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Rumunijos Mainieriai 
Buvo Užėmę 

Elektros Stotį
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasauli!

syklų srities parodo, kad 
streikuojanti mainieriai ten 
didvyriškai kovojo.

Suvirs 4,000 mainierių su
streikavo rugpjūčio 5 d. 
prieš nukapojimą ir taip 
mizernų algų. Jie užėmė 
elektros stotį ir laikė savo 
rankose visą naktį, 
apielinkėj nebuvo šviesos.

Pasiųsta prieš mainierius 
kariuomenė. Įvyko didelis 
susikirtimas. Žuvo apie 60, Sovietų orlaiviu “Šalis So- 
streikierių. Suvirs šimtas'vietų” iš Maskvos Į New 
sužeista. Sakoma, du karei-; Yorka. 
viai žuvo. ]

Valdžia žada tyrinėti pa- govas, S. Šėstakovas, F. Bo- i 
dėtį. Socialdemokratai, ku- lotovas, D. B. Fufajevas ir' 
rie rėmė dabartinę valdžią a. šėstakovas. 
laike rinkimų, prašo, kad 
valdžia vestų tyrinėjimą.

Net M. Joanitescu, atsto
vų buto prezidentas, mano, 
kad ne vien tik mainieriai 
kalti del įvykusio susikirti
mo. Jis išsireiŠKė, kad tik
ra priežastis streiko ir susi
kirtimo randasi dideliame 
skurde labai blogai apmoka-' 
mų darbininkų Lupeni 
syklose.

Penki Lakūnai Skrenda 
Toj Orlaiviu 'Šalis Soviet’/

LONDONAS.— Praneša-, 
ma, kad penki vyrai išlėkė

Lakūnai yra: B. Sterlin-'

Orlaivis turi du motoru; 
abu po 600 arklių spėkos.
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šešiolika Gastonijos streiko vadų, kuriuos kapitalistai nori aštriai nubausti už or
ganizavimą tekstiles darbininkų ir vadovavimą streiko Gastonijoj. Jiems gręsia elek
tros kėdė arba1 ilgų metų kalėjimas. Jie kaltinami nužudyme policijos viršininko Ader- 
holt, birželio 7 d., kuomet girti policistai su mušeikomis nakties metu be warranto šau
dydami užpuolė streikierių koloniją. Trys moterys, Vera Bush, Sophie Melvin ir Amy 
Schechter, paliuosuotos po $5,000 kaucijos kiekviena. Vyrai laikomi kalėjime. Teis
mas prasidės pradžioj rugsėjo.

SOVIETAI NELEIS IMPERIALISTAMS 
UŽGRIEBTI RYTINI GELŽKELĮ

Mes Kovosime Prieš Imperialistus ir Chinijos Banditus, 
Sako Raudonosios Armijos Organas

Numirė Amerikos 
Žymus Socialistas 
Berger

Rusas Nukl ito nuo Kalno į 
Jūras

MILWAUKEE, Wis. — 
Trečiadienį numirė Victor 
Berber, žymus Amerikos 
socialistų vadas. Trys sa
vaitės at^-l gatvekaris la-j^aipo gubernatorius New Jer- 
bai jį sužeidė einant gatve, sey valstijoj ir kaipo senatorius.

Bergeris gimė 1860 me- Dabar jis tarnaus Wall Strceto 
tais, Austrijoj, mokinosi interesams Franci joj.
Vienoj ir Budapešte. Atvy------------------ i
kęs į Amerika patapo krau- .. . . ..., - |
tuvninku. Kuomet Amen- ChmiJOS Mllltaristai Atidavė 
kos Socialistų Partija pra
dėjo krypti į dešinę, Berge
ris į ią įstojo ir pasiliko joj 
dešiniuoju, reakciniu socia
listu iki savo mirties.

Jis buvo didelis komunis
tų priešas. Jo vedamas lai
kraštis “Milwaukee Leader”

Senatorius Walter E. Edge iš 
New Jersey tapo prezidento 
Hooverio nuskirtas ambasado
rium Franci joj; Jis pasirodė 
geru kapitalistų reikalų gynėju

Teismui 39 Sovietu Piliečius
TOKIO, Japonija.— Ket

virtadienį čia gauta prane
šimas iš Charbino, Mandžu- 
rijos, kad Chinijos militari- 
stai atidavė teismui 39 So- 

i vietų piliečius, kuriuos su-
bjauriai šmeižė Rusijos pro- arešįavo Charbine darant

- užpuolimą ant Sovietų įstai-letarinę revoliuciją. užpuolimą ant Sovietu įstai-
Bergeris ilgą laiką buvo gų gegužės 27 d. Chinijos

kongresmanu. L * - ......
Amerikos kapitalistai ne-, komunistinėj propagandoj.

kongresmanu.

teko vieno savo lekajaus.

reakcionieriai kaltina juos

Pranešama, kad trečia
dienio vakarą Sovietų pilie- 

Ičiai Charbine gavo įsakymą 
inuo Sovietų valdžios apleis- 

Washington. — Skaičius i ti Charbiną ir vykti į So- 
įvažiavusių svetimšalių į!vietų teritoriją.
Jungtines Valstijas bėgy iž-l Japonija taipgi davus įsa- 
dinių metų, užsibaigusių' kyma savo piliečiams aplei-

mano- 
ma, kad gali kilti susikirti-

Imigracija Sumažėjo

birželio 30 d., buvo mažiau-į sti Mandžuriją.'nes 
sias nuo. 1919 metų.

