt 94 nuoš. savo plano, 
mais pasigrožėti ir iš naujų 
kolonijų su svečiais pasikalbė
ti. ' *

Labai įdomūs mėginimai buvo 
nesenai padaryti Vokietijoj.

O reikia tike- Molinga žeme buvo užkrėsta
mėšlu ir ten pasodintos bulvės. 
Kada virkščios išaugo apie 25 
santimetrus didumo, žemė buvo 
apibarstyta smulkia vapna (po 
75 klg. vapnos ant kiekvieno 
hektaro žemės).

Šio mėginimo rezultatai pa
rodė, kad kiekvienas žemės 
hektaras, apibarstytas vapna, 
davė daug daugiau ir geresnių 
bulvių, kaip be vapnos.

I

dieną delegatai apžiūrėjo žemės 
ūkio elektrifikacijoj parodą.

Murmano žvejai sugavo už
ėjusį ant seklumos banginį. 
Banginis sveria apie 4,000 
dų.

Baudžiavos Liekana

pū-

lumo kuopose ir trūksta to pa-ką, kuris įvyks Valley View, 
ties veiklumo, apsukrumo, ap- Parke prie Inkerman, Pa. Vi-j
skričio komitete, žinoma, lai- sos kuopos privalo vesti agita- 
ko iki naujų metų dar yra. kad kuo daugiausia pu|>- 
Jei visas darbas įsismagins, • likos sutraukti į pikniką, kad 

' paremti darbininkų dienraštį.
Pereitas apskričio piknikas,

tai metinėje konferencijoje, į- 
vyksiančioje Scrantone, galėsi-

Kiti kito- 
reikmenis sau steigiasi, 
bus reikalingi dainų die- 
Tačiaus, šiuo sykiu mes 

nei nebandome skelbti,

Pagal centralinį biudžetą 
švietimo reikalams Baltarusijoj 
ateinantiems metams atleidžia
ma 17 milionų rublių. Tai tik 
augštosioms mokykloms, techni
kumams ir kitoms mokslo įstai
goms, turinčioms Respublikos 
reikšmės. Visos kitos mokyk
los eina vietos apygardų biudže
tu.

BUTKIAI (Šiaulėnų vai.) 
—Butkių palivarko savinin
kas A. Žickis savo kume
čiams daržus įsidirbti duo
da arklius tik šventadie
niais.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

“Raudonasis Putilovcas” ga
vo uždavinį 1929 m. padirbti 
3,000 traktorių. Visi cechai iš
plėtė savo darbą. Per pirmus 

, tris mėnesius dirbtuvei pasise-

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 11 kuopos susirinki- 
bus panedėlį, 5 rugpjūčio, po 
1214 Spring Garden St., 8 v.

Visos 'narės ateikit, ’ turime

L.
mas 
num. 
vakare.
syarbių reikalų apkalbėti. Taipgi 
reikės išrinkti darbininkes del “Lais
vės” pikniko. Organizatore.

Charkovo apygardoj, Maisko 
kaime buožės Ko.ročhovo ūkyj 

Tat ir ruoškimės iškalno į' sustreikavo 42 samdiniai; Ko
tą dainų dieną, kurioje bus ne j rochovas'pats, būdamas agrono- 
tik jaunų, senų, bet ir niekad* mu, arendavo, būk tai, mokslo 
mum nematytų žmonių.

Tram Bumpt.

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 5 rugpjūčio, “Lai
svės” svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
draugai ateikit ir naujų atsiveskit. 
Komitetas.

' : Puslapis Penktas

Tel.J Greenpoint 0682

kainos.
sekančiu adresu:

Brookiyn, N. Y. f
Grove St. |

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas
bus atatinkarniausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti s prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main 9669
Bell Oregon 5136

I LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
$ Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau- 
į 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

j Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 
| K. M. S.

