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tūros ir Pasilinksminimo 
Parką. Prezidentas Kalini
nas ir Maksimas Gorkis pa
sakė prakalbas. Gorkis pa
reiškė, kad darbininkai tu
ri ginti Sovietų Sąjungą 
nuo imperialistų atakų.

Vokietis darbininkas, su
žeistas laike Pirmos Gegu
žės Berlyne, buvo pasveikih- i

• Telephone, Stagg 3878

Berlyne Demonstravo 
140,000 Darbininkų

Prieš Karą
žės Berlyne, buvo pasveikih-i BERLYNAS. — Darbi- 
tas griausmingu delnų plo-'ninkii anti-karinė demonst- 
jimu, kuomet jis buvo per- ’ racija Berlyne buvo įspū- 
statytas kalbėti.

Visur Sovietų Sąjungoj t racijoj dalyvavo apie 140,- 
buvo didelės demonstracijos; 000 darbininkų po komunis- 
prieš gręsiantį imperialisti
nį karą. Maskvoj ir kituo
se miestuose dalyvavo daug 
chinų darbininkų.

dingą, milžiniška. Demons-

Į tų vadovybe. Kitoj miesto 
dalyj socialdemokratai bu
vo surengę priešingą de
monstraciją, kurioj dalyva
vo 80,000 žmonių.

Tūkstančiai d a r b įninku
15,009 Kovojo Pitts- j buvo paskelbę streiką. j i i n r •• Tūlą skaičių darbininkų BUr^ne SU lOllClja policija suareštavo už dėvė- l

_____  !jimą uniformų Raudonojo i 
PITTSBURGH, Pa. —^Fronto Kovotojų.

Pittsburgh© valdžia sumobi-; 
lizavo visas spėkas, kad ne- ; 
daleisti darbininkams de-' . n *1 1 • 
monstruoti rugpjūčio 1 d. Patiektus Reikalavimus 
Kapitalistinė spauda per ke
lias dienas rašė, kad valdžia 
pasiryžus “nedaleisti rau
doniesiems naudoti gatves.”

Sovietai Tvirtai Stovi Už

Chinijai
MASKVA. — Sovietų Są- i

Nepaisant draudimo, Ko-4™^ tvirtai laikosi savo
__ . . _ 1 voika aviTnn laimins lAfiilP-- I reikalavimų, kuriuos patie- 

t kė Chinijos valdžiai del už- 
Apie‘i^OOO darbi- griebimo Rytinio Gelžkelio.

- - -0 Policiia Reikalauja, kad butų at- 
:• “brutališkai ardė, steig.ta pirmesnė padėtis są-

Lakūnai Dale Jackson (dešinėj) ir Forest O’Brien ir jų orlaivis St. Louis Ro
bin. Jie išlakiojo virš St. Louis orlaivių lauko 420 valandų (virš 17 dienų) be nu
sileidimo. Sumušė visus iki šiol buvusius ilgo, ištvermingo skraidymo rekordus. 
Besirengdami prie karo, Amerikos imperialistai daro visokius bandymus orlaiviais, 
kad patirti, kokios rūšies orlaiviai geriausia tiktų karui.

munistų Partija surengė | 
masinius mitingus trijose 
vietose. . 
ninku susirinko Pnliciia
užpuolė ji mi uizcwxoixai ^U() gelžkeliu. šeš-
mi ingu . rK-ni-n tadienį pusiau oficialiai ta-Suarestavo 28 darbiniu-. v, . , . . . į, , n .ta • po pranešta, kad jeigu taskus, iu tarpe Pat Devine, 1 i .TZ ’ J *. , ... v , ., ’ nebus padaryta, tai nebusiKomunistu Partijos distrik- r 1 ,. ’ , „ , ,
to organizatorių; Sam Her- ^'.lma vestl g, J'l turėjo įvykti Chicagos 27
man, Clyde, Pat Toohey, ■ reikahuh kad davbininkll teismas. Kaip
Namnales Main.erių Uni- į chinijog militaristai tuojaus | jau žinoma, jie buvo suares- 
jos sekretorių; Elbert Te- paliuosuotu suareštuotus] tuoti kelios savaites atgal 
therow, Gastomjos streikie- govietu darbininkus ir Ry-j demonstracijoj Grant Parke 
U- . j tinio Gelžkelio viršininkus. I už Gastonijos streikierius.

New Kensington buvo su- Jei Chinija nori susitai. 
rengtas masinis mitingas k ti gu Soviet SaiunKa> tai 
laike pietų prie iždo minis- 
terio Andrew Mellon Am- ■ Qe]žkelį į tą padėtį, kokioj 
erican Aluminum kompani-. jįs buvo'pirma užgriebimo 
jos dirbtuvės. Policija už- - - - -
puolė ir suareštavo keturis. sulaužė su Sovietais pada- 
kalbėtojus.

Chicago) 27 Darbininku SOVIETU LAKŪNAI PASIRENGĘ IŠTEKT
Teismas Vėl Atidėta

Trečiadienį,- liepos 31 d

Numirė Drg. Vose, Žymus 
Dailininkas Komunistas

Teisėjas Lyle vėl iškišo ir 
parodė savo aštrius dantis, 

turi sugrąžinti Rytini Susišaukė kaltinamuosius, 
atsivedė valstybės pati pro- 

• kurora ir pradėjo darbinin- 
|Taigi,^turi prisipažinti, kad kus leisti per šerengą išnau-

i rytą sutarti del kontroliavi- meį 
m o to gelžkelio. ' • - -

# Sovietų Sąjungos darbi- je pastatė miesto slantos po
niuku organizacijos ragina ]icjjos galvą šnipinėti kalti- •» • I X- J r-a -v> I Z-v 1 4- i I ' 1 . z

jo. Neužteko dar to. Kuo- 
; prokuroras pabaigė 

kiekviena klausinėti, tai Ly
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TRYS GASTONIJOS STREIKO VADOVES 
PALIUOSUOTOS PO KAUCIJA

Jos Pasirengusios Vesti Kovą už Paliuosavimą Kitų Įka
lintų Streiko Vadų; Dirbs Bile Darbą

GASTONIA, N. C. — Isutiktų pasilikti kalėjime, 
Amy Schechter, Vera Bush (jeigu kiti streiko vadai ne- 
ir Sophie Melvin, 3 Gastoni- paliuosuojami. Bet kadan- . 

įjos streiko vadoves, kurios gi jos išleidžiamos iš kalėji- ; 
į buvo uždarytos kalėjime nuo mo, tai jos pasižada uoliai 
Iperšovimo policijos viršinin- darbuotis gynime įkalintų 
i ko Aderholt birželio 7 d. ir darbininkų. “Mes su mie- | 
j buvo kaltinamos pirmo laip-1 lu noru dirbsime bile dar- i 
Įsnio žmogžudystėj, penkta--bą, kurį mums paskirs Na- ■ 
’ dienj tapo paliuosuotos po cionalė Tekstilės Darbinin- 
! $5,000 kaucija kiekviena.! kų Unija ar Tarptautinis f 
Tarptautinis D a r b i n inkų Darbininkų A p s i g ynimas 

i Apsigynimas užstatė kauci-'arba Darbininkų Tarptauti- 
ijas. Prokuroras pakeitė nė Pašelpa,” pareiškė Vera 
prieš jas kaltinimą. Jos da-|Bush.
bar kaltinamos antro laips-l “Mūsų paliuosavimas, tai 

I nio žmogžudystėj. į yra kaltintojų prisipažini-
! Kuomet tapo paliuosuotos, j mas, kad byla prieš Gasto- 
visos trys merginos pareis-i nijos streikierius yra silp- į 
kė “Daily Workerio” repor-jna,” pareiškė Sophie Melvin, - 
teriui Liston Oak, kad jos'17 metų amžiaus. “Bet, ži- 
pasipiktinę, kam ant jų,' noma, unija ir Tarptautinis ' 
kaipo ant moterų, valdžia Darbininkų Apsigynimas 
“Susimylėjo” i 
po kaucija.
ne daugiau kalti, 
mes,” (G
suoti.” , (elektros kėdę arba į ka
. Jos pareiškė, kad geriau Imą.

Bet kadan-

ir paliuosave turės sunkiau padirbėti, kad 
Vyrai nei kiek nedaleisti dirbtuvių savinin- 

negu kams, kurie kontroliuoja 
pareiškė Vera Bush, teismus Charlotte kaip ir . 

ir jie turėjo būti paliuo-! Gastonijoj, pasiųsti mus į T . • ! i i i ii i. ? _ i -1 • 4
>>

WASHINGTON. — Per
eitą antradienį čia savo na
muose numirė drg. Freder
ick G. Vose, 42 metų am
žiaus. Jis buvo žvmus kar- 
tunistas. Jo piešiniai tan
kiai pasirodvdavo Daily 
Workeryj. Paliko žmoną ir 
du vaikučius. Jis čia suor
ganizavo ir vedė darbininkų 
mokyklą.

Vose gimė Houlton, Me. 
Buvo baigęs medicinos mok
slą ir tūlą laika praktikavo. 
Tūlą laika dirbo generalėj 
ligoninėj Bostone.

Drg. Vose priklausė nrip 
Komunistų Partijos. 1927 
metais buvo išrinktas prezi
dentu Washington© sky
riaus Amerikos Asociacijos 
del plėtimo bedievybės; jis 
aktyviškai veikė tame dar-

valdžia nenusileisti Chinijos 
militaristams.

Iš Tokio pranešama, kad 
prie Mandžūriios rubežiaus 

itraukinyj vėl buvęs pasita
rimas tarp Sovietų konsulo 
Charbine, Melnikovo, ir Chi
nijos atstovo Tsai Yun- 
Sheng.

15 Suareštuota Chicagoj
CHICAGO. — Antikari

nėj demonstracijoj Chicagoj 
suareštuota 15 darbininku. 
Suareštuoti yra: Isadore 
Abrahamson, Tony Bruno, 
J. Louis Engdahl, Jack Gu
zu, John Heinrichson, Olga 
Heinrichson, Henry Kaye, 
Nick Kottonyk, Frank O’
Brien, Alex Pastrich, Anna 
Schultz, George Starek, Ka
simir Walden, A. Waltey 
Yowalski ir Joe Zielinski.

Per keletą pastarųjų me
tų, kaip sugabus piešėias, 
jis dirbo tūloj fotografijų 
firmoj.

Visą laiką jis buvo ko
votojas už darbininkų rei
kalus.

SAN QUENTIN KALĖ
JIMAS, Cal. — Penktadie
nį čia tapo pakartas Rus
sell St. Clair Beitzel, jaunas 
civilis inžinierius, už nužu
dymą savo mylimos Barba
ra Mauger, 19 metų.

namuosius.
Bet čia įsimaišė advoka

tas Bentol ir užprotestavo. 
Sako, “šitas sutvėrimas ne-' slbire" ‘ iš Kam&tkoTorlai- 
turi teisės žmones terori-.l 
zuoti.” Lvle suriko, kad jis 
gali daryti su kaltinamai
siais tai, kas jam patinka. 
Bentol patarė neatsakinėti 
j jokius šninu galvos klausi
mus. Teisėjas Lvle nerpy- 
ko ir teismą nukėlė iki rug
sėjo 9d. Visi trys—teisėjas, 
valstybės prokuroras ir šni
pų galva—beveik vienu bal
su pareiškė, kad jie tęs ty
rinėjimą.

Vadinasi, čia yra ruošia
mas koks nors suokalbis 
prieš darbininkus. Visoj 
procedūroje teisėjas Lyle su 
didžiausia neapykanta gnai
bė komunistus aštriais žo
džiais.

Šitą Chicagos 27 darbi
ninkų bylą veda Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas. Ir laimė darbininkams, 
kad jie turi tokią organiza
ciją.

(Wilnis”)

MASKVA. — Sovietų Są- Sovietų reikmenų laivas pa- 
jungos keturi lakūnai išteks 
iš Maskvos į New Yorką ne 
vėliau kaip rugpjūčio 5 d. 
Apie tai penktadienį prane
šė M. Alksnis, Sovietų Mili- 
tarinės Orlaivininkystčs di
rektoriaus pagelbininkas.

Didysis orlaivis, vardu 
“Šalis Sovietų” (“Strana 
Sovietov”) jau prirengtas 
kelionei. Padaryta reika
lingi bandymai. Kiek spren
džiama iš bandymų, tai or
laivis pilnai atsako kelionei;

Orlaiviu teks keturi So
vietų lakūnai, jauni vyrai: 
Šestakovas, Bolotovas, Fu- 
fajevas ir Sterligovas.

Trys savaitės laiko nu
siirta lėkimui į Petropav
lovską, kuris randasi Kam- 
čatkos pusiausalyj, rytiniam

vis lėks į Aleutian salas, kur

16 Metų Vaikinas LaimėjoAmerikos Tekstiliečiai
Sveikina Anglijos Streikierius Edisono 4 Metų Stipendiją

liks aliejaus ir kuro Attu 
prieplaukoj.

Paskui per Alaska lėks į 
San Francisco. Iš San Fran
cisco per Chicagą į New j 
Yorka.

Orlaivis turi du motoru, darbininku laikinas komite- 
Turi radio įtaisus.

New Yorke Sovietų Są
jungos simpatikai suorgani
zavo lakūnų priėmimo ko
mitetą. Į komitetą įeina ne
mažai žymių amerikonų.

Manoma, kad didelė minia 
Sovietų Sąjungos simpatikų 
susirinks orlaivių lauke pa
sitikti Sovietų lakūnus, ku
rie, jeigu kelionė puikiai pa
vyks, padarys apie 12,000 
mylių. Tai bus istorinis So
vietų atsižymėjimas orlaivi- 
ninkystėj.

Apart motorų, orlaivis y- 
ra pagamintas Sovietų Są
jungos darbininkų.

Planuoja Generalį Streiką Blaivybės Agentas Nušovė 
Paminėjimui Sacco- 

Vanzetti
Farm er į

POTTET, Tex. — Charles 
Stevens, federates valdžios

Montevideo, Uruguay. —- ųjaivybės agentas, penkta- 
Uiuguajaus d a i bin inkai, jįenį nušovė Tom Chandler, 
komunistų v a do v a u jami, metų amžiaus farmerį 

ant jo farmos netoli nuo čia.
Stevens sako, kad jis su

planuoja paskelbti šiandien,1
rugpjūčio 5 d., generalį
streiką paminėjimui Sacco- jęįįais blaivybės agentais
\ T o va n r\ 4* t* i m i ryi i Hxtvaa n 1 - - _ ___Vanzetti nužudymą Jungti
nėse Valstijose, rugpjūčio 
mėn., 1927 metais.

