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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

MASKVA.—Sovietų dvie- 
motorų orlaivis “Šalis

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

ginčą tarp i Sovietų Sąjungą. Sovietų

Kyla Pietai, Kyla šiauriai 
Nepamirškim “Rytojaus” 
Mūs Du Piknikai Penu.

Valstijoj
Rašo R. .V.

Argentinoj, Rosario mieste, 
verda didelė darbininkų su ka- 
pital ista is k o va,—st reik as—k ti
riame iškyla ginkluotų susirė
mimų; Colombijos respublikoj 
—kitoj Pietų Amerikos šalyj— 
tūkstančiai darbininkų su gink
lu rankose kaunasi .prieš reak
ciją, už darbininkų ir valstiečių 
valdžią. Tiesa, tos kovos nėra 
organizuotos plačia papėde to
dėl, kad komunistinis judėji
mas tokioj Colombijoj yra jau
nas, kraštas platus, proletaria
tas dar nėra galingas.
tos kovos, šitie streikai liudija Sovietų” išlekia iš Maskvos 
tą, jog Lotynų kraštų 
žmonės nesnaudžia, bet 
kur tik gali ir kiek tik gali.

Soviets] Lakūnai
Išskrenda į New

Yorką Šį Rytą ^<4
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Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugpjūčio (August) 8, 1929 iIMPERIAUSTAI PLANUOJA VAIDYTI NUO SOVIETU ATIMTĄ GELŽKELĮ
Amerikos Imperialistai Pataria Kitoms Imperialistinėms 

Šalinis Bendrai Tyrinėti Mandžūrijos Padėti

kelionėn į New Yorką šį ry- 
itą auštant. Pirmas nusilei
dimas bus Omske, už 1,400 

Kuomet seniau Lotynų kraš- mylių.
tuose įvykdavo panašių susirė
mimų tarpe išnaudotojų ir iš
naudojamųjų, tai jankių kapita
listiniai laikraščiai sakydavo, 
jog tas yra todėl, kad ten “žmo
nės tamsūs,” bet dabar kažin 
kodėl tie lapai nutilo. O nutilo 
veikiausiai todėl, kad ten, kur 
žmonės “civilizuoti,” “apsišvie
tę” New Orleans, La., darbinin
kai pavartojo spėką gynimui sa
vo interesų; Gaston ijo j strei- 
kieriai taip jau nesidrovėjo pa
kelti ginklą prieš besiveržian
čius į jų buveinę užpuolikus.

Kaip danguj, taip ir ant že
mės; kaip Pietuose, taip ir klausimo, 
šiauriuose—kai tik kapitalas 
prislegia darbininkus paskuti
niam išnaudojimo laipsnyj, jie 
neboja panaudoti by būdus savo 
reikalus pataisyti.

Anglijos Atstovas 
Atakuoja Ameriką 
Del Reparacijų Plano 
HAGUE,’’’Holandija. —

Antradienį čia atsidarė im
perialistinių valstybių at
stovų konferencija apsvars
tymui Youngo reparacijų 
plano, ir priėjimui prie ga
lutino išrišimo reparacijų

Apie 20,000 New Yorko darbininkų dalyvavo anti-karinėj demonstracijoj, ant 
Union Square, rugpjūčio 1 d.

Youngo planą smarkiai 
kritikavo Anglijos imperia
listų atstovas socialistas j 
Philip Snowden (iždo mini- / 
steris). Jis pareiškė, 
tas Amerikos i

RUMUNUOS KAREIVIAI NUŽUDĖ 58STREIKIERIUS, APIE 100 SUŽEISTA
DUPENI, — nedaleisti skebams dirbti,

xJoke, kad Pirmadienį pradėjus strei- streikieriai įsiveržė į kasyk- 
imperialistų kuojantiems maim—i™-11 • — —--

atstovo (Youngo) išdirbtas masiniai piketuoti kasyklas 
planas Paryžiaus ekspertų 
konferencijoj yra Medin
gas Anglijai; sulig to plano, 
Vokietijai sumažinama re
paracijos, Anglija mažai 
gauna nuo Vokietijos karo 
kontribucijų, o tuo pačiu 
sykiu turi mokėti Amerikai 

Tas pasunkina* lietu- karo skolas. Jis reikalauja, 
. Už- kad tas planas būtų pakeis- 

kurie tik įaS; kad Anglijos imperiali- 
imzacijos^ pra- sfai gautu daugiau repara- 
rgentimeciams I .. " n . ... . ..V...................... (mm rmn Vnkiotnnc įmom

mainieriamsJungtinių Valstijų draugai 
kiek galėdami turėtų pasirūpin
ti padėjimui argentiniečiams 
darbininkams. Jie “Rytojų” 
vis palaiko, bet vargingai, tik 
ačiū dideliam pasiaukojimui. O 
lietuviškų darbo masių skaičius 
didėja—jau priskaitoma apie 
45,000 lietuvių Argentinoje. 
Greit bus dar daugiau. Tarpe 
tų plačiųjų minių, atvažiuoja 
būriai įvairių aferistu ir provo
katorių. ’ 
viams komunistams darbą 
si sakyk it “Rytojų,” I 
galite. Mūs organizacijos pra 
aukomis palaikyti laikraštį. Pi-i^jy au0 Vokietijos, jeigu 
nigai geriausiai siusti American i Amerika nenori sumažinti > 
Express Co. perlaidomis šiuo savo skolas Anglijai. Sako,! 
antrašu: "Rytojus," Montes de kad jis sutiktų, kad visos i BRAG A, Čekoslovakija.— 
Oca 146, Avellaneda, Buenos karo skolos būtų panaikin- Pirmadienį Boroxva mieste 
Aires, RepMica, Argentina. ' ........

netoli nuo šio miesto atsiųs
ti kareiviai pradėjo šaudyti 
į streikierius. Žuvo 58 mai- 
nieriai. Suvirš 100 mainie- 
rių sužeista. Daugelis iš 
sužeistųjų taipgi neišliks

ue propaganda apsvaiginti 
pasaulio darbininkus, kad 
jie būtų neutrališki paskel
bus imperialistams karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Imperialistai planuoja pa- 
lymas Francijai, Anglijai, (sigriebti ir kontroliuoti Chi- 
Vokietijai ir Japonijai ben- nijos Rytinį Gelžkelį, kad i • f • —> , • < iv •• 1 — i • i • ” 1 „ y

WASHINGTON.— Virsi- 
i ninkai valstybės departmen- 
■ te, nesant valstybės sekreto- 
i riui Stimson, antradienį pri- 
i pažino, kad “kelios dienos 
atgal tapo sudarytas pasiū-

idrai tyrinėti Mandžūrijos) sudrūtinti savo spėkas prieš 
> padėtį, tyrinėti

Sovietų Sąjungos ir Čhini- Sąjunga tą labai gerai su
jos del Chinų Rytinio Gelž- pranta.
kelio, kurį Chinija ir So vie-1 “Pravda,” Sovietų Sąjun- 
tai pusiau kontroliavo. !gos Komunistų Partijos 

Siūloma sudaryti bendrą j oficialis organas, pirmadie- 
jtų imperialistinių valstybių j nį pareiškė, kad Jungtinių 
i komisiją “tyrinėjimo” tiks- Valstijų valstybės ministe- 
lui. Žinoma, imperialistinės 1 rio Stimson pasiūlymas “lilę- 
valstybės surastų, kad So
vietų Sąjunga esanti “kal
ta.” V

S va rbi au si a s tyrinėjimo
tikslas, tai kad imperialisti-

viduoti konfliktą del Chinų 
Rytinio Gelžkelio” atidengia 
jo begalinę veidmainystę ir 
imperialistų anti-sovietinius 
planus Tolimuose Rytuose.

I

Tampico, Mexico.— Anks
ti antradienio rytą ant A- 
merikos laivo .Harry Far- 
num ištiko muštynės tarp 
įgulos narių, negrų ir baltų
jų. Mušėsi aštuoni baltieji 

kirvius^ peilius ir kitokius Nuo Fašistinio Teroro i Planą Valdymui Aigipto 
įrankius, žuvo vienas bal- * _____
tas jūreivis Gaspar Verga
ra, ispanas. Negras Percy 
Brooks suareštuotas kaipo 
jo užmušėjas.

Meksikos policistai per 
tūlą laiką tėmijo muštynes, 
nesikišo, nes jie rokavo, kad 
laivas yra Amerikos terito
rija. Pagalios kapitonas 
šaukės^ pagelbos ir policis- teistas Yšdenortavimui. Jis|ti. . ‘ t J*/ 
tai užėję ant laivo sustabdė į )}UV0 apkaltintas skleidime donai apleido Londoną su 

j komunistinės literatūros ir nauju Anglijos imperialistų 
; priklausyme prie komunisti-' pasiūlymu. 
; nes organizacijos.

Ellis Saloj buvo laikomas' 
nuo kovo 20 d. Tapo naliuo-j 
suotas pereitą pirmadieni.

Radikovič tapo suareštuo
tas,-kuomet ji įskundė Ame
rikos valdžiai Jugoslaviios 
fašistiniai valdininkai, sakv- 
darni, kad Radikovič yra ra
dikalas ir kad jis nori nu-i 
versti kapitalistine sistemą. 
Radikovič parašė laišką sa-l 
vo broliui į Jugoslaviją, aiš-i

Išgelbėjo Darbininką j Anglija Išdirbo Naują v
i

Mongolai Kyla Dries
mt gatvių įvyko didelis su- Nanking© Militaristus

HlL.yoiO UlCUIfldtlU 9 v* v» \ • 4? v • L

piknikas įvyks Wilkes- ma ir nuošimčius) $11.000,- ir Rasistų.

kios sumos išsižadėti.

kindamas apie Sovietų Sa- ^įa. *r Naujaja Zelandija.
įtaka jungą. Jugoslavijos fašisti- Aigiptas turi i*

»*•

turės taip pat didelę galią.

ninkus, darbininkai 
smarkiai pasipriešino.

PASKYRĖ DARBININKŲ 
PRIEŠĄ STREIKIERIŲ 

TAIKINTOJU

Darbo Unijų švietimo Ly- 
ragina darbiniu-

i veltui duoti
žemę ir išbudavoti kareivi-

fašistams. Buvo naudojami' 
ginklai. Darbininkai buvo 
įsitaisę barikadas. Sutrau
kus didesnes policijos spė
kas darbininkai tapo nuga-

NEW YORK.— Tarptau- 
tinis Darbininkų Apsigyni
mas išgelbėjo Radę Radiko
vič iš Prescott, Ariz.. iš Ju-

if)

Jeigu sutartis bus užgir- 
■ta, Anglija nebeturės aukš
tojo komisionieriaus (valdo- 

; no) Aigipte._bet vietoj to

NEW YORK. — Darbo 
Unijų Švietimo Lyga prane- 

‘ša, kad greitu laiku ji išleis 
virš 100,000 lapelių apie

griebė ta laišką, nerskaitė, n®s Anglijos karinome 
kad vidujinėj o paskui Radikovičiu įskun- n^s Palei tą kanalą. .

Pati Nužudė Savo Vyrą
Somerville, Mass.— Anks- Darbo Unijų Vienybės Kon- 

ti trečiadienį čia savo na-ivenciją, kuri įvyks Cleve- 
muose italė moteris nušovė)landė rugpjūčio 31 d. 
savo vyrą Antonio Bruno, 1
35 metų amžiaus. Ji sako, ga visur 
kad jis grąsinęs ją nušauti, kus organizuoti dirbtuvių 
Ji pagriebė .iš jo revolverį ir komitetus, kurie paskui iš- 
paleido į jį keturis šūvius, rinktų delegatus į Clevelan- 
Ji tapo suareštuota. do konvenciją.

tos. Anglija Amerikai turi 
viso sumokėti (iškaitant su- sikirtimas tarp darbininkų

Radikovič tapo suareštuo
tas viešame parke, Prescott.
Ariz. .Tapo, nugabentas i nus^irs ambasadorių, kuris
Phoenix, Ariz., kur ivyko io 

ivi . , teismas. Buvo nuteistas iš- 100,000 Lapenų Bus Išleista deportavimui.
Apie Darbo Unijų Konvenciją

Sekantysis dienraščio “Lais
ves” 1
Barrėj. Tai bus rugpjūčio 25 (000.000 karo skolų. Tai di
rt., Lake View Parke. Tai pir-idelė suma. Amerikos impe- 
mas dienraščio “Laisves” nikni-1 Ralistai neoali sutikti to- 
kas šitoj apielinkėj. Apielinkiu 
draugai darbininkai, nagelbėkit 
padaryti jį sėkmingu!"

lą ir sunaikino elektros įtai
sus ir vandens pumpavimo 
stotis.

Daugiau kareivių siunčia
mą^ mąįšįnųįmi streikierių.

Abelnai didęja darbinin
kų pasipriešinimas valdžios 
fašistinei politikai. Valdžia 

Pradėjus šaudyti į darbi- ardo darbininkų organizaci- 
taipgi jas ir naudoja kariuomenę 

Kad| laužymui streikų.

Susikirto Darbininkai su , Anglijos Policija Nužudė
Fašistais Jugoslavijoje i 8 Streikierius Indijoje

LONDONAS.. — Aigipto. 
karalius Fuad ir premjeras 
Mohamed Mahmoud Paša 
turėjo pasitarimą su Angli- 

V1V ?.J ‘VT jos užsienio reikalu minis-goslavnos fašistinių budeliu H . i & J term Hendersonu (socialis-
nag^' j tu) del Anglijos viešpatavi-

Radikovič, kuris išgyveno į mo Aigipte. MacDonaldo 
šioj šaly 23 metus, buvo nu-į valdžia pasiūlė naują sutar- 
_____ _____________ JiSjti. Antradienį Aigipto val

1 1 “ x • 

Washington.—Pranešama,! etL 
kad 25 nuošimčių muitas i

I Bucharest, Rumunija. — 
labni i i Jungtines Valstijas bus su- Rumunijos valdžia užsakė 

pasak 7r<r. Smi-. mažintas iki 10 nuošimčių. Vokietijoj 100 lokomotyvų 
tho. jis turės būti didesnis. I 
Philndelnhiioj nemažai bus ir 
brooklvniečiu. nes čia arčiau ir 
patogiau nuvažiuoti.

Kitas didysis “Laisvės” pik- '
SkuS7’iank-r-aS- m1?111!18 jvy\sjant įgabenamu automobiliu!
Philadelphia).]. Tai bus 1 d.\. T v
rugsėjo. Pernai jis buvo

Vienas Žuvo, Keturi Sužeista 
Kasyklos Eksplozijoj

WILKES-BARRE, Pa. — 
* Antradienį Truesdale kasy- 

- h kloj No. 12 ištiko gazo eks
plozija. Vienas mainierys 

‘ žuvo ir keturi tapo pavo
jingai sužeisti.

Kasykla priklauso Glen 
Alden Coal Kompanijai.

Madison, Wis.— Wiscon
sin valstijos senatas antra
dienį 12 balsų prieš 6 atme
tė seimelio priimtą rezoliu
ciją patiekti valstijos pilie
čiams nubalsuoti klausimą, 
ar leisti valstijai dirbti ir 
pardavinėt degtinę.

OZ < ■.V/AVC’. ’

S-

Trys Gastonijos streiko vądai. Iš kairės į dešinę J. 
R. Pitman, Gastonijos streikierius, Walter Long, kitas 
streikierius, ir Clarence Miller, Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos organizatorius iš New Yorko. Gas- 
tonijos tekstilės dirbtuvių savininkai deda pastangas 
pasiųsti juos į elektros kėdę už vadovavimą streike ir 
organizavimą darbininkų. *

LONDONAS.— Anglijos 
imperialistų policija Indijoj 
antradienį nužudė aštuonis) 
audiny čių streikierius, Nai- 
hati mieste. Dvidešimts 
streikierių sužeista.

Jau kelios savaitės kaip 
darbininkai streikuoja prieš 
pailginimą darbo savaitės 
iki 60 valandų. Viso audi
nyčių darbininkų streikuoja 
apie 120,000.

J WASHINGTON.— Darbo 
ministeris Davis paskyrė 
teisėją Thomas H. Mitten 
arbi tratenu m (taikintoju) 
New Orleans gatvekarių 
darbininkų streike. Mitten 
yra atkaklus darbininkų 
priešas. Jis yra stambiau
sias dalininkas Philadelphi- 
jos gatvekarių kompanijos, 
kuri bjauriai išnaudoja dar
bininkus.