P 644 Driggs Avenue,

K Ridgewood© Skyrius: 253

MASSACHUSETTS DAINOS 
DIENA RYTOJ

tyrinėjimam ūkį, o tikrenybėj 
pasipelnymo tikslu. Buožė 
profsąjungos reikalavimus at
sisakė išpildyti ir todėl paskelb
tas streikas.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 80 kuopos susirinkimas 
seredoj, 7 rugpjūčio, po num.
E. Moyamensing Avė. Pradžia 

Visos narės su-

L.
bus 
928
8 vai. vai. vakare.
sirihkit laiku, yra svarbių reikalų. 
Taipgi turime nominacijos blankas 
Pild. Komiteto. Sekretorė. 183-84

iiiiBiiiOuiaiiiaiiū IIBIII0 nnsmamoiitoHi

Naupai atrastuose Uralo naf
tos šaltiniuose išgręžta skylė' 
duoda į paią 46 tonus (2,806, čiat|jellį( 7 rugpjūčio, 
pūdus) naftos.
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SO. BOSTON, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 21 kuopos susirinkimas bus tre- 

‘ ~ ‘ po num. 376
Broadway. Visų narių privaluiųas 
dalyvauti ir naujų narių atsivesti.

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

po plačių Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilfhn I 3Y (25 centai už skrynutę) yra tai kanuoli prieš
UI DU LUA kAUo kitą, 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
6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kumpai Clermont Avenue 
TELEPHONE* JUNIPER »78«—

Rugpjūčio 4 d. įvyksta A. 
L.'P. M. S. II Apskričio pik-Į 
nikas, Lawrence-Metheuen, | Oršos apygardai Socialės Ap- 
Mass., Maple Parke. šiame 'saugos Komisariatas atleido 
piknike dalyvaus astuoni cho-(9,000 rublių 'karo 

irai iš šių miestų: Montello, Į kooperuoti.
! Worcester, Hudson, Norwood, '  

South Boston, Lynn, Haverhill - - ■ ■

I Reikale Chorų Dainy Dienos: Dainuos visi astuoni chorai Į Užsttasoo' hektaru buvusiu ba-
Connedicut Valstijoj chorasiš a”ie^-

---------  . i Šį milžiniškas chorą vado-' 
Draugės ir draugai: __________________ _ 1...__

Knt trumpo laiko, bet visi kar-jRUQ klasiškas parinktas dai- 
i tu tampriai prisispauskime! naSt 
prįe vieno darbo, tai yra, prie: . .
sustiprinimo mūsų dafbininkiš-1 chorV Valdyboms u- Dingen-

me išgirsti geresnių žinių. Bet, įvykęs 9 d. birželio, davęs pel- 
aišku, reikia pasidarbavimo, 
reikia sutartinumo visame ka
me.

no virš 100 dolerių.
" Konferencijai pirmininkavo 

i O. Girnienė, sekretoriavo—G.
Iš nutarimų galima pažymė-1 Stanionis. J.

ti svarbesniais šiuos: (1) reng
ti rudenį prakalbų maršrutą! 
Senam Vincui; (2) raginti) 
kuopas, kad jos remtų Gasto-. 
nijos streikierius jų bylos ei-l

Ad No. E-41
Priduoda naują jėgą 
sumenkusiem organam

Ar jūsų organai yra silpni ir sumenkę? 
Ar jūs prastai miegate naktj ir pabundate 
pavargę ir nusikamavę ryte? Ar esate 
nervingi ir susierzinę? Nuga-Tone greitai 
pataiso tokių padėtį, nes jie sustiprina or
ganus ir jų veikimų Ir priduoda nauja jėgų 
nervams ir muskulams. Tuo būdu nevirš
kinimas ir konstipaclja yra nugalimos, ink
stų ir pūslės suerzinimas palengvinamas, 
galvos skaudėjimas ir kvaituliai išnyksta ir 
miegas būna iioilsingas ir gaivingas.

fro-Jymų kų Nuga-Tone atlieka del žmo
nių su sumenkusiais organais duoda laiškas 
p. W. J. Hooper iš Lumberston, N. C. P-as 
Hooper yra 51 metų ir sako: "Aš niekad 
nevartojau vaistų, kurie taip greitai su
grąžintų spėkų, kaip Nuga-Tone. Aš juo* 
vartojau tik 20 dienų ir jaučiuos taip jau
nas. kaip būdamas 25 m." Vaistai, kurie 
padaro tokius stebuklus, turi būti imami 
kiekvieno žmogaus, kuris yra menkos svei
katos. Jūs galite gauti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami, arba jūsų ver
telga užsakys del jūs iš urmo vaistynės.