Sovietai {ves į Pramonę 
3,070,000,000 Rublių 
1930 Metais

MASKVA. — Sovietų val
džia sudarė planus įdėti į 
pramonę 3,070 milionų rub
lių 1930 metais.

1928-29 metais į pramonę 
buvo įdėta. 2,000 milionų ru
blių.

CHARLOTTE, N. C. — 
Pietinių valstijų tekstilės

tas sušaukimui tekstiliečių 
plačios konferencijos pa
siuntė pasveikinimą del 500,- 
000 Anglijos streikuojančių 
audinyčių darbininkų. Pa

sveikinimas sako:
“Pietų Tekstilės Darbi- i 

ninku Konferenciia, ’ 
nesenai atsibuvo ir kurioj 
dalyvavo 230 delegatų, at-

NEW YORK.—Wilbur B. 
Huston, 16 metų amžiaus 
vaikinas, sūnus episkopalų 
vyskupo, iš Seattle, Wash., 
laimėjo Edisono keturių me
tų stipendiją. Jis galės 
mokintis per keturis metus 
Massachusetts Technologi
jos Institute ir ponas Edi- 
sonas padengs jo visas mok- 

Islo išlaidas.
kuri I Edisonas surengė iaunų 

- • vaikinu, baigusių augštesnę
mokyklą (high school) mok-

gto vau iančių 50.000 tekstilės testą. Sudalė eilę
darbininku pietinėse va]sti- mofehnip k ausimų VisoViso 

konteste dalyvavo 49 jau
nuoliai. Klausimai buvo 
gana sunkūs ir tik gabes
nieji galėjo gauti didesnius 
ženklus.

Sekami keturi gavo ma-

jose, kurie kovoja prieš 
darbdaviu pasikėsinimą pa
siųsti i elektros kede 13 mū
sų nariu ir dešimts kitu pa
siųsti į kalėjimą, ir kurie 
organizuoja kova prieš sku- v 2. ... , Y_
binimo sistema ir už didės- i^sne stipend.m: Charles H. 
nes algas, siunčia pasveiki-1 ®runisseTn ,s West Redding, 
nima savo broliams ano-- '•
lams, kurie streikuoja n.-W ■ ^ttebliwrho James • 
alsu nukanoiima. Tiktai Fe.. New Ji exmo ir 
kovojant prieš suvienvtas į Parnard Sturgls 18 ButIer’ 
darbdavių spėkas, nrieš iš- 1 , , . .
davikiška MacDonaldo vai-' rniKontestA° ^as b"v.° 
džia ir išdavikiškus social- j Thomas A. Edison, pulki- 
reformistus unijose jūs ^a-1 ^ri^as eS ^dbergh ir 
lėsite laimėti savo kovą.” : ^enrV Fordas.

priėjo prie Chandlerio stu- 
bos ir pasakė, kad jie yra| 
blaivybės agentai. Chandler 
pasigriebęs šautuvą ir atki
šęs į juos. Stevens puolęs 
prie jo ir per “nelaimę” iš
šovęs iš revolverio. Kulka 
perėjo Chaųdleriui per širdį.

Iškėlė Balių Policistams už | 
Puolimą ant Komunistų

Nušovė Kunigaikštį

HAVRE, Francija. — 
Pepktadienį Franci jos laivu 
He de France atvyko Elias 
Calles, buvęs Meksikos pre
zidentas. Jis žada aplanky
ti keletą Europos šalių.

PARYŽIUS. — Už tai, 
kad jie nuolankiai klausė i- 
sakymo ir brutališkai puolė 
komunistų antikarinę de
monstraciją Paryžiuj, 2,000 
policistų gavo šaunius pie
tus. Policijos viršininkas 
Chiappe surengė jiems balių 
už pasidarbavimą kapitalis
tų naudai.

TOKIO, Japonija.—Chang 
Tsung-Chang, buvęs Shan- 
tungo provincijos valdonas, 
nušovė kunigaikštį Hsien 
Kai-su, 21 metų amžiaus 
Chinijos karališkos šeimy
nos Manchu narį. Sako, kad 
jis jį nušovęs per nelaimę. 
Tragedija ištiko iBeppu ku
rorte, Kiushu saloj. Nušo
vimo priežastis tyrinėjama.

A
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PAVOJUS DAR NEPRAĖJO
Chinijos seimo pirmininkas Hu Hamin Nankine, liepos 30 d., 

didžiavosi, kad Chinai galėtų apsidirbti su Sovietų Raudonąja 
Armija. Tai reikia laikyt pripažinimu, jog Japonija, Amerika 
ir kiti imperialistai žadėjo Chinijos fašistams pagelbos. Nes ki
taip Sovietai galėtų duot greitą pamoką Chinų militaristams, 

.kaip šako karo žinovai. Bet neturi būt iš to daroma išvada, 
būk Sovietai nori kariauti.

SoVieRj 1 ^fiausybė pareiškė, kad jos armija neperkels per 
Chinijos sieną nei vienos pėdos, kol Chinai nepadarys tiesioginių 
kariškų įsiveržimų į Sovietų žemę. Kuomet Chinai, pakurstyti 
svetimų imperialistų, iškirto bjaurią provokaciją, pasigrobdami 
visą Mandžūrijos gelžkelį, kuris, sulig 1924 metų sutarties, pu
siau priklausė Sovietams, raudonoji vyriausybė pasiūlė'Chini j ai 
derybas, kad gražiuoju tą klausimą išspręstu

Paskutinėmis dienomis tuo tikslu Sovietai\buvo pradėję pasi
tarimus su Mandžūrijos, Chinų provincijos, diktatorium Chang 
Hsuehliangu, statydami tik šitokius, visai žmoniškus reikala
vimus :

Chinija turi sugrąžint minėtą gelžkelį į tokį pat kontrolės sto
vį, kokiame jis buvo pirm, negu jį užgriebė Chinai. šalia Chinų 
pastatyto prie to gelžkelio vedėjo turi būt priimtas ir Sovietų 
paskirtas vedėjas su pagelbininku. Nes ir pirmiau gelžkelį ly
giomis tvarkė Sovietų ir Chinų pastatyti administratoriai.

Antras Sovietų reikalayimo punktas buvo, kad Chinija prisi
pažintų padarius neteisėtą žingsnį, sulaužydama 1924 metų su
tartį .delei to gelžkelio.

Trečiu punktu buvo reikalaujama, kad Chinų vyriausybė pa- 
Jiuosuotų visus nelegaliai įkalintus sovietinius darbininkus bei 
Tarnautojus.

Su tomis lengvomis Sovietų sąlygomis nesutiko Chinijos valdo
nai; todėl rugpjūčio 1 d. Sovietai ir nutraukė pasikalbėjimus 
su jais.

“Vilnies” menininkų sky
riuj drg. V. A., tarpe kitko, 
rašo:

“Mūsų Sąjungai reikia la
biau susiartinti su Komunistų 
Jaunuomenės Lyga darbe. Ly-Į 
ga yra politinė, o ne meno or-

Pats Sau Per Plikę!
Nelaimingas s u t včrimas 

tasai Chicagos menševikų 
lapo redaktorius. Už lie
pos mėn. 31 d., savo lapelyj 
jis cituoja kai kuriuos “Tė
vynės” redakcijos aterioji- 
mus, būk “Susivienijimas

ja visas galimybes, kad pa
traukti darbo jaunimą į savo 
pusę kaip vykdymui karinių 
planų, taip ir kovoj irųui su re
voliuciniu judėjimu. Tam tik
slui Lietuvos buržuazijos yra 
suorganizuotas ‘Geležinis Vil
kas,’ ‘Baltasis žirgas,’ ‘šaulių 
Sąjunga’ ir kitos fašistinės or
ganizacijos. Taikos metu jų 
vyriausias uždavinys kovoti su 
komunistais ir aplamai revo
liuciniais darbininkais, o pra-

iš uimsau sa, tai ir pats autorius turėtų 
kiek sveikesniau nurašyti, bes 
sporto straipsnis neišlaiko ma
žiausios kritikos.

ganizacija, bet musų Sąjunga huvo, yra ir bus daibinmkų 
juk taipjau proletarinė orga- organizacija. Susivienijimą 
nizacija ir dėlto bendro tarp suorganizavo, valdė ir val- 
jų yra daug, 
organizacijose 
kia.

“Pastebėjau, 
Anglijoj chorų 
Sąjungos vienetų parengimuo
se Lygos veikimo nesimato. 
Šita yda reikia greit atitaisy
ti. Pas mus nevieta tai min
čiai, jog ‘menininkų parengia 
muose nereikia maišyti politi
kos.’ Savai, darbininkiškai, 
politikai visur turi būti vie
tos.”

1

Būtų gerai, kad mūsų 
draugai į tai kreiptų , dau
giau domės ne tik Naujoj 
Anglijoj, bet visur. Mes 
dažnai tik daug kalbam apie 
supažindinimą mūs chorų 
narių su klasine sąmone, su 
revoliucinėm organizacijom, 
o veikti mažai arba, 
nieko neveikiam.

- ------- X- ---- .—..
Kita, abiejose! dyS darbininkai. Susivieni- 
jaunimas vei- jįjjias tarnavo, tarnauja ir

kad Naujoj 
ir kitų musų

visai

Lai turi tų 
Apie sportą ir politiką Ar-į sportininkų gyvą peklą, bet jei 

gentinos lietuvių darbininkų sa-;šalies politika bus akla: veis 
vaitraštis “Rytojus” (num. 26) kunigus, davatkas, vyskupus ir 
rašo: !kitus dykaduonius; statys baž-

Deutshes Schifsagentūros lei- nyčias, vienuolynus, kalėjimus 
džiamas lietuvių kalba mėnesi- ir tt., o tuom tarpu reales ir 
niam laikraštyj, kuris pavestas amatų mokyklas, fabrikus, dirb- 
redaguoti K. Norkui, randasi tuves ir visą kitą kas produkty- 

. . . - - keistas filozofuojantis straips- vu paliks pašaliniu dalyku—ne-
sidėjus priešsoyietiniam karui nįs apįe spOrtą, kuriuomi mėgi- priduos jokios pagelbos joks 
tos visos organizacijos bus pa- nama> ^a {aį pakenkti lietuvių sportas, tik didesnę blėdį, nes 
naudotos tam, kad saugoti re-; po]itiniam judėjimui. Straips- tame laike, kuriame galėtų išsi- 
guliarės armijos užpakalį ir nį0 autorius (pasirašo “Motie- 
kulkosvaidžių ugnimi varyti į jus Bezmėnas,” bet niekas kitas 

MM X M M M 1 M O UVAA M 1 /"M 1 r MM ‘ Mmuši reguhares armijos kar- kaip K. Norkus) stengiasi į- prieš drignę.

sportuoti prie produktyvaus
darbo, jis mėčysis nei velnias

. Sportas visur, o
ypatingai jis naudingas, jei jis

Nori Tęst Provokacijas
Aišku, jog Chinija, kurstoma imperialistų, tyčia šiaušiasi; ji

nai, be abejo, planuoja ir naujas provokacijas prieš Sovietus, be- 
jieškodama parankesnių priekabių, kad tik Sovietus įtraukti į 
karą.-

Eina manevrų manevrai, kaip čia Sovietus, padaryt Chinijos 
“užpuolikais.’/ , Tuomet Japonija, Anglija, Amerika galėtų at
viriau siųst talkon Chinamš ginklus, amuniciją ir kareivius ir 
aiškinti minioms, kad reikią apginti “nekaltą Chinija” nuo 
“raudonojo imperializmo.”

Kad pasodint Sovietus į kaltininkų suolą, juk ir Amerikos mi
nisters Stimsonas pasauliui priminė, kad Sovietai turį atsimin
ti, kad jie pasirašę Kelloggo nekariavimo sutartį.

Jungtinių Valstijų valdžia siūlė Sovietams ir Chinams pavesti 
savo ginčą spręst Tautų Lygai.

Jeigu Sovietai būtų sutikę eit į tą imperialistų intemacionalo 
teismą, tai Lygos advokatai ir teisėjai tikrai būtų pripažinę So
vietus kaltininkais; kapitalistinė spauda būtų gavusi naujų plet- 
kų.apie “karišką” Sovietų politiką, apie jų tisklus “užkart rau
donąją diktatūrą visam pasauliui.”

Bet Sovietai nedavė imperialistams tokios progos; jie atsisakė 
praryti tą buržuazijos meškerės kabliuką.

Kuomet pasaulio darbininkams pradėjo aiškėt Chinų, Japonų 
ir kitų imperialistų melai, būk raudonarmiečiai ten ir ten per
ėję per sieną, užėmę tokį ir tokį Chinų miestelį,—tai pati Chi
nijos sostinė Nankinas paskleidė “žinią,” kad rusai baltagvar
diečiai (caristai), padarę įsiveržimą į Sovietų žemę, ir net pa
ėmę* tolokai nuo sienos esantį miestą Čitą!

Baltaigvardiečių ginkluotas šaikas palaiko Chinijos militaris- 
taj, kaipo provokatorius prieš Raudonąją Respubliką. Siundy
dami tąsias padaužų bandas, Chinai tikisi, kad Raudonoji Armi* 
*ja besivydama caristus, pati įsiverš į Chiniją. Tada Chinai pa
sakys: ne mes Sovietus užpuolėme, bet patys Rusijos piliečiai. 
O tas šaikas besivejančius raudonarmiečius galima būtų apšauk
ti “užpuolikais” Chinijos. Tai visgi būtų šiokia tokia priekabė 
atsiliept į pasaulį prieš raudonuosius “įsiveržėlius” ir pareika
laut užtarimą iš kitų šalių.

Iš visa to matome, kaip yra narplinama* tolesnių provokacijų 
tinklas prieš Sovietų Sąjungą ir varoma nuolatinė propaganda 
prieš Raudonuosius.

’1 r ‘ ’ Socialistų Rolė
Prie to. niekšiško darbo veikliai prisideda socialistai. Patys 

vesdami šmeižtų kampaniją prieš Sovietus, jie karia šunis ant 
Sovietų. Prie tos rūšies veikimo reikia priskaityti ir Anglijos 
užsienio reikalų ministerio socialisto Hendersono pareiškimą So
vietų atstovui D^vgalevskiui Paryžiuje. O jis pasakė: Sovietai 
turi ne tik apšiimt Anglijai mokėt senąsias carines ir kerenski- 
nes skolas,‘bet ir sustabdyt savo komunistinę .propagandą Ang
lijoj ir jai priklausomose žemėse; Sovietai turį liautis Anglijos 
pavaldinius kurstę prieš. Anglų valdžią. O jeigu ne, tai Angli
ja negalėsianti atnaujinti diplomatinių ir -prekybos i ryšių su 
Sovietais.