Mitten nuvykęs į New 
Orleans tarsis su geltonai
siais unijos vadais, kaip su
laužyti streiką.

BERLYNAS.— Antradie
ni čia gauta pranešimas iš 
Shanghaiaus, kad telegrafi
nis susisiekimas tarp Urga, 
Mongolijos, ir Kalgan. Chi
li provincijos (Chinijoi) ta
no antradieni nutrauktas. 
Sakoma, išlaukinės Mongoli
jos gyventojai nusistatę 
prieš Nankin go militaristus.

Sovietu Sąjungos i 
viešpatauja išlaukinėj Mon- niai pašto viršininkai na- 
goliioj.

Sakoma. ■
Mongolijoj gyventojai kvla dė Amerikos valdžiai, 
nrieš Nankingo valdžią. Ne- 
kurie Kuomintango partijos 
vadai pabėgo iš vidujinės 
Mongolijos.

Jie sugrįžę pa
tieks ta sutartį parlamentui 

i užtvirtinti. - KI
Sulig pasiūlytos sutarties, 

Anglija iš vardo atsisako 
nuo valdymo Aigipto. Iš 
tam tikrų, mažiau svarbių 
vietų ištraukia savo kariuo
mene, bet sukoncentruoja 
palei Suez kanalą del mili- 

i tarinės apsaugos to svar- 
' baus vandens kelio, kuris 
sujungia Anglijos susisieki
mo liniją su Indija. Austrą-

Tarptautinis Darbininku 
Ansi cvn imas stoio ginti t n 
darbininką ir išgelbėjo jį! 
nuo išdenortavimo.

Jugoslavijos fašistai būtu 
ii tuoiaus nužudę, jeigu jis 
būtų buvęs išdeportuotas.

■ i

Du Kaliniai Žuvo Laike 
Sukilimo Kansas Kalėjime

Hague, Holandija. —Hen
ri Cheron, Franci jos finan
sų ministeris, patiekė čia 
konferencijoj savo valdžios 
užgynimą Youngo reparaci
jų plano del Vokietijos.

LANSING, Kan.— Ant
radienio vakarą čia Kansas 
valstijos kalėjime prasidėjo 
kalinių sukilimas. Kalėji
mo sargyba spėjo greitai 
sukilimą užsloninti. Žuvo 
du kaliniai ir vienas sužys
tas. Sužeista vienas kalėji
mo sargas.

Trys kaliniai, kurie bandė 
pabėgti iš kalėjimo, tapo su
gauti.
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PASTABOS rokAPŽVALGA
Satyros ir

LAIKAS VISIEMS SUKRUSTI
V

y

partraukėm jį i

Sovietų Sąjungoj
pasaulio j

svetimų

i

PHILADELPHIA, PA.

neo

Kris-

Viėtine policija per

ra ir skersti kitus darbiniu- grapes, kurias komandira-
vo į kaimus padėt biednuome- 
nei remontuot žemes ūkio i-

$8.00
$4.00

žmonės pradeda neri-
Oras labai šiltas, to-

Charkovo darbininkai suor
ganizavo pirmas 50 darbinin-

Jis mūs šiandien dvasios vada 
Jis durniukas, jisai žabas!
Ak, liūlia ir vėl liūlia. 
Jis durniukas, jisai žabas!

'Krūkonis—tas nuo Merkinės !- 
Nenor duoti nė penkinės!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Nenor duoti nė penkinės!

Kunigu būt užsimanė,— 
Kaip sumanė, taip padarė! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Kaip sumanė, taip padarė!

Pronskus skelbės mokslo v;
Gali grumtis su Sirvydu!

*-Ak, liūlia ir vėl liūlia. 
Gali grumtis su Sirvydu!

Dabar jisai studentauja, 
“Kvailienom ” bendradarbiau; 
Ak, liūlia ir vėl liūlia.
“Kvailienom ’’ bendradarbiauj

Tačiau greit juo nusivylėm. 
Kaip pinigų daug išpylėm! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Kaip pinigų daug išpylėm!

*Kad pakelti savo \*irdą, 
Laižo Grigo žilą barzdą! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Laižo Grigo žilą barzdą!

Jisai sakė nėr' fašistu, 
Bus priešu socialistų! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Bet priešu socialistų!

Kad patikt juodiem fašistam, 
Skelbia karą komunistam! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Skelbia /tarą komunistam!

Jau 
Ak, 
Jau

Liepos mėn. 14 d. 
gradą atvyko 250 iš 
kraštų turistų, kurių tarpe yra 
daug žymių dailininkų ir pra
monininkų.

Mes
Statėm prie Sandaros vajau 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Statėm prie Sandaros vajau

į Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
fa • Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Jei norėsi 
•pabėgti į raudonąją armiją, 

ir neužmiršk 
savim, nes ji 

Wicks

SUBSCRIPTION RATES:
........... $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y..
........... 8.00 Half year, Brooklyn, N. Y,

Ameri- 
reikalams 

Gruodžio pa- 
traktoriai 

Sov. Są-

Vaidylukas užkerėtas— 
Tas Grigaičio išperėtas! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Tas Grigaičio išperėtas'

Mums vėl vargas, mums vė 
bėda,—

Mūsų “Sandarą-' vis ėda! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
jMūsų “Sandarą" vis ėda!

Žiūrim, žiūrim mūs galvočiui 
Eina pas “šventus" pilvoči 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Eina pas “šventus" pilvoči

štai mūs Pronskus—tai koh 
vyras!—

nubėgo pas “Naujienas 
liūlia ir vėl liūlia, 
pabėgo pas “Naujienas

(Dalis Antra. Gaida, kai 
jinos dainos.)

Puslapis Ąntras

’ LITHUANIAN DAILY LAISVE
L Published by

SU LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
B Eatery day except Sunday at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. P.

•k

Per year...............
Foreign countries

’Trejetas savaičių' beliko iki Darbo Unijų Vienybės 
Suvažiavimo, kuris įvyks Clevelande rugpjūčio 31-rugsėjo 
2 d.J ir kurį šaukia Darbo Unijų Švietimo Lyga.

Suvažiavimo pamatinis tikslas—įsteigti naują kovin
gą Amerikos darbo unijų centrą, kad sutartinai vest 
darbininku batalijas prieš uždarbių kapojimą, prieš dar
bo valandų ’ il^nJrhą ii* už jų sutrumpinimą, prieš vis 
smarkinanią paskubą darbe, ir kad pradėt tikrai masinę 
kampaniją už suorganizavimą dar neorganizuotų dar
bininkų. A , ; ,

Vyriausias šiandieną darbas—tai tinkamas prisiren- 
gimAą į tą Clevelando suvažiavimą. Tam darbininkai 
šaukia savo priruošiamąsias konferencijas, New Yorke, | 
Deti'oite, Philadelphijoj ir visuose kituose pramonės cen-l 
trudse, kur renka delegatus į suvažiavimą.

Besirengiant, Darbo Unijų Švietimo Lyga išleido at- 
sišaūkimą, kuris ragina darbininkus jau dabar padvigu
bint kovą už unijines sąlygas fabrikuose ir kasyklose;, 
organizuot naujas unijas, ir tuo pačiu žygiu rinkt dele
gatus į Clevelandą.

Besiartinant Clęvelando suvažiavimui, kreipiama 
darbininkų dome į visomis pusėmis bloginamas darbinin
kams sąlygas kiekvienoje pramonėje.

•Darbo mokesnis apkarpoma 10, 20 ir net 30 nuošim
čių ;>■ tuo tarpu fabrikantų pelnai auga dar negirdėtu 
spartumu.

Su' pagelba naujų, automatiškesnių mašinų, taipgi 
vis filačįau įvedant darbą nuo štukų, varant darbininką 
kuo..skubjau dirbti ir dar pasikinkant jį bonais-“dovano- 

,mis/, ndtenka darbo ir duonos kaskart didesnis darbinin
ką skaičius. Tuo būdu, bėgyje paskutinių dvylikos mė- 
neshj buvo ūpią>4,000,000 bedarbių. Apskaitoma, kad ir 
geriausiais laikais, nuolatinė bedarbių armija negalėš būt 
mažesnė, kaip 3,000,000, prie dabartinės ir vis. tobulina
mos,mašinerijos ir vis didinamos paskubos ir abelnai ka- 
pitaiistipės'raęionalizacijos. Tikrenybėje gi bedąrbių Ar
mijai mėtau iŠ metų turės augti,. jeigu kairiai-orgąnizuo- 
tas darbininkų judėjimas neužkirs kelio tam blogumui.

Akivaizdoje didėjančių darbininkams vargų,'kūirėja 
ir Amerikos proletariatas. n-Tą faktą ypač pabrėžia ypač 
audėjų! ir kitų darbininkų'streikąi “tikrai amerikoniško
se” dietinėse valstijose, kur jie turi panašumo net į su- 
kilinius.

Soėial-Prigavikų Planas
Drebėdami už buržuazijos 

kailį: nusigandę kairiojo darbi
ninkų judėjimo, kuriam vado
vauja komunistiniai elementai, 
iš kailio neriasi vadinamieji 
‘“progresistai, ” kurių priešaky
je stovi p.‘Mušte ir Socialistų 
Partijėlės lyderiai.

Kad užkenkt Clevelando Dar
bo Unijų Vienybės Suvažiavi
mui/kad, taip sakant, pavogt 
komunistinę ugnį, Mušte su 
OneaJais,’ Alg. Lee’ais, Norman 
Thonjasais ir kitais socialistų 
pilioriais atlaikė New Yorke 
savo seimelį; jie išleido mani
festą, kuriame sakosi stoją už 
tulu& pagerinimus Amerikos 
-Darbo ".Federacijoj. Bet tuo 
pačių laiku ir bažijasi, užtik
rindami, kad nebandysią už
kenkti Darbo Federacijai; ne
judinsią iš vietų Greeną, Lewi- 
są ir kitus samanotus kapitalis
tų parsidavėlius, laikančius va- 

į • džias toje organizacijoje. > t >i y ij | j i *
g' Tųr social-meklerių supratimu, 

tik retjęį'a šįs tas pataisyti Fe- 
deracijoj, ir ji’ būsianti ■ pilnai 
tinkama* vadovauti šios šalies 
organl^bjjems į unijas darbi-

K ninkame.
£ Jeigu Darbo Federacijos ca- 
E rukai Ar leištų tiems feikeriams,
E ' pasivaįipušiems. “progresis-
■ tafe,”’ pasirodyti su savo tri-
K grašid toj orįartižačljoj, tai iš
Kf usnių, vis. viena neišaugtų 
K kviečiai. Reformos negali būt
K . geresnės už pačius refJrmato- 

rius. O kokią “tvarką” tie so-
K cial-reformatoriai |vedė savo1
B' kontroliuojamose . klokmeike-!
Jūriuose (s’ukniasiuviu^se), Amai-j 

^gameitų Kriaučių Unijoj ir kt., 
lai jąu visiems žinoma, šiose

■ ■ jiuijdįse jie savo galią palaiko darbininkai^ dirbanti prie
- su pAgėlba-samdomų kriminalis-

net šulai iš Amerikos Darbo 
Federacijos.

Reikia, -todėl, tikėtis, kad tie 
monelninkai nepajėgs nei vieną 
darbininkų organizaciją ati- 
traukt nuo dalyvavimo clevelan- 
diškiame Darbo Unijų Vienybės 
Suvažiavime.

“Darbo Unijų švietimo Lyga 
atsišaukia į visus darbininkus, 
tame skaičiuje ir į juodaspal- 
vius darbininkus, ypač į visus, 
dirbančius pamatinėse pramonė
se, tokiose kaip plieno, automo
bilių, gelžkeliu, gumos, audimo, 
orlaivių, chemikalų, gyvulių 
skerdyklų ir tt., ir ragina juos, 
kad tuojaus suorganizuotų savo 
darbaviečių komitetus ir kaip 
galint plačiau paskleistų agita
ciją už išrinkimą ir pasiuntimą 
delegatui į Cleveland© suvažia
vimą.”

Toks didelis darbas, kaip tas 
suvažiavimas, suprantama, rei
kalauja nemažai lėšų; būtinai 
turi būt sudaryta bent $10,000. 
Tuo tikslu yra išleista suvažia
vimo stampos. Kiekvienas dar
bininkas privalo jąsias pirkti ir 
kitiems pardavinėti.

Lietuviai“,darbininkai neturi 
žiūrėti į ClėVelando ' suvažiavi
mą, kaip įi kokią taip sau cere
moniją bei grynai “amerikonų” 
dalyką. Nuo to suvažiavimo pa
vykime labai daug priklauso ir 
lietuvių darbo, rhinių artimoji 
būklė ir likimas.

85 Prieplaukos Darbininkai 
Sustreikavo Bostone

Boston. — Aštuoniasde
šimto penki prieplaukos

- su pAgelba-samdomų kriminalia- > išliodaVimo įkrovos Ameri-
I can-Hawaiian linijos, laivų,

- - --- - -- - - - ’ sustreikavo prieš skubinimo
. Jie* Iki sistemų. Kompanija reika-
wvo Jokie i smurto oksper- Javo, kad darbininkai dali

oji iš jų pasimokinti giau darbo atliktų.

/peiliais, revolveriais' ir bliakdže- 
kiaisiprieš eilinius, klasiniai są
moningesnius narius. < 
Nei i

Turėtu Suvaldyti
Savo Liežuvi

c

Dd. skaitytojai, ypačiai, 
SLA. nariai, turėtų atkreip
ti domę į tą korespondenci
ją, kurią parašė Adelė Die- 
linikaičiutė iš Buffalo, N. 
Y. (tilpo “Laisvėje” už rug
pjūčio 6 d.). Tai dar vie
nas pavyzdys, kaip SLA. 
sandarietiška Pild. Taryba 
eikvoja organizacijos pini
gus, samdydama neva orga
nizatorių Žuką, kuris, kaip 
matome, ne tik neorgani
zuoja, bet šmeižia ir apme
luoja sau nepatinkamus 

įdomumo, pa
kulias to r aš-

žmones. Del 
kartosim kai 
to ištraukas.

“Liepos 14 d. įvyko S. L. A. 
304 kuopos susirinkimas. Ka
dangi buvo pusmetinis susirin
kimas ir dar garsinta, kad kal
bės S. L. A. generąlis organi
zatorius A. Žukas, tai paskir
tu laiku žmonių susirinko 
daug. Ryte atėjo pas mane A. 
Žukas, paklausė, kelintoj va
landoj prasidės kuopos susi
rinkimas, paprašė užrašyti 
vietą susirinkimo, pasiėmė ant
rašą, pasakė, kad 2 vai. po 
pietų jis bus susirinkime, o 
dabar važiuojąs į Kanadą pa
sivažinėti. Sėdo į mašiną ir 
išdūmė.”
Kodėl p. Žukas nevažines 

po Kanadą, kuomet jis ge
rai žino, kad SLA. pinigų 
randasi pakankamai paden
gimui jo išlaidų! Tačiaus, 
pažvelgę į kuopos narius, 
pamatysim:

“Antrą valandą žmonių su- 
sirinko daug. Kuopos reika
lai labai greitai atlikti ir lau
kiame organizatoriaus. Bet jo 
nėra, 
mauti.
del ir laukti sunku. Pagaliaus, 
žmonės pradėjo apleidinėti 
svetainę./ Kai kurie vis dar 
laukia. Jau po keturių atva
žiavo ir organizatorius Žukas. 
Mat, žadėjo būti ant dviejų, o 
pribuvo net po keturių.”

Vadinasi, kuomet nariai, 
susirinkę karštam ore į sve
tainę, laukia SLA. organi
zatoriaus, tai “organizato
rius,” gaudamas riebią algą 
ir visokius iškaščius, man- 
dravoja sau po Kanadą, 
matomai, ragaudamas tos 
šalies “legalės.”

Pažiūrėkim, ką tasai po
nas veikė susirinkime. Lie
pia jam statyti klausimus, 
į kuriuos jis atsakinėsiąs. 
Ir todėl atsirado drąsuolių, 
kurie pradėjo klausimus 
duoti. Lai apie . tai pasako 
Dielinikaičiūtė pati:

“Vienas klausia, kodėl Pild. 
Taryba neprileido prie iždinin- 
kystės Gerdauską. Atsako, 
kad Gerdauskas nemokąs ant 
čekių pasirašyti, tai Pild. Ta* 
ryba ir neprileidus užimti iž*- 
dininko vietą.