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais irNedėliomis pagal sutarti 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Pasibaigė Marino
> nusausintų

So. Bostono pažangiosios draugi
jos rengia bendrą pikniką 25 rug- 

invalidams1 pjūčio, North Easton, Mass., prie 
Stoughtono. Prašome kitų koloni
jų organizacijas nieko nerengti ant 
tos dienos, o dalyvauti pas 
Kubiliūnas.(Bobruis- 

balų sėja.

mus. P. 
183-84
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"o'CLIFFSIDE, N. J.
Linksma ir puiku pikniką rengia 

A. K. P. T1 ir L. D. S. A.‘68 kuo
pos > nedėlioj, 4 rugpjūčio, Cliffside 
giraitėj. Kviečiame visus . atsilankyti 
ir pasilinksminti. Bus įvairių žaislų, 

į skanių valgių ir' gėrimų. Jei tą die- 
j na lytų, tai piknikas bus_sekantj ne- 
Į dėldienj, 11 rugpjūčio. “ 

Šiemet atidaromas kolektyvi- 
zacijos technikumas. Techni-! 
kūmas ruoš specialistus žemės- 
ūkio kolektyvams.

Baltarusijos švietimo Komi-
Nors vaus^rg./ Edw. į. Sugar. Dai- sariatas. nutarė atidaryti žydų

Na, 
ma- 
gar- 
pro-

o

o
151

—chimekų mokyklą.
Rengėjai.

182-83

o

PHILADELPHIA, RA.
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS
•—Rengia— 

Darbininkų Organizacijos
ĮVYKS NEDĖLIOJ

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

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimorės ir iš Brooklyn©
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyno At
letų Kliubo lyderis, dar tebe
siginčija su Jack Venslovu del 
čampionato kumštynėse. Jie 
dar kartą nori susitikti arenoj 
del išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė sutinką kumščiiiotis 
šiame piknike.

kų chorų. Mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip A- L. D. L. 
D. ir L. D. S. A. apskričiai, su
rengia į metus po keletą dide
lių išvažiavimų ir juose uždir
ba po geroką sumą grašių del 
savo išlaidų ir kitų darbinin
kiškų reikalų. Kaip iš patyri
mo žinome, tai tie mūsų ap
skričių išvažiavimai būna sėk
mingi tik todėl, kad mūsų cho
rai prigelbsti sutrauki daug 
žmonių į juos. Mat, choruose 
yra daug jaunimo. Chorai vi
suomet išvažiavimuose sudaro 
gražias dainų programas; taip 
pat choruose randasi gabių jė
gų žaidime įvairių žaislų, 
o žmonės tą viską mėgsta 
tyti, tai jau kuomet būna 
sinama išvažiavimas ir su
grama, kurią išpildyt būna ap
siėmę keletas chorų, tada iš- 
kalno žinai, kad į tokį išva
žiavimą priplauks daug žmo- 

|nių. Taip sakant, su chorais 
darbininkiškos organizacijos 
atsiekia pasibrėžtą tikslą.

Mūsų, chorų pasilaikymas 
yra ganėtinai sunkus. Tų iš
laidų yra be galo, be krašto. 

! O kad kiek įplaukų pasidaryt, 
tai turi chorai rengti įvairias 
pramogas. Tat dabar visi 
Connecticut valstijos chorai 
bendrai rengia dainų dieną. Į 
šią dainų dieną ne tik mes, 
organizacijų nariai, turime va
žiuoti, bet yra būtinas reika
las sutraukti ir visus kitus 
žmones į ją. .A. L. D. L. D. ir 
L. D. S. A. apskričių kuopos 
tuoj aus turi nuskirti komisijas 
del organizavimo žmonių va
žiuoti busais į dainų dieną. 
Kurioms kuopoms prisiųsta ti- 

i kietų del išplatinimo, žiūrėki
te, kad gerai platintumėte. 
Plakatai irgi neturi rastis pas 
bent kuriuos draugus ant len
tynų, juos reikia tinkamai pa
skleisti žmonėse. Taip sakant, 
mes visi turime padirbėti'daug 
geriau, negu del savęs.

Laiko jau ..nedaug* paliko, 
nes dainų diena bus 18 d. rug- 

ipjūčio, Linden Parke, JĮnion 
i City, Conti. Garsusis Aido

tams!
Visų chorų valdybos su di

rigentais turi prižiūrėti, kad 
visi dainininkai ir dainininkės 
dalyvautų bendrame dainavi
me. Choristai ir choristės turi 
atydžiai tėmyti dirigento diri
gavimą, idant bendras daina-; 

! vimas išeitų sklandžiai ir ga- į 
lingai. Taipgi visi choristai 

' turi pasistengti pribūti į par
ką ne vėliau, kaip 1:30 vai. 
po pietų, nes antrą valandą po 
pietų bus imamas bendras vi
sų chorų paveikslas.