Čia irgi, kaip matome, kuolu duriama į Sovietų langą; per- 
statoma jie tokia šalim, su kuria nieks negalįs sugyventi.

Toliau, Amerikos socialistų tūzas Morris Hillquitas, milionie- 
rius, Burns Anglies Kompanijos dalininkas, dabartiniame savo 
intemacionalo kongrese, Zuriche, šyeicarijoj, iškepė tokią rezo- 
liuciją, kurią kongresas priėmė, būtent, jeigu kiltų karas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Chinijos, tai visi socialistai žiūrės, kad nei 
vienai, ųei kitai šaliai nebūtų gaminama ir siunčiama amunicija 
iš kitų valstybių.

Vienas-dalykas, tai čia* socialistai pastato sovietinę darbinin
kų Šąli ant tos pačios Jentos su fašistiniais Chinijos provokato
riais jiems talkdujančiais imperialistais. Antras dalykas, so-

“Strana Sovietov” 
Atlėks Į Ameriką

Šiandien ar rytoj iš Mas
kvos išlėks SSRS > orlaivis 
“Strana Sovietov” (Sovie
tų Kraštas), kūris šio mėne
sio pabaigoj pribus į Jung
tines Valstijas. Vadovau
jamas keturių' jaunų laku

mų, “Strana Sovietov” lėks 
per Sibirą, Alaską; pribus į 
Seattle, Washington, Chica- 
gą ir, pagaliaus, New Yor- 
ką. Iš čia lakūnas skris at
gal į Sovietų žemę per At- 
lantiką. Išviso padarys 12,- 
000 mylių.

Tai nepaprastai didelis 
užsimojimas! “Strana So
vietov” išimtinai yra SoV. 
Sąjungos darbininkų pro
duktas: jie pagamino jį ,.iš 
savo krašto medžiagos. Del 
to jis yra brangus kiekvie
nam darbininkui, nes paro
do, ką patys darbininkai ga
li pasigaminti be kapitalis
tų malonės.

Jungtinių Valstijų darbi
ninkai ruošia pasitikimus 
tiem jauniem vyram, kurie 
lėks “Strana Sovietov” or
laiviu. Pav., New Yorke or
ganizuojasi komitetas iš 100 
asmenų, kuris varys priėmi
mo darbą; darbininkų orga
nizacijos renka savo atsto
vus ir siunčia į konferenci
jas, kuriose aptariama' pla
nai pasitikimui. Dideles 
priimtuves lakūnai gaus 
New Yorke, jei laimingai 
pavyks jiems' pasiekti. Lie
tuviai darbininkai raginami 
prisidėti prie šitų ceremoni
jų ne tik New Ybrke, bet vi
sur, kur tik bus rengiamos.

tarnaus darbininkams.” Ka
dangi komunistai kalba 
priešingai, tai Grigaitis su
šunka: “Ši komunistų dema
gogija yra paremta speku
liavimu žmonių ignoranci- 
ja.”

Ar gi mes nesakėme, kad 
Chicagos menševikų politi
nis impotentas spjaudo ant 
to, ką kadaise rašė ir sa
kė. Kaip jau ne sykį esame 
parodę, 1918 metais, Grigai
tis kartotinai pareiškė, kad 
esamoji SLA. Pild. Taryba 
ne tik nepritaria darbinin
kiškiems reikalams, bet jų 
netgi nesupranta. O šian
dien ir jis jau šaukia, jog 
SLA. “valdo darbininkai.”

“Darbininkai,” kurie la
bai yra darbštūs padėti kru
viniesiem Lietuvos fašistam 
smaugti darbininkus ! 

I “Darbininkai,” kurie gelbsti 
unijos biurokratijai ir kapi
talistam laužyti darbininkų 
kovas-streikus!

“Raudonoji Diena” Apie 
Priešą Organizacijas

Lietuvos K o m u n istiųės 
Jaunimo Sąjungos C. K-tas 
išleido vienkartinį leidinį 
“Raudonoji Diena” (už bir
želio mėn.). Rašydama apie 
darbininkų priešų organiza
cijas, “R. D.” sako:

“šiandien kiekvienas dau
giau mąstantis darbininkas 
jaunuolis negali nematyti, prie 
ko ruošiasi imperialistinis pa
saulis. Kapitalizmas, įžengęs 
į trečiąjį pokarinį periodą, į 
klesių kovos paaštrėjimo peri
odą, iššaukia vis naujus ir 
nuolat didėjančius prieštaravi
mus, gilinančius kapitalizmo 
krizį ir sudarančius sąlygas 
pasaulinės revoliucijos artėji
mui. Kartu su aštrėjimu kle- 
sų kovos, su aštrėjimu priešta
ravimų i m p e r i a 1 i s tų tar
pe -— auga ir stiprėja 
Spalių revoliucijos užkaria
vimas—SSRS, plečiasi ir tvir
tėja socializmo statyba, aprėp
dama šeštąją pasaulio dalį, 
raudama iš ten ir liekanas ka
pitalistinio viešpatavimo. Tai 
matydamas imperialistinis pa
saulis negali būti ramus. Jis 
bando gelbėti savo supuvusią 
padėtį ramstycĮamasis tai par- 
davingą socialdemokratija, ku- 
ri gis tampriau-suauga su ka
pitalizmu, tai žiauria, kruvina 
savo diktatūra—fašizmu. Kartu 
visos kapitalistinės šalys vis 
smarkiau ginkluojami. Nežiū
rint į įvairius karų “uždrau
dimus” ir Kelogų paktus, gin
klavimosi varžytinės tęsiasi vi
su smarkumų. Sąryšyj su tuo 
buržuazija kreipia ypatiiigą 
dėmesį į jaunimą. Ji išnaudo-

cialistai žino, jog jie tikrenybėje nei pirštu nepajudins, kad su- 
turėt amunicijos gabenimą Čhinams prieš Sovietus; o trečias 
dalykas, tai socialistai tąja rezoliucija stengiasi paskleisti dar
bininkuose mintį, būk Sovietai nesą verti jokio pritarimo iš 
tarptautinio proletariato pusės.

Šitokiais savo tarimais Socialistų Internacionalas vien tik drą
sina imperialistus į kariškus suokalbius, prieš Sovietų Respub
liką.

Viską krūvon suėmus, todėl reikia'pabrėžti, kad d/r anaiptol 
nepraėjo Sovietams karo pavojus net sąryšyje su Mandžūrijos 
nuotikiais; o imperialistai laiko rankovėse ir įvairius kitus šuo-, 
kalbius. Todėl tarptautinis proletariatas turi vis labiau budėti, 
ir kiekviena diena privalo bųt prięšimperialistinė diena.

eivius.
Todėl LKJS organizacijos, 

kuopelės ir kiekvienas komjau-j 
nuolis privalo vesti energingą , .....
ir nuoseklų aiškinimo darbą zma&us be koriska maksla, tai kai: jie gerai plaukioja, bėgioja 
tarp darbininkų ir valstiečių j kūnuose visai ne-
jaunimo. Išaiškinti plačio
sioms masėms tų organizacijų 
tikruosius uždavinius, jų tero-

kalbėti, kad visas pasaulio iš
ganymas tai sporte. Straipsnis atsibūva produktyviame darbe.

Lietuvos generolo j Laukinių ar pusiau laukinių
obalsiu : tautų žmonės geriausi sportinin-

> prasideda Lietuvos
; Galvydžio Bikausko

__ x. __ ... ir tt., bet jų kūnuose visai ne-
Iš obalsio pilnai galima paša-'sveikos dvasios, o jų tautos be 

Į kyti, kad tas generolas išsispor-; garbės.
tavęs, ir su “koriška maksla, ”!. --------------------

rištinius metodus, jų klesinę ^t irgi ne kas daugiau kai į
esmę. Tos karinės buržuazijos 
organizacijos turi įtraukę į sa
vo eiles ne vieną jauną datbi- 
ninką ir vargingąjį valstietį• • ’ hės”Mes turim stengtis ištraukt1 .
juos iš jų nagų. Bet jei visi 
aiškinimai nieko nepadės, mes 
privalom pertraukt su tokias 
elementais visus ryšius, priva
lom boikotuoti juos. Turim su
kelt darbo masių neapykantą 
ir paniekinimą link jų. Tas 
darbas turi but vedamas nuo
latinių musų darbų tvarkoj, 
bet ypatingai jis turi but su
stiprintas Raudonosios dienos 
kampanijoj. Nevesdami 
darbo, mes silpninsim save 
stiprinsim musų priešą.

to 
ir

Stokim Tarptautiniu
Darbininką Apsigynimai!

Brangus Drauge:—
Jūs esate susipratęs darbi

ninkas, bet iki šioliai dar ne-

ROCHESTER, N. Y.‘korve. ” Net to būtiniausio į 
dalyko—kalbos nemoka, kas! 
tautiniu atžvilgiu, tik demorali
zavimas tautos, o ne jos “gar- 

kėlimas, kaip lėmė ponas
Norkus. Antras dalykas, jei 
tuos išsisportavusius generolus 
įvesti į kokį tažierį, kuriame įg, ]<ad daug narių užsilikę su 
komplikuotas darbas, jie čia ir duoklėmis, dar daugiau galėtų 
vėl pasirodytų “korvemis,” nes įstoti ir gerai veikti, todėl kuo- 
pasirodytų, kad tie darbiniu-|pa užsibrėžė platų vajų už 
kai be “koriška maksla,” dirba sugrąžinimą atsilikusių ir ga- 
sudėtiniausius darbus, o šautu- vimą naujų narių, 
vų ir durtuvų vartotojai kai 
“korvės.”

Toliaus Norkus ir vėl išpu- ]į darbo, kurį, tikiuosi, i 
čia keno tai, obalsį: “šalin po-į liks, 
litika! šalin kišimąsi į Lietu- -j - - - 
vos vidaus reikalus! Visi spie- centraiinj komitetą.

Mūsų Organizacijų Veikimas

Tarpt. Darb. Apsigynimo 62 
kuopos susirinkimas Įvyko lie
pos 30 d. Patikrinus pasiro-

Malonu pažymėti, kad kiek
vienas iš dalyvių pasiėmė da- 

ir at-

skimės apie Jack Sharkey-žu- 
kauską, kuris Lietuvos vardą į 
padanges iškėlė, kuris jau kelis 
kartus už pusvalandžio darbą 
pasiėmė po pusantro ir du šim
tu tūkstančių dolerių!”

Reiškia, — šalin su politika!
Duokite fašistams ir kitiems 
Lietuvos* engėjams ramybę—lai gelbos. 
jie nuterioja darbo mases iki ■

Išrinkti delegatai į miesto 
Kuopa 

iki šiol gyvavo savistoviai, vei
kimas ėjo silpnokai; dabai’, 
susirišus su kitų tautų tos pat 
organizacijos kuopomis, reikia 
tikėtis geresnių pasekmių.

Gauta peticijų blankos ir 
kuponų knygelės del Gastoni- 
jos streikierių apgynimo ir pa- 

Kuopa kreipiasi į vi- 
|sus klasiniai susipratusius dar- 
I bininkus pagelbėti šiame va
juje. Kas galite veikti, atei-

sate Tarptautinio Darbininkų j£’alo, jūs žiūrėkite, kaip Shar-; bininkus pagelbėti šiame va- 
Apsigynimo nariu, tai ateikit key-žukauskas su kitu kokiu tai juje# j^as galite veikti, atei- 
į susirinkimą, kur galėsite į- indijonu snukius daužosi arba kite ir pagelbėkite-’ Kas veik- 
stoti ir bendrai veikti politi- kaulus laužosi/. įj negalite, prisidėkite su die-

Na, ir žiūrėkime, bet ką mestos uždarbiu ar bent užsimo- 
už tai gausime? Sharkis už tai ikėkite organizacijai duokles; 
gavo 200,000 dolerių ir į pa- 0 jGi įjek neišgalite, nusipirki- 
danges iškels Lietuvos vardą, o je kuponą arba nors pasira- 
mums darbininkams, kas iš to įgykite ant peticijų blankos, su- . 
teks? įteikdami nors moralę paramą.

Kelkime į padanges Lietuvos i 
vardą; bet kam? Gal už tai,! 
kad vargas, skurdas, badas, a- i 
reštai, kalėjimai, kulkos mus i 
privaro prie bado, mirties, arba * 
dangintis į svetimus pasaulio ’ 
užkampius ieškoti duonos, ieško-1 
tis naujų tėvynių? Tai akla ne-' 
sąmonė ir aklesnės negali būti

Toliau rašo taip:
“Dabartiniuose laikuose am

basadoriai pasilieka užpakalyj,! 
nes tautas daug->geriau išgarsi
na sportininkai. ”

Paskiaus tas straipsnis pažy
mi, kad tiek sportininkų-stip- 
ruolių jokia kita pasaulio tau
ta neturėjusi, kjiip Lietuva, nes 
lietuvių ainiai augę miškuose, 
kvepiančioje gamtoje ir tt.

Tat ir kogi daugiau autorius 
nori? Ar nori, kad mes visi lie
tuviai buliais pavirstume ir at
metę visokią kovą už darbinin
ko buitį eitume kelti tautos 
garbę?

Kaip keisti ir trumparegiai 
tie mūsų priešai... Juk pats) 
pripažysta, kad sportininkai la
biausia iškelia tautos garbę, ir 
kad Lietuva į pasaulį paleidusi 
daugiausiai boksininkų-ristikų. 
Bet del kogi ta Lietuva taip nu-1 
bizus, jei ji turi tuos vyrus, ku-1 
rie kelia jos garbę? Del ko ten .

įgaio, jus ziuii
Apsigynimo nariu, tai ateikit key-žukauskas su kitu kokiu tai

stoti ir 
nių kalinių gelbėjimo naudai. 
Įstojimas 25 centai ir mėne
sinių 15 centų.

T. D. A. užsiima gynimu vi
sų kalinių, kurie papuola į 
kalėjimą už darbininkų reika
lus. Ginama visi tie darbinin
kai, kurie kovoja už darbinin
kų būvio pagerinimą. Tam 
įrodymus paduodu sekamus:

New Yorke ėjo adatos dar
bininkų ir kailiasiuvių strei
kai. Daugelis darbininkų bu
vo areštuota. Jie buvo gina
mi Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. Gynė taipgi ir 
valgyklų darbininkus ir kitus, 
kurie buvo persekiojami jų ko
voj su darbdaviais.

Vengras komunistas John 
Vocht buvo 
tuoti ir jau 
vežimui- T. 
la ir Vocht 
sulaikytas, kartu užkirstas ke
lias už politinius įsitikinimus 
kitus deportuoti.