“Žukas treptelia ir pasako, 
kad jis turi namo važiuoti ir 
išvažiavo. Mūsų mieste jis iš
buvo tik apie valandą laiko. 
Apie tai, kad pasidarbavus 
dauginus jaunuolių klausimu 
ir kitais reikalais, jam neap
eina. Atvykus į Buffalo, rei
kia važiuoti į Kanadą pasiva
žinėti, o sugrįžus iš Kanados 
jau nėra laiko, reikia namo 
važiuoti.”
Tai matot, kaip tasai me

lagius “organizuoja” SLA.! 
Jei šitaip rašytų asmuo, pa
sirašęs slapyvardžių, san- 
dariečiai su menševikais 
tuojau suriktų: “Komunis
tai prasimano niekus.” Bet 
čia rašo jaunuole SLA. na
re, organizatorė 304 kuopos 
Jaunuolių Skyriaus! Maty
sim, ką j tai pasakys “Tė
vyne.” O ji turėtų pasaky
ti. Ji veikiausiai užgirs ir 
šitą Žuko darbą, nes jis san- 
dariečiams gerai pasitar
nauja: šmeižia ir niekina 
komunistus ir visus tuos, 
kurie jiems pritaria.

Paleido Kunigišką Gerklę
Minėdamas 15-kos metų 

sukaktuves nuo prasidėji
mo imperialistinės pasauli
nės žmonių skerdynės, 'So. 
Bostono špitolninkų laikraš
tis “Darbininkas” (už rug
pjūčio 2 d.) panaudoja ku
nigiškus gabumus plūdimui 
komunistų. Išdergęs ir iš- 
koneveikęs tuos, kurie ko
voja prieš imperialistinius 
karus, . “Darbininkas” su
šunka: ' ’! ■ !

“Darbininkai, ar jūs leisite 
save žudyti ir kankyti dėl ko
munistų, kurie ir taip jus 
biauriai išnaudoja? šalin ko
munistai iš darbininkų unijų 
ir organizacijų!

“Šalin Sovietų Sąjunga ir 
jos kruvinas teroras!

“Dirbkime dėl taikos, 
karo.

“Viską atnaujinkime 
tuje!”

Tai šlykšti ir niekšinga 
kunigų agitacija! Tačiaus 
ja tik šiandien užgimusįjį 
kunigai galėtų suklaidinti. 
Kiekvienas darbininkas ge
rai žino kunigijos darbą 
“dėl taikos.” 
n am
mūsų probaščiai per sakyk
las ir laikraščius ragino 
darbininkų vaikus eiti į ka-

Ar neatsime-
karo laiku, kuomet

pasidžiaugtų tie ‘dėdės,’ ką sė
di Maskvoje,—nelabai kam 
yra įdomu.”
Kievienas, kuris skaito 

laikraščius (netgi kapitalis
tinius laikraščius) pasakys, 
kad čia Grigas meluoja. 
Berlyne komunistų demon
stracijose Pirmą Rugpjūčio 
dalyvavo virš 140,000 darbi
ninku! Tai milžiniška mi
nia.

Antra, komunistai Berly
ne laimėjo labai daug ir 
Pirmą Dieną Gegužės Gri
gaičio idėjos sėbras — dar
bininkų žudytojas Zoergie- 
belis — šaudė darbininkus 
už tai, kad jie drįso eiti ir 
maršuoti gatvėmis. Maty
dami, kad nužudymas 31 as
mens Pirmą Gegužės vis 
tik nesulaikys darbininkų 
nuo maršavimo Pirmąją 
Rugpjūčio, Vokiečių social
demokratai buvo priversti

visus kitus, kad kada jie bus 
pašaukti imperialistų pulti So
vietų Sąjungą, jie turės atsi
minti, kad jie bus verčiami 
skersti Rusijos darbininkus. 
Imkit tuos ginklus ir, kada

Bčgyj pereitos savaitės 
įvyko kalinių du sukilimai., . .
Vienas sukilimas įvyko Au-i?uvyksit j. fronta’ atsukit juos 
bum, N. Y., kuriamės laike į raudo,
gaisro ir šaudymosi žuvoipasiimk įinkią i 
keli asmenys. Antras kali- amunicijos 
nių sukilimas įvyko 1 d. tau bus reikalinga, 
rugpjūčio Leavenworth, iKrin?.in?’ ,;,ada J?.s.
Kan., kalėjime, kuriame už-^ 
mušta šeši kaliniai ir vienas i nas 
sargas. ■ prieš

’! Rusijoj, suėjo daug ameriko- 
!nų, kuriuos prezidentas Wilso- 

. i buvo pasiuntęs kariaut 
bolševikus ir kurie pa- 
iš “demokratinės” armi- 
raudonąją bolševikų ar- 
ir dabar neatsidėkavoja

Ne koks nors komunisti- 'J°s. i 
nis laikraštis, bet buržuazi- TV-u • , , „ . ••, ,,rryy ,, IWilsonui uz malonę, kad jie
nis žurnalas The Nation ip^teko Rusijon ir apie Dėdės 
UŽ gegužės 15 d. š. m. pa-lSamo šalį nenori nei pamisly- 
duoda pasikalbėjimą su vie-!ti. Iš jų vienas dirba linolai- 
na darbininke iš pietų, da- lpistu i)ri<y- “Izviėstija,” kuris 
bar streiku animtos^ sr;_ i Per tą laiką išmoko gerai kalnai stieiKu apimtos, su ^-ti h. rusiškaL Jisai išanaIi. 
fies- . ... v . Izavo visus imperialistų planus,

Pasikalbėjimas užvardin- Įkurie rengia karą prieš Sovie
tas 
centų į dieną?’ 

atšaukti drausmę demon- f Pasikalbėjimas labai įdo- 
struoti Berlyne. Vadinasi,! mus, nes jame smulkmenin- 
Berlyno darbininkai, savo j gai paduodama visos išlai- 
kova ir aukomis laimėjo dos, šalę dviejų — vyro ir 
daug: jie užkariavo miesto pačios — darbininkų algos, 
gatves savo mitingam ir de- Iš tos, taip sakant, apyskai- j 
monstracijom. To nemato tos aiškiai matosi, kaip var- •donarmiečių uniformomis, kas 
tik tas, kuris nieko nemato, j

, “Kaip gyvent ant 46 tų Sąjungą iš visų kampų, bet 
> reikia neužmiršti, kad jie tuo-

'mi pačiu sykiu rengia ir pa
saulio socialę revoliuciją, ku
rioje žlugs kapitalizmas ir 
tuomi užsibaigs imperialistų 
visi paktai bei planai.

Kalbėjo visa eilė jaunuolių. 
Jaunųjų Komunistų Lygos na
riai buvo visi pasirengę rau-

“Amtorg” užpirko 
koj “zernotresto 
1,300 traktorių, 
baigoj užpirktieji 
turės būt atgabenti i 
jungos uostus.

, Ulianovsko apygardoj susi
organizavo 176 nauji' kolcho
zai. Pasėlių plotas padidėjo 
48 nuoš. |

Į visos Sąjungos pionierių: 
su lėk imą (Suvažiavimą) at
vyks kitų kraštų delegacijos.

Iš Anglijos—10 pionierių, iš 
Šveicarijos—4, iš Francijos— 
4, iš Čekoslovakijos—6 pionie
riai.

Vokietijos pionierių delega
cija bus iš 15 pionierių.

Liaudies Kelių Susisiekimo 
Komisariatas duoda pionie
riams gelžkeliu pervažiavimą 
veltui.

Astrachanės apygardoj' pra
sidėjo rugiapjūtė. Nekuriuo- 
se javų supirkimo punktuose 
yra pripirkta šių metų der
liaus grūdų.

Šįmet čia derlius didesnis už 
praeitų metų.

kus (tokius pačius, kaip 
jie). Ar neatsimenam, kaip rankius. 
kunigai laimino kareivius i 
ir net ginklus, kuriais dar
bininkai buvo žudomi?

Tatai kiekvienas gerai at
simena ir todėl šitie špitol- 
ninku šlamšto šauksmai 
siliks balsu, lojančiu 
mėnulio.

pa- 
ant

“Klausiama, kodei pm. Ta-1 Tauškia be Mieros 
ryba bijo bolševikus įsileistų 
valdybą. Žukas atsako, kad, 
bolševikai apsidirbo su A. P. 
L. A. iždu, tai dabar veržiasi 
į.’S. L. A., kad užgriebus čia
iždą. '

“Kuopos sekretorius J. Die- 
linikaitis atsako, kad Žukas 
klysta, nes A. P. L. A. iždą 
išeikvojo tautininkai ir socia
listai, o ne bolševikai. Juk 
nabašninkas Varašius buvo 
tautininkas, Aleksis ir Mažiuk- 
na' socialistai. Ir kada jie, 
valdyboj būdami, -išeikvojo 
apie 14,000 dolerių, tik tada 
bolševikai juos išvijo iš val
dybos ir patys viską paėmė į 
savo rankas. Dabar A. P. L. A. 
gyvuoja gerai.

Chicagos menševikų šlam
štas, rašydamas apie Pirmo
sios Rugpjūčiį) demonstra
cijas Vokietijoj, suranda 
jas “nepasekmingomis.” Ir 
savo straipsnį jis užbaigia 
sekamai:

' “Bet su komunistų nepasise
kimu rugpiučio 1 d. veikiau
sia turi nemaža berrdro ir jų 
pralaimėjiknas gegužinėse riau
šėse. Jie tuomet gavo įsiti
kinti, kad jie negali ‘užkariau
ti' Berlyną, kadangi milžiniš
ka dauguma darbininkų jiems 
nėpritaria. Na, o triukšmau- 
ti be jokios vilties pasiekti ką 
didesnio, bet vien tik tam, kad

gingai gyvena šeimyna, su- policiją ir šnipus varė į pasiu- 
sidedanti iŠ septynių ypatų Stmią. Tarp raudonarmiečių 

' c Jaunųjų Komunistų Lygos 
maišėsi augštas ir gražus jau
nas komunistas, kuriam labai 
tiko raudonarmiečio uniforma, 
tai Edvardas Sirutis, kuris 
vienas išmintingiausių jaunuo
lių Philadelphijoj. Pastaruo
ju laiku Edvardas dirba savo

(iš kurių penki maži vai
kai). Savaitinė vyro alga 
$12.89, o moters—$9.95, sy
kiu $22.84. O reikia žinot, 
kad Suvienytose Valstijose 
— turtingiausioj ] 
šalyj, ne šimtai, bet rnilio- brangios id’ejos’darbą ir favi- 
nai tokių skurdžių darbiniu- na 
kiškų šeimynų randasi. Ir 
jų skaičius kasdiena vis di
dėja. Tos mizernos algos 
kasdien vis kapojamos, o 
pragyvenimas eina brangyn.

Tai matote, kokia “pros
perity” del darbininkų, iš 
kurios net patys kapitalis
tai juokiasi.

Dimas Benamis.

savo jaunas smegenis va- 
Idovauti vietinį lietuvių darbi
ninkų judėjimą. Darbininkų 
judėjimas ne tik įvertina to 
jaunuolio sąmoningą išmintį, 
bet sykiu tenka daug kredito 
ir jo motinai, kuri mokėjo iš
auklėt tą jaunuolį savo kla
sės naudai ir pavyzdingai abu 
sykiu dirba tą patį darbą, ku
ris liuosuoja darbo klasę iš ka
pitalo vergijos. Seno Vinco 
duktė E. Jakštytė ir Vaitiekai- 
tytė taipgi abi uoliai dirba 
komunistini darbą, sykiu su 
visais Jaunųjų Komunistų Ly
gos nariais. Tai geriau
sias pavyzd is kitiems tėvams, 
kurie nepaiso savo jaunuolių, 
iki jie užauga, o užaugę tan
kiai atkreipia ginklus prieš sa
vo auklėtinį tėvą, kada jis at

siduria streikų kovoj už geres
nes gyvenimo sąlygas.

Per rugpjūčio dieną daug 
buvo paskleista po visą mies
tą prieškarinės literatūros. 
Svetainės -durys buvo atdaros, 
tai prakeleivių prisigrūdo pil
na svetainė. Kapitalo ber- 

bininkams ir kitiems šios šalies lnains sun^u vesti kovą piieš

Rugpjūčio Pirmos, Raudono
sios Dienos demonstracija 
prieš karą įvyko didelėj kum- j 
štininkų salėj New Broadway | 
Arena, kuri buvo užpildyta I 
demonstrantais. Iš pastarųjų 
areštų, kuriuose buvo suareš
tuota buvusio gubernatoriaus 
duktė Penny packer, visa mie
sto administracija pasisakė, 
kad daugiau tokių susirinki
mų neliesianti, nes laisvės žo
dis užtikrina susirinkti ir dar-

ft

SANDARIEČ1Ų GRAUD 
VERKSMAI

darbininkus,‘kuomet jiems rei
kia panaudoti tuos pačius dar
bininkus savo klasės reika
lams. Darbininkams daugiau 
nieko nereikia, tik susiprasti 
ir koja paspirti visą kapitaliz- 

jmo purvą.
pitonų ir koks šimtas j _________
Jie manė, kad šita de- Snlc(ana Dunda Medalius 

j Amerikiečiams Fašistams
Lietuvos fašistų organas 

“Lietuvos Aidas” praneša, 
i kad fašistinis prezidentas 
A. Smetona apdovanojo ne
priklausomybės medaliu A«- 
merikos lietuvių “veikėją” 
advokatą Bradčiulį, kuris ir 
šią vasarą atvyko iš Chica- 
gos į Klaipėdos kraštą ir 
apsigyveno savo ūky. Me
dalį p. Bradčiuiiui įteikė 
Klaipėdos krašto guberna
torius .p. Merkys.

žmonėms. Lengvatikiai tam ir 
patikėjo.
rugpjūčio pirmą ne tik nelei
do demonstruoti gatvėmis 
(nors vietomis vistiek buvo de
monstruota), bet jos prigužė
jo 50 paprastų policistų, kele-1 
tas k a 
šnipų.
monstrą ei j a, tai jau be jokios 
abejonės nuginkluos vietinį 
laivyną, armiją ir visus džin- 

šėko 
Juk sulig Tautų Lygos

Odesos rajone organizuoja- gojistus pasiųs šunims 
ma pirma persų žemės ūkio pjaut.
komuna. /r Kelloggo pakto planų irgi

----- :— svietas bandoma įtikinti, kadį ♦ ’
Liepos 2-rą d. į Polocką mo-įvedama baisiausia kova prieš 

torcikliais iš Karaliaučiaus at-j karą, tai ko čia reiktų bijotis '
Vyko 13 sportsmanų. Vokieti
jos sportininkams buvo suruoš
tas parubežyj ir Drisoj iškil
mingas sutikimas. Karaliau
čiaus darbininkai-sportininkai 
važiuoja per Vitebską i Mas
kva ir veža Maskvos fizkul-

tokios demonstracijos prieš:
karą? Sulig visų tų paktų,;
policija turėtų reipti tokias 
komunistų d e m o n s t racijas 
prieš karą. žmonės taip ir 
kalba: kokių paralių jie bijo 
prieškarinių d e m o n stracijų,

tūros organizacijoms raudoną | kuomet Tautų Lyga ir Kellog- 
vėliavą. igo paktas per spaudą “de-

—------- fmonstruoja kas dieną prieš j
Į Saratovą atvyko žymūs Ikarą?” žmonės jau pradeda j 

vokiečių specialistai susipažin-: suprasti imperialistų triksus: 
ti su Volgos—Dono kanalo į vietoj organizuotis prieš karą, 
projektu. (Kanalas sujungsi jie organizuojasi už karą ant 
Kaspijos jūrą su Juodąja. Vo- Sovietų Sąjungos. Laike de- 
kiečių specialistai skaito ka-1iponstracijos kalbėjo “Daily' 
nalo projektą vykusiai išdirb-;Workerio” redaktorius H. M. _ -^ew yorke sustreikavo 
tu, tik reikia įnešti kai kurias I Wicks, kuris išjuokė'policiją, darbininkų ir Union
smulkias pataisas. | numaskavo imperialistų šuo- Aikštėj įvyko milžiniška de

monstracija už Sacco ir Van
zetti.—Teisėjas Anderson atsi
sako išduoti įsakymą sulaiky
ti Sacco ir Vanzetti nužudy
mą, 1927.