Reikia visiems chorams dėti 
pastangas, kad galėtumėte 
pasirodyti kuo geriausiai. Nė
ra abejonės, kad taip ir bus 
padaryta.

Taipgi dar sykį kviečiame 
lietuvių plačiąją visuomenę 
skaitlingai atsilankyti ir links
mai laiką praleisti šu šimtais 
darbininkiškos dailės mylėto
ju- I

Mass. Menininkas.

Sovietų Sąjungoj
Nuo 5 liepos sovūkis “Gi

gantas” .pradėjo rugiapjūtę. 
Ūkyje dirbs 7,000 darbininkų. 

Į ūkis pilnai mašinizuotas. Į lau
kus išeina 190 pėdus rišančių 
mašinų, 24 kombainai (maši
nos, kurios kerta ir ant lauko 
čia pat iškulia) ir 30 kuliamųjų 
mašinų.

Dar nepilnai paruošti sandė
liai. Kasdieną rugiapjūtės me
tu į sandėlius reikės priimti po 
2 tūkstančius pūdų grūdų, o 
sandėliai dar pilnai neparuošti.

O
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Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

______u.________  ORDER BLANK ____________________
Siųsdami pinigu* *u savo adresu, užrašykite:

Al, žemiau paiirašę*, siunčiu jum* VIENĄ DOLERĮ, už kur] malonėkit man 
pri*ių*ti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, vi»*i* nurodymai*, 
kaip vartoti.
Varda* ................ ..........................—

3

°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, dainuos 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
mės, kad iš visų kolonijų kuo dau
giausia dalyvautų publikos. A. L.

" .. Į D. L. D. 9 Apskr. sėkr. K. Rušins-Pirmą konferencijos | kiene. 182-84

Stalingradan atvyko du 
mūs Amerikos inžinieriai, 
vadovaus traktorių fabriko 
tybos darbuos.

5 liepos 
žemės ūkio 
ferencija.

žy- ’
Jie

sta-

o

O

No. -

Miestą*
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Maskvoj atsidengė 
elektrifikacijos kon-

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZMAS
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisve”

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu-Knygelė iš-. 64 
pust Kaina 2Qc rodoma Trockio paklaidos revoliu

ciniame judėjime ir Len^o kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

St. or At*.

___ St*t6--------
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKtA su REPUTACUA 

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

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR 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, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnes, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 

'Jj silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 

j JUMS.
X-Spinduliai, >Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 

110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York 
! VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

“LAISVĖ”1930 m. '■ Visa ’ medžiaga i šilkui

Brooklyn, N. Y

Iš naujų ūkio metų bus sta
tomi 2 dirbtinio šilko fabrikai. 
Vienas prie Maskvos, o antras 
Mogiliove.

liucionierių
giria jį visi 

> jos ’priešai.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-
Abaze. Susiriesdami
proletarinės revoliuci-

c Darbas’’ turi; prąsidėt' 1 spalįo,; ? 
1930 m.Visa -medžiaga-:šilkui} 
dirbti galima bus-gaut Sov.’Są-; 
jungoj. • ‘ Tie' -fabrikai -šu'rųažiusc 
bedąrbiu ’ skąi^ii^ir ■ d uos pigaus; 
dirbtinio ' šilko

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje . 
brošiūroje.

46 Ten Eyck St
1’-
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VIETOS ŽINIOS
I

Komitetas Pasilikimui 
Sovietų Orlaivininkų

Kiekvienas Kriaučius į 
Šios Dienos Pikniką

Steigia Naują Universitetą 
Jersey Cityje

Virš 20,000 Darbininkų 
Dalyvavo Tarptautinėj 
Raudonoj Demonstracijoj

Nežiūrint lietaus, Pirmojoj 
'Rugpjūčio, Tarptautinėj Rau
donojoj Dienoj, suėjo į Union 
Square, aikštę bent 20,000 
darbininkų, į prieškarinę de
monstraciją, mesdami darbą 
inuo 4 valandos po pietų. Ir 
ta minia per visą poros va
landų lietų stovėjo, klausyda- 
jnasi kalbėtojų ir skardžiais 
“ura” šauksmais pritardama 
obalsiams kovos prieš imperi
alizmą, prieš naujai rengiamą 
pasaulin! karą, už Sovietų Są
jungą, už Gastonijos streikie- 
rių paliuosavimą, prieš bur
žuazijos lekajus socialistus ir 
kt.