Gastonijoj eina 15 streiko 
vadų byla, kurie norima nužu-l 
dyti. Juos irgi T. D. A. gina 
ir veda jų bylą, ši organiza
cija taipgi organizuoja protes
tus visur gelbėjimui tų drau
gų. Kas gi gali nepritarti to
kiam darbui ? 

t
Chicagoj areštuota ant gat

vių kalbant keliolika kalbėto
jų; areštuota 27 demonstran- _ ____
tai. Jų bylas irgi veda Tarp-: gmongs badgalčiauja ir bėga į j 
tautinis. Darbininkų Apsigyni- svetimus 
m as.

Naujų bylų įvyksta kasdien goj Lietuvoj ką nors apgaudinė- 
ir visas surokuoti būtų sunku, ja, bet Argentinoj,. Deutsches 
Bet vienas dalykas yra aiš- i Schifsagentūroj ? Atsakymas 
kus visiems, kad areštai ne- aiškus: jei Lietuva turėtų ge- 
mąžės, kuomet darbininkai no- rus politikus, o ne išsisportavu- 
rės neleisti nukapoti algas, sius “su koriška maksla,” arba 
Kas bus areštuotas rytoj, tai boksierius ir t. p.—aišku, kad 
nežinom. Vienok tuos, kuriuos šalį pakeltų į augštesnį laipsnį, 
areštuos, ši organizacija gins. Bet kadangi tę politikai tai tos

Kad turėti ištekliaus tas' “korves,” tad ir šalis varoma į 
bylas vesti, reikia daugiaus 
narių, todėl kviečiame jus at
eiti ir prisidėti prie šios taip 
svarbios organizacijos.

ti negalite, prisidekite su die-

nuteistas d e per
buvo paimtas iš- 
D. A. užvedė by- 
nuo deportavimo

T. D. A. Liet Sekcijos Sekr.

, jau veikė- 
ime ir aukojome. Tas tiesa, 
i bet dabar yra toks momentas, 
' kokio jau senai nebuvo, čia 
i einasi apie keliolikos draugų 
i gyvybę, kuri juk brangesnė už 
'dolerius, o reikia atsiminti, 
kad jie ne paskutiniai, pavy- 

jkus juos nužudyti, jieškos nau
jų aukų.

Be Gastonijos bylos yra vi
ja eilė kovų kitur, turime ir 
čia, savo mieste, bylą trijų 
draugų, kuriems grąsinama 
kelių metų kalėjimu. Visų ko
vų laimėjimas ar pralaimėji
mas priklauso nuo mūsų pačių, 
todėl kiekvienas vienu ar ki
tu būdu ateikite talkon. A. 
L. D. L. D. 50 kuopa jau pa
aukojo iš iždo $15 tam tiks
lui. Darbininkių Federacija, 
gurioje ir mūsų draugės iš L. 
D. S. A. kuopos veikia, sukė
lė $40 savo draugiškam vaka
re. Ačiū dirbusioms ir daly
vavusiems. Narė.

kraštus? Del kogi
tas pats Norkus ne toj garbin-

nepaprastą skurdą.
Pats straipsnio autorius taip 

pat “kai korve,” nors ir sporto 
garbintojas ir laikosi romėnų 
patąrlės: “sportuotas—sveikas 
kūnas, o sveikame kūne—svei
kas protas.” Bet jei būtų tie-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 5 d.
—Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas išleido į visus 
darbininkus atsiliepimą, šau
kiantį į visuotiną streiką už 
išgelbėjimą Šacco ir Vanzetti, 
1927.

. —Prasidėjo tarptautinė so
cialistų konferencija Zimmer- 
valde, Šveicarijoj, 1915.

—Mirė Frederikas Engelsas, 
Markso draugas ir bendradar
bis, 1895. x •

—Kerenskio valdžia suareš
tavo Lunačarskį, Krylenko ir 
Trockį, 1917.

—Paryžiuj suareštuota virš 
1,000 darbininkų, demonstra
vusių prieš karą, 1928.
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

Children’s Delegation to the 
Soviet Union Sails As Police 
Club Workers at the Pier

Thy’re off! Amid the cheers 
of several hundred Pioneers 
gathered at the dock, seven, 
children, led by the national 

i Pioneer Director sailed last 
Wednesday aboard the liner 
Mauretania for England, from 
where they will travel to the 
Soviet Union.

These eight are the members 
of the first workers' children’s 
delegation to the Soviet Union 
from America, and they will 
attend the All-Union Congress 
of the Russian Pioneers in; 
Moscow.

The members of the delega
tion are Elmer McDonald, a 
textile worker’s child from Gas
tonia, Shelly Strickalnd, a for
mer Negro Boy Scout who left 
that organization, Albert Soren, 
from Canada, Delia Morelli, a 
miner’s child, Jessia Taft, a 

*needle trades worker’s child, 
Marion Semchy, an auto work-' 
er’s child, Herbert Halperin,! 
a child from the Jewish Chil
dren Schools, and Joe Schiff- 
man as the leader.

and raise money for the de
fense. Show that you stand 
with these heroic strikers, who 
are fighting against the great
est obstacles! .

Young Cowade Copier Will 
Conduct Big Contest, with 

Good Prizes
Beginning this weekx the 

Young Comrade Corner Awill 
start a contest. Each weely, we 
will print a list of five (ques
tions. Answer these each/week, 
and send the questiomF'and the 
answers to the Corners. At 
the end of four weeks, these 
children who have answered all 
twenty questions neatly and 
correctly will receive a prize of 
the International Pioneer emb
lem, in three colors, sewed by 
hand on felt. Send your ans
wers each week to the Editor, 
Young Comrade Corners, 43 E. 
125 Street, New York City.

mistrustful of beggars, forbeg
ging is practised as a fine art 
in the streets of London, and 
has a golden background 
though the income is mostly in 
copper coins. But when a male! 
or female beggar approached j 
him, leading a whimpering i 

•child by the hand, then he was I 
irrevocably lost, even if trick-1 
cry was written over the face! 
of the beggar. Marx could j 
not withstand the beseeching,

I eyes of the child.
Marx should have been seen | 

with his own children if the' 
onlooker \was fully to realize! 
the depth of feeling and simp-j 
licity of this great man of 
learning. In leisure hours, or | 
when out walking, he would į 
carry them about, or would play 
the wildest, jolliest games with 
them. In very truth he be
came a child among children.' 
On Hampstead Heath we 
played the wonderful game 
called “cavalry”. Marx shoul
dered one little girl and I the

PITTSBURGH, PA.
Atsargiau su Skalbiamomis 

Mašinomis
Liepos 25 d., dirbant prie 

skalbiamosios mašinos, varo
mos elektra, tapo užmušta 
elektros sriovės 16 m. amžiaus 
mergaitė, o jos sesuo apdegin
ta, bet ji pasveiks.

Laidotuvės įvyko 28 d. lie
pos. Laidojo lietuvių tautiš
kuose kapuose ir su tautiškos 
parapijos neprigulmingo kuni
go bažnytinėmis ceremonijo
mis. Kadangi buvo sekmadie
nis, tai ir laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių.

Reikia pažymėti, kad tau
tiškas kunigėlis susirinkusių 
akyse pasirodė tam tikru dur
neliu. Jis, sakydamas pa
mokslą, rėkė, draskėsi, šaukė 
savo šventą Franciškų, kad jis 
atgaivintų .mergaitę, gulinčią 
grabe. Nors kunigužis iš kai
lio nėrėsi, bet ta švento Fran- 
ciškaus molinė stovyla nei 
krust. Matomai, ji nors mo
linė, bet protingesnė už ku
nigą. Vargšas kunigėlis, ne

supranta nei tiek, kad molio 
gabalas negali judėti, o kaip 
jis galės negyvėlę iš grabo 
prikelti.

Iš tokio kunigo kvailumo 
daugelis turėjo gardaus juo
ko. Geriau būtų paaiškinęs, 
kaip reikia apsisaugoti, nuo e- 
lektros sriovės, o ne šaukti 
molio šmotą pagelbon. Bet

BERLYNAS. — Sakoma, 
kad apie pabaigą šių metų 
lėks Amerikon Vokietijos 
didžiausias vandeninis or
laivis, nesenai pabudavotas. 
Jis gali gabenti 100 pasa- 
žieriu. v

yra žioplių, kurie tiki kuni-p 
gams ir mano, kad jie, su mo
linėmis stovylomis, gali ką 
nors padaryti.

Darbai prastai eina. Lau
kiame geresnių laikų, bet juo 
toliau, tuo blogiau. Pabaigo
je liepos mėnesio pradėjo dau
giau darbininkų atleidinėti iš 
darbo- Darbininkai netenka 
darbo, o pragyvenimas eina 
brangyn.

Pittsburgh Transfer dirbtu
vės darbininkai kelius mėne
sius streikavo, bet nieko nelai
mėjo. Kuomet darbininkai 
pradėjo grįžti darban, tai ku-i 
ric kompanijai išrodė atkak-' 
lesni buvę streiko metu, tų jau 
nepriėmė.

Nuo Krosnos Cilto.

CASTON ROPSEVICH

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.

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

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; iliustruotai 
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: Lsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

‘GERAI PATAIKOJ’

At least 200 Pioneers had 
gone aboard the ship to say 
farewell to the delegation. 
They were forced to leave as 
the boat made ready to sail, 
and together with many other 
Pioneers and workers, stood on 
the dock, singing and cheering; 
for the delegation.

|
Suddenly a gang of police i 

attacked the crowd from the 
rear swinging their clubs vi
ciously. One of the reasons for j 

attack of the police was the 
that J. P. Morgan, the big, 
robber from Wall Street, 

Avas sailing on the same boat. ;
This is the second such attack i 

on the Pioneers demonstrating j 
on this pier. On Saturday be-, 
fore, when the Pioneers demon-1

Remember, everyone can win 
this prize.

1. Who was the leader of the
Russian Revolution? |

2. What did he say about the! 
children? (His exact words.)

3. What is the real reason
for the frame-up of the Gasto
nia strikers? I

4. Why did the government 
of Manchuria seize the Chinese 
Eastern Railway?

5. What is the meaning of 
August First.

The answers to many of these 
are to be found in the articles 
on this page, so read carefully, 
and send in your answers, 
which we will keep on file un
till the four weeks are over.

GET ALL YOUR FRIENDS 
TO READ THE CORNERS, 
AND TO JOIN IN THIS BIG 
CONTEST.

other, then we would vic with 
each other in curvetting and 
trotting. Sometimes we would 
have a cavalry charge.

The society of children was 
a prime necessity for Marx; he 
came forth from their company 
refreshed and invigorated. 
When his own children grew 
up or died, then he found -his 
grandchildren could fill -the 
gap.

SPORTS OF SORTS

LETTER BOX
A Letter from Gastonia

By W. BURKE
The Labor Sports Union has de- j 

cided to turn over 25 per cent of the 
proceeds from the National Meet, 
wh’ch will he held on August 24-25. 
nt Flushmg. L. L. to the *Gastonia 
Strikers Defense Fund. The Labor 
Sports Union has conducted a cam
paign for raising" relief for the 
strikers and by turning ‘ over 25 ner 
cent of the proceeds from the Na
tional Meet it further shows its soli
darity with the struggles of the Į 
workers.

Į From all indications this meet 
will prove to be one of the best ever 
held bv the Labor Snorts' Union. At 
this earlv date over 100 entries have 
been received.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F, STANKUS

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
Ą. M Ralchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

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.”

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
PHILADELPHIA, PA.

strated against the Boy Scouts 
leaving for their jamboree, the 
police also attacked them, and 
arrested several workers.

Send in money for the book
let that we will publish.

Trial of 23 Gastonia Strikers 
Starts!

Children Must Help De- 
fend Them

The trial is on! 23 workers 
went on trial on Monday for 
the “crime” of organizing the 
Southern workers for a fight 
against the bosses.

15 of these workers are on 
trial charged with murder, and 
8 others are charged with 
another serious charge. The 
strikers are charged with the 
.^hooting of Chief of Police 

* Aderholt, who was killed during 
a raid that he conducted against 
the tent colony.

Among these charged with 
murder is Sophie Melvin, who 
organized the children of the 
strikers. She was also very 
active in the Passaic strike, 
when she was a leader in the 
Victory Play-ground.

In Gastonia, the children of 
the strikers, led by the Young 
Pioneers, are always to be 
found on the picket lines to
gether with the strikers. They 
held their own meeting to de
cide how to help the strike, and 
they go among the workers in 
other mills and among the 
neighboring farms to collect re
lief for the strikers.

Now that the trial is on, the 
workers children all over the 
country must »take £art in the 
Campaign for the defense of 
the strikers. Organize clubs,

Dear' Comrades: i
We are having a Pioneer 

Meeting tonight. These are held 
on Tuesdays, Thursdays and 
Fridays. We want some mem
bership cards, so please send us 
about 25. Our group is grow
ing very fast, and every Pioneer 
is doing his best. I have gotten 
many new members. We are 
planning a picnic for the chil
dren here.

I went to see Sophie (Sophie 
Melvin, charged with murder) 
and she sure looks glad that the 
Pioneers think about her. Well, 
as its near murdering time 
(this is how the Southern 
workers refer to the time of 
the trial.—Ed.), I can’t think 
of much to write. The boys in 
jail are as happy as. can be.; 
Oh yes, there is going to be a 
big conference in Bessemer 
City Sunday.

I’ll write more later. Your 
comrade,

Benne Green.
(14 year old Gastonia striker).

MARX AND THE CHILDREN
By Wilhelm Liebknecht

Like all people of strong and 
wholesome nature, Marx had. a 
great liking for children. Not 
only was he the tenderest of 
fathers, \ one who, for hours 
could be a child with his 
own folks; he was likewise 
drawn as by a magnet to help
less, needy children who hap
pened to cross his path. Hund
reds of times I have krifcWn 
him wrench himself away 
from our company in order to 
stroke the hair or press a 
small coin into the hand of 
some poor, ragged waif spraw
ling on the door steps of a 
slum dwelling. He became

The Third National Convention of 
the LSI! will be held on the 21st, 
22nd and 23rd of August. On the 
opening" night of the convention, 
which will be held at the Progres
sive Hall. 15 W. 125th St., 'a Sovkino 
motion picture, the Spartakiade. will 
be shown. This film is a record of : 
the last year’s international work- j 
ers Olympics held in Moscow. Be
sides the picture, greetings will be 
received from the manv labor or
ganizations and a dance will he held. 
The admission for the evening will 
be 50c.

One of the most important points 
on the agenda for t.he: convention 
will be the ouestion of international 
affiliation. The members of the 
LSU realize the necessity of being 
affiliated internationally and will 
take steps to bp so at this, conven
tion.