Darbo Departmental pra- mas tarp Sovietų Sąjungos 
neša, kad viso per praeitus į ir Chinijos, kuomet Chinija 
metus įleista svetimšalių ’ dar vis toliau daro visokias 

1 provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, būk ties Pograničnaja 
įvykęs susikirtimas.

nuolatiniam apsigyvenimui 
279,678. Pirmesniais metais! 
atvyko 307,255. Svetimša-| 
lių įleista 1919 metais 141,- 
132.

Šį Vakarą Pasivažinėkite Laivu Hudson 
Upe su “Daily Workerio” Ekskursija

Kam tik paranku, kas tik' 
norite smagiai laiką pralei
sti, visi šį vakarą vykite pa
sivažinėti laivu su “Daily 
Workerio” “mėnesienos” 
ekskursija Hudson upe.

Laivas Peter Stuyvesant 
išplauks lygiai 8 vai. vaka
ro, iš prieplaukos West 42 
St Sugrįš apie 1 vai. ryte, i Worker į.

Ant laivo grieš k negrų 
Vernon Andrade’s Atgimi
mo Orkestrą, šokiams yra 
didelė puiki svetainė.

šiaip smagu keletą valan
dų laivu pasivažinėti. Va
žiuodami su ta ekskursija 
jūs ne tik pasilinksminsite, 
bet ir paremsite “Daily

MASKVA.—Sovietų span 
j da smerkia Jungtinių Vals 
; tijų valstybės sekretoriau: 
I Stimsono slaptą •, notą, pa 
' siųstą imperialistinėms vai 
stybėms del “tyrinėjimo’ 
Mandžurijos padėties.

Sovietu valdžios oficiali: 
organas “Izviestija” pareis

žvaigždė” sako:
“Sovietų Sąjunga negali 

leisti Kuomintango bandi
tams arba imperialistiniams 
plėšikams užgriebti Chini
jos Rytinį Gelžkelį. Mes ko-, 
vosime kaip prieš vieną, 
taip ir prieš kitą.”
Stimson Vengia Paaiškinti 

Apie Slaptą Notą
Washington.— Trečiadie

nį laikraščių korespondentai 
j ieškojo valstybės ministe- 
rio Stimson užklausti jį 
apie slaptą notą, kurią jis 
pasiuntė Anglijai, Vokieti-

Belgradas, Jugoslavija. — 
Trečiadienį Ragusa apielin
kėj buso nelaimėj žuvo trys 
asmenys ir i.........
sužeista. Žmonių pilnas bu-' nis orlaivis “Šalis Sovietų” 
sas važiavo į Gravosa palei | išlėkė kelionėn į New Yor- 
statų kriaušių. Ant užsisu-jką 2:50 vai. ketvirtadienio 
kimo busas balanso neišlai- i rytą. Orlaivis puikiai paki- 
kė ir nukrito nuo kriau-ilo. Ir jeigu viskas gerai 
šiauš per uolas į jūras.

MASKVA.—

“Nepaisant kaip aštrūs 
santikiai nebūtų tarp Sovie
tų Sąjungos ir Chinijos 
mes laikomės 1924 metų pa- 

_  dėties, aiškiai pa reikšdami p kad Chinijos Rytinio Gelž- J kelio likimas gali būt iš
spręstas tik tarp Sovietu 
Sąjungos ir Chinijos be jo
kio trečio tarpininko.”

Sovietu Raudonosios Ar
mijos organas “Raudonoji 
žvaigždė” trečiadienio lai
doj patalpino straipsnį pc 
antgalviu “Lapės Uodega ir 
Vilko Dantys.” Jame nuro
doma, kad Sovietų Sąjungos:kad jiems uždrausta sakyti, 

į Alas- darbininkai ir valstiečiai tu- kur Stimson randasi. Stim- 
ri kovoti prieš imperialistų son, matomai, nori išvengti

oonijai del bendro veikimo 
Mandžurijoj, kad paimti į 
imperialistinių 
kontrole 1 
Gelžkelį.

Valstybės
Stimsono pagelbininkai atsi
sakė pasakyti, kur randasi 
Stimson. Jie prisipažino,

valstybių | 
Chinijos Rytinį

departments
Sovietų Są- koma, lakūnai taipgi gabena 

i pasveikinimą 
New-Yorko majorui Walke- 
riui.

Pirmas nusileidimas bus 
Omske, už 1,400 mylių.