—Atstatydintas Kauno gu
bernatorius, Muravjovo-koriko 
sūnus, 1866.

I numaskavo imperialistų suo
kalbius, kurie pasiryžę užkur-i 

, Kirgizijos vyriausis teismas,ti karą prieš Sovietų Sąjungą 
pabaigė garsaus pietų Kirgiz i-1 per Chiniją. Nurodė Chinijos 
jos bandito Achmetovo bylą, darbininkų vienybę ir simpa- 
Iš 30 kaltinamųjų 6 nuteisti tiją Rusijos darbininkams, 
sušaudyt, 4—10 metų kalėji- keletą kartų kartodamas 
m o ir 8 išteisinti.

Po 
ir 

: atsikreipdamas i jaunuolius. 
Jaunųjų Komunistų Lyga' ir

O tas daktaras Graičiūnas,— 
Bolševikų pataikūnas! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia. 
Bolševikų pataikūnas!

Iš mūs štabo “kiką" gavo.
Nes už M i žarą balsavo!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Nes už Mizara balsavo!

Ir tas mūsų Biekša Matas 
*Tas nemokša demokratas! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Tas nemokša demokratas!

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Vietą mūs “gazictoj " randa 
Reklamuoti savo vardą!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Reklamuoti savo vardą!

Ii

Rugpjūčio 8 d.
—New Yorke

| Gi Baltimorės Rastenis. 
Politiniai nusivaręs!

S Ak, liūlia pr vėl liūlia, 
Politiniai nusivaręs!

x $’Mūs spaustuvę ir likučius 
Paėmė Jurgis Gegužis! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Paėmė Jurgis Gegužis!

Dalis raidžių su presuku 
Teko Rokui židžiūnukui! 
įAk, liūlia ir vėl liūlia, 
Teko Rokui židžiūnukui!
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LAISVĖ ’ Puslapis TreJias

us, kad kada jie bus k< 
imperialistu pulti So- 

jungą, jie turės atsi- 
,ad jie bus verčiami 
Rusijos darbininkus.

uos ginklus ir. kada 
į frontą, atsukit juos" 

ol'icierius. Jei norėsi 
į raudoną ią armiją, 
ginklą ir neužmiršk 

jos >u * savim, nes ji 
; reikalinga. Wicks 

kad kada jis buvo 
suėio daug ameriko-

u » r rezidentas Wilso- 
\(> pasiuntęs kariaut 
0;.;C\ikus ir kurie pa- 
“(icmokratinės” armi- 

iiidoi-uja bolševiku ar- 
(kibai1 neatsidėkavoja

ii už malonę, kad jie 
Rusijon ir apie Dėdės 

ai i nenori nei pamisly-
iii vienas dirba linotai- 
aie “Izviestija,” kuris 
laika išmoko gerai kai- 
rusiškai. Jisai išanali- 
>us imperialistu planus, 
engia karą prieš Sovie- 
nga is visą kampu, bet 
įAižmiršti, kad jie tuo- 
ĮkH sykiu rengia ir pa- 
>dcialę revoliuciją, ku- 
čllgs kapitalizmas ir 
7žsibaigs imperialistų 
<tai bei planai. 
ėįo visa eilė jaunuolių, 
i Komunistų Lygos na- 
vo visi pasirengę rau- 
tieuiu uniformomis, kas

ir šnipus varė j pasiu- 
Tarp raudonarmiečių 

j Komunistų Lygos 
augštas ir gražus jau

niu nistas, kuriam labai 
udonarmiečio uniforma, 
1 vardas Sirutis, , kuris 
išmintingiausių jaunuo- 
iiadel phijoj. Pastaruo- 
u Edvardas dirba savo 
js idėjos darbą ir lavi- 
o jaunas smegenis va- 
i vietinį lietuvių darbi-

j u d ė j imą. D a rb i n i n k u
n as ne tik įvertina to 
ko sąmoningą išmintį, 
kiu tenka daug kredito 
imtinai, kuri mokėjo iš- 

tą jaunuolį savo kla
idai ir pavyzdingai abu 
dirba tą patį darbą, ku- 
>suoia darbo klasę iš ka- 
\ orgijos. Seno Vinco 
E. .lakstytė ir Vaitiekai- 
aipgi abi uoliai dirba 
1st’iri darbą, sykiu su 
Jaunųjų Komunistų Ly- 
nariais. Tai geriau- 
avyzdis kitiems tėvams, 
nepaiso savo jaunuolių, 
užauga, o užaugę tan- 

,kreipia ginklus prieš su
dėtinį tėvą, kada jis at- 
l streikų kovoj už geres- 
venimo sąlygas.
rugpjūčio dieną daug 

paskleista po visą mies- 
rieškarinės literatūros, 
nės durys buvo atdaros, 
akeleivių prisigrūdo pil- 
etainė. Kapitalo bel
sti n k u vesti kovą prieš 
inkus, kuomet jiems rei- 
naudoti tuos pačius dar
us savo klasės reika-

Darbininkams daugiau 
nereikia, tik susiprasti

a paspirti visą kapitaliz- 
trva.

A. J. S.

)na Duoda Medalius 
r i kiečiam s Fašistams 
t u vos fašistų organas 
ivos Aidas” praneša, 
fašistinis prezidentas 
netona apdovanojo ne- 
lusomybčs medaliu A* 
:os lietuvių “veikėją” 
tatą Bradčiulį, kuris ir 
ašarą atvyko iš Chica- 
Klaipėdos kraštą ir 

yveno savo ūky. Me- 
p. BradČiuliui įteikė 

ūdos krašto guberna- 
s p. Merkys.

RBINlNKlj
KALENDORIUS<

pj ličio. 8 d.
sew Yorke sustreikavo 
DO darbininkų ir Union 
ėj įvyko milžiniška de- 
iracija už Sacco ir Van- 
—Teisėjas Anderson atsi- 
išduoti įsakymą sulaiky- 
cco ir Vanzetti nužudy- 
927.
atstatydintas Katino gil
to rius, ^Muravjovo-koriko

Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

SANDAR1EČ1Ų GRAUDŪS 
VERKSMAI

(Dalis Antra. Gaida, kaip 
anos dainos.)

Mums vėl vargas, mums vėl 
bėda,—

Mūsų “Sandarą” vis ėda!
> Ak, liūlia ir vėl liūlia, 

įMūsų “Sandarą” vis ėda!

štai mūs Pronskus—tai koks
vyras!—

nubėgo pas “Naujienas”! 
liūlia ir vėl liūlia, 
pabėgo pas “Naujienas”!

Jau 
Ak, 
Jau

partraukėm jį iš “krajaus,Mes
Statėm prie Sandaros vajaus!
Ak, liūlia ir vėl liūlia,
Statėm prie Sandaros vajaus!

Jisai sakė nėr’ fašistu, 
Bus priešu socialistų! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Bet priešu socialistų!

Pronskus skelbės mokslo 
Gali grumtis su Sirvydu!

i Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Gali grumtis su Sirvydu!

Tačiau greit juo nusivylėm, 
Kaip pinigų daug išpylėm! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Kaip pinigų daug išpylėm!

žiūrim, žiūrim mūs galvočius
Eina pas “šventus” pilvočius!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Eina pas “šventus” pilvočius!

Kunigu būt užsimanė,— 
Kaip sumanė, taip padarė! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Kaip sumanė, taip padarė!

Mūs “Sandara” sukūdėjo, 
“Kvailienom” tarnaut pradėjo!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
“Kvailienom” tarnaut pradėjo!

Bet mes dar nenusibaigę, 
; Dar turim vieną “susaidę”!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Dar turim vieną “susaidę”!

Es EI Ei ji pavadinta,— 
Galim gauti kokį šimtą!

|Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
'Galim gauti kokį šimtą!

Tai
i Tik
' Ak,
! Tik

stambus finansininkas, 
reik išrinkt iždininkas!
liūlia ir vėl liūlia, 
reik išrinkt iždininkas!

Į Bet čia bėda ir vėl bėda, 
Kad mus bolševikai ėda! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Kad mus bolševikai ėda!

Kad
Prie

užduot skaudesnį rimbą, 
“Vilnies” partraukė
Bimbą!

Ak, liūlia ir vėl liūlia,
Prie “Vilnies” partraukė

Bimbą!

Tas
I Esti
. Ak, 
ūsti

Valonis, besarmatis, 
mus kasdien įpratęs! 
liūlia ir vėl liūlia, 
mus kasdien įpratęs!

Tiek Andriulis, tiek Gasiūnas 
: šaudo į mus kai 
! Ak, liūlia ir vėl 
I šaudo Į mus kai

perkūnas! 
liūlia, 
perkūnas!

Strazdasi Bacevičius ir S.
Sako: “Veltus jūsų darbas!” 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Sako: “Veltus jūsų darbas!

“Jūs suskilot Į šmočiukus, 
'Menševikus, fašistukus! 
[Ak, liūlia ir vėl liūlia,Dabar jisai studentauja, iAk, liūlia ir vėl liūlia, 

“Kvailienom” bendradarbiauja! i Menševikus, fašistukus! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
“Kvailienom ” bendradarbiauja!

^Kad pakelti savo v<ąrdą, 
Laižo Grigo žilą barzdą! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Laižo Grigo žilą barzdą!

Kad patikt juodiem fašistam, 
Skelbia karą komunistam! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Skelbia karą komunistam!

Vaidylukas užkerėtas— 
Tas Grigaičio išperėtas! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Tas Grigaičio išperėtas!

Jis mūs šiandien dvasios vadas, 
Jis dumiukas, jisai žabas!
.Ak, liūlia ir vėl liūlia,
Jis dumiukas, jisai žabas!

Krūkonis—tas nuo Merkinės!— 
Nenor duoti nė penkinės!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Nenor duoti nė penkinės!

O tas daktaras Graičiūnas,— 
Bolševikų pataikūnas!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Bolševikų pataikūnas!

Iš mūs štabo “kiką” gavo, 
Nes už Mizarą balsavo! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Nes už Mizarą balsavo!

Ir tas mūsų Biekša Matas— 
Tas nemokša demokratas!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Tas nemokša demokratas!

Vietą mūs “gazietoj” randa 
Reklamuoti savo vardą! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Reklamuoti savo vardą!

Gi Baltimorės Rastenis, 
Politiniai nusivaręs! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Politiniai nusivaręs!

Mūs spaustuvę ir likučius 
Paėmė Jurgis Gegužis! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Paėmė Jurgis Gegužis!

Dalis raidžių su presuku 
Teko Rokui židžiūnukui!

FAk, liūlia ir vėl liūlia, 
»Teko Rokui židžiūnukui!

j “Iždininko jūs negausit, 
Nors ir rėksit, nors ir staugsit!

'Ak, liūlia ir vėl liūlia,
į Nors ir rėksit, nors ir staugsit!

“Ot, kokis jūsų likimas”— 
Sako Siurbos pareiškimas! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Sako Siurbos pareiškimas!

O ta “Laisvė,” ta garsioji, 
Mus akėja, mus niokoja! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Mus akėja, mus niokoja!

Sako: “Oh, jūs, demokratai, 
Jūs sulūžo visi ratai!” 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Jūs sulūžo visi ratai!

“Partija Rimkos ir šliupo 
Nusivarė ir susmuko!” 
Ak, liūlia ir 
Nusivarė ir

vėl liūlia, 
susmuko!

ir tas sako:L. Pruseika, 
“Sandariečiai kojom krato! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Sandariečiai kojom krato!

Pasiliko vienas kelias:
Eiti ten, kur griebs mus galas!
Ak, liūlia ir vėl liūlia,
Eiti ten, kur griebs mus galas!

Vieni bėgsim pas Smetoną, 
Pas

Pas

nutukusį ir storą! 
liūlia ir vėl liūlia, 
nutukusį ir storą!

nubėgo mūs Vileišis, 
yra “tautos ragaišis”!

Ten
Ten
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Ten yra “tautos ragaišis”!

j Jam tarnauja mūs Račkauskas, 
If Sirvydas ir Bačkauskas!
Ak, liūlia ir vėl liūlia,
Ir Sirvydas ii* Bačkauskas!

Kiti klaupsim prieš “Kvailie- 
nas, ’ ’—

Dirbsim naktis, dirbsim dienas!
Ak, liūlia ir vėl liūlia,
Dirbsim naktis, dirbsim dienas!

Gi trečius—tai darbininkai— 
Teima sau bolševikai!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Teima sau bolševikai!

Toki vargai, tokios bėdos, 
Mus užpuolė ir vis ėda! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Mus užpuolė ir vis ėda!

K rokodilia u s A ša ra.

Gromata Krokodiliui

apie 
andai 
kų jie

Tabokiaus 
Tabokius I 

misi in a i y i

Aš, dzūkas nuo Marcinko
nių, kurio boba kalakutė, no
riu apznaimyc tau, Krokodzi
liuk, apie tai, kų mano razu
mas misi i j a. 
Raportus, ba 
klausė visų, 
apie ji.

Aš misi i nu, kad cie 
tai yra orait, ba jie 

jsukonekcina su biblija, 
igum, pekla, čyšcium ir 
už tai jie yra orait.

Ale aš mislinu, kad 
dziliuj labai nedaug 
tas bedzievis Senas

Pamiršta Pridėti Draugijų Adresai, Kurios
So. Bostono “Špitolninkas” 

rašo:
“Karštos dienos ir mus (ku-|D> 

nigus — Krokodilius) užkre- 
j čia kas kokiu sutingimu, nevei-1 
! kimu. Kiekvienas nori tik a- 
tostogų ir planuoja, kaip jas j 
smagiausia praleisti.

Krokodilius negali išgalvo-j 
ti, kokias, dar smagesnes va- 
kacijas kunigai gali turėti va
sarą už tas, kurias turi žiemą, 
pavasarį ir rudenį. Nebent su I 

'nauja “sesute” kur nors išva- i 
! z i avus.

rapor-
žmogų

d an-1
žemi, i

WILKES-BARRE, PA

Kroko- 
parašo

Vincas, 
i kurį myliu ne cik aš, ale ir 
mano boba ir boisas. Aš mis

tinu, kad Senas Vincas yra 
Įgeresnis tadu, kap jis susi
kauna su savo bėriu social
demokratu. Tada jo razumas 
daugiau slūžina.

Todėl aš apznaiminu, kad Į KidJną.
A ' rrpioc’ u

Tabokius siųstų savo raportus 
ir kad Senas Vincas rašytų 
visokias istorijas, b a jos yra 
orą it.

O dabar aš dar noriu pa- 
klauscie vieno daikto. Kodėl 
dzievas neliepė Nojui pasida
rys dzirižablį (ar kap juos ty 
moksliškai vadzina) tokį kap 
Graf Zeppelin, ale šipų? Ma
no razumas mislina, kad dzi- 

Įrižablis būtų daug geriau už 
Įšipų, ba su juo būtų Nojus 
greičiau nulėkis Į sausų žemį.

, Krokodziliuk !Lik sveikas,
Dzūkas nuo Marcinkonių.

Nojui nebuvo 
dirižablį,

I Atsakymas:
i įsakyta pasitaisyt
Įneš dievas bijojo, kad jis ne
atlėktų Į dangų.

Krokodilius.

Aišku-Neaišku
Vienas laikraštis rašo: 
“Bremenas sumušė 

rekordą.”
antra

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

Ligonių globėjai: J. SkripkiūnienS, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

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

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiek- 
‘ ‘ sa

vam name, 1057-63 Hamilton Ave.
I Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash- vieno mėnesio^^antrą^ utarnmką, 
Į land, Ave. ! '
1 Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas i

1946 Sharon Ave. . ’
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran-1 

done Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton

Ave.
Į Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą

Į nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu- 
1 vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
13 vai. po pietų.

CASTON ROPSEVICH

I LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

• Valdybos Adresai: 
oj-ma kuopa j pjrrninjnkas p. Kriščius, 236 
pikniką 
rugpjūčio 

dieną, tai yra, nedėlioj. Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes 
žinote, kad dar A. P. L. A. 51 
kuopa yra silpna. Jos pirmu
tinis piknikas, dėlto nori, ka(i j Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
būtų pasekmingas.