Workers Sports in Germany.
The district festival held in Ber

lin on June 29th and 30th by the 
Opposition (expelled) of the 1st dis
trict of the Workers Gymnastics and 
Snorts Federation proved to be al 
great success, much to the dismay 
of the social-democratic leaders of 
the Federation and the Lucerne 
(socialist) Sport International. Over 
20,000 workers sportsmen took part 
in the events with 70,000 worker 
spectators looking on. Thousands 
more were turned away due to' lack 
of space.

The Opposition was expelled from 
the Federation because of their 
sympathies for the Soviet Union, 
their fight -for sports relations with 
the worker sportsmen of Soviet 
Russia and for unity of the interna
tional labor sports movement. This 
festival proves conclusively that the 
masses of the workers sportsmen 
and the workers glhierally are in 
favor of unity in the labor sports 
movement and are against the split
ting policy of the reformist leaders 
of the Lucerne Sport International.

Tennis
The United States tennis team 

failed for the third consecutive time j 
to bring back the Davis cup, a sym
bol of bourgeois tennis supremacy 
to the United States. The French
men have successfully defeated Bill 
Tilden and Geo. M. Lott in the 
finals of the Davis cup tournament. 
Tennis like all sports under control 
of the bourgeoisie is used in the in- Į 
ternational games for the purpose1 
of spreading jingoism and for 
propagation of national supremacy. 
Only in the workers sports will one' 
find the spirit of real sportsman
ship based on the solidarity of the 
working class.

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

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

"UISVeS” hmm

PIKNIKĄ
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjūčio-Aug., 1929
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 

vadinamojeVALLEY VIEW DARŽE .
INKERMAN, PA.

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorų, Bro- 

i oklyno Chorus ir garsųjį oktetų Ufa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbiiį prakalbų.

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

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

I

Rengėjai jau gavo nupiginimų bilietų iš geležinke
lių kompanijų važiuojantiems į “L.” piknikų iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimų net iš Brooklyno ir Philadelphijos.
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LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

M. J. J. Ųrbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikau^kas, 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, 
' užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų ’ 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, dtadgai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet, Iri kituose miestuose—visur,. 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei ‘ 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiem.4 patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.! Į I I

i ■ I ■

•t1    — “ — « » — 4.
j MATTHEW P. BALLAS \ 
Į (BIELIAUSKAS) į 
| UNDERTAKER

I NOTARY
I
Į 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.

n 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

1

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

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

j apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
■ greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
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 kijų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vai/t- 
žolių, kurios jums sugrąžins svj/ka- 
tą, panaikins minėtas ligas. '

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedilio- 
■iii nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.



VISO LABO TIK PIŠ NEWARK, N. J.
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su $4, 
baduo- 
darbas 
nutarė

Vilnies” ir “Dai-

kuopa bendrai su L. D, S. A. 
j 10 kuopa nutarė surengt mil- 
jžinišką pikniką Linden, N. J.,

Puslapis Ketvirtas

Feljetonas
Ne labai senai, viename 

New Yorko viešbutyj, apsi
stojo vienas ponas ir kuo
met jam viešbučio vedėjas 
pakišo knygą, kad pasira
šytų savo pavardę, ponas 
paėmė plunksną ir parašė 
tik tiek: Mc.

Viešbučio vedėjui pareika
lavus pilnos pavardės ir at
sisakius priimti svečią su to
kia pavarde, ponas pasiaiš
kino sekamai:

“Matai, tamistėle, aš kita
dos turėjau teisę pasirašyti 
šitaip: Anglijos Parlamento 
Narys, ponas Andrius Mc- 
Nat. Dabar aš jau nesu 
parlamento narys ir nesu 
jokis ponas, tai viena. Ant
ra, aš nešiojau savo tėvo 
vardą, tėvas mirė ir aš ne
turiu tiesos jo vardu vadin
tis — likau be vardo, ar da
bar supranti, tamsta?”

“Tas mane visai neapei
na,” atsakė viešbučio vedė
jas, “bet kokiais išrokavi- 
mais nukirtai savo pavardės 
galūnę — Nat, jeigu vadi
niesi McNat?”

Čia ponas apsidairė, pri
kišo savo lūpas prie vedėjo 
ausies ir davė šitokį paaiš
kinimą: 
lio susižeidžiau, turėjau eiti’

f • • • J 1 I
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Pirmad., Rugpjūčio 5, 19:

nesu nei jų prezidentas, nei 
ekskursijos vado pono Gegu
žio pagelbininkas ir mano 
tą visą abėcėlę raidžių, šuo 
ant vuodegos nusinešė.”

“Tai visgi dar esi ponas{ 
Bukšnaitis,” pastebėjo vieš-iįy^ 
bučio patarnautojas.

“Jau ir tą visą brangeny
bę prašpėliavau, tamistėle,” 
nusiminusiai atsakė Piš.

“Kaip tai?! Išsinėrei iš 
savo pavardes* kaip jūrų 
vėžys, ar ką? Pasiaiškink. 
O jei ne, tai tapsi suimtas, 
kaipo bolševikas!” suriko 
žvalgybininkas.

“Ma,ma,ma.. .ta,ta,tai, po- 
nas-tamista, buvo ši,ši,ši... 
te, te, taip: Aš, norėdamas 
pelnyti doleriuką-kitą iš bol
ševikų, turėjau pasirodyti, 
kad aš jiems pritariu ir, do
vanokite man už nusidėjimą 
dievui ir tėvynei, rašyda
mas vienam bolševikui laiš
ką, pavadinau jūsų augštai 
gerbiamo prezidento, pono 
Smetonos kalaitės būdelę 
“deglųjų tvartu.” Ir, atleis-

Iš A. L. D. L. D. 5 Kuopos 
Pusmetinio Susirinkimo

Liepos 26 d. įvyko kuopos 
susirinkimas. Į susirinkimą 
draugų atsilankė labai mažai. 
Neatsilankymo priežastis gali 
būti tame, kad A. L. D. L. D. 

' 5 kuopos organizatorius, ma- 
pamiršo savo pareigas, 

j susirinkimo nepagarsino į laik- 
(raštį “Laisvę” ir pats neatsi- 
' lankė į susirinkimą.

Išklausius protokolo, kuopos 
komiteto ir komisijų raportų, 
iš finansų raštininko raporto 
pasirodė, kad kuopoj yra užsi
mokėjusių duokles už šiuos 
metus 57 nariai ir 8 dar ne
mokėję. Kuopos ižde pinigų 
yra $30 su centais. Naujo 
pikniko rengimo komisija pil
na nepasirodė mitinge ir nega
lėjo išduoti raportą iš praei
to pikniko, kuris įvyko pabai
goj birželio. Tai peiktinas da
lykas, kad draugai arba drau
gės, būdami parengimų komi
sijose, pasilaiko raportus ir 
pinigus savo kišenįuose per 
porą arba daugiau mėnesių. 
Draugai, supraskime, kokiame 
momente mes dabar randa- 
mės. Mūsų organizacijų pi
nigai dabar negali stovėti iždi
ninkų arba komisijų narių ki- 
šeniuose, mes turime gelbėti

veikalus. Draugai nurodinėjo, 
kad iki šiol išleisti centro vei
kalai neprieinami ir netinka
mi. Sakė, tik pinigų eikvoji
mas. Taipgi išrinko tris de
legatus į ateinančią konferen
ciją, kuri įvyks Newarke, rug
pjūčio mėnesį. Režisijinė ko
misija palikta toliaus darbą

Pennypacker pareiškė, kad

varyt ir skubiai prirengt ką at- darysianti jokių nusileidimų, 
einančiam sezonui.

Slapukas.

J. Samuolis, J. Stanionis, 
jos trys atėjo išgirsti tų bai- Ig. Beržanskas ir A. Ruseckas 
senybių, kurios dedasi Gasto-jpo $1; J. Kireilis, A. Bagdo- 
nijoj. Aš manau, kad kiek-|nas, V. Globičius, J. Vitkū- 
vienas atviras, jaučiantis šios nas, A. Stikliūnas, A. Pagie- 
šalies pilietis, turėtų susipa- gala, K. Maščinskas, J. Kas- 
žinti su tomis baisenybėmis, pariūnas, S- Jasilionis, P. Pa
kas dedasi Gastonijoj, sako 
Penny packer. Ji sakosi ne

belis, R. Janušaitis, Ig. Kle- 
vinskas, P. Mačiukas ir B. 
Zmitriūtė po 50c; A. Kireilie- 
ne, V. Tamulaitis, J. Kuncevi
čius, J. V. Stanislovaitis, D. 
Gudišauskas ir Ona Gerniene 
po 25c. Viso suaukota $12.50. 
A. L. D. L. D. XII Apskritys 
iš iždo aukojo $10. Viso au-

GYDUOLĖ, KITRI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medar- 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

kite, ponas-tamista, už nusi- Gastonijos ir kitus streikuo- 
dėjimą jūsų gerbiamo pono 
prezidento Smetonos kalai
tei, bolševikai tą mano laiš
ką viešai paskelbė per savo 

“Jodamas ant ark-1prakeiktą “Laisvę” ir...” !
“Sakyk greičiaus, nes jau 

ant operacijos ir netekau | mano kraujas verda Lietu- 
savo “nats.” Aš esu teisių-’vos neprieteliams kerštu ir 
gas ’žmogus, ko neturiu,! neištrivosiu nes’uvaręs kul- 
tuom ir nesigiriu. Tokiu! kos į tavo labuonę!” skatino 
būdu, iš mano buvusios di- ■ girtas žvalgybininkas, 
džiosios pavardės, A. P. N. | “Pra, pra, pra.. .ša,ša... 
‘ onas Andrius McNat, pali-jau, pono tamistos atleidimo.

,T_ --- -- - - ( Bijodamas, kad ne tapčiau
suimtu, kaipo tėvynės išda
vikas ir nutrotijęs augštai 
gerbiamo visuomenės veikė
jo pono P. Bukšnaičio pasi
tikėjimo pas Amerikos fa
šistus, palikau viso labo tik į 
—Piš.”

“A,a... Tai tamsta esi ši- 
tokis\ paukštis? Tėvynės 
gynėjų įstaigą vadini deglų-

jaučius darbininkus ir jų spau
dą nuo pražūties.

Drg. K. Jenušis, delegatas 
nuo A..L. D. L. D. 5 kuopos 
į .tarptautinį komitetą gelbėji
mui Gastonijos įkalintų strei
kierių, išdavė raportą; taipgi 
vienas draugas atsilankė iš 
miesto tarptautinio komiteto 
gelbėjimui Gastonijos streikie
rių. Išklausius jųdviejų ra
portus, nutarta paaukoti $15 
Gastonijos streikieriams iš 
kuopos iždo; ant vietos drau
gai sumetė $9. Drg. Kazake
vičienė atnešė, blanką 
kuriuos rinko Lietuvos 
liams. Kadangi tas 
likviduotas, tai kuopa
tuos $4 paaukoti Gastonijos 
streikieriams. Viso susidarė 
$28.

Turiu priminti, kad A.. L. D. 
L- D. 5 kuopoj yra keletas mo
terų, bet šį pusmetį su dar
bais pasirodo tik drg. Kazake
vičienė. Ji rinko pinigus Lie
tuvos baduoliams, taipgi tuš-* 
etomis rankomis neišėjo nei iš 
šio mitingo, pasiėmė peticijos 
blanką gynimui Gastonijos 
streikierių ir pasakė, kad blan
ką bus pripildyta į trumpą lai
ką. Ir kitos draugės stokit 
drg. Kazakevičienei į talką.

ko viso labo tik “Mc” ir ko 
tamsta iš maųęs daugiaus 
nori?”

Dabar, visai nesenai, ly
ginai taip atsitiko ir Kaune. 
Atėjo į Kauno Vytauto 
viešbutį vienas amerikans- 
kas ponas ir pasirašė į vieš
bučio knygas viso labo tik— 
“Piš.” O kuomet viešbučio 
patarnautojas pareikalavo 
pilnos pavardės, ponas ame- jų tvartu?! Tamista-rupū- 
rikonas pasiaiškino seka- že, tampi suimtu ir eini į ’ 

žvalgybą del ištardymo!” 
įtrenkė žvalgybininkas.

Ponas Piš' išsižiojo, jo ri
ky s pastiro, kakta apsipylė 
šaltu prakaitu, sudribo ant 
savo bagažo ir apalpo. Čia 
jam pradėjo rodytis, jog ky-!
la į orą žali, mėlyni, gelsvi (CĮe] Gastonijos streikierių nau- 
bei kitokių spalvų muilo: dos. Matot, draugai newar- 
burbulai—plečiasi ir trūks-{kiečiai kruta po biskį. Turiu 

pasakyt, kad šitoks susirinki
mas ne pirmas. A. L. D. L. D. 
5 kuopa ir daugiau praleido 
panašių susirinkimų, 'per ku-

mai:>
“Matai, panas-tamista, ka

da aš sėdau New Yorke i 
laiva, turėjau už garbę va
dintis: E. Į. L. V., P. St. G.,

Bukšnaitis, bet...”
“Bet, nors velniai žino, ką 

ta, tamstos ponas, visa abė
cėlė raidžių reiškia? Bet 
kokiu būdu iš tos visos abė
cėlės palikai tik Piš?” nusi
stebėjęs, paklausė- tarnauto
jas.

“Matai, tamistėle,” pradė
jo ponas Piš. “Pirmiausia 
turiu už garbę ponui paaiš
kinti prasmę tų raidžių. Aš 
vadinausi šitaip: Ekskursi
jos Į Lietuvą Vado, Pono 
Stasio Gegužio, S.L.A. Pre
zidento Pagelbininkas, San- 
dariečių Prezidentas, 
Pijus Bukšnaitis. 
dalykai visai kitaip 
keitė, palikau tik Piš

“Sakyk greičiau!”

Ponas 
Dabar 
persi- 
ir...” 
šukte- 

: Įėjo iš kampo iššokęs žval
gybininkas.