Orlaivis lėks per Sibirą, i 
Pacifiko Vandenyną, į 
ką. Iš ten per San Francis
co ir 
Padarys suvirs 12,000 
lių. Lakūnai įsitikinę, 
kelionė pavyks.

šešiolika tapo jungos milžiniškas metali- Osoviakimo
U.. „• O______V AT.,,,

Sovietai Steigs Naują 
Orlaivių Liniją

Berlynas.— Sovietų 
jungos orlaivis “Sparnai 
vietų/’ 
ropą, trečiadienį išlėkė į 
Varšavą. Čia gauta prane
šimas iš Maskvos, kad So
vietų valdžia planuoja

So- 
kuris skraido po Eu- 
trečiadieni

. Orlaivis puikiai paki
li1 jeigu viskas gerai 

pavyks, tai gal jis padarys 
kelionę ne tik iš Maskvos į 
New York a, bet ir iš New
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Yorko į Maskvą.
Tai yra didžiausia orlai

vio kelione, kokios iki šiol 
Sovietų Sąjungą dar nėra 
bandžius.

Orlaivis išskrido iš milita-
rinio lauko, užvardinto mi- Shanghajus, Chinija. — 
rūsio karo komisaro Frun-, čiy gauta pranešimas, kad 
zės vardu. Buvo nedidelė!
giTipė aviacijos ii
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ir Chicagą į New Yorką Chinijos militanstų ata- viešo paaiskinirtio apie tą
my-

Nankingo Valdžioj Krizis

Pabaigoj “Raudonoji Į slaptą notą.

į Sovietu Sąjungos Darbininkai Vokiečiu Zeppehnas Išlėkė 
Remia Industrializaciją į Kelionėn Aplink PasauliRemia Industrializaciją

reguliarę orlaivių vietų viršininkų. Buvo gru-
liniją į Sibirą komerciniams 
tikslams. Orlaivis “Spar
nai Sovietų” būtų naudoja
mas toj linijoj.

42 Mehj Vyras
Nužudė Sayo Tėvą

Del Apmušimo

vyras

BELLOWS FALLS, Vt.— 
George Kent, 42 metų am
žiaus, pereitą pirmadienį 
tapo suareštuotas už nužu
dymą savo tėvo Llewellyn 
Kent, 72 metų amžiaus, ku
ris, nepaisant seno amžiaus, 
buvo tvirčiausias 
Grafton miestely.

“Jis visada mane apmuš
davo pasiguldęs ant kelių,” 
sakė George Kent. “Aš vi
sada jo bijojau. Jis buvo 
žiaurus. Senis manė, kad 
jis galės mane visada muš
ti, kaip kad jis mušdavo, 
kuomet aš buvau vaikas.”

Jis su tėvu susipyko del 
kelių dingusių kiaušinių iš 
vištinyčios. Tėvas puolė jį 
mušti. Sūnus jį nušovė.

Haaga, Holandija.—Ruys 
van Beerenbrouch, katalikų 
partijos prezidentas, sudarė 
naują kabinetą. • :

TOMU

LAKEHURST, N. J. —• 
i Trečiadienį 11:40 vai. naktį 
Vokietijos dirižablis Graf 
Zeppelin apleido Lakehurst. 
Per Atlantiką grįžta atgal į 
Friedrichshafen, Vokieti- 

Darbas buvo vedamas vi- jOn, bet tai tik bus pirmas 
sose dirbtuvėse, visose įstai- j0 sustojimas kelionėj ap- , ,1. „ 1 . : vAn.l.ibn T 1 't TV , •• 1—1 .

MASKVA.— Sulig nuta-| 
rimo Sovietų Sąjungos dar
bo unijų, pereitą sekmadie
nį buvo Industrializacijos 
Diena.

* Nankingo valdžioj įvyko 
krizis rezignavus T. V. 
Soong iš finansų ministerio 
vietos. Sakoma, Chiang 
Kai-shekas deda pastangas 
pertikrinti Soong, kad nere
zignuotų. Kiti ministerial

[taipgi pasirengę rezignuoti'. . .....
Soong rezignavo del to,! alizacijos Plano, 

kad negalima surasti būdu 
sukelti valdžios reikalams 
reikalingos sumos pinigų.
Valdžia labai daug išleidžia 
militariniams reikalams, i 
Del to jai stokuoja pinigų

pė Sovietų ir užsienio spau
dos korespondentų. Minios 
nebuvo.

Lakūnas šėstakovas pa
ėmė valdyti orlaivį. Lakū
nai atsisveikino su susirin
kusiais orlaivių lauke. Moto
rai paleista darban ir orlai
vis greitai pakilo. Oras bu
vo puikus. Nebuvo vėjo. 
Buvo planuojama lėkimą 
atidėti iki po pietų, kada su
grįš iš keliones po Europą j 
dar didesnis Sovietų oriai- 
vis, “Sparnai Sovietų,” kad Atvyko Maskvon Amerikos
tūkstančiai darbininkų galė
tų susirinkti ir vienu kartu 
apvaikščioti i vieno Sovietų 
orlaivio sugrįžimą iš Euro
pos, o kito išlėkimą į Ame
riką. Bet pranešimai apie 
orą buvo taip geri, kad or- 

. laivininkystės viršininkai 
nusprendė, jog pirmoj vie
toj reikia vaduotis praktiki- 
niu išrokavimu, o ne senti
mentu. Del to orlaiviu lau
ke ir nesusirinko tūkstan
čiai žmonių išleisti orlaivį 
Amerikon.