Aido Choras išpildys

P. L. A Park
rengia dideli
Radzvilos ūkės,

ant j Terr.
11 j Vice-pirm. B. Muleranka, 98' 

Į st.
Prot. rašt. 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

Ave., W. Hartford, Conn.
, Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.

J. Kazlauskas, 481

Cedar

Hud-

pro-
J. Andriušio orkestrą 

Taipgi! grieš visokius šokius, 
bus gardžių užkandžių i 
mų.

Kelrodis. Gatvekarį 
Nanticoke ar Hanover, 
kit ant 21-mos stoties Inman 
Park.

Automobiliais nuo Lee Park 
iki Memorial High School, pa
sisukite po kairei ir tiesiai i 

|parką.

I 7 * • •Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis,
481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- 

j tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 

i pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 1 Oth St., Camden, N.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį LaikraitJ 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------|1.4t

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

‘GERAI PATA1K0T

imkite
išlip-

Kviečia Komitetas.

Aprašyme 12-to Apskr. kon
ferencijos yra pasakyta, kad 
trūksta veiklumo, apsukrumo 
apskričio komitete.

Komiteto posėdžiai laikyti 
tik keturi per 
nesiūs, 
šaukta 
vienam 
galėjo
šaukė, tai tik sutvėrė “Bendrą 
Komitetą.” Trečiame posėdy
je padarėme keletą tarimų, 
bet ne visas komitetas daly
vauja posėdyje. Tarimai pa
sidalinami tarp kom. narių,

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta- , 
tion).

Prot. seki- E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

Bell Thone, Poplar 7545

J.

A. F. STANKUS
septynius mė- 

Pirmąme posėdyje su
tik keturi kom. nariai, 
nepranešta, o du ne

dalyvaut. Antrą su-

Kodėl nepasako, kokį rekor- bet propagandos kuo mažiau- 
dą, kieno įdainuotą ir i 
kompanijos—Victor ar

: liŲnbia—išleistą ?

Kalbos Žinovam

Liaudininkų organas
kad Kaune tūla panelė Pusiu- į 

įšyte eidama gulti “mirtinai' 
i užsimušė. Kalbo 
pasakykit Krokodiliaus 
rai, kaip galima užsimušti 
mirtinai ?

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI KOT 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 sūpratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 

’ sav0 krautuve 
kas mėnesi s po

1 1 jų parsitraukia.
John Naujokas Taip pat drg. S. 

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose ^miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 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, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brook’y* 
ne, inet.rir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdlrbystės 
draugi) cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jr rūky
damas džiaugsiąs. 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:

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

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininke E. Beniulienė, 16 Bun

ker Avc.; Pirm. Pageibininke O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininke T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 ( 

! Lansdowne St.; Iždininke M. Klima-Į 
vičienė, 31 Clarence St,; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobierie, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.;

i Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
i St. Visos Montello, Mass.

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.

L V IY J I 1 * o r

kurios 'sht atlikta, nes nariai, priklau- 
Co- šauti vest propagandą, bet jis 

( ?—Red.) mažiausia tiki arba 
mato naudą iš jos.

Ketvirtame posėdyje pada- Į 
rėme peržvalgą trūkumo, bet 

įjau tik savaitė iki konferenci- 
Įjos ir 

rašo, ko.
Kas 

narių, 
tiškai. 
dalykų, kas buvo konf. O 
kad negana apsukrūs, tai bus 
teisybė pasakyta. Tuo neap- 
sukrumu šis apskr. kenčia per 
daug metų. Kas kaltas? Ogi 
tie draugai, kurie turi dau
giau apsukrumo, gabumo pa
vest propagandą už šią drau
giją, neįeina į apskr. kom. 
Kai perstatai, tai atsisako ap- 
siimt į atsakomingas vietas. !

Taigi, draugai, ateityje į 
delegatus reikia apsiimt ga- i 
blausiems nariams ir į komite
tus išrinkt daugiau susipaži
nusius apšvietus srityse. O I 
ne taip, kaip iki šiol buvo, 
kąd tik kas užimtų vietą, o 
patiems mažiau darbo būtų. 
Iš to kyla kivirčiai ir kiti ne- 

Į nuoseklumai.
J. V. Stanislovaitis, 

12-to Apskr. narys.

atitaisyti permažai lai-
Pirm. Turner

žinovai, 
Aša- 

ne-

Kviečia iš Maskvos
“Lietuvos
“Į Kauną 

vos artistas 
kuris, 
tas į 
rius.

Ak,

kaip 
mūsų

žinios” praneša: 
atvyko iš Mask- 
Andrius Oleka, 

žinoma, pakvies- 
dramos režisie-

tie barbarai, bekultū- 
riai Maskvos diktatoriai! žiū
rėkit, iš jų reikia kultūra ap- 
žėlusiems ponams kviestis re- 

ižisierius! Maskvos bernai 
j dabar juoksis iš to, kad neap- 
kenčiantiems Maskvos reikia 
kviestis Maskvos artistas.

Kūmai, ar Tu Girdėjai?
Ciocia: Kūmai, ar tu girdė

jai, kad Skinkus skudžia Un- 
drotą, Undrota Skinkų, Skin
kus šnarvyduką, šnarvydukas 

i anuodu abu, o anie abudu 
Šnarvyduką, o Šnarvydukas 
anuodu abudu. Už ką tas vis

ikas?
Kūmas: Už kumštininko 

Vinčos kontraktus ir pinigus, 
kūmute miela.

Ciocia: Tai kodėl, kūmuli, 
“Durnybė” nieko apie tai ne- 
padrukuoja ?

Kūmas: Už tai, kad čia ei
na klausirrias apie tautos gar
bę ii’ kišenius pinigų, ciociu- 
te. Bet ir nereikia, kad “Dur
nybė” apie tai drukuotų, pa- 
drųknoja mums apie tai bolše
vikų “Laisvė.”

liečia veiklumą kom. 
tai rašyta gana savo- 
Aprašyme mažai kitų 
kas buvo konf.

1568 LIETUVIS GRABORIUS

Jersey City ir Apielinkė
Dviejų DraugijųPIKNIKAS

Rengia Bendrai švento Jurgio ir 
Laisvės Draugijos

NEDĖLIOJĘ
11 d. Rugpjūčio (Aug., 1929

WASHINGTON GROVE PARK 
CORTLAND, N. J.

Pradžia 12-tą Valandą Dieną 
įžanga 50c ypatai

KELRODIS.—Važiuojant iš New 
Yorko ir persikeliant ant Barclay 
Ferry į Hoboken, N. J., imkite Pas- 
šaico karą; iš Jersey City imkite 
Hudson karą iki transfer station ir 
persimainykite ant Passaic karo, ku
ris daveža iki parko. •

• (187-189)

'LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. JM^ems, 1564
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

! Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
j Hamilton Ave.

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais.
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

R. 9,
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ |
162 BROADWAY J
Residencija: ?

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

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
1 ’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 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 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžoljų nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai 11- 

1 gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 
1 Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsij 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė 
fotografuoju, didinu ir NUKA

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir nedillo- 
aaia nuo 9:30 iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAKH 

WILKES-BARRE, PA.
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Max Bedacht

Mobilizuokitės už Geresnę Partiją!
(NUO RED.—šis drg. Bedachto 

straipsnis buvo parašytas greit po 
to, kai jis sugrįžo iš Maskvos, po 
paskelbimui Kominterno Atsiliepimo, 
tačiaus, jis savo svarbumo ir dabar 
nėra praradęs.)

Mūsų Partija turi prieš akis 
painų vaidmenį suvaidinti. Aiš
kioje šviesoje greitai aštrėjan
čių klasių kovų, jinai privalo 
daugiau ir daugiau pasidaryti 
tinkama' vadovybei augančių ko
vojančių darbininkų minių, už 
išvystymą dabartinių kovų į 
ofensyves kovas, ir už organi
zavimą ir vadovavimą revoliu
cinio veikimo. Tas visų pir
miausiai stato reikalingumą 
Partiją bolševizuoti; jis reika
lauja sistematinio plėtimo są
moningumo Partijos viduje, nu
matyti augimą progų ir įvykių 
del kovos; tas reikalauja nenuo- 
laidaus savęs-taisymo, naudo
jant nepaliaujamą savikritiką 
ii’ begailestingą kovą prieš 
oportunistinį ir smulkiai-buržu- 
azinį supratimą, ir prieš tai da
romus pasipriešinimus Partijos 
viduj; aktyvės kovos prieš de
šinįjį pavojų.

Kad būti pasiruošusiais su-1 
painų uždą v i- 
sistematiškas 
nuo visokių 

tendencijų. Iš

tikti šį didelį ir 
nį, reikalinga 
Partijos valymas 
priešginiaujančių 
šitų įtakų vyriausiomis yra
oportunistinės tendencijos vado
vybėje, ir išsigimimo įtaka il
gai veikusios frakcinės kovos.

Vykdindaniš^ ^yveniman šeš- 
......— .. ...... .i i»Tn ■m..........  "—v—

DONORA IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI!

Gerai įsitėmykite šią žinią: 
Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
mingos Kapinės, kurios įsteig
tos 1916 metais Webster, Pa., 
Parduoda Lotus del Šeimynų

Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
Čia labai paranku lietu

viams iš Donora, Monessen ir 
Courtney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

Teorija, kad grupės reikalai yra 
tie .patys, kai ir Partijos, tik 
ai|ku, veda prie tokių pasekmių, 
kad by žingsnis, padarytas Ko
munistų Internacionalo vadovy
bės prieš mūsų grupę ir už jos 
sunaikinimą, yra nutarimu 
prieš Partiją ir tas veda už jos, 
Partijos sunaikinimą.

Su tokiu mūs teorijos pagrin
du mes suformulavome savo at
siliepimo kampaniją prieš Kom
interno tarimus, Komunistų In
ternacionalo Amerikos Klausi
mu Komisijai svarstant mūs 
Partijos reikalus. Tiesa, mūs 
sąmoningas troškimas siekė tik 
iki to nusistatymo, kad kovoti 
prieš Komunistų Internacionalo 

1 tarimus tik iki tai vietai, kur 
'kova Komunistų Internacionale 
nepasidaro kova prieš jį. Bet 
ko mes nenorėjome matyti bu
vo būtent tas, kad mūsų teoreti
nis supratimas buvo jau perė
jęs tą rubežių ir, einant prie 
galutinos išvados, galėjo neiš
vengiamai vesti mus į faktiną 
peržengimą to rubežiaus, į at
virą kovą prieš Kominterną.

žiūrint šitokioj šviesoj, pas
tarieji Kominterno tarimai ir 
Atsiliepimas mūsų Partijai yra 
dideliu smūgiu praeities 
dingam grupavimosi 
mui ir sudaro tvirtą 
bolševizacijai mūsų 
taipgi tas užtikrina 
mą. 
ir
gyvenime apsaugos Partiją ir 
užtikrins jos augimą. Tas ap-

Itojo Pasaulinio Kongreso nuta
rimus ir rezoliucijas, Komunis
tų Internacionalas, savo atvira
me laiške, iš vasario mėnesio, 
1929, labai aiškiai ir konkrečiai 
atkreipė atydą mūsų Partijos ir 
josios Centro Komiteto' į kuo- 
veikiausį likvidavimą frakciona- 
lizmo, į pataisymą dešiniųjų 
nukrypimų ir ideologinį Parti
jos pagerinimą. Atmetimas de
šiniųjų nukrypimų reikalavo at
metimo Amerikos imperializmo 
analizo, padaryto pirmesnių 
Partijos vadovybės dalių, ir pa
taisymo to dešiniojo nusistaty
mo, kuris buvo paremtas ant 
pirmesniojo analizo; reikalavo 
ideologinio Partijos pagerini
mo, reikalavo sukonkretizavimo 
klasių kovos problemų, iškylan
čių Jungtinėse Valstijose iš tų 
savybių, esamų trečiajam perio
de kapitalizmo stabilizacijos, 
kad tuo būdu suformavus aiš
kią veikimo programą, pritai
kytą prie augančio proletarinių 
masių prisirengimo kovoti su 
kapitalizmu; tas reikalavo deši
niojo pavojaus sukonkretizavi
mo Amerikos Partijoj, kaipo bū
tinai reikalingo sutikimui ir nu
galėjimui dešiniojo pavojaus; 
tas reikalavo greito frakciona- 
lizmo likvidavimo, kaipo žings- į 
nio padarymui ir padidinimui 
plačiųjų darbininkų masių pa-i ... ....L,.. _..- . , . . išaugos jai visas reikalingas pasitikėjimo proletarine revohucį-1._ . ... . .- iii • i • IJegas ir prityrimus, įgytus klane musų Partijos kokybe, ir kai-l.._ ,__ L
po . žingsnio sukoncentravimui 
visos energijos ir visų mūsų 
Partijos gabumų veikti del tų 
uždavinių, kurie stovi prieš 
sios akis, kaipo proletariato 
do klasių kovoje.

Bet mūsų Internacionalo 
dovybės rūpestingas ir visapu
siai apgalvotas atsiliepimas ne
rado sau atbalsio. Metų frak- 
cioniški manevrai mūsų Parti
joje, — grupės prieš grupę, — 
pakeitė Partijos labą į labą gru
pės, ir sudarė tokią padėtį, kad 
Partijos reikalai tapo pastatyti I 
žemiau grupės reikalų, Kada 
tik sąmonė šitos baisios realy
bės apimdavo mus, mes užmig
dome Partijos sąmonę su švel
niu argumentu, kad mums yra 
tie patys Partijos ir grupės rei
kalai. Tai buvo šitas parinkti- 
numo teorijos prigavingas su
pratimas, kuris galop vedė 
Partiją vienoj arba kitoj for
moj prieš nutarimus ir įsaky-' zidiumo mitingas. Buvo priduo-

kuris jau tilpo spaudoje, galuti
nam jo užgyrimui ir priėmimui. 
Susirinkime dalyvavo Interna
cionalo vadai. Buvo daugelis 
draugų, kurių revoliucinė koky
bė yra išbandyta sprendžiamų 
revoliucinių kovų ugnyse. Ten 
buvo vadai didžiausiųjų sekcijų 
mūs Pasaulinės Partijos, kurių 
nusistatymus mes sykių-sykiais 
esame užgyrę ir priėmę, kaipo 
teisingus.

Vienas tų draugų paskui kitą 
atsistojo ir įrodinėjo Kominter
no nusistatymą sunaikinti viso-

London.— R. J. Reynolds, 
Amerikos tabako karaliaus 
multi-milionieriaus sūnus, 
antradienį tapo nuteistas 
čia tik penkiems mėnesiams 
į kalėjimą už nužudymą 
darbininko. Jis įsikaušęs 
važiavo automobiliu ir suva-

BROOKLYN LABOR LYCFL

nuo- 
suprati- 

pagrindą 
Partijos, 

jos augi-
Priėmimas tų sprendimų 

jų beišimtinas pritaikymas

DETROIT, MICH.
Iš Murray Body Corp. 

Dirbtuves
Darbininkų streikas pralai

mėtas. Dabar darbo sąlygos 
stačiai nepakenčiamos. Buvo 
keno tai “Laisvėje” minėta, 
kad streikas laimėtas, bet tai
ne t(iesa. Kompanija buvo u- Į žinčjo darbininką, 
nijos komitetui neva tam tik
ras sąlygas pažadėjus, bet tik --------- ----------------
tol, kol derybos ėjo, o paskui 
tuos visus savo pažadus į gur
bą palaidojo. Kaip tik dar-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės (Jei Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais . įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu' laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

kias frakcines grupes mūs Par-1 bininkai sugrįžo dirbti, tai pa- 
tijos, suvienyti Partiją. Vienas' reįškė, kad del jūsų darbo nė-' 
po kito įrodinėjo būtiną pareigą Į ra> nes jūs nenorite dirbti, y- 
suvienyti Partiją, atsižiūrint į į patingai tiems, kurie priklausė 
besiartinančias kovas j 
aštrėjančio klasių karo. Vienas 
po kitam nurodinėjo, kaip deši- 
nėses tendencijos ir susigrupa- 
vimas Komunistų Internaciona
lo viduje iš vienos pusės duoda 
medžiagos neprincipiniam frak- 
cionalizmui, o iš kitos — frak- 
cionalizmas palaiko dešiniąsias 
tendencijas ir kaip tasai dešiny
sis pavojus ir frakcionalizmas 
rimtai pastoja kelią mūsų Par
tijai dalyvauti klasių kovoje, j 
Vienas po kito kreipėsi į mus 
ragindami mesti savo frakcinį 
nusistatymą ir persiimti komu
nistine sąmone ir nusistatymu, 
idant galėtum atlikti savo pa
reigas linkui Partijos, Komin
terno ir darbininkų klasės.