“Matote, ponas tamista, 
aš tapau išrinktas sandarie-* 
čių prėzidentu, bet jau trys 
metai, kaip nepriguliu prie 
tos partijukės. Gavęs pre
zidento ciną, kaip ir visi po
nai, sėdau greta S.L.A. pre
zidento, pono Gegužio į ant
rąją klesą laivo ir plaukiau 
į tėvynę Lietuvą pasižval
gyti. Tuom tarpu sandarie- 
čiai, kad juos bolševikai gy
vus suėstų! — apsižiūrėjo, 
mušė jūsų augštai gerbia
mam ponui Sipetonai tele
gramą praneši

Philadelphijos Policija 
Užpuolė Tarptautinio 
Apsigynimo Konferenciją
Suareštavo, Tarp Kurių

Yra Buvusio Pennsylvanijos
Gubernatoriaus Duktė

Tarp suareštuotų randasi 
trys žymios, pasiturinčios mo
terys: buvusio Pennsylvanijos 
valstijos gubernatoriaus S. W. 
Pennypacker duktė Anna M. 
W. Pennypacker; Helen Mal-( 
lery ir Kate Kelsey. Jos sa
kosi esą narėmis Acorn and 
Philadelphia Cricket Clubs ir 
American Civil Liberties Un
ion. Jos sako, kad policija 
neteisėtai visus suareštavo ir 
jos skųs policiją. Buržuazinėj I 
spaudoj pasireiškė skandalas, 
kaip ten pateko ex-guberna- 
toriaus duktė. Policijos gal
va Mills sako, kad policija ne
turėjo teisės areštuoti konfe
rencijos, kurioj delegatai su-' 
sirinko; būk įvyko nesusipra
timas tarp policijos įsakymo.

Liepos 26 d., laike konfe
rencijos, 1626 Arch St., kuri | 
tęsėsi pusę valandos, bekal- į 
bant Tarptautinio Apsigynimo i 
sekretorei Jennie Cooper, įėjo! 
keturi detektyvai ir pareika
lavo, kad kalbėtoja sustotų, 
nes ji randasi po areštu. Ta-! 
da ji pareiškė, kad ji pasi-1 
traukianti, bet čia randasi 
daugiau kalbėtojų, kurios vie
na po kitai tęsė kalbą. Poli
cijos kapitonas davė įsakymą 
areštuoti visus, kurto kalbės ir 
nesiskirstys. Policija suarešta
vo 29 delegatus, suguūsdaini į , 
vedimus, o areštuotieji užtrau
kė Internacionalą ir kitas re
voliucines dainas. Nuvežus į 
policijos stotį magistratas 
■Zweig pareiškė, kad policija 
turi teisę užpulti ir suardyti 
mitingą. Tačiaus aš 
lesiu šį sykį ant, šių žmonių 
bet jei jie papuls kitą sykį 
tai nebus taip lengva jiems 
Bot čia

susimy-

čia nesvarbu aiškinti visas 
buržuazinės spaudos smulk
menas, bet reikia pažymėti 
tas faktas, kad buržuazija la
bai nemėgsta, jei jų tarpe į- 
vyksta koks nors nesusiprati-

Imas “laisvės” varžymo klausi-jkų pasidaro $22-50.
mu. Teisinasi policijos virši- 

i ninkas, teisinasi pats majoras 
ir kiti viršytos, kad ant to
liaus nebus persekiojami pa
našūs susirinkimai, tarytum 
prašosi atleisti už klaidą. Ki
ti miesto viršytos aiškina, gir
di, jei mes neleisime “free 
speech,” tai vėliau daugiau 
susilauksime priešų. Kokie jie i 
džentelmanai. Jei jie būtų 
žinoję, kad ten randasi tokios 
ypatos, tai jie tos konferenci
jos būti] nelietę.

Jei ne tos trys moterys, tai 
būtų nei lapė nelojus apie 
areštą- Kiekvienas policijos 
kapitonas, kiekvienas policma- 
nas yra teisėjas ir sprendėjas. 
Jau tur būt niekur nėra to
kios šmugeliu supuvusios poli-į 
cijos, kaip Philadelphijos mie-' 
ste. Kiekvienas policistas čia 
publikos yra apšauktas būtle- 
geriu, paleistuvystės speku
liantu, mušeika ir kitokiu 
žiauraus darbo atlikinetoju. 

j Patekęs į tokios policijos ran
kas, tai jau užmiršk visokias

I teises bei įstatymus. Perdi- 
delis policijos sauvaliavimas 
visados daugina jos priešų ei
les. j

Tą dieną komunistai buvo' 
surengę po atviru oru, ant gat
vių ir miesto parkučiuose, 
daug mitingų, kuriuos vietinė t 
policija išardė ir nekuriuos a- 
reštavo, vaduodamiesi savais 
įstatymais, kurie priešingi šios j 
šalies konstitucijai. Jei jau' 
jie 4 puola komunistus, tai jie 
turėtų nedaleisti salaveišiams 
ir kitiems svieto monelninkams 
susirinkti į tas pačias vietas. 
Buržuazija, t»pasislėpus neva 
delei trafiko patvarkymais, 
faktinai slepia propagandą 
nuo darbininkų masių; buržu
azija užuodžia propagandos

Aukos pasiųstos į vietą, .kur 
reikalinga.

A. L. D. L. D. XII Apskri
čio Fin. Sekretorius,

J. Kuncevičius.

HAARLEM

PLATINKITE “LAISTĘ

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į 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. Tikutis.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

LIETUVIŠKA ' 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

DARBININKAI STOKITE

IAUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

ta. Ausyse girdėjosi muzi
ka, paukščių čiulbėjimas ir 
gaidukų giedojimas.

Ant galo jisai mato, kaip riuos atsižvelgė į Gastonijos 
Brooklyno salėj rėžia “spy-streikierius, 
čių,” išgiria savo tėvynę Tv xWorkerio” padėtį. 
Lietuvą, o bolševikus išva- ■ 
dina “šunienos vaikais” — - 
ponai ir ponios ploja jam I buotės. 
katutes. I ‘

'{kad kuopos korespondentas 
i per visą pusmetį neparašė nei 
i tuzino žodžių iš 5 kuopos dar- 

O gal koresponden
gtas apsiėmė tik ciną nestoti, 

Paskui ponas Piš mato, o ne kuopai dirbti? 
,ip ponas Bukšnaitis, “ap- Pasibaigus A. L.kaip ponas Bukšnaitis 

sivilkęs” bačka, išeina ant 
scenos ir “pagražina” ope
retę “Išeivis.” Gi ’ponai ir 
ponios taip smarkiai jam 
pradeda ploti, kad net iš jų 
delnų kibirkštys skiliasi.

Vėliaus, jisai mato, kaip 
ponui Bųkšnaičiui viena 
puiki panaitė duoda gėlių 
glėbį,. o ponai ir ponios šau
kė: “Valio, sūnau Lietuvos! 
Valio ant augštybių!”

Bet... panaitė su glėbiu 
gplių pavirsta į deglą kiau
lę ir kiša savo šaltą nosį po 
pono Bukšnaičio kostiūmu- 
bačka. Čia ponas Piš at
bunda, o į jo ausis atsimu
ša girto žvalgybininko bal
sas:

“Vardan dievo ir tėvynės, 
tamsta, rupuže Piš, tampi 

aš suimtas ir eini į žvalgybą!”

5 kuopos susirinkimui, prasi
dėjo A. L. P. M. S. 7 kuopos 
susirinkimas. Iš finansų rašti
ninko raporto paaiškėjo, kad 
kuopa finansais silpna. Ižde 
turi vos 18 dolerių, iš kurių 
dar aukojo $3 Gastonijos strei- 
kieriarųs. Režisijinė komisija 
raportavo, kad negali gauti 
naujų veikalų, o senieji, kurie 
buvo tinKami ir prieinami, j 
Newarke jau buvo sulošti po 
kelis kartus. Taipgi buvo kal
bama ir apie A. L- P. M. S. 
centro išleistus veikalus. Drau
gai kritikavo, kad centras ne
leidžia narių referendumu nu
balsuoti ar atmesti leidžiamus

Ponas Piš pabučiavo žval
gybininkui į ranką ir nuže
minančiai pratarė: “Leiski
te maldauti jo mylistos, po
no prezidento Smetonas su
simy Įėjimo.”

Senas Vincas.

pavojų, nes jai tas aktas ba- 
. . ex-gubernatoriaus »ašones-

Pennypacker duktė Anna, Kel-1 
sey ir Mallery atsisakė nuo i 
malonės ir prisiartinę prie 
magistrato Zweigs stalo, rei
kalavo pasakyti, kas atsakys 
už šį niekšišką policijos dar
bą, kuris neteisėtai buvo pa
pildytas ?

• Mes reikalausime teisėto j 
darbo, sako A. M. W. Penny- 
packer’iūtė. čia magistratas 
patarė, kad jos pasiteirautų 
pas policijos viršininką Mills 
apie tai; policija pildo įsaky
mus.

Klausinėjimuos A. M. W.

Vėliaus ar anks- 
o darbininkų- masės 

{ tūkstančiais išsipils ant gatvių 
ir tuos visus buržuazijos šu
nyčių patvarkymus pasiųs ant 
mėšlyno. A. J. S.

A1.D.LD. ŽINIOS
i Dvylikto Apskričio Reikalai

Liepos 28 d. A .L. D.L.D. XII 
Apskr. pusmet. konferencijoj, 
laikyto j Binghamton, N. Y., 
buvo renkamos aukos šelpimui 
Gastonijos streikierių. Auko
jo šie draugai:

“LAISVE”

Greitai ir Pigiai Persiunčia

UŽ $

LIETUVA

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UŽĖMĖ SAVO
(JULY), 1929

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

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

50
100
200
300
400

Litų
Litų

Litų
Lity

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900 

už

Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų 

103.00

uz
uz
uz
uz

vuz

51.75
62.00
72.25
82.50 <
92.75

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

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų >

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius). ♦



9

BALTIMORE, MD
Gatvekarių kompanija 

darbininkams per tris dienas 
buvo surengusi pikniką. Lie
pos 22 ir 23 dieną buvo Bay 
Shore Parke ir liepos 24 d. 
buvo Gwynok Parke. Kom
panija nuvežė ir parvežė sa
vo darbininkus į pikniką dy
kai; parkuose visokie vaikų 
pasivažinėjimai, maudymasis 
ir kiti dalykai taipgi buvo dy
kai. Bet valgius ir gėrimus 
darbininkai turėjo pirkti.

Kai kurie darbininkai sako, 
kad tokis pikniko surengimas 
kompanijai labai brangiai lė- 
šuojąs ir ji gera esanti del 
darbininkų. Bet tie patys darb. 

Y. nei nepamislina,
panija iš tų pačių darbininkų 
parkuose surenka didžiausius 
pinigus. Juk darbininkai, nu
važiavę su šeimynomis, pra- 
valgo ir prageria nemažus pi
nigus. Paskui įtaisyta viso
kios Ifoterijos, ant kurių dar
bininkai palieka nemažai pi
nigų. Kompanija paima vie
tas kur nors laukuose ir jai

savo

kad kom-

Programą chorai išpildė su-l 
dainuodami kiekvienas po ke
lias daineles. Publika, kai jū
ra, skaitlingai klausėsi daina
vimo. Pirmininkavo Aido Cho
ro pirmininkė M. Sukackienė. 
Vietinis Aidas nedainavo, nes 
didžiuma choristų buvo užsi
ėmę pikniko darbu. Pažymė
tina, kad dabartinė Aido 
chorvedė darbuojasi prie ba
ro sykiu su kitais, patarnauda
ma publikai. Tai pavyzdys 
chorvedžiams, kad galima ne 
tik chorą diriguoti 'laike dai
navimo, bet žiūrėti ir abelnos 
choro naudos, o fanaberija j 
šalį, šiaip, čia augę jaunuo
lės ir jaunuoliai darbavosi.

Apie 4 vai. kas tai paleido j 
paskalą, kad vaikas prigėrė 
ežere ir tapo pašaukta polici
ja su ambulansu. Ambulan- 
sas tušęias išvažiavo, o polici
jos nestokavo iki pat vėlumai. 
Vieni tarp pikniko dalyvių 
vaikštinėjo, 
(graibstė) 
nesurado iki 1,0 vai. Vakaro, 
žadėjo dar ant rytojaus ateiti 
jieškoti. Vienok, besiskirs-

o kiti jieškojo 
prigėrusiojo, bet

. itant, jau pritemus, Katkaus- 
v^ik nieko nelėšuoja tos vie- Lo, vietinio drabužių krautuv- 
t°s- v . . . ninko, didelis šių metų mode-

Pagaliaus, kiek pašaliniai j iį0 “buickas” dingo, nors bu- 
darbininkai, važinėdami į dar- v0 pastatytas jau pačiame 
bą ir iš darbo, kompanijai su- parke. Kadangi perdaug au- 

° Kiek jai su- tomobilių buvo, tai parkinimomoka pinigų ?

nių išlaidas? Kuris kolonijos. Pilnai sutinku, kad korės 
korespondentas turės teisę į pondentų 
tokį suvažiavimą vykti, o ku- ' apleistas 
ris ne? Juk kolonijose yra L v. / . v.
bent po kelis korespondentus, jZ SC1”’ cia nei nemin®- 
Ir jie nėra nuolatiniai bendra-,S1U’ 
darbiai, nes kai kada vieni pa-'iš
rašo, kai kada kiti.
gi būtų pirmenybėje suvažia-; tikiu, 
viman? I skitai.

žinoma,- suvažiavimai! pir-• 
menybę gali turėti tas kores
pondentas, kuris norės pats 
savo lėšomis vykti. Tuo 
du jo niekas nesulaikys, 
klausimas: Kiek gi tokių 
vatninku rasis?

Ir vienaip kalbant, ir kitaip,1 
iš tų keblumų išteities aš, kol i 
kas, nematau. Čia turėtų dau-' 
giau aiškinti suvažiavimo pri- i 
tarėjai. I

j
Mano manymu, korespon- Į 

dentams geriausių patarimų,I 
nurodymų kaip ir apie ką ra-; 
šyti, gali duoti mūsų laikraš-i 
čių redakcijos. Tam suvažia
vimas nelabai reikalingas. Juk 
redakcijos numato, ko laikraš
čiui trūksta, kas yra reikalau- 
tina nuo korespondentų. Te
gul jos tatai ir sako. Pačios 
redakcijos, man rodos, galėtų 
prisiauginti, prisitraukti daug 
didesnes bendradarbių eiles, 
negu jos turi dabar. Tik rei
kia, kad redakcijos norėtų iri

klausimas dalinai 
Bet tam yra prie

nes tas dalyko nepatai- 
Bet kad suvažiavimas 

'Tai kurie j duotų didelių vaisių, taipgi ne- 
Apie tai parašysiu at- 

V. Paukštys.

Sovietų Lentų Eksportas
MASKVA. — Lentų eks

portas iš Sovietų Sąjungos 
per metus laiko (nuo birže
lio 1 d., 1928 m., iki birže
lio 1 d., 1929 m.) siekė 170 
milionų rublių. 1927-28 me
tais buvo 95 milionai rub-

■ lių.

bū

ti k-

moka tie, kurie važinėja ii i j (sustojimo) vietos užpildytos { pasistengtų užmegsti su korės-Į 
Shore Parką? . Juk nu-|buvo. iki po 11 vai. likosi pondentais artimesnius ryšius;1 

važiuoti ir atvažiuoti kaštuoja : apjieškota visa apielinkė par- reikia kad kart: 
b z-v J T — - - - JI ..L X L r. - . . •• ■ 1 •60 centų. Jeigu darbininkas 

važiuoja su šeimyna, tai kiek 
jis palieka kompanijai pinigų? 
Apie tai irgi nepagalvoja.