Visas šiaurinis Union aikš
tės galas, kur įvyko tas didis 
mitingas, tirštai mirgėjo dar
bininkiškų organizacijų vėlia
vomis ir dideliais iškeltais pla
katais su revoliucinės kovo.^ 
šauksmais.

Visas mitingas buvo apsta
tytas raitais ir pėsčiais polici
ninkais; kas dvi pėdos buvo 
mėlynsiūlis, iš viršaus prisise
gęs revolverį. Tuzinai kapi
tonų ir sardžentų, kaip vana
gai tėmijo, kad prie pirmos 
progos duot komandą eili
niams policistams, kurie, kaip 
lankas, veržė minią iš visų pu
sių, kiek galint mažindami jai 
vietos. O nuo šeštos valandos 
kiti, ant šaligatvių sustatyti1 
“tvarkadariai” tiesiog varė at
gal bei stabdė atvykstančius 
vis naujus darbininkų būrius.

Nuo kelių platformų sakė 
prakalbas virš 20 kalbėtojų, 
tame skaičiuje dd- Wm. Z. 
Foster, W. W. Weinstone, J. 
Št'abhel, Harold Williams (ne
gras) ‘ ir kiti Komunistų Par
tijos, {vairių unijų ir kitokių 
darbininkiškų organizacijų 
veikėjai. *

‘ Matant tokią didelę irt vis 
dideidiičią entuziastišką minią, 
policija raudo ir balo iš pa
giežos, ir pradėjo darbuotis j 
buožėmis; ypač puolė Jaunuo
sius Pionierius, uniformomis 
apsirengusius ir tvarkiai de
monstruojančius. Areštavo dvi 
pionierių vadoves, seseris He
lena ir Lydia Okunaites; su
plėšė ir sumindžiojo daug di-, 
džiųjų plakatų bei vėliavų.
Užpuolimas Bronxe

Bronxe, ties Wilkins ir In
tervale Avės., policija ypatin
gai parodė savo žiaurumą, 
kuomet prasidėjo darbininkų 
demonstracinis ėjimas gatvė
mis, su degančiais švyturiais ir 
vėliavomis. Policistai dideliems 
ir mažiems skaldė vėzdais gal
vas ir puolėsi nugriauti plat
formą, vydami šalin kalbėto-( 
jus. čia mėlynsiūliams pasi
priešino darbininkai, stodami 
kovon su jaisiais. Vienas po
licijos į detektyvas buvo jau 
pasisnragiavęs revolverį, kad 
pradėt šaudyt; gerai dar, kad 
arti jo stovėjęs .darbininkas 
kirto jam tokį smūgi, jog šau
lys apsvaigęs parkrito ant že
mės.' i j Tuo tarpu atbirzgėjo 
policijos vežimas ir daugiau 
policmanų, kurie areštavo ko
munistą kalbėtoja < Sidnev 
Blpomfielda ir kelis kitus, ir 
įšvąikė ;mitingą. ,

Atsižvelgdamas i tuos ir ki
tus brutališkus policijos žings
nius ir pasikėsinimus ardyti 
darbininkų mitingus, Antrasis 
Distriktas Amerikos Komunis
tu Partiios vėl išleido atsišau
kimą. ragindamas darbininkus 
organizuotis i apsigynimo bū
rius. kad atsispirti prieš žiau
riąją policijos sauvalių.

Rep.

Visi į Komunistų Partijos 
Parašų Rinkimo Vajų!

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.

Brownsville — 154 Watkins 
St.

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

Bijo Sing Sing Kalinių 
Didelio Sukilimo

Sing Sing valdyba uždarė 
visas to kalėjimo dirbtuves ir 
padvigubino sargybą, bijoda
ma, kad ir čia nekiltų kalinių 
maištas, panašus kaip kad Au- 
burne, Leavenworthe ir kituo
se kalėjimuose paskutiniu lai
ku.

Sulig daugumos pranešimų, 
kaliniai stoja į kruviną kovą 
su viršininkais, nepakęsdami 
aršiau negu kiauliško maisto. 
Kaliniams žinoma, kad virši
ninkai suvagia didžiumą kali
niams skiriamų lėšų.