šitos diskusijos sulaužė mano Į 
visą pasipriešinimą. Po biskio 1 
manyje augo jausmas, kad no-! 
ras priešpastatyt mano asmenį 
augščiau mano pasaulinės Par
tijos,

greitai į prie unijos ir streike dalyvavo
aktyviau, tai į dirbtuvę neįsi
leidžia, bijo, kaip ugnies. Jei
gu kurį streikierių priima at
gal, tai išklausinėja, kodėl 
streikavo, paskui duoda tam 
tikrą blanką išpildyti, kurio
je yra įvairių klausimų. Išpil
džius tą blanką, turi pasira
šyti. Ta blanką ir yra neva 
sutartis su atskiru darbininku, 
kuris parsiduoda kompanijai 
ir jau paskui negali nei prasi
tarti apie gerinimą sąlygų. 
Pirmiau to nebuvo, tik dabar, 
po streiko, įvedė. Apart to, 
kuriuos streikierių ir priima, 
tai dirbtuvėje labai tėmija, 
kuomet jie kalbasi su kitais 
darbininkais. Taipgi ųeišduo- 

ida streikavusiems ženklų 
| (badge), duoda tik raštiškus 
įleidimus įeiti į dirbtuvę ant 
dviejų savaičių.

Prie darbo daug blogesnės 
sąlygos, negu pirmiau buvo.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠCIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
I ---— •—. ——— —. — --,      ■ ——„ I       -- - • • ■   - .... . ■ —.

Pirmame Skyriuje $7.00
; Antrame Skyriuje $13.00
!

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

I Keturi Skyriai Pomirtinės:
i

' Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300,
I Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000 V*
i ' T

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

I
NAUJA CENTRO VALDYBA UŽĖMĖ SAVO 

VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

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

. . _ . v , H11 1U1CVU az va v ,

tai yra pasekme išaugusi jjeg](0 priekabiu ir gazdina iš- 
ne iš revoliucinės, bet iš smul- meįimu

šių kovoje praeityje ir paliuo- 
i suos josios kūną ir nusistatymą 
I iš visokių ligotų frakcinių su
pratimų ir reakcijų.

I Idant pasiekus būtinas ir 
i trokštamas pasekmes mūsų 
, Partijai, tai Kominterno nuta
rimų praktiškas pritaikymas 
privalo susidėti konkrečiam ir 
gyvam pritaikyme Komunistų 

, Internacionalo Atviro 
| Atsiliepimo politinėse 
vose.

iš darbo.
Čia dirba ir moterų bei 

po biskelį pradėjau manyti, jog merginų, vienok ir jų padėji- 
pats pradėjimas suprasti visos mas sunkus. Nuo dienu dir- 
šitos problemos rodė teisingumą bančioms moka nuo 30 iki 35 
Komunistų Internacionalo vado-(Centų į valandą, 
vybės kritikos.

Po šitų diskusijų prezidijumę J padaro, 
buvo aišku, kad mūsų Partija ir 
aš, atstovaująs ją Maskvoje, 
turime priimti galutinį Komin
terno tyrimą ir sprendimą ir 
tai privalome vykinti 
man. Bet komunisto 
ir disciplina neleidžia 
sėtis su formaliu 
Partijos arba Komunistų Inter
nacionalo sprendimų. Priimti 
nuosprendį, reiškia priimti tik 
jo teisingumą. Gi vykinti gy- 
veniman nutarimą, reiškia aiš
kų priėmimą jo turinio ir prie- 

I žasčių del jo teisingumo. Tuo 
būdu; priimt nuosprendį, reiš- 

,kia uždėjimą ant manęs parei- 
„ . _ . , ... .. j gos plėšyti f raktinės neapykan-,

mus Komunistų Internacionalo, i tas Atsiliepimas į mūs Paitiją, skūrą, kad davus man pro-1 
— ----------------------------------------------------------------------------------- pažiūrėti į pačią problemą

kiai buržuazinės logikos. Aš
jo-
va-

Laiško ir 
direkty-

II
Aš tik ką sugrįžau 

vos. Vaduodamasis savo frak- 
cioniškai sugedusia logika, aš 
ten prisidėjau prie pravedimo 
dokumentuose ir prakalbose tos 
baisios idėjos, kad Kominternas 
planuoja sudaužyti mūsų Parti
ją todėl, kad jis pasirįžo su
daužyti “mano” frakciją.

Prisiartino gegužės 14 d. 
Komunistų Internacionalo Pre-

WEST LYNN, MASS.WEST LYNN, MASS.

JUBILEJ1NIS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA, W. LYNN, MASS.

Nedėiioj, Rugpjūčio (August) 11,1929

M, BOLYS, Mokytoj as W. Lynn ^Lietuvių 
Choro ir So. Bostono Laisvės Choro

Paul Lebel Grove
390 ANDOVER ST., DANVERS, MASS

Prasidės 9-tą valandą ryte 
ir tęsis iki vėlumai vakaro

Laike šio pikniko bus labai daug įvai
rumų. šis piknikas tai naujanybė del lie
tuvių ne tik vietinių, bet ir pašalinių. Pro
gramoje dalyvaus W. Lynno Lietuvių Cho
ras po vadovyste drg. M. Bolio iš So. Bos
tono. Bus didelės prakalbos, ir bus viso
kių kitokių pamarginimų, del jaunų ir se
nų ; del vaikinų ir merginų.

Šįmet Dr-tei Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
sueina 10 metų nuo susitvėrimo, ir todėl 
laike šio pikniko nauji nariai bus prirašo
mi prie draugijos už pusę įstojimo.

Bušai išeis nuo Lietuvių Svetainės 11-tą 
vai. ryte. Muzika laike šip pikniko bus 
parinktinė—labai gera.

Komitetas šio pikniko kviečia kiekvieną 
lietuvį ar lietuvę į šį 10 metų sukaktuvių 
pikniką ir prašome savo draugus bei pa
žįstamus atsivesti. * 'Jį

KELRODIS. Važiuokite Newburyport. Turnpike iki West Peabody Rail Road Crossing. 
Nuo gelžkelio antras kelias po kairei—Andover St. Čia bus iškabintas ženklas. Dabar 
už vienos mylios ir piknikas. Iš Lowellio reikia važiuoti per Lawrence ir imti “bul- 
vardą” į Middleton. Čia nuo skvero po tiesiai bus Andover St. Pakelyj prie pat ga
zolino stoties matysite išstatytą ženklą.

iwti'iiiiieiiiiiii^^

Kurios dirba 
[nuo šmotų, tai irgi ne daugiau 

Nauja darbininkė 
nuo 1 iki 2 dolerių per šešias 
valandas uždirba.

Vyrai veik visi nauji dirba, 
tai neriasi iš“ kailio, kad tik 
iš darbo nepaleistų. Bosai iš 
tokių darbininkų tik džiaugia
si, ir jeigu kuris ne taip jau 

vykinimu neriasi iš kailio, tai dar pa- 
gązdina atleidimu.

Pas y dirbtuvės raštinę stovi 
kasdien didžiausia bedarbių 
armija ir laukia darbo. Čia 
sargai su jais elgiasi, kaip su 
gyvuliais, stumdo juos. Kom
panija dar vis ir policijos už
laiko. Mat, dar vis tikisi, kad 
gali įvykti darbininkų pasi
priešinimas. Daugelis ir 

i streikavusių darbininkų lanko- 
Įsi į raštinę darbo prašyti. Pri
ėmimui. darbininkų yra toks 
patvarkymas, kad darbininkas 
turi paduoti prašymą bosui, o 
bosas jau perduoda į raštinę 
su savo rekomendacija. Dar
bininkas, atėjęs į raštinę, turi 
klausti, 
prašymo, 
tinėj liepia ateiti rytoj, 
rytojaus tą patį išgirsta, 
taip vaikščioja diena iš die
nos. Darbdaviai tyčiojasi iš 

I darbininkų.
Darbininkams kito kelio ne

lieka, kaip tik visiems stoti į 
uniją ir tuomet pradėti kovoti 
už geresnes darbo sąlygas.

Murray Body Vergas.

gyvem- 
pareigos 

mums il-

(Bus daugiau) ■

SHENANDOAH, PA.
Nelaimcf. Anglių Kasyklose
Rugpjūčio 2 d. kasykloj

11 Kelly Run tapo sužeistas J.
I ’¥!i Markevičius. Nulaužtas šon

kaulis ir šiaip visas apdaužy-j 
tas. Dabar jis randasi Loc
ust Mountain, ligoninėj.

Draugas J. Markevičius pri- 
;klauso prie darbininkiškų or
ganizacijų. Linkėtina greito 
pasveikimo.

Liepos 27 d. kasykloj Mapl? 
Hill puldama anglis iš viršaus 
užmušė A. Jenčerą. Buvo 
katalikas, tai palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis..

Liepos 19 d. kasykloj 'No. 
4, Lehigh Valley, likosi šūvio 
pagautas ir į šmotus sudrasky
tas F. Krason, lenkas, septy
nių vaikų tėvas. «'v

Kuomet anglių kasyklos 
mažai dirba, tai vieton suma
žėti nelaimėms, jos dar didi
nasi, nes nėra tos dienos, kad 
vienoj ar kitoj kasykloj neį
vyktų nelaimių—tai užmuša, 
tai sužeidžia darbininką. Mat, 
kuomet mažai dirba, tai dar
bininkai, nuėję į kasyklas, la
bai skubina dirbti, kad kiek 
nors daugiau uždirbus, todėl 
nekreipia domės į gręsiantį pa
vojų, nepaiso, kad čia reikia 
apsisaugoti ir per tai įvyksta 

1 daug nelaimių. Ir kur čia 
j |darbininkas paisys į pavojus, 
B kuomet, šiandien gavęs progą 
| padirbėti, jau nežino, ar ry- 
| toj gaus tokią progą, ar-, rei- 
| kės be darbo būti. Reikia 
g skubėti dirbti, apsisaugojimas 
i nuo pavojų daug laiko užima, 

kurį kompanija neužmoka.
Kalnu Ragana.

u z

ar nėra jo paduoto 
Jeigu nėra, tai raš- 

Ant 
Ir

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
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 ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

“LAISVE”
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^^

Greitai ir Pigiai PersiunčiaLIETUVA
50 Litų už $ 5.50

100 Litų už 10.75
200 Litų už 21.00
300 Litų už 31.25
400 Litų už 41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

Litų
Litų
Litų
Litų

už 103.00

už
uz
uz

v uz
uz

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.



I

i

Ketvirtai, Rugp. 8, 1929

VIENA SAVAITE ATOSTOGŲ JUOZAS

't

•1
PAS—

Avenue151 j.

1

lucky

No.

yi

IIIŪIHŪ

tokių 
pir- 
Bu- 

tolo-

o
13

2 
S
3
2 
5
3
o

3
2 -
u

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVE

. . " jga neužpuls. Įvairūs mokslų pi isi in i _ _ *i _ • i j —,— t • j

tik pieme- 
Nežinia, 

planavusi, 
paraudusi,

6102 Grand
Maspeth, L.

Kampa. Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER »7»»

i

ti, 
ks
te-
ai-

erv-

iigihūitieineinoiii6iiie»igiūGmpiHBnicin

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

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

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

New York City

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBANOS PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

_______________  ORDER BLANK ________ —. 
Siuidnmi pinigu* »u aavo adresu, užrašykite:

Ai, teMiau paairaftęa, siunčiu jurat VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit «»ar> 
prtaiųati URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA «u vi«ai» nurodTaaaU 
kaip vartoti 
Vardaa     ———— ----------------- —...------ - ---------

kino, kad jinai turinti ir žinan-1 
ti etiką, vienok nei tuzinais,! 
nei jardais neparduosianti, nes ! 

[etika tai esąs dailaus apsiėji-Į 
mo mokslas ir man esąs labai 
prinokęs laikas pasimokinti, 
čia jau mano asiliška kantry
be išsibaigė ir surinkus visus 

'gabumus, stveriaus apginti sa- j 
vo garbę, sakau, kas tu čia per ( 

: mokyta, kad už 12 dolerių 
dirbi! Aš namie 13 su centais 

|gaunu? Bene uždyką mane 
kas vežė? Aš ne grinorius, 
žinau, kur yra up ir down 

i town. Mane svietas gerbia, 
tokie dailūs ponaičiai automo
biliais laksto pro mane ir, mei
liai pažiūrėję, sako: Miss, tak- 

! si, o joi jie žinotų mano tikrą- j 
:jį vardą ir duočiau progą su- ■ 
sipažinti, tai j tave, ištysėlę, Į 
nei žiūrėt nenorėtų ! Būčiau jai ; 

.api.e dar daug gerų žodelių pasa
kiusi, bet pamačiau, kad jinai 
'pečiais patraukė, apsigrįžo į 
'kitą pusę ir sušvelnintu balsu 
į kokią tai moteriškę prabilo: 

’“Ko jūs malonėsite?” čia vėl 
Toji mano draugė, pasigavusi 
už rankovės, pradėjo traukti 
tolyn, bardama, kam aš be jo
kio plano važiavau, girdi: 

į“Jau visa diena baigiasi, baig- 
Isis ir savaitė, o mudvi ne tik 
imuzėjų, bet nei Woolwortho 
augštojo namo viršūnės nepa-

1 sieksiva.”
Norėjau ir jai ką pasakyti, 

bet pasijutome prie to augšto
jo namo, tai ir nutylėjau, kad 
nesudrumsti ūpo kelionei į pa

id angę.
Mano draugė labai linksmai 

■kėlėsi ir ten, laibą kakliuką 
(ištempusi, dairėsi ir speliojo- 
|studijavo, kur randasi Brook- 
! lynas, Newarkas ir kiti, bet 
man mažai kas apėjo, negalė- 

Ijau užmiršti to, kad kiekvie- 
■ nas pienburnis mane mokina 
;ir pirmu sykiu gyvenime teko 
'atjausti to Chicagos jaunikai- 
Ičio* kančias, kuris nors visą 
šveicarišką sūrį sumaumojo ir 
nupliko besimokindajnas soci
alizmo, o vienok, visas muži
kiškas pasaulis drįsta kalbėti, 
kad'jis tėišAidkv tik ; chuliga
nizmo. Tįėsa, aš nei keno sū
rio nesušveičiau ir dar ne visai 
plike matosi, todėl nėra ko 
nusiminti; be to, jau apie ke
letą izmų šiek tiek nusima
nau. Tas mane padrąsino ir 
skubiai griebiausi skaitliuoti, 
kiek ir kokių mokslų trūksta, 
kiek pinigų kas metai uždirb
siu ir galėsiu išleisti mokslui, 
kiek valandų laiko turėsiu, jei 
kokia nelaimė arba sunki, pa
vyzdžiui, tokia, kaip meilės, li-

(Tąsa)
Nelaimė, Nepasiėmiau 

Etikos
Nežiūrint, kad prisipirkau ir 

atsargiai prisidėjau įvairių 
reikmenų ir smulkmenų: vei
dui miltelių, su kitais prie
dais, net visą dėželę prikro
viau, vienok kelyje patyriau, 
kad mano sandėlyje yra 
trūkumų, apie kuriuos 
miau ir sapnuoti neteko, 
vo štai kaip: Kada jau
kai nuvažiavome ir baimė pa
taikyti tiesiai namo dingo, mū
sų pilvai pasidarė labai muzi
kalūs, pradėjo giedoti ką to
kio panašaus į vyčių himną. 
Tai pajutę, sustojom prie pir
miausiai pasiektos valgyklos, 
na ir pusryčiauti. Aš, iš pri
gimties būdama svajotoja 
greit ėmiau sapnuoti r~: 
New Yorką su jo laimėmis ir j 

 

grožybėmis ir taip nei ne/la-j 

 

jutau, kaip visą ką gyvą,/ne

 

kramtytą prarijau, atsidariau i 

 

prie kasininkės ir prade ja\i in- 

 

dijonus skaitliuoti; bet kui\čia 

 

viską taip laimingai užbaigsi? 
Nespėjau nei tuzino atrin 
kaip mūsų draugas, lyg k 
šnipas, užšoko už akių ir 
nu popieros patiesimu, už 
gė mano su kasininke 
bas. Pasipūčiau kiek g^da 

 

ma ir laukiu, kada jisai atsi
prašys, kitaip ir būti negali: 
į ką tai panašu su moteriške 
lenktyniuoti? Tačiaus, vos 
spėjus vežiman atsisėsti, vie
ton nuolankiai atsiprašyti, tuoj 
pradėjo išmėtinėti, girdi: už 
ką mane laikote? Kur jūs 
matėt, kad vyrams esant drau
ge, moteriškė mokėtų ? Kur 
jūsų etika ir t. t- Aš jam 
puikiai atsikirtau, būtent: kad 
mes, moterys, turime lygias 
teises ir kad moterys moka ir 
ten, kur randasi vyrų. Kaipo 
pavyzdį nurodžiau, kad man 
nunešus gydytojui bilas apmo
kėti, gydytojas buvo vyras, 
vienok ne jis man, o aš jam 
užmokėjau; arba vėl nunešus 
mokesčius valdžios rąštinėn, 
kur visi 'raštininkai ,bwo vy-*, 
rai ir ne kokie, bet mokyti, 
juk ne bile bernas dirbs del 
tėvynės labo, bet ir tie ne tik 
nemokėjo už mane, dar gi nei 
šaltakošės nepasiūlė, po gavi
mui dešimtinių pluošto. Bū
čiau ir daugiau . rimtų pavyz
džių jam davusi, bet prisimi
nusi priežodį, kuris sako: 
“Kokiame vežime sėdi, tokią 
ir giesmę giedok,”’ nutilau, 
vienok pati viena sau galvo
jau : kas per dalykas toji eti
ka? Kažin, kodėl krautuvė
se nemačiau ? Dai
niau, kaip merginos, kritikuo
jamos savo draugių meilužius, 
sakydavo, kad tas ar anas ne
turi etikos. Galop, nuspren
džiau, kad tos dalykas, kaip 
etika, tikrai yra, tik reikia nu
sipirkti ir džiaugiausi mintimi, 
kad New Yorke tikrai gausiu, 
gal dar geresnę ir už kitų.