Orlaivis negabena regu
liariu pašto siuntiniu, bet 
Osoviakim, Sovietų orlaivi- 
minkvstės organizacija, suti
ko, kad būtų paimti laiškai 
nuo amerikonu korespon
dentų gabenimui i New Yor
ką paprasta orlaivinio paš
to kaina; laiškai sužymėti 
specialėmis stampomis. Sa-

£3’
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Misija Parsigabenimui 
Kareivių Lavonų

gose. Darbininkai paauko
jo dienos uždarbį del vyki- 
nimo Penkių Metu Industri-

Suareštavo Komunistų 
Kalbėtoją

Sioux City, Iowa.— Roy 
! Stephens, Komunistų Parti-,

link pasaulį. Iš ten jis lėks 
per Sibirą į Tokio, Japoni
ją. Paskui lėks per Pacifi- 

! ko vandenyna į Los Ange- 
■; les, Cal. Iš Los Angeles į 
Lakehurst.

Dabar gabena 22 pasažie- 
rius. Vokietijoj paliks tryli
ka pasažierių. Kiti vyks 
aplink pasaulį.

>į
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MASKVA.—Amerikos ve
teranų organizacijos specia- 
lė komisija atvyko į Mask
vą. Ji atvyko iškasti ir par
gabenti į Ameriką lavonus 
Amerikos kareivių, kurie 
žuvo Archangelsko fronte, 
kuomet imperialistinės val
stybės atakavo Sovietų Są
jungą 1918til.9 metais.

Sovietų užsienio ministe
rijos viršininkai trečiadie
nio rytą priėmė ’ komisijos 
narius ir prižadėjo pilnai 
kooperuoti komisijos darbe.

Komisija šiandien keliaus 
į Archangelską.

Archangelsko apielinkėj ir 
kitose šiaurinės Rusijos da-, 
lyse randasi palaidoti 128 
lavonai Amerikos kareivių.

jos 10 Distrikto organizato-i . . .
rius, tapo čia suareštuotas | vfgailIZUOja Nacionale 
pereitą šeštadienį už šaky- Automobiliu Darbininku ■ ‘ • 
mą prakalbos ant gatvės, it •* 
Buvo susirinkę daug darbi- j ™ 
ninku klausytis prakalbos.' 
Stephens jau baigė kalbėti, 
kuomet atvyko policijos 
viršininkas Guy Andrews 
ir suareštavo jį.

Motina Nužudė Dukterį 
Pati Nusižudė

ir

HUNTINGTON, W. Va.— 
Burt Wilson, 36 metų am
žiaus moteris, nušovė savo 
17 metų amžiaus dukterį ir 
pati nusišovė.

Sakoma, moteris sirgo 
nervų suirimu. Manoma, 
kad jos liga privedė ją pa
pildyti žmogžudystę ir sau- 
žudystę. . •

11'

1

organizavimui
Automobiliu

i

i

DETROIT, Mich.— Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
Lokalas 127 ir Darbų Uni
jos Švietimo Lyga išsiunti
nėjo atsišaukimus del kon
ferencijos 
Nacionalės
Darbininku Unijos. Ši kon
ferencija šaukiama rugpjū
čio 24 d., šeštadienį, Auto 
Workers’ Hall, 3782 Wood
ward Ave., Detroit. Joj bus 
renkami delegatai į Darbo 
Unijų Vienybės Konvenciją, 
kuri įvyks Clevelande rug
pjūčio 31 d.

Kitų pramonių darbinin
kai taipgi šaukia konfeien- 
cijas ir renka delegatus į | 
Clevelando konvenciją.

MfiMn
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“LAPES UODEGA, VILKO DANTYS”
Vieną iš pačių šlykščiausių klastų prieš Sovietus dabar pa- 

darė tai Chinijos valdžia. Chinų ambasadorius Washingtone 
rugpjūčio 6 d. paleido į kapitalistipę spaudą štai kokius pik
tus ir dargi žioplai sugalvotus išmislus:

I " - Kad Chinų vyriausybė, padarydama kratą Sovietų konsu
late Charbine, sučiupus “žmogžudiškus” raudonųjų doku- 
mentuą,( telegramas, iš Maskvos, kuriomis įsakoma išnuodyt 

V ■ Chinijos valdonus;, kad atsakomingų priešo valdininkų žudy
mas esanti “viena iš pasekmingiausių priemonių kovai prieš 
imperialistus”; kad reikią tuo tikslu laikyt pilnus slaptus san
dėlius-nuodingų gazų ir bombų; kad tiems ir panašiems reika
lams tuo tarpu Maskva skyrusi $60,000; kad generolas Feng 
Yu-Hsiangas Kreipęsis į Sovietus, reikalaudamas pagelbos prieš 

| Chinų vyriausybę; kad Maskva davusi patvarkymą Chinijos 
komunistams rengtis išsprogdint Chinų-Rytinį .gelžkelį Man- 
džūrijbj (kuris sulig 1924 m. sutarties pusiau turi priklausyt 
Chinams, o pusiau Sovietams).