MIRTYS—LAIDOTUVES
Alex. Sokolowsky, 58 me-j 

tų, 231 Bedford Ave., mirė i 
28 d. liepos; palaidotas 1 d. 
rugpjūčio Alyvų Kalno kapuo
se. i ;

Mikolas Pocius, 43 metų, 
339 W. 17th St., New Yorke, 
mirė 30 d. liepos; palaidotas 
2 d. rugpjūčio šv- Jono kapuo
se.

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius J. Garšva.

“Daily Workerio” Ekskursija 
Laivu, Rugpjūčio 9 Dieną

Rugpjūčio 9 d., penktadie
nio vakare, bus komunistų 
dienraščio “Daily Workerio” 
“mėnesienos” ekskursija Hud
son Upe, garlaiviu “Peter 
Stuyvesant.” Laivas išplauks 
iš 42nd St. prieplaukos, New 
Yorke. Sprendžiant sulig par
duotų ir dar parduodamų ti- 
kietų, būsią virš 3,000 ekskur
santų.

Ant laivo grieš negrų Ver
non Andrade’s Atgimimo Or
kestrą- šokiams yra didelė 
puiki svetainė.

Pirkite tikietus išanksto, jei
gu norite gauti tikietą už $1.- 
50. Perkant gi tą pačią die
ną, treikės mokėti jau $2. Ti- 
kietai parsiduoda “Daily Wor- 
kery.i,” 26 Union Sq., ir Work
ers Bookshop, 30 Union Sq., 
New Yorke.

Kas važiuos su ta ekskursi
ja, smagiai prasivėdins ant 
Hudsono vandens, pasidžiaugs 
jo pakrančių gražumu, pasi
linksmins su draugais ir tuo 
pačiu žygiu suteiks- paramos 
darbininkų revoliuciniam orga
nui “Daily Workeriui.”

New Yorke susiorganizavo 
buržuaziniai-liberališkų ir dar
bininkiškų inteligentų komite
tas pasitikt Sovietų Sąjungos 
lakūnus, kuomet jie iš Mask
vos per Sibirą ir Pacifiką 
atskris į New Yorką. Pana
šūs komitetai organizuojasi 
pasitikt raudoniesiems lakū
nams Seattle, San Francisco 
ir Chicagoj, kur lakūnai keti
na staptelėti.

Į newyorkinį komitetą sovie
tinių orlaivininkų pasitikimui 
įeina tokie žymūs žmonės, 
kaip :

Arthur Garfield Hays, An
na N. Davis, Arthur Warner, 
Scott Nearing, Lewis S. Gan
nett, Alfred Kreymborg, Hey
wood Broun, Ddrwin J. Mess
role, Roger N. Baldwin, Esther 
Lowell, Henry T. Hunt, Art 
Shields, Timothy Hęaly, Anna 
Rochester, Jerome Davis, Gil
bert E. Roe, Paul Jones, Carlo 
Tresca, Mary Heaton Vorse, 
Henry. W. Pinkham, Forrest 
Bailey, Johan J. Smertenko, 
Margaret De Silver, Frank 
Mozer, Louis B- Boudin, I. I. 
A. Kittine, J. M. Budish, Wil
liam Ross, H. W. L. Dana, So
lon De Leon, II. B. Davis, Stu
art Chase, W. E. B. Du Bois.

Ex-Socialistas La Guardia 
Republikonų Kandidatas 
į New Yorko Majorus

1,500 republikonų delegatų 
savo konvencijoj, Mecca Tem
ple svetainėje, New Yorke, pa
statė ex-socialistą F- H. La 
Guardia, kaipo savo kandida
tą į miesto majorus. Įvąfrūs 
republikonų kalbėtojai smer
kė dabartinio majoro demo
krato Walkerio valdybą, kai
po miesto pinigų eikvotoją, 
kaipo grafterių glostytoją, o' 
patį Walkerį vadino “juokiu-, 
gu sportu.”

Laukia su ‘Tėrų” Kėlimu 
iki po: Miesto Rinkimų

New Yorko Transito Komi
sija kol kas neišpildė reika
lavimo Interborough Rapid 
Transit (sųbvių) kompanijos, 
kuri stengiasi, kad būtų va
žinėjimo kaina pakelta nuo 5 
iki 10 centu. Tolesnis kom
panijos reikalavimo svarsty
mas atidėtas neapribotam lai
kui.