Pribuvus New Yorkan, kaip 
tik pramiegojau kiek, tuoj lei-1 
dausi jieškoti, bet, nežinant 
kaip jinai atrodo, negalėjau 
nuspręsti, kur klausti, todėl 
labai nudžiugau pamačiusi 
vieną iš Woolwortho krautu
vių, manau, čia viskas išdės
tyta su užrašais, tai ir klausti 
nereiks ir linksma pradėjau 
bėginėti tarp stalų taip vik
riai, kad mano draugė vos spė
jo su manim. O čia vis kaip 
nėra, taip nėra. Vėliau, ka
da pavargau ir sušlapau lyg 
višta pereklė, soželkon įmesta, 
pasivijo ir draugė ir piktai 
pradėjo rėžti pamoką: “Ko 
lakstai, tarsi bosienė, turėda
ma svetimą vyrą, paslėptą šė
poje? Pasakytum, ko jieškai 
ir aš pagelbėčiau jieškoti, arba 
vely paklaustum pardavėjos, 
jinai paduotų.

Apsišluosčiau prakaftą, ap
sidairiau ir pamačiau apie 
dviem pėdom didesnę už save 
pardavėją, pribėgau ir už- Į 
žinot? ei.kt? ‘Tefuri?6 to! Nutraukdami nuo Dark 
meldžiu parodyti. Duokite i Žmonių Kontraktoriai 
geriausios rūšies, nors kainuo- j x • n • • 
tų po dešimtuką net ketvirta SmerUOja rOlltlKierUlS 
arba aštuntoji dalis jardo. O ■ 
toji vieton patarnauti kaip 
pridera, kumštelėjo savo se
nyvai draugei pašonėn ir taip 
ėmė abi kvatoti, kad anai net: 
dantys iškrito, 
nusibodo, tuomet man paaiš-.

vardai, lyg utėlės Lietuvos 
kareiviui per apykaklę, slinko 
pro mano akis. Kad ją bala, 
tą etiką, išsimokinusi vis tiek 
negausiu prezidento, nei mi- 
nisterio vietos, bet jei bent 
šimtą metų dar pagyvensiu, ti
krai išmoksiu, bile 
nėms neužsileisti, 
kaip ilgai būčiau 
bet mano draugė,

įtarsi burokas, prišoko prie ma
inęs ir, lyg širšes gaudydama, 
! ėmė mano šonus braukyti ii> 
skubiai posmuoti: “Ko stovi, 
kaip išskėstas lietsargis ant 
parodos, kad nematai,/jog vė
jas iš tavo sijono apykaklę 
padarė, o žmonės juokais ply
šta!” Taip, jinai turėjo tiesą, 

j Tą patyrusi, būdama prie “ne- 
I padorių.” . dalykų nepratusi, 
risčia leidausi žemyn, net sto- 
vyliukės atminčiai nusipirkti 
neteko. Taip ir baigėsi viena 
iš nelaimingiausių dienų New 
Yorke. Vėliau dar ne kartą 
teko vėžių ir vėželių, vis del 
tos nelemtosio’s etikos, bet jie 
netaip žymūs, kad apie 
rašyti vertėtų.

' (Toliaus bus)

juos

VIETOS ŽINIOS
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Padidėjo Pardavimai
Puikiausios plantacijos Pietuose ir Turkijoj yra pasišventusios, kad 
patiekti Lucky Strike nepalyginamo gerumo tabakus. Tai tabakai, 
kurie ekspertų rankose pavirsta j skanų Lucky Strike mišinį. Paskui 
seka išimtinasai apkepinimo procesas. Kadangi jis prašalina neš
varumus, tai “It’s Toasted” yra 20.679* daktarų pripažinta, kaipo 
priežastis, kode! Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. Ka
dangi jis prideda galutiną prieskonį, suteikdamas Lucky Strike ciga- 
retams tą savaimingą ir puikų kvapsnį, “It’s Toasted” yra priežastis, 
kode! Luckies pardavimai padidėjo labiau, negu visų kitų cigaretų, 
krūvon paėmus.

(PASIRAŠO)
'V’Čia paduodamas skait
lines patikrino ir patvir
tino LYBRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrintojai 
ir Auditoriai.

rican Tobacco Company, 
Incorporated

Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO J AS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
hus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
Kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone______________ Main
Bell___________________ Oregon 5136

Tel.i Greenpoint 96J51

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.

9669

NauĄ UUUM v VJUA11V 1ACAUJUU MM VAAXliv MM * * V/* i yy

| ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį 
| Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.It’s toasted

Nei Jokio Gerklės Erzinimo
Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą Skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt laibą 
figūrą, nieks ne
gali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo:

“SIEK LUCKY VIE
TOJ SALDUMYNO.

a-f$ TOASTED

1 »

ex-socialistas republikonų. kan-1niškai engti. Ir kas gali pasi-Į 
didatas į šio miesto majorus. į tikėti tokias asmenimis, kaip i 
Taip antai, dailydės (karpen--LaGuardia, kurie iš socialistų! 
teriai) turėtų gaut po $12 į! stovyklos su visu bagažu ūmai 
dieną, o jiems dabar prie po-1 pervažiuoja j republikonų la- 
žęminių gelžkelių darbų mokai gėrį?
tiktai $8; dailydžių' pagelbi- [ 
įlinkai privalo gauti $8 į dieną, 
o gauna tiktai $5 arba net $4.

LaGuardia sako, kad skir
tumus tarp unijines darbinin-

Vienintelė darbininkų rei- 
i kalus atstovaujanti ir ginanti 
[politinę organizaciją, tai Ko- 
l'munistų Partija, kurios kandi
datas i miesto majorus šiems 

W. W.

©1929, 
The American 
Tobacco Co., 

Manufacturcra

s Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus 
ij atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės «u mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

į
kainos.
sekančiu adresu

į 644 Driggs Avenue,

3 Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N Y

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

po plačią Amerika pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilfhn I 3Y centa* skrynutę) yra tai kanuolė prieš
vi UU L(1X «alio kitų amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IK 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS

klientai

Sulig valstijos įstatymų, 
turėtų būti mokama vidutine 
unijine . alga darbininkams, 

ncv įdirbantiems miesto darbą, bet 
Kada šaipytis i NetY Yorke dabar ta taisyklė 

laužoma, —s a ko I.a G u a r d i a,

kų algos ir tos, kurią dabar Ą'inki^ras 
jie gauna, tai kontraktoriai iš-T 
moka grafteriams, vagiliams j 

[politikieriams; o už tai kaičia 
įkrinta ant visos demokrato 
(majoro Walkerio valdžios.

Ką LaGuardia pasakoja 
apie demokratų politikierių 
suktybes, tai veikiausia yra 
tiesa. Bet juk yra ne mažiau 
grafto ir republikonų valdo
muose miestuose, Chicagoj, 
Philadelphijoj ir kitur. O 
kad (LaGuardia rauda apie, 
darbininkų kenčiamas skriau-1 
das per grhfterius, tai tiki Streikuojantieji C v
krokpdiliaus ašaros, noras pa- kapinių darbininkai žada sta- 
rodyt republikonus esant ge-jtyt savo pikietininkus ties St. į 
resniąis už demokratus ir pasi-; Patrick’s katedra New' Yorke, i 
žvejoti tarp neišmanėlių bal-'kuri kontroliuoja tąsias kapi-

j Weinstone.

Atsimesšg nuo LaGuardijos
Sausieji New Yorko repub- 

Tikonai buriasi atsimest nuo 
LaGuardijos, ėx-socialisto re
publikonų partijos kandidato 
Į majorus.

Pikiehrosią Katedrą

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 

,čia pirksite nepermokėdami 
'nei vieno cento. Ypatingai 
; gražaus stako turime del 
i vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

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

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

State..

$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 menesi-

žvejoti tarp neišmanėlių bal-'kuri kontroliuoja tąsias 
sų, kad paskui juos republiko- nes.

Gerai įsilėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 

r- silankvkite 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 St110 East 16th St., tarp.jth Avė. ir Irving Pi., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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Puslapis šeštas LAISVE Ketvirtad, Rugp. 8, 1929
V • • • v '
Komunistai, į Piliečiu

VIETOS ŽINIOS PraM-'
Visi į Piliečių Kliubo 
Pikniką Sekmadieni

Pasitikimas 3 Draugių 
Iš Gastonijos Kalėjimo

Nedėlioję, 11 d. augusto, į- 
vyks Lietuvių Piliečių Kliubo 
piknikas Klaščiaus Parke, 
Maspethe, L. L; prasidės ly
giai 2-rą valandą po pietų. Vi
si, kurie tik nori linksmai lai
ką praleisti, lai atsilanko į P. 
K.. parengimą.

Kviečia Komisija.

Amy Schechter, Vera 
ir Sophie Melvin,

Visi Komunistų Partijos na
riai yra šaukiami rinkt pilie
čių parašų delei komunistų 
kandidatų įdėjimo į sąrašus 
šio rudens miestinių rinkimų.

Sekamose vietose yra gau
namos blankos ir yeikalingos 
informacijos

i parašu:
New York

Fourth St.;

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. A. 1-mos kp. svarbus su

sirinkimas įvyks ketverge, 8 d. rug
pjūčio (Augušt), 1929, “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.; pradžia 8-tą vai. vaka
re. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
yra atėję nominacijos blankos, reikės 
nominuoti nares į Centro Pildomąjį 
Komitetą 1930 metams, taipgi daug 
kitų reikalų reikės apsvarstyti.

Sekr. A. Klučinienė.
(186-187)

einantiems rinktiBush 
išbuvusios i 

Gastonijos kalėjime kelis mė
nesius ir dabar iki teismo pa- st ^nd 235 ]29th

kauciios st; Bronx> 1330 Wilkins Ave.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Išvažiavimą į Bob-Lo Parką ren

gia A. P. L. A. 47-ta kuopa subatoj, 
10 d. rugpjūčio. Laivas išplauks 
nuo Woodward 9 ir 10 vai. ryte ir 
1:30 ir 3 vai. po pietų. Tikietas į 
abi puses suaugusiems 75c, mažiems 
nuo 6 iki 15 metų 40c. Minėtos 
kuopos nariai ir narės, rūpinkitės 
visi ir visos dalyvauti šiame išvažia
vime. Kuriems laikas pavelys, ma
lonėkit ateiti pas laivą 7:30 vai. ry
te pardavinėti tikietų.

Širdingai kviečia Rengėjai.
(185-187)

LIETUVIŲ VALGYKLA į
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

?).’

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

Downtown, 27 E.
Harlem, 143 E.

Kiek Kūdikių Išgelbėjo 
Švarus Pienas?

New Yorko sveikatos . ko- 
misionierius Dr. S. W. Wynne 
praneša, kad per paskutinius 
10 metų buvę išgelbėta 180,- 
000 kūdikių nuo mirties, ačiū 
pagerintam valdiškam pieno 
prižiūrėjimui.

Gerai būtų, kad apskaitytų, 
kiek kūdikių žuvo per valdiš
kų inspektorių p a r s i davimą 
pieno vertelgoms. O juk laike 
pernykščio ir užpernykščio 
pieninių inspektorių skandalo 
paaiškėjo, kad jie ėmė kyšius 
iš pieno vertelgų ir už tai lei
do jiems pardavinėt nešvarų 
pieną arba praskiest jį vande
niu.

leistos po $5,000 1
kiekviena, kalbės New Yorke, 
pirmadienio vakare, rugpjūčio 
12 d., Central Opera House 
svetainėje, 67th St. ir 3rd Avė. 
Jos sykiu su 13 kitų gastonie- 
čių , buvo ; įkalintos “žmogžu- 
dyšfėjė.” 1 Tik dabar jąšias po 
kaucija paliuosavo 
prokuroras; kuris 
kad moterims darąs 
nereikalausiąs , joms 
bausmės.
Pasitikt toms kovotojoms, tai 

ir rengiama didelis mitingas 
minėtoje svetainėje, kur, ap
art jų, sakys prakalbas drg. 
J. L. Engdahl, Daily Worke- 
rio redaktorius; James P. 
Reid, pirmininkas Nacionalės 
Audėjų Unijos; Charles Alex
andre, negras direktorius Jau
nųjų Komunistų Lygos, ir keli 
kiti žymūs kalbėtojai.

J. Kom.

and 715 E. 138th St.; Wil- 
iliamsburg, 56 Manhattan'Avė./
Brooklyn; Bath Beach 
28th St., Brooklyn; 
ville. 154 
Brooklyn.

Tos vietos 
vakaras nuo

, 48 Bay 
Browns- 

Watkins Ave.,

yra atdaros kas
6 iki 10 vai.,valdžios

paieiškė, jr šeštadieniu ir sekma-
,slmt!’.lr dieniu rytais.

mirties.

Iš Jaunųjų Darbininkų 
Kliubo Veikimo

Linksmiausias
Išvažiavimas

Jaunųjų Darbininkų

WORCESTER,. MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo' 13 kuopos susirinkimas bus ne
dėlioj. 11 rugpjūčio. Lietuvių svetai
nėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. ry
te. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalu. Organizatorius.

(187-188)’

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuviu Kliuba 

puiku pikniką nedėlioi. 11 d. rugpjū
čio, Capitol Parke. Kviečiame visus 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(187-188)

rengia

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU moters, 

kaip 50 metų, 
prie dvieju vaiku 
šaukti. M: Walls, 
Rochester, N. Y.

nejaunesnės 
kuri norėtų būti 

Malonėkit atsi- 
803 Joseph Ave., 

(186-187)
PAJIEŠKAU Antano Lubensko arba 

Luben, kuris jau metai laiko, kaip 
apleido namus, palikdamas pačią ir 
6 vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 6 
pėdų ar biskj daugiau augščio, plau
kai visai balti. Kas žinote, malonė
kit pranešti kuogreičiausia. Ona 
Eabenskienė, 212 Berrv St., Brook
lyn, N. Y. ' (186-188)

417 Lorimer Street

/ kUTHORIZtO ■ 
DISTRIBUTORS

NATIONAL 
CASKCTS

™ Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Kelios savaitės atgal 1 
labai linksmas išvažiavimas 
Forest Parke. Mat, tuomet, 
nors ir ne pilnas Aido Choras, 
vienok, labai gausiai linksmi
no. savo dainomis išvažiavu
sius darbininkus ir darbinin
kes, sutraukiant apie save net 
kitų sriovių. žmones.
h Gi nedėlioj, 11 d. rugpjūčio 
(August)/ įvyksiantis išvažia- 

. vimas Forest Parke bus links
miausias ne vien todėl, kad 
dainuos Aido ir Lyros chorai 
pilnam sąstate, bet dar.ir. to
dėl, kad jį rengia Ateities žie
das ir’ Tarptautinio Darb. Ap
sigynimo 17 kp., kuri remia pi- 
nigiškai Gastonijos streikie- 
rius; teisiamus mirtim

. Todėl visi skaitlingiausia 
šiame išvažiavime būtinai tu
rite dalyvaut.