Ši Chinų vyriausybės provokacija yra tokįa permatomai 
melaginga ir kvaila, jog koktu darosi net tūliems kapitalisti
niams laikraščiams. Todėl apie tą Chinijos ambasadoriaus 
.Washingtone “pareiškimą” sekamai atsiliepia buržuazinis, tik

- truputį švaresnis, “New York Telegram”:
“Atrodo, kad jaunoji Chinijos nacionalistų valdžia greit iš

moko nedorybes senesniųjų reakcinių diktatūrų.
“Apart to, kad ji militaristiškai užgriebė Chinų-Rytinį gelž

kelį, sulaužydama 1924 metų sutartį, su Rusija, tuo būdu pa
statydama pavojun santaiką visuose Tolimuose Rytuose, (Chi- 

<’nų) nacionalistų valdžia seka dar dvi papildomąsias pro- 
S gramas.

“Vieną tai yra cenzūra ir suturėjimas pašto tūliems ameri
konų laikraščiams, leidžiamiems Chinijoj.

’“‘Antra tai yra propaganda prieš Rusiją, šią kampaniją 
varo pirmyn Chinų atstovybė Washingtone, kuri skleidžia su- 

K trauką* taip vadinamų Sovietinių dokumentų, kuriuos nutvėrę 
chinai, įsilauždami į Sovietų konsulatą Charbine, gegužės 27 

; dieną.
“Peif paskutinį desėtką metų pasaulis buvo šeriamas to

kia daugybe baisiųjų ‘rusiškų dokumentų,” kurie paskui pasi- 
• rodė esą klastomis, kad dabar sunku būtų surasti protaujantį 
| žmogų, kuris tikėtų tokiam dokumentui. . .

“Jis negalėtų neprisiminti dokumentų apie ‘nacionalizavi
mą (suvalstybinimą) moterų,“’ ‘Zinovjevo Laiško,” įsakymo 
apie ‘Raudonąją Vėliavą ant Baltojo Rūmo’ (Washingtone), 
pastarųjų laikų ‘Maskvos Įsakymu Senatoriui Borah’ai’ ir kitų 
kvailų klastų.

“Mes neturime galimybių sužinot, iš kur prasidėjo šie nau
jausi ‘dokumentai.’ Bet vis tiek, kas juos rašė, tai arba jis 
Sovietų rekordo ir jų politikos nežinojo, arba įsivaizdino, kad 
visam pasauliui nėra žinoma Maskvos rekordai ir politika.

“ ‘Nuodugniai apsvarsčius žudymų politiką, prieita prie 
H sekamų išvadų,’ sulig vieno dokumento: ‘žmogžudysčių po- 
fc litika, gerai išdirbta, yra viena iš pasekmingiausių pabūklų 

prieš imperialistus. Visais garais yra varoma prisirengimai 
varyti tai kampanijai. . . .’ ”

į , “Tiesa, Maskva yra parodžiusi, kad ji yra absoliučiai be- 
gailestinga vykdyme savo politikos ir baudime savo priešų, 
bet žmogžudystė nesudaro jokio punkto Maskvos taktikos ir

I priemonių prieš imperialistus.
“Komunistai nėra praktikavę žmogžudystės, nors jie ir pa

tys buvo žmogžudysčių auka; taip antai, Sovietų pasiuntinys 
(Vorovskis) buvo nužudytas Šveicarijoj.

- (šičia galima prisiminti ir Sovietų atstovo Voikovo nušovi- 
E mą Lenkijoj.)

“ ‘Jeigu partijinis darbas susilauktų nepasisekimo, tai Tre- 
čiojo Internacionalo komunistai turi organizuot slaptus bū

rius, kad įvykdyt planus — visiškai sunaikint Chinų-Rytinį 
gelžkelį,’ tęsia tas vadinamas dokumentas.

“Prileidžiant, kad Maskva yra kvaila, beprotė arba kaip tik 
apie ją besakytų josios oponentai, tai kokia gi ištikro galėtų 
būt Rusams nauda ‘visiškai sunaikint’ svarbų gelžkelį, kuris 
reikalingas jų pačių transportui ir kurio bendri (su chinais) 
savininkai Rusai yra?