Demokratų politikieriai ne
nori dabar pritarti pakėlimui 
važinėjimo kainos požeminiais 
gęlžkeliais ir eleveiteriais, ka
dangi toks pritarimas pakenk
tu demokratams šio rudens 
miestiniuose rinkimuose.

Jie turės laiko patarnauti 
kompanijai, kuomet jau bus 
praėję rinkimai.

Kas Šiandien esate nusimi
nęs, tai atvažiuokite į kriau
čių pikniką, kuris atsibus 
Klaščiaus parke, Maspethe, L. 
I., ir savo rūkšles nuo kaktos 
prašalinsite. Kas norite pa
simatyti su savo pažįstamais, 
tai atsilankykite šiandien po 
pietų į Klaščiaus parką pas 
kriaučius į pikniką- Juk jau 
visiems teko išgirsti, kad 
kriaučiai visais garais rengėsi 
prie pikniko, tai piknikas bus 
puikus. Tat kiekvieno šian
dien pareiga — nuvažiuoti j 
kriaučių pikniką, kuris šian
dien, 2 v. po pietų, prasidės 
Klaščiaus parke. Įžanga y pa
tai tik '50 ‘cehtų.

Kriaučius.

8 Plėšikai Veltui Dirbo
Tris Vai, Jieškodami Pinigų

Ketvirtadienio rytą prieš 
aušrą, astuoni ginkluoti plėši
kai įsibriovė į keturių lubų 
Harvey Buildingą, 355 East 
149th St., Bronxe; surišo nak
tinį sargą Paulą Kunkelį ir 
tris ištisas valandas darbavosi, 
jieškodami pinigų. Išlaužė į- 

i vairių ofisų duris, išdaužė, iš
vartė spintas ir stalčius; atplė
šė plieninę saugos šėpą; bet 
jokiu pinigų nerado, ir sukei- 

įkę, pagalinus, išdūlino sau lau
kan. Kad naktinis sargas ra
miau laikytųsi, jie jam degė 

j cigaretus ir kišo į lūpas rū
kyt.

Matyt, plėšikams kas nors 
klaidingai pranešė, kad tuo 
laiku bus didelė suma pini
gų Cross Armored Transpor- 
tacijos Kompanijos raštinėje 
tame name, prieš dieną apmo
kėjimo algų darbininkams ir 
tarnautojams..

Valdžios Advokatas Varęs 
Šmugelį su Bankrotais

' Alexander Levine, vyriausy
bės skirtas advokatas tvarky
mui įvairių bankrotų dalykų, 
ėmė pinigus riš bankrutuojan
čių biznierių; už Ryšius jis už
slėpdavo didėlę dalį dar lie
kamo bankrutuojančių firmų 
turto, duodamas progą ban
krutuojantiems pasilaikyti pi
nigus, priklausančius skolinto
jams bei kreditoriams. Tokie 
kaltinimai yra statomi prieš tą 
advokatą federalio teisėjo T. 
D. Thacherio teisme, New 
Yorke.

Laužo Duobkasių Streiką
Calvary kapinių kompani

ja, belaužydama savo 300 dar
bininkų streiką, skelbiasi ga
vusi jau 125 duobkasius, šo
ferius ir kitokio darbo skebus.

VĖL NAUJU NAUJIENŲ
.Tau yra ir antras REKORDAS LIETUVIS- 

KOS VESTUVĖS ir daug kitų naujenybių. 
Visų lietuviškų dainininkų Rekordai ir Rolės 
Pianams, , geriausių kompanijų Radio,

Gramofonai ir kiti visi muzikaliai instrumentai dabar 
daug pigesni, negu pirma buvo-

JONAS B. AMBROZAITIS / !'
Saviniųkas x

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
telephone, Stagg 5633

Užsimušė Du Darbininkai
. Užsimušė du darbininkai, 
kuomet trūko virvė, ant ku
rios buvo pakabinta, lenta,įkur 
stovėjo teplioto j ai namo ant 
Livin£stdn SL, tiė£' Elhi PI., 
Brooklyn©*

Pamiršo $25,000 Taxi-Cabe
E. B. Bernhardienė, važiuo

dama taxi-cabu, sako pamir
šus deimantus ir kitus bran- 
gumynus, vertus $25,000, New 
Yorke. Liko areštuotas ir pb 
$10,000 kaucijos pastatytas 
taxi-cabo šoferis John Rabb, 
kad jis pasilaikęs sau tą ra
dinį. i >

Na, o gal;ne šoferis/ bet ki
tas kuris važiuotojas rado 
tuos brangdaikčiuš?:

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

KAIP PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU

Su priedu naujo įstatymo, įėjusio į galę su 
1 d. liepos šių metų.

i

Aiškūs nurodymai, kaip dabar reikia išsi
imti pirmas ir antras popieras. Be atidė
liojimo įsigykite jų ir naudokitės tais svar
biais nurodymais.