Dar vienas dalykas, del ku- VUIUJW> OV1 
rio kompanija rengia tokius j milioniniam 
savo darbininkams piknikus 
tai kad juos užbovijus ir ati
traukus nuo organizavimosi į Ypatingai buvo pasekmingas j0 turėti, 
vieną didelę uniją, kuri būti- atjautimas 
nai reikalinga darbininkams ir, “Laisvės” 
be kurios negalės pagerinti sa-' 
vo būvį. Surengdama tokius 
piknikus, kompanija užbovija 
darbininkus ir jie per ilgą lai
ką daugiau nieko nekalba, 
kaip tik apie tuos kompanijos 
rengiamus piknikus.

Jeigu darbininkai nors kiek 
daugiau protautų, tuomet-j re i 

x nekalbėtų taip, kaip dabar ' 
kalba, ir suprastų, kad iš to-! 
kių piknikų kompanija turi 
didelę naudą, o darbininkai ne 
tik naudos neturi, bet dar blė- 
dį, »es, viena, kompanijai pa
lieka daug pinigų, o antra, už
bovija juos, kaip motina savo 
mažus vaikus kokiais nors 
žaislais.

Lietuviškas Skaptukas.

;s nuo karto' 
duotų jiems patarimų per laik-j 
rąštį ir kad tinkamesniuosius,' 
labiau pageidaujamuosius pa-j 
žadintų—pakalbintų laiškais. '

Dabar, kiek aš savo patyri- 
’mu žinau, mūsh redakcijos su.

ko ir jau nei vieno automobi- 
liaus nebuvo, ir “buickas,” 
aišku, buvo pavogtas.

Buvo renkama aukos Gas- 
tonijos streikieriams, taipgi 
_________ i protestui parašai 
ir “Laisvės” 10 metų jubilė- korespondentais draugingumo 
jaus sveikinimui į kalendorių. ryšių nenori ar nemato veika-.

Jos mano, kad tam
• dešimtmetinėms j tikrų žmonių yra užduotis ra- 

dienraščio sukaktu- Įgyti laikraščiui korespondenci- 
vėms ir daugelis sveikino su'jas.—Taip. Klasiniai susipra- 
$1, o M. K. Stalulionis sakosi i tę darbininkai tokiu būdu ir 
chicagiškės “Vilnies” patrio- teturėtų šį reikalą, korespon-Į 
tas, nes komisijoje jos naudai dencijų rašymą, suprasti- Nes' 
pikniko rengime; bet pasvei- tai klasiniai susipratusio dar- Į 
kino “Laisvę” su $5. Man iš
rodo, kad Worcesteris ar tik

, suprasti- Nes

bininko prievolė bendradar
biauti ir skleisti savo spaudą. 

nepralenks visą Naująją Ang-jBet ar tą prievolę mes visi ly- 
lija tame reikale. Įgiai suprantame? Ne, toli ne;

D. G- J. J visi. Užtai apie šį reikalą1 
 ------------ mes įr turime daugiau kalbė- 

v i , c v» | ti. O kalbėti galime ne tik su-Korespondentlį Suvažiavimo I važiavime, kuris įvykinti yra 
KlaUSimC j nelengva našta, bet taip pat

galime kalbėti ir per pačius 
. {savo Laikraščius. Ypač tatai 

gali daryti redakcijos ir jų ar-į 
1 timieji pagelbininkai-bendra- 

, vv. , ____.v... Daugiau atsiliepimumą musų laikraščių korespon-1 
dentų suvažiavimo. Jo nuo-1

Nepersenai scrantonietis
Klevinskas pareiškė “Laisvėj” 
savo nuomonę už reikalingu-

I apie korespondencijų rašymo
I reikalą, daugiau koresponden-1

JUOZAS KAVALIAUSKAS

WORCESTER, MASS.
monę paminėjo Vilius h Pa-itams patarimų apie kąJr kaip 
tarė savo .• bendradarbiams o šis reikalas, mano ma-

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

LIETUVIS GRABORIUS
IK BAI^AMUOTOJAS

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

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main 9669
Bell__________________ Oregon 5136

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA PA.

Tel j Green point 96S2

Aido Choro Piknikas Didelis 
ir Sėkmingas

Liepos 28 d. Aido Choras 
turėjo savo metinį pikniką su j 
kitais Naujosios Anglijos mies-i 
tų chorais dalyvaujant. Gar
sintieji chorai visi dalyvavo. 
Svečių ir vietinės publikos 
daug prisirinko; aprokuojama, 
kad apie trys tūkstančiai svie
to galėjd būti. Diena buvo 
graži ir gerokai šilta, tat susi
rinkusiųjų dikčiai maudėsi e- 
žere, kiti po medžių pavėsiais 
slėpėsi nuo šilumos.

svarstyti, išsireikšti nuomones.
Prūseika “Laisvės” krisluose1 
irgi pasakė, kad šis sumany
mas remtinas. Na, tai ir aš 
kalbu.,

Klevinsko sumanymas, tai1 t ' A U VI V UZJ ACV Y A1U V UVIVJ
jau nepirmiena, ne naujas. Ko- i Lodei nebuvo apie jį nei ką

•.nymu, gali 
važiavimo.

pagerėti ir be su-

St. Jas-nis.
korespondentų su-l 
prie “Laisvės” šė-

PHILADELPHIA, PA. 
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS
—Rengia—

Darbininkų Organizacijos
JVYKS NEDĖLIOJ

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

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimorės ir iŠ Brooklyno
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

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

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

- Šiame piknike.

respondentų suvažiavimo klau
simas buvo svarstomas jau be
ne trys metai atgal. Ir jis į- 
vyko tada. Tai buvo prie 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo. Kiek tas korespondentų 
suvažiavimas buvo platus, ne
apsiimu pasakyti, bet jis buvo 
kviestas platus. Man tame ko
respondentų suvažiavime daly
vauti neteko. Bet būdamas »
šiokiu tokiu korespondentu, 
prašiąu vieną “Laisvės” redak
torių, Paukštį, kad, jei kas bus 
svarbaus tame suvažiavime 
nutarta, jei būtų suplanuoti 
kokie geri korespondentams 
patarimai, o jie nebūtų skel
biami spaudoj, parašytų man 
apie tai laiškelį. Bet mano 
prašymas pasiliko prašymu ne
atsakytu. > O iš to suvažiavi
mo eigos buvo pažymėta “Lai
svėje” tiek, jog turėta gerų 
ir naudingų korespondentams 
pasitarimų. Bet kokie tie pa
sitarimai, tai laikraštin nepa
skelbta- Tarytum, kad jie bu
vo svarbūs tik tiems, kurie 
lyvavo tame suvažiavime, 
tiems—ne.

Kores’pondentų suvažiavi
mas, pasitarimas, gal ir būtų 
naudingas, kaipx patiems ko
respondentams, taip ir mūsų 
laikraščiams. Bet kad tokis 
suvažiavimas yra persunkus 
darbas, tai ginčų tuo klausi
mu tur būt nebus. Kas finan
suos tokio suvažiavimo kelio-.

Minimas 
. i važiavimas 
-jrininku suvažiavimo neįvyko, 

j ra~ 
šyti. Pačiame suvažiavime 
kaip kurie korespondentai pa
tarkavo redaktorius už tai, 
kad jų korespondencijos trum
pinamos ir tt. Kitaip sakant, 
ne redakcija mokino kores
pondentus, kaip jie turi ra
šyti, bet korespondentai, sykiu 
jie buvo ir šėrininkai, davė vė
jo, kad redakcija netalpina 
taip, kaip jie parašo.

da- 
Ki-

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad^
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo ; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pan^iakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite ' nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jųpelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas, paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akcriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farina, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas 
to.
kite

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

, barnė,
vienas

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

EVERETT, MASS.-
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchester y. Randos įeina

| $6,600 i metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai -gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BKIDG E W ATEIt— FA RM A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI'
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 

'$9,500. Matykite A. Ivas.

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

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

Tarkitės su mumis, del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
Hį 644 Driggs Avenu*»,
įį; Ridgewocdo Skyrius: 253

iflIOHf

Nau- 
biznį.

Darbą

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

1110)11

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilfho I UY TriilQ (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei 
UI uu L<CIA 1CIU& kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y,
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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

Kampai Clermont Avenue
TELEPHONE* JUNIPER

S

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

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

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

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

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

___________________.a.____  ORDER BLANK___ _________________
Siųitlaini pinigu* iu *avo udreau, užrnžykite:

Ai, žemiau paiirašęi, niunčiu jum* VIENĄ DOLERI, t>ž kur] malonėkit man 
priiiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, to vilai* nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai ---------- -------------------------------------------------------------------------------------

Ns.

Miestai

ellle Giliu 1HQ1I OIIIQIU

St. or Ave.

State-.

lllQIIIQIIieill

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZMAS
AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MqKYkEa SU REPUTACIJA

736 Lexington Avė., 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.

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

New York City t

Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina; 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

LABAI

rodoma

ciniame

svarbi brošiūra. Joje nu- 

Trockio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritika

jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 

toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- k
liucionierių Abaze. Susiriesdami 

giria jį visi proletarinės revoliuci- 
f

jos priešai.

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

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

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

Atdara taipgi nedeliomis 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- 
k dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 
B šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 

Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Iagos Skil
ti vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
3 Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 
f gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
< Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa- 
įf gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 
l silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik

rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
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.

v'

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



Pirmad., Rugpjūčio 5, 1929

Iš Aido Choro SusirinkimoVIETOS ŽINIOS
Aidiečiai Vyrai, Teinykit!

I “sarmatos.

REIKALAVIMAIir

Išplėšė “Pėdžių” $5,500 SALES—PARDAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

Pirkite tikietus išanksto, jei-

Perkant gi tą pačią (lie

pas i-
I SU UUdlcl 11 nuliu paioiuavc x į ’ t

publikonų mašinai, kuri dabar I kaštuos tas tolimas 
■ii nnminovn cavn k n n d i d n. f. n i, mas. I ėtnycios vak<

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NAUJA BUČERNEE

Špilka Kūdikio Viduriuose
dr.

turi mokėti kiekvienas.
Choro Korespondentas.

f
$

New Yorko socialistų sek
retorius M*arx Lewis sielojasi, 
kad ex-socialistas La Guardia 
su dūšia ir kūnu parsidavė re-

Ameri- 
užgyrė 
į kai
ne bū tų

reikalų, 
blankas 

183-84

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

Kas važiuos su ta ekskursi
ja, smagiai prasivėdins ant

keryj,” 26 Union Sq., ir Work-

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

po num. 252 Warburton Ave. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
susirinkit, turime svarbiu reikalu ap
tarti. J. Y. ‘ 184-85

d ra ugi-
25 rug-

prie

ties 
New 
$3,- 

ban-

nebus priimami. Operetės dai
nas

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel.. Stagg 3842

So. Bostono pažangiosios 
jos rengia bendrą pikniką 
pjūčio, North Easton, Mass., 
Stoughtono. Prašome kitų koloni-

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieft piet; 2-8 po plot. 
Ketvertais ir anbatomia iki 6 vai. 
Ponktadieniaia Ir sekmadieniai! tik 
sulyg sutartie!.

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

YONKERS, N, Y.
A. L. D. L D. 172 kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 7 rugpjūčio, 
, ". . ■ i' ' ' '■ - ' ' ’*4----- ,------ 1——-------------------

Prisiekusiųjų teismas įkaiti
no dar tris blaivybės agentus, 

Prie progos reikia pažymė-kaipo talkininkus deg 
jti, jog mokinimuisi trukdo ir (šmugelninkm\ Brooklyne 

Queense. '

Lai- organizacijas nieko nerengti ant 
, -i .. . . v. . . v. tos* dienos, o dalyvauti pas mus. P.ko nedaug iki lošimui; losi-| Kubiliūnas’. 183-84

įvyks pradžio spalių --------------------

MIKAS PACHEISA malonėkit už
eiti pas mus, nes yra atvažiavus 

jūsų giminaitė, nori pasimatyti. 
Mrs. I^ipikaitis. 157 McKinley Ave., 
Brooklyn, N. Y. 182-84

r.- -

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

KAS jieškojo? Seniau buvo jieško- 
ma per “Laisvę” Juzės ir Viktės 

Rožikiūčių. Kas jieškojo, aš neži
nau, nes neteko to “Laisves” nume
rio skaityti. Tat jeigu kas turit ko
kį Reikalą, meldžiu atsišaukti. J. 
Rožikiūtė-Stadulis, 227 Linden St.. 
Brooklyn, N. Y. 182-84

GREAT NECK, N. Y.
Pajieškau mergaitės arba senyvos 

moters, kuri apsiimtų prižiūrėti vai
kučius. Valgis ir kambarys ant vie
tos. Sąlygos geros. Užmokestis 
taipgi pagal susitarimo. Matyt ga- Į 
lite bile dieną. Atsišaukit sekamu 
adresu: M. K. Adams, 95 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. 184-89

PARSIDUODA aptieka. Gera proga 
pirkti aptieką lietuvių kolonijoj; 

biznis Įdirbtas per 20 metu; apart - 
mentiniame name. Biznis labai ge- 

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

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 7 rugpjūčio, po num. 
928 E. Moyamensing Avė. Pradžia 
8 vai. vai. vakare. Visos nares su
sirinkit laiku, yra svarbių 
Taipgi turime nominacijos 
Pilei. Komiteto. Sekretorė.

KORNEVILIO VARPŲ LOŠĖJAMS
Draugai lošėjai. Seredos vakare. 

7 d. rugpjūčio (August). “Laisvės” 
name, bus praktika. Visi ateikit, 
nes jau laikas stoti darban. J. Na- 
livaika. 184-85

“Strana Sovietov”—Šalis 
Sovietų—Laukiama N. Y.

Gresia Visuotinas Streikas 
Kapinių Darbininkų

New Yorko darbininkiškos 
organizacijos jau pradėjo or
ganizuotis pasitikimui Sovietų 
Sąjungos lakūnų su jų lėktu
vus “Strana Sovietov” (šalis 
Sovietų), kuris išskris iš. Mas
kvos šiandien, rugpjūčio 5 d., 
o į New Yorką žada pribūt 
apie pabaigą šio mėnesio.