•“Yra, be abejo, daugybė būdų, kuriais Chinai gali kelti 
į Amerikos gyventojų ūpą prieš Rusiją, bet skleidimas šioje ša

lyje tokių žioplų ‘dokumentų’ tegali vien blogai atsiliepti į 
r pačią Chiniją,” užbaigia “New York Telegram.”

v t

' ; Štąi Kur Suokalbis
Bedarant tokias juodas klastas prieš Sovietus, tą pačią die- 

*ną iškyla ir neužginčijamas faktas, kad Amerikos valstybės 
a ministeris Stimsonas liepos 25 d. pasiuntė savo notą Anglijai, 
į. Vokietijai, Francijai, Italijai ir Japonijai, siūlydamas visoms 
į. bendrai su Amerika užimt minėtą Mandžūrijoj gelžkelį; tai- 

gi ir sudaryt ten vieningą imperialistų ginkluotą lagerį prieš 
jČ’ Sovietų Respubliką. O Stimsonas—tas pats sutvėrimas, kuris 
|Į viešai piršosi Sąvietams į tarpininkus delei ramaus išsprendi- 
8L-, mo klausimo kai del to gelžkelio. Gerai, todėl, “Raudonoji 

>. žvaigždė,” Sovietų raudonarmiečių organas, tokį tarpininka- 
1| { vimą vadina “Lapės uodega ir vilko dantimis.” 
■g Chinų washingtoniskio ambasadoriaus paskleisti supuvę me- 
Kį * lai yra tik dalelė tos pašėlusios imperialistų propagandos, 

kuri, anot New Yorko “Times’o” korespondento Walter Du- 
ranty’o, yra nuolat varoma kapitalistinėje ’Londono, Pary
žiaus ir New Yorko spaudoje, kad sukurstyt viešąją nuomo- 

,* nę prieš tariamąjį “raudonąjį imperializmą”; o tuo pačiu lai- 
v ku aikštėn iškyla Jungtinių Valstijų ministerio Stimsono slap
ti, tos notos,—kas dar lyčną sykį paliudija apie nepaliaujamus 
fc kapitalistinio imperializmo sumokslus ir kariškus besirengi- 
įr n:us Prieš Sovietų Sąjungą.

L..^..... j—

Chinijos reakcininkų generolų kariuomenė, ruošiama pulti Sovietų Sąjungą.

........ t— ■■ ■ ■ .b...... ....  .. — ....... ... I -- , , , 
K. Petrikiene.

iSADORA DUNCAN

NEW BRITAIN, CONN.APŽVALGA
Koki Jie Geradariai!

So. Bostono špitolninkų 
“Darbininkas” perspausdino 
iš Mariampolės “Šaltinio” 
ilgą rašinį apie popiežius, 
jų gerumą ir prakilnumą. 
Popiežiai “rūpinasi vargo 
žmonėmis ir labdarybe,” sa
ko rašytojas. Esą

“Pirmiausia popiežiai pasi
stengė panaikinti vergiją. Jie 
skelbė, kad visi žmonės yra 
lygūs prieš Dievą, nes prieš Jį 
‘nėra nei vergo nei laisvo.’ 
Taip po truputį vergija išny
ko krikščioniškose valstybėse.

“Vėliau, penkioliktame šimt
mety, vėl buvo atsiradusi juo
dųjų vergų prekyba. Su ja 
kovojo popiežiai: Povilas III, 
Urbonas VIII, Benediktas IV, 
Pijus II ir ta žvėriškoji pre
kyba turėjo išnykti.

“Viduramžiais darbininkai 
buvo suorganizuoti į cechus ir 
šitie cechai buvo popiežių glo
boje. Tąsyk darbininko būklė 
buvo gera.”

Kiek čia melų ir perdėji
mų ! Kiekvienas asmuo, 
skaitęs istoriją, gerai žino, 
kad popiežiai buvo vergijos 
palaikytojais ant tiek, ant 
kiek ji buvo naudinga tų lai
kų valdančiom klasėm. Ver-1 
gija, faktinai, ir šiandien i 
dar tebegyvuoja tokioj Bra-| 
zilijoj (ūkiuose). Brazilija 
yra katalikų šalis, tačiaus 
ar nors sykį popiežius, bei 
vyskupas pasakė žodelį 
prieš tą baisų išnaudojimą, 
prieš vergiją? Ne! Popie
žiai ir visa katalikų bažny
čia tiek kovojo už panaiki
nimą vergijos, kiek šiandien 
jie kovoja už panaikinimą 
alginės vergijos, už panai
kinimą kapitalizmo.

Negudrus melas yra ir ta
me pasakyme, būk popie
žiai kovoję prieš vergais 
prekybą. Visi žino, kad 
Jungtinėse Valstijose vergi
ja buvo panaikinta ne po
teriais, ne dėka popiežiams, 
bet dėka revoliucijai, civili
niam karui; dėka ginklo.

Tik klerikalų spauda ir te
gali panašiai mulkinti skai
tytojus.