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

* į i "

Jersey City susidarė komite
tas, kuris' inkorporavo naują 
Trinity Universitetą. Kapita
listo Symes Fondas žada di
delę sumą pinigų pradžiai tos 
įstaigos. Išleidžiama ir uni
versiteto šėrai.

MIKAS PACHEISA malonėkit už
eiti pas mus, nes yra atvažiavus 

jūsų giminaitė, nori pasimatyti.
i Mrs. Lapikaitis, 157 McKinley Ave., 

Brooklyn, N. Y. ■ 182-84

REIKALAVIMAI
i REIKALINGA patyrusių finišerkų 
i ant moteriškų ir vyriškų kotų. 'At- 
; sišaukite: Irving Cloak Co., 887 
Broadway, netoli Myrtle Ave., ant 
2-ro floro, Brooklyn, ,N. Y. 183-85
REIKALINGA kalnierių dėjikas, 

. guzikų siuvėjas ir, .siūlų ištraųky- 
toja ant vyriokų drabužių. Kreipki
tės panedėlio ryte. Rosen Paledsky, 
39 Debevois St., Brooklyn, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI i
PARSIDUODA aptieka. Gera proga 

pirkti aptieką lietuvių kolonijoj; 
biznis įdirbtas per 20 metų; apart- 
mentiniame name. Biznis labai ge- 

, ras. Parsiduoda iš priežasties ligos.
Medvene’s Drug Store, 10th and 
Green Sts., Philadelphia, Pa. 183-85

FOR RENT
PA SI RANDA  VO J A 4 gražūs kam

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

PAJIEŠKOJIMAI
KAS jieškbjo? Seniau buvo jieško- 

ma per “Laisvę” Juzės ir Viktės 
Rožikiūčių. Kas jieškojo, aš neži
nau, nes neteko to “Laisvės” nume
rio skaityti. Tat jeigu kas turit ko
kį reikalų, meldžiu atsišaukti. J. 
Rožikiūte-Stadulis, 227 Linden St., 
Brooklyn, N. Y. 182-84»T=S===5==-------- i-----------—---------- ■--------i

KAM reikalingas penteris, tat 
kreipkitės pas mane. Aš pentinu 

ir popieruoju už prieinamų kaina. 
John Burba, 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel., Pulaski UGI.

181-83

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barbenanti 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 namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūnanre. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. T

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

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 piet. 
Ketvergals ir rabatomia iki 8 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas ) 

431 LORIMER STREET
< Brooklyn, N. Y.

v ’

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

Telephone Stagg 0783

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y,

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIEN£ 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

! Tel., Triangle 1450 z
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

/ AUTHOftIZfO 
DISTRIBUTORS *

NATIONAL 
CASKLTS i

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiausiems gero 
skonio reikalavimams.

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

Jumper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja į 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalVo-p 
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir i > 
sudaro su, 
amerikoniškais | 

» 
gerai Ir pigiai IDarbų atlieku

Ki’eipkitės šiuo adresu: !
JONAS STOKES I

Į 173 Bridge St„ C. Brooklyn, N. Y. I

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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

Centra) Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS ■

3 Specialistas del visų ligų ir opera-į 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-* 
Ges. Naujausi Diagnozo ir Gydy > 
įmo būdai. >
i; 127 East 84th Street
į (Tarp Park ir Lexington Avės. > 

NEW YORK CITY i
5 Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki s 

P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M. t

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmisi. Būtų linksma pasi
matyti-

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

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

. KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokių didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvienų ligą, žinodamas tų ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauariau.

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero Šaknų Rožių
Juod šaknių Remunelių
Kadugio uogų Seneso plokščiuklų
Kaštavolų Šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų deyynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Ša 1 mėčių

Apynių Z 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių’ 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVI$KOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514,