Kliu- 
bas turėjo susirinkimą rugp. 5 
d. Nutarė surengti vakarėlį 
su linksmais žaidimais, kad 

buvo patenkint publiką. Kliubas 
prašo, kad darbininkai nepa
mirštų to jų parengimo ir 
skaitlingai atsilankytų, ir atsi
kviestų tuos, kurie dar nėra 
buvę pirmesnėse mūsų pramo
gose. Tas kliubiečių parengi
mas bus toliau “Laisvėje” pa
skelbtas, kada įvyks ir kokia 
jo programa.

j Kas žinote .pažangių ■ jaunų 
merginų bei vaikinų., atsiųsta* 
te arba atsiveskite 
kliubą; su juom susipažinęs 
arba į jį įstojęs tikrai nesigai
lės.
gus kiekvieno panedėlio vaka
rą, 
vai.

Kurie draugės ir draugai 
nebuvote pereitame kliubo 
mitinge, tai būtinai atsilanky-i

COURTNEY. PA.
Didelį ir puikų PIKNIKĄ rengia 

S. L. A. naujas apskritis Pittsbur
gho apielinkėj, nedėliojo, 18 d. rug
pjūčio (August), 1929, Star Mine 
giraitėj, Courtney. Pa. Pikniko vie
ta yra labai graži ir visiems Pitts
burgho ir apielinkes lietuviams yra 

i žinoma. * Pradžia 10-tą vai. ryte ir
Klokmeikerių (Int. L. Garm. rengia 8 S. L. A. kuopos, kurios tik 

Workers) Unijos vadai, Schle- 
singeriai ir kiti, susirinkę Par-, 
amount Hotelyj New Yorke, sus S. L. A. narius ir pritarėjus, to 
nutarė išleist $250,000 vertės 
bonų, būk tai reikalams kažin 
kada ateinančio kito “visuoti
no streiko.”

Tie bonai bus brukami pirkt 
unijos nariams.

Paskutinėmis dienomis klota 
meikerių unijos lyderiai buvo 
apšaukę New Yorke humbu- 
gišką “streiką,” bet greit nu
važiavo pas valstijos guberna
torių, kad sutaikytų juos su 
fabrikantais; ten ir vėl vadai 
pardavė darbininkų kailį bo
sams.

Tačiaus, per tą prigavikišką 
streiką socialistiniai unijos vir
šininkai Schlesingeris ir kom- (nuo karo eiti apie 5 minutas). 
panija permažai dar gavo pa-į 
sipinigauti. Todėl jie dar su
galvojo išleist bonus, kad pa- 
silupt' $250,000 neva kokiam 
kitam “dideliam” streikui 
eito.. ,

$250,000 Social-feikeriy 
Bonu Neva “Streikui”

REIKALAVIMAI
“TAMSTOMS PA

SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

GRABORIUS
(Undertaker)

at-

Komisija.

Deportuoja Zeppelino 
Slapuką Boschkę

i pažinęs Nukritus Eleveiteriui
Mes turime kliubo mitin Sužeista 22 Asmenys

22 žmonės liko sužeisti, 
kuomet nukrito eleveiteris- 
keltuvas patin sklepan name 
po num. 535 Eight Ave., New 

'Yorke. Du iš sužeistųjų tapo 
kite šį panedėlį, rugpjūčio 12 Į Pasiyst! i ligoninę, o kiti, ap- 

c , i 4-r* irti it n VlAT/IO vai'/HOC Kll —

Nes turėsime daug svar- 
reikalų aptarti.
Korespondentas,

Charles Yurkevičius.

Laisvės” svetainėje, 7:30

d. 
bių

Besimokindama Važiuot,, 
Užmušė Du VaikusBerniukas Albert Boschke, 

kuris iš Vokietijos, kaipo sla
pukas, įsispraudęs atlėkė ba- 
liūniniu orlaiviu “Graf Zep
pelin,” šiandien bus išdepor- 
tuotas atgal Vokietijon Ham
burg-American linijos laivu 
“Thuringia.” Sakoma, kad 
Vokiečių valdžia skaudžiai jį
nubaus už vogtiną jo kelionę ratukais, ant 84th St 
orlaiviu." Albert Boschke bu
vo kepyklos - darbininkas Vo- Brooklyne.
kiėtijoj.

Besimokindama automobiliu 
važiuoti, Margarita Schonso- 
naite užmušė du vaiku, vieną 
12 metų, kitą 10 metų am
žiaus, kuomet jiedu vėžinosi 
nuo kalnelio namie dirbtais 

ties
Fort Hamilton Parkway, 

Jinai tapo areš-
tuota.

-i

Lietuvių ūkesų Kliubo XXII Metinis

PIKNIKAS
fi Nedėlioj, Rugpjūčio (August) 11,1929

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės, ir Rust .^t. Maspeth, L. I.j N. Y.

PRADŽIA 2 VALANDĄ PO PIETŲ

Orkestrą Profesoriaus Retikevičiaus

Bus leidžiama ant išlaimejimo trys dideli daiktai: Pir- 
brangus Radio Setas, Antras—Dvi pastatomos pui

kiausios ir naujausios mados elektrikines lempos; Trečias 
—-šios gadynes naujovinis laikrodis Console. Išlaimėji- 
mai šių trijų brangių daiktų bus Piliečių Kliubo piknike. 
Tikietų dęl išlaimejimo galima gautik~$as kiekvieną P. K. 
narį; tikietas 25 centai. Surinkti pinigai už laimėjimus 
eis kliubui del įsigijimo nuosavo namo. Brooklyno visuo
menė turėtų paremti P. Kliubą įsigyti nuosavą/ namą.

į ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
. ........ .4, -f'-' ■'-'■■4. .... . ■ ■■—........ .. ------ ---- . ..4

KELRODIS: Iš New, Yorko važiuodami, imkime 14th St. subway ir 
persimainykite ant Grand St. gatvekario. Flushing Ave. ir Grand St. 
karai daveža. r: • : . . Išriečia RENGIMO KOMITETAS.

.... ........... ■■■■■■■ ............................. ........ ............................................................ .............................................

ką susidėjo į naują apskritį ir nuta
rė surengti šitą pikniką del supa
žindinimo Pittsburgh© apielinkes vi;

j REIKALINGAS džianitorius prižiū
rėjimui 20 šeimynų, garu ap,šildo- 
mo apartmento. Namas trijų augš- 
tu, 210 Hart St., Brooklyn, N. Y. 
Tinkama vieta gerai užsilaikantiems 
žmonėms, trys kambariai del gyve- 

'nimo ir alga. Šaukite: Hadding-way 
.6712.

del dalyvaukim kuoskaitlingiausiai, i 
ir padarykime šį pikniką linksmu ir 
smagiu. Tdipgi piknikas bus su įvai
riais pamarginimais: (1) Ant kon
certinos grajys Dočiukas-—dvieju pė- . 
dų milžinas: (2) Pajų valgymo lenk
tynės; (3) Užrištomis akimis muši
mas puodo; (4) Krekių valgymo 
lenktynės; (5 Maiše bėgimo lenkty
nės; (6) Prakalbos .ir daug kitokių’ 
pamarginimų. — Todėl, gerbiamieji, 
nepraleiskite šios progos, šito taip 
puikaus ir smagaus pikniko, o daly- | 
vaukite visi—ženoti atsiveskite pa- ' 
čias, o vaikinai merginas. įžanga 
visiems dykai. Visus širdingai kvie
čia SLA. Naujo Apskričio Rengėjai.

Kelrodis: Gatvekariu važiuojant iš 
Pittsburgho, reikia imti Charleroi 
karas ir važiuoti iki Mader Stop, ir 
fenais išlint.- ir eiti po kairei geru 
brukuotu .keliu, ir tuoj prieisite Star

■ Mine Giraitę ir pikniko vietą (reikia 
__  .......... .. z. Ka

irą galima gauti prie Union steišono, 
ant Grant St., ir prie Lekerijos New 
York Central steišeno. Karas eina 
kas pusė vai.____________ (187-188)

WILKES-BARRE, PA.
Tarntantinio Darbininkų Apsigyni

mo 87-tos kuopos susirinkimas bus 
nėtnyčioj, 9 d. rugpjūčio, 200 So. 
Main St.; pradžia 7-ta vai. vakare. 
Kiekvieno nario privalumas ateit Į 
ši susirinkimą, , apsimokėt mėnesinės 
mokestis, nes šis laikotarpis privalo 
būt svarbus kiekvienam, nariui ir 
darbininkui abelnai, žinant padėti 
Gastonijos įkalintu streikierių, ku
riu gyvastis pavojuje. Taipgi bus 
reikalinga išrinkt darbininkų del pik
niko, kuris įvvks 15 d. šio menesio, 
Valley View Parke.

Prot Rast. K. Miškinis.iu
ATYDA!

I). Apsigynimo L. Sekc. 8-tos

(187-190)
REIKALINGAS švarus, fornišiuotas 

kambarys; pageidaujama, kad bū
tų atskiras įėjimas. Vincas Ignata- 
vičia, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. (186-187)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie- 

. toj, tik vienas blokas nuo dokų, 
biznis įdirbtas ir gera proga pigiai 
pirkti. Pardavimo priežastis—va
žiuoju Lietuvon. Kreipkitės po No. 
72 Columbus St. (privažiuot galima 
Crosstown karais), Brooklyn, N. Y.

(186-188)
PARSIDUODA grosemė ir delika- 

,tesen arba restoranas. Bizniai įdirb
ti ir gera proga pirkti. Restoraną 

Į galima pirkti su namu arba vien 
l biznį. Vienam persunku ■ du bizniu 
prižiūrėti, tat noriu vieną parduoti. 
Grosemė randasi po No. 906 Met
ropolitan Avė., o restoranas po No. 

124 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. 
Y. Kreipkitės vienu arba kitu ad
resu. (186-191)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
i PARSIDUODA didelis namas, tin

kamas del mažo hotelio ar board-
I ing house, geroj vietoj, graži apie- 
|’rikė, garadžius 2 karų, lotas 143 
i pėdų platumo Asu 213 pėdų fronte.
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 E. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-196)

taisius ant vietos žaizdas, bu
vo parvežti į savo butus. Be
veik visi nukentėjusieji yra 
drabužių siuvyklų darbinin
kai.

J eleveiterį buvo suleista 30 
asmenų, ir trūkusi jo dratinė 
virvė.

Tarp.
Kuopos Nariams, Elizabeth, N. J.
Malonėkite įsidomėti, kad šį ket- 

vergą, 8 d. rugpjūčio (Aug.), bus 
mėnesinis susirinkimas, 69 S. Park 
St., L. D. P. Kliube. Nariai pribū- 

jkit ir naujų narių atsiveskit. Pri
būki! paskirtų laiku.

Sekr. B. M.
, (186-187)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

612—10th Ave., cor. 44th St.
New York, N. Y. 169-93

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
“THE GREENE MURDER 
CASE”

ELIZABETH. N. J. 
; Pranešimas J. V. Darb. P. Liet. 

15-tos kuopos nariams,
I Elizabeth, N.J.
i Pėtnyčioje, 9 d. rugpjūčio (Aug.), 
1 įvyks susirinkimas 8-ta vai. yak. 
Būtinai dalyvaukite laiku ir kuo
skaitlingiausiai, L. D. P. kambariuo- 

69 So. Park St.
Org. P. P.

(186-187)

Sek.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka-

Reika-
S., 114

Tel.
?

se

Paramout teatre 
atsidaro rodymas 

judžio

Uoi.vs musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

r ■■ M u ...I Ml ■■■ M - 11H —- M » I ■■ M —— NH IMI —■■ UM — M” ■ *~ NH•
1 Tel., Triangle 1450 ‘

Lietuvis Fotografas į
i IR MALIORIUS

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

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu: 1
STOKES i

I Darbą atlieku
J Kreipkitės

į JONAS
Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y

M _ IM—— HU — Ml —— UU —— » —. NN —- |fn —— HN — U ——- M ——

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

M

1416 Metropolitan Avenue
(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.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
senai matėmės!. Būtų linksma paai-

Jūs 
jau 
matyti.

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

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIST AS 

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet.
Ketvergaie k mbatomiB iki 8 vai.
Penktadieniais k sekmadleniala tik | 
Bulyg sutarties.

J. IR O. VAIGINISDETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47-tos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, 
Draugijų svetainėj, 24 ir Michigan 

,Ave. Pradžia 10-ta vai. ryte. Visi i------------------ .i„t.--------- Taipgi
atsiveskit ir po naują narį prirašyti 
j A. P. L. A. 47-tą kuopą. Nepa
mirškit atlikti savo pareigą.

Sekr. J. Povilaitis.
(186-87)

“The j
Pir- j Avė. Pradžia 10-ta vai. ryte, 
rolę nariai ir narėsi dalyvaukit.

Wm.

Brooklyno 
nuo šiandien 
kalbančiojo 
Greene Murder Case.” 
niaujančią detekty viską 
lošia žinomas aktorius
Powell, kaipo kriminalogijos 
specialistas Philo Vance. Tai 
yra “pragariškas” suokalbis 
išžudyti visą Green’ų šeimyną. 
Suokalbio paslaptis gabiai ati
dengia minimas detęktyvas. 
Veikale netrūksta ir romanso.

Apart to, yra gausių pamar- 
ginimų: Vai ir Ernie Stanto- 
nai juokina publiką savo žar- 
goniška anglų kalba; Rudy 
Valle su savo Connecticut 
Yankees patiekia smagų sce
nos vaizdelį, su šokiais ir mu
zika, “Snap Into It,” ir t. t.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Dar Vieną Puiki] ir Dideli PIKNI
KĄ rengia A. L. D. L. D. 142-ra 
kuopa ir Pionierių Skyrius iš River
side, N. J., nedėlioję, 11 d. rugpjū
čio (August), 1929, Plunkos Darže, 
Cambridge, N. J. Prasidės 10-tą vai. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. Gerbiami 
vietos ir apielinkes lietuviai ir lietu
vaites, žemaičiai ir žemaitės. Visus 

(kviečiame atsilankyti ir bendrai pa- 
I silinksminti, o tuo pačiu sykiu pa- 
■ remti darbininkišką judeiimą. No- 
I rintiems šokti grieš puiki muzika, 
1 alkaniems bus užkandžių, o ištroš- 
kusiems šaltų gorimi] ir šaltos ko- 

I sės. Turime paminėti, kad parke yra 
j daug nauju stalu ir suolų. Nemeg- 
istantiems šokti bus galima pasilsėti 
I tyrame ore.

Pasarga Važiuojantiems: Imkite 
įbusą ant 8th ir Market Sts. su už
rašu Burlington ir važiuokite iki 
Cambridge, N. J., išlipę eikite po 
dešinei iki parko apie 6 minutas. 
Važiuojant iš Camden imkite gave- 
karį su užrašu Trenton arba Bur
lington; basais neparankus privažia
vimas. i (185-187)

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138-tos kuopos su

sirinkimas bus pėtnyčioj, 9 rugpjū
čio, po No. 7042 Link 8-tą vai. 
vakare.' ‘ Visi nariai susirinkit lai
ku, yra svarbių reikalų. Taipgi frau-' 
šit naują knygą. " Org. J. Kaulinis. ’

GREAT NECK, N. Y.
Pajieškau mergaites arba senyvos 

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

CERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Cfreenpoint 2017, 2360, 8514

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir damriau.

apie kokią lietuvišką

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pi na vi jų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos Šaknų
daugybę kt. šahnččių
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