Pirmoji konferencija—ku
rioje dalyvavo darbo unijų ir 
kitokių darbininkų organizaci
jų atstovai—įvyko pereitą 
penktadienį, Irving Plaza sve
tainėje. Ten pradėta išdirbti 
planai, kaip New Yorko pro
letariatas pasitiks S- S. S. R. 
svečius lekiotojus.

Iš lietuvių buvo matyti tik 
du—dd. Prūseika ir Mizara. 
Tai permaža. Sekama konfe
rencija bus rugpjūčio 14 d.,
vakare, toj pačioj vietoj. Kvie- Oil Kompanija 
ęiama visos lietuvių darbiniu-1 
kų organizacijos išrinkti dele-j 
gatus ir pasiųsti.

Apie tai, beje, bus plačiau 
rašyta vėliau.

300 Kalvarijos kapinių 
streikierių mušė telegramą 
kardinolui Hayesui, prašyda
mi, kad jis patarpininkautų ir 
kad būtų sudaryta tam tikra 
komisija, kuri spręstų duobka
sių ir kitų streikuojančių dar
bininkų reikalavimus, 
kos Darbo Federacija 
streikierių kreipimąsi 
dinolą. Bet jeigu jie
patenkinti, tai grąsina visų ki
tų kapinių darbininkus šaukti 
streikan, organizuodami juos 
į uniją. Streikieriai, be kitko,

Liepos 30 d. Aido Choras 
turėjo savo susirinkimą. Kaip 
paprastai, taip ir šiuom sykiu 
choristų buvo nemažas skai
čius atėję aptarti choro bėga
mus reikalus. Tie bėgamieji 
reikalai, dabartiniu laiku, tai 
prisirengimas prie rudens pir
mo parengimo, kuris bus ne- 
dėlioj, 6 d- spalių, Labor Ly- Varpai.

Šiandien vakare, kaip 8:30 
vai., visi būkite “Laisvės” sve
tainėj, nes turėsime ekstra pa
mokas operetės “Kornevilio 

.” Kiekvienas gerai į- 
ceum svetainėj. Minimą die-1sitėmykit ir nevėluokit, atsi- 
ną bus suvaidinta lengvoji lankykit paminėtu laiku- 
opera “Kornevilio Varpai.i.I Kalbant apie šį gana painų mas . .

(muzikali kūrinį, reikia pasaky-1 (October), Labor Lyceum sve
ti, kad dedama visos pastan- i tainėj. , V. Dvariškis, 
gos jo suvaidinimui. Nors! Aido Choro Pirm,
choro dainos veik jau sumo- ~__________ ___
kint'os, 
“Laisvės

bet praeitą savaitę,
’ svetainėj, jau girde-,|)ar Trys Blaivybes Agentai 

josi ir ekstra pamokų. Mat,;-, i'• • x i • 
vyrai dainose truputį atsilikę, įkūltlllti SlUUgClyjC 
nuo merginų, tat spiriamėsj 

reikalauja pakelt uždarbį nuo j kiek drūti, kad tik negavus 
$5 iki $7 dienai.

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 

l “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. 
D. L. D. 9 Apskr. sek r. K. Rušins- 

i kienė. 182-84

Kova Anglų Žibalo Komp. 
su Amerikonų Standard

I vasaros dienos. čia būtinai 
i reikia suglausti geriausios spė- 
I kos krūvon, o žiūrėk, ima ir 
Į prapuola vienas kitas daininin- 
| kas pasilsėjimui, vakacijoms.

Lošėjų “setas,” rodosi, ne
prastas. Turime : česnavičiū- 
tę, Kavąliauskiūtę, Stankūną, 
Judženta, Nalivaika. Laukia- 
me iš Lietuvos parvažiuojant
K. B. Kriaučiūno. Sakoma,! dienraščio 
kad jis bus namie apie pra
džią rugsėjo mėnesio. (Jis

Penktadienį prieš piet gink
luoti plėšikai sustabdė J. J. 
O’Connellio automoblių, 
37th St. ir First Avė., 
Yorke, ir pagrobė iš jo 
500, kuriuos jis vežė iš
ko apmokėjimui algų darbi
ninkams Sinram Anglies Kom
panijos.

Tą pačią dieną išplėšta dar 
pora tūkstančių dolerių pini
gų, kuriuos pinignešiai gabeno 
apmokėt darbininkams keturių 
kitų kompanijų .

Šlubas Kumštininko Vinčos 
Pateisinimas Vienybiečiu

Angliškoji žibalo kompanijai 
Royal Dutch Shell pradėjo 
smarkią varžytinių kovą su 
amerikoniška Standard Oil

I Kompanija New Yorke ir a- 
pielinkėse. Bėgyje vieno per
eito mėnesio ta anglų kompa
nija įsitaisė 110 naujų stočių
pardavinėjimui gazolino auto- grafo rolę vaidinęs jau kelis 
mobilistams. Dabar Royal sykius.) Mažesnėse rolėse da- 
Dutch Shell Kompanija turi, lyvauja irgi scenoje pasižymė
jau 180 gazolino stočių Di
džiajame New Yorke. Per mė
nesį kitą jinai įsisteigsianti dar 
kokį šimtą naujų stočių.

Tūlą laiką atrodė, kad tos 
dvi kompanijos bandys sugy
venti; dabar gi kyla karštes
nės tarp jųdviejų varžytinės, 
negu kada pirmiau.

“Vienybė” išspausdino kum
štininko J. Vinčos laišką. Be 
kitko, jis rašo, kad tūli žmo-l 
nes per “Laisvę” norį r 
drumsti jo gerus santikius su 
“Vienybės” redakcija; o jis 
esąss dėkingas vienybiečiams 
už “padėjimą jam kilti augš- 
Čiaus.”

Tas laiškas, žinoma, yra 
padiktuotas- pačių “Vienybės” 
redaktorių. Bet juomi nei ne
bandoma užginčyt to fakto, 
kad “Vienybės” direktorius 
Ginkus ir kiti tos gazietos pa
triotai tampė Vincą po Atle
tikos Komisijos teismus, norė
dami sulaužyt jo kontraktą su 
bokso manadžeriu Buckley’u, 
o patys iš Vinčos naudotis.

Būdamas svečias Amerikoj, 
bijodamas, kad nebūtų išrašy
ta jam bilietas iš šios šalies at
gal į Lietuvą; prisivengdamas 
tų pačių savo “geradarių,” 
—Vinča jautėsi priverstas per 
“Vienybę” kitaip prabilti, ne
gu jis kalbėjo pereitą savaitę, 
girdint keliems brooklynie- 
čiams- Kai kurių atsakomin- 
gų vienybiečių “patarnavi
mais” jis tuomet išreiškė tokį 
pasipiktinimą, kad pasižadėjo 
padaryt per “Laisvę” viešą pa
reiškimą prieš juosius.

Sąlygų spiriamas, Vinča ne- 
narodo dvasinio stiprumo, nors 
fiziniu drūtumu ir pasižymi; 
vienur kalba vienaip, o kitur 
rašo iš atbulos pusės. Apie 
tai gausite plačiau išgirsti ki
tą kartą. A. šiauliškis.

. Itaicvmai Atgaivint 

. Pritroškusius Gazu

“Daily Workerio” Ekskursija 
Laivu, Rugpjūčio 9 Dieną

KAM reikalingas auskyperis, malo
nėkit atsišaukti. Aš esu patyręs 

tame darbe; sutaisau paipas, elek
tra, pentinu ir karpenterio darbus 
atlieku. M. Mulev, 322 S. 1st St., 
Brooklyn, N. Y. 184-85
REIKALINGA patyrusių finišerkų 

ant moteriškų ir vyriškų kotų. At
sišaukite: Irving Čloak Co., 887
Broadway, netoli Myrtle Ave., ant 
2-ro floro, Brooklyn, N. Y. 183-85Rugpjūčio 9 d., penktadie

nio vakare, bus komunistų 
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-Tas. 
kietų, būsią virš 3,000 ekskur
santų.

Ant laivo grieš negrų Ver-

Parsidavimas La Guardijos, 
Ex-Socialisto Kongresmano i

su“Įjį nominavo savo kandidatu į 
majorus šiuose rinkimuose-

Marx Lewis primena, kad 
dar 1924 metais La Guardia 
buvo išrinktas į Jungtinių Val
stijų kongresą ant socialistų- 
farmerių-darbo tikiėto. Tais 
laikais jis žaibais ir perkūnais 
svaidė į republikonus; o da
bar, tik po penketo metų, visu
tėliai įsikinkė į jų vežimą ir 
pasidarė klapčiuku republiko- 
nų pilioriaus, generolo Har- 
bordo, kuris yra vienas iš di
džiausių galvų elektros ir ga- 
zo kompanijų New Yorke ir 
Brooklyne. Be to, gen. Har- 
bordas jau ne kartą pasirodė 
atkakliausias priešas darbinin
kų, užkeiktai nusistatęs prieš 
leidimą darbininkams laikyti 
mitingus gatvėse, prieš strei
kus, unijas ir tt.

_________________ L__________

Išsivežė Girion, Nuplakė
Kažin kokie keturi vyrai 

pereitą ketvergą po pietų, 
Yonkerse, įsitempė į automo
bilių John Andersoną, kruta- 
mųjų paveikslų operatorių* 
Broadway ir 231st St., išsive
žė jį i netolimą mišką, sumu
šė, pririšo prie medžio; piktai 
pasakė, kad tai už tavo šun- 
vuodegiavimą krutamųjų pa
veikslų savininkams; ir nuva
žiavo savais keliais.-—Ander
sonas nepriklausė unijai, bet 
nėra faktu, kad jį būtų sumu
šę unijistai.

Ligoninių komisionierius 
Wm. Schroeder praneša, kad 
dvylikoje miesto ligonbučiu 
iau įtaisyta už $36.000 nauji 
kvėpavimo aparatai, gaivini
mui žmonių, užtroškusiu nuo 
žibinamojo gązo. Tokiu apa
ratu rienersenai buvo atgai
vintas vienas vyras, kuris ban
dė vazų nusižudyti, ir buvo at
gaivintas už 38 ir pusės valan
dų.; ; *

Trinity Hospitalio, Brookly- 
ne, daktarai su pagelba X- 
Spindulių tėmija susegamąją 
(safety) špilką viduriuose 
penkių metų mergaitės Car- 
melids Denaros, kuri tą špil
ką nurijo rugpjūčio 1 d. Per 
dieną špilka paeinanti penke
tą colių žarnomis žemyn, ir 
gal be operacijos išeisianti 
laukan. . ;

ję asmenys, kaip va: Paukš
tys, Petrauskas, Jeskevičiūtė, 
Skučiūtė ir kitos.

Pačiame susirinkime buvo
taipgi žingeidžių dalykų. Drg. non Andrade’s Atgimimo Or- 
Saulėnas davė porą gerų ra-įkestra- šokiams yra didelė 
portų iš praėjusių konferenci-i puiki svetainė.
jų : vieną iš prieškarinės kon- . _
ferencijos, o kitą iš Tarptau- gu norite gauti tikietą už $1- 
tinio Darbininkų Apsigynimo, 50. Perkant gi tą pačią die- 
konferencijos. Vedimui pro- ha, reikės mokėti jau $2. Ti- 
pagandos prieš pasaulio impe- kietai parsiduoda “Daily Wor- 
rįalistįnį karą duota $5.

Skaityta užkvietimo laiškas ers Bookshop, 30 Union Sq., 
iš Wilkes-Barre, Pa-, kad cho-; New Yorke, 
raš važiuotų dainuoti “Lais
ves0 naudai rengiamam . pik
nike, z 
ta 1

, 25 d. rugpjūčio. Išrink- Hudsono vandens, pasidžiaugs 
komisija sužinojimui, kiek jo pakrančių gražumu,

; važiavi- linksmins su draugais ir tuo 
pačiu žygiu suteiks paramos 
darbininkų revoliuciniam orga
nui “Daily Workeriui.”

___  Pėtnyčios vakare komi
sija pranešė šitokį dalyką: 
traukinio ekskursijos tą dieną 
nėra; nuo 42 gatvės, New 
Yorke, busas reikalauja šešių 
dolerių nuo ypatos į abi pu
ses. Reikia išvažiuoti nedėlios 
naktį, antrą valandą. Nuva
žiuoti ima 8 valandas. Atski
ras busas—200 dolerių, kelio
nei. Reiškia, važiavimas ne
prieinamas.

Išrinkta Januška, Dvariškis 
ir Dagys rūpintis visais reika
lais del “Kornevilio Varpų.” 
Išrinkta delegatai Menininkų 
Trečio Apskričio ekstra kon
ferencijai. Nutarta dainuoti 
Forest Park išvažiavime 11 d. 
rugpjūčio.

Prisirašė prie choro vienas 
montellietis. Finansų raštinin
ku . išrinkta Bonkevičiukas. 
Skaityta nuo V. Keršulio laiš
kas; gaila, kad vėlokai para
šė jį.

Nutarta trauktis pas Kručą 
choro paveikslą. Kas norite 
būti choro paveiksle ir daly
vauti “Kornevilio Varpų” lo
šime—ateikite dabar, nes u/ 
poros savaičių nauji choristai

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

KAIP PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU

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

MOKINAME BAR BERI AUTI
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 KEIK ALINGAS 
KARPENTERTS?

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

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranėšu, 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.

i J. C1 • | 1 1 lullįj J L JLtImVz '

(Lietuvis Fotografas; 
' IR MALIORIUS i

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

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Metropolitan Avenue416

I' Tel., Triangle 1450

I Darbą atlieku gerai Ir pigiai I
I Kreipkitės šiuo adresu: ,
Į JONAS STOKES Į

I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. '
>•»---- M______________________________ _ ____________u___

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

gerai Ir pigiai I

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

Z AUTHORIZf O 
DISTRIBUTORS

V 
RATIONAL 

V CASKKTS

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

Juniper 7646
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MA SPETH, N. Y.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y

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

Central Brooklyn, N. Y.

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO 
* 

UŽEIGA

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

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

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

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

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Apynių Grybelių Lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelių Juodšaknių Remunėlių
Bernardinų Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Bezdų žiedų Kaštavolų Šalavijų
Badijonų Kmynų Seneso lapelių
Čepronėlių Liepos žiedų šafronų
Čobrių Lisnikų Trijų devynerių
čyščių Metelių Traukžolių
Dobilų Medetkų Totorkų šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Devynmečių durnaropių Našlelių Pinavijų šaknųDžiugelių 
Dagiliu Puplaiškių Trūkžolių
Debesilų N Parušanijos ir Valerijos šaknų
Garstyčių daugybę kt. Šalmėčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514