Bjaurūs Kalėjimai 
Dar Bjauresni, 
Kurie Juos Valdo

Tūlo lietuviško laikraščio 
bendradarbis iš Lietuvos 
praneša:

“Nė viena valstybė, nė vie
nas didesnis miestas neapsei- 
na be kalėjimų. Be kalėjimų 
neapseina ir Lietuva. Jei ne
būt garsųjį Kalvarijos kalėji
mą laikė karo kaip kokią tvir
tovę vokiečiai bombarduodami 
sugriovę, tai dar ir šiandien 
tas kalėjimas but ‘garbavoja- 
mas.’’ Dabar, bendrai sakant, 
Mariampolė savo kalėjimu ne
galėjo pasigirti; buvo šioks I 
toks suklypęs, priblakijęs ir iš-1 
pendijęs, bet ii1 tas pats per
eitą žiemą sudegė. Tai buvo 
beveik visos Suvalkijos kalėji
mas. .Dabai1 visokius-1—didžius 
ir mažus prasikaltėlius, silp
nus ir stiprius nusižengėlius I 
kiša į taip vadinamą ‘policijos 
skylę.’ Ta ‘skylė’1 tai tikra 
skylė—esąs nedidelis, vos 10 
ketv. sieksnių kambarys, o ja
me esą sukimšta apie 30-40 
žmonių. Suimtieji kaip tar
domame kalėjime, sulig teisių, 
gali būti laikomi ne ilgiau 24 
vai., o dabar prasėdi po mė
nesį ir daugiau, šilto valgio 
negauną. Atsigulti nesą kur. 
Dienomis išleidžia į kiemą, o 
naktimis visus reikalus atlie
ka kalėjime. Oras neapsako
mai bjaurus. Visokių gyvių, 
utėlių, blakių knibždėte knibž
da Baisu klausyti ten buvu
sių pasakojimo.”
Ir šitos rūšies urvuose 

šiandien fašistų valdomoj 
Lietuvoj daugiausiai randa
si komunistų — darbininkų 
ir valstiečių reikalų gynėjų. 
Jie daugiausiai kalinami; 
jie labiausiai persekiojami.

Kiekvieno darbininko pa
reiga darbuotis kiek galint, 
kad greit į tos rūšies kalė

jimus būtų patupdyti tie, 
kurie šiandien engia Lietu
vos liaudį, fašistai ir visa 
klika, remianti juos.

Mūs Jaunuoliai ir Dainų Diena

Rodos vasaros laikas, karš
čiai, bet į Vilijos jaunų mer
ginų chorą vis ateina naujų 
merginų ir stoja į .chorą dai
nuoti. Tas labai geru daiktu, į 
mes tik ir trokštame išaugin- j 
ti tą chorą taip didelį, kad į 
dar niekas tokio nebeturėtų.!

i Padėka visiems tiems tėvams,' 
j kurie liepia savo mergaitėms 
įeiti dainuoti. Dabar pas mus 
Įtuomi viskas neužsibaigia,' kad 
ateina mergaitės dainuoti. 
Mes rūpinamės, kad choras ne 
tik lavintųsi dainuoti, bet bū- 

Itų neprošalį pralavint lietuviui 
Įkalbos, rašybos ir kitų daly-l 
kėlių. O kad tą atsiekti, su-1 
prantama, reikia turėti ir gra
šių, nes viskas kainuoja, kaip 
tai: praktėm laikyti vieta, ve
dėjui taip pat reikia kiek pri
mesti už darbą. Kainuotų ir i 
gaidos, tik pasidėkuojant, kad j 
turime gerą vedėją, tai gaidas į 
duoda, geriau sakant, jisai jas Į 
padaro, tai choro tvarkymo 
komisijai kur kas yra mažiau 
darbo ir išlaidų. Už tai tenka 
kreditas choro vedėjui V. Vi
sockiu!. Vadinas, jeigu mes 
bandysime jaunuoles mokinti 
to, kas čia pasakyta, tai išlai
dų kur kas daugiau pasidarys.' 
Bet iš. kur - tų įplaukų imti? 
Suprantamas dalykas, įplau
kas mes padarome ir turėsime 
ant toliaus jas daryti rengiant 
įvairias pramogas. šį kartą 
mes tikime kiek Įplaukų pada
ryti, jeigu tik visi parems mūs 
chorų dainų dieną. Mat, 
Conn, valstijoje įsigyveno ma
da, kad chorai bendrai rengia 
kas metai didelius išvažiavi
mus, o juose, jeigu pavyksta, 
tenka uždirbti keletas centų 
del pačių chorų pasilaikymo. 
Šiemet ir mūs jaunuolių cho
ras gaus dalį pelno nuo dainų 
dienos. Todėl visi newbritain- 
iečiai turime vykti į dainų die
ną, kuri bus 18 d. rugpjūčio, 
Linden Parke, Union City, 
Conn. Tenais dalyvaus Aido 
Choras iš Worcester, Mass. 
Ten bus viso šeši chorai. Jų 

j tarpe ir mūsų jaunuolių cho- 
|ras dainuos. Vedėjas mokina 
gražias dainas. Komisija nu
tarė ir orkestrą vežti į dainų 
dieną. Vadinas, iš New Bri- 
taino visa armija nuvyks į 
Union City, žmonės organi
zuojami busais važiuoti. Tat 
kurie norite busais' važiuoti, 
galite užsisakyti pas šiuos 
draugus—J. Pačesą, V. Joky- 
mą ir V. J. Valaitį arba ir pas 
kitus mūsų simpatikus.

Vikutis.

Nesenai teko perskaityti 
biografiją vienos pasaulio 
garsiųjų šokikių — Isadoros 
Duncan. Daugelis motinų 
pasiryžę matyt savo dukte
ris garsiom artistėm-šoki- 
kėm, muzikantėm ir tam pa
našiom. Jau iš pat jaunų 
metų rengia mergaites būti 
ateities scenos pažibomis, 
visai nepasistengdamos įsi
gilinti plačiau į artistų gy
venimą, į visus sunkumus, 
kuriuos aniems prisieina 
pergyventi, pakol pasiekia 
taip sakant gyvenimo čiu
kurą. Antra, kapitalisti
niam pasaulyje, daugelis ta
lentuotų artistų visai pra
žūva gyvenimo bangose, nes 
pakilimas į viršūnes reika
lauja didelio ištekliaus, ko 
neturtingi artistai negali 
nei svajoti.

Isadora Duncan buvo vie
na iš tarpo garsiųjų pasau
lio šokikių. Jos šokiai sky
rėsi nuo kitu šokikiu tuomi, 
kad ji bandė visuomet savo 
šokiuose interpretuoti natū
rali kūno judėjimą. Ji jo
kios šokių mokyklos nelan
kė, nes kaip ji aiškina, tai 
mokyklose šokiai perdaug 
mechaniškai pildoma, gi jos 
šokių idėja buvo—natų ralis 
kūno judėjimas, be jokių su
sivaržymų, bei savęs kanki
nimo, kai daugelis baletų 
šokikiu atlieka, v

Isadora Duncan, kaip ji 
mylėjo naturalį kūno judė
jimą, taip kartu ji neapken
tė ir visokių gyvenime esa
mų neteisingumų. Ji, būda
ma vos tik penkių metų am
žiaus, jau susikėlė prieš sa
ve mokykloje mokytojos 
apatiją. Kuomet prieš Ka
lėdas mokytoja atsinešė 
skrynutę saldainių ir pradė
jo vaikučiams aiškinti, kad 
tai nuo “Santa Claus,” tai ji 
pradėjo aiškinti savo ma
žiems draugams, kad visai 
nėra jokio “Santa Claus,” 
kad tik turtingos motinos 
yra toji “Santa Claus,” ku
rios turi iš ko nupirkti sa
vo vaikams žaislu.

Už tokį jos pasielgimą, 
mokytoja baisiai supyko ir 

’norėjo akyvaizdoj kitų mo
kinių nubausti, bet ji ir čia 
nepasidavė, tuomet ją išva
rė iš klasės. Einant namon, 
visu keliu šaukė, kad nėra 
“Santa Claus.”

Antrą charakteringą vaiz
dą iš savo kūdikystės dienų

1 galės namon eiti. Reakcinė 
mokykloje dvasia jai nepa
kenčiama buvo, todėl sulau
kusi dešimtų metų amžiaus, 
apleido mokyklą.

Daugiausia apšvietos ji 
įsigijo, tai nuo savo moti
nos. Jos motina buvo pla
čiai apsišvietusi moteris. 
Motina su mažais keturiais 
vaikučiais atsiskyrė nuo sa
vo vyro ir kaipo muzikos 
mokytoja pelnė sau ir vai
kučiams pragyvenimą. Dau
giausia vakarais skambin- 

Įdavo pianą arba skaitydavo 
i ir aiškindavo vaikams įvai- 
Irių žymių rašėjų veikalus, 
i Jaunose dienose jos vaikai 
i buvo plačiai susipažinę su 
Shakespeare, Shelley, Keats, 
Burns ir kitu veikalais. Isa
dora mokėjo, apart anglų 
kalbos, vokiečiu, francūzu, 
italų kalbas ir giliai studi
javo senovės dailę. Ypatin
gai ji plačiai studijavo se
novės graikų dailę.

Kad ji buvo talentinga šo
kikė, tai parodo tas, kad 
būdama šešių metu amžiaus, 
jau turėjo savo mokines. 
Savo kūdikystės dienose jau 
ji pagarsėjo gimtiniam mie
ste, Oakland, Californijoj, 
kaipo gabi šokikė. Nors ji 
pati šokdavo ir mokinių tu
rėjo, bet veik visą laiką pus
badžiai gyveno. Motina su 
savo profesija nedaug tega- 

} lodavo uždirbti, ji pati taip- 
■gi mažai kuomi galėjo pri
sidėti prie įplaukų padidini
mo. Nekarta, kuomet visai C 7
nebūdavo kas valgyti, Isa
dora pasiimdavo pintinę ir 
eidavo pas kaimynus prašy
ti maisto.

Gyvendama mažame Cali- 
fornijos miestelyje, ji jautė, 
kad tenais būdama negalės 
plačiai praskleisti savo šo
kių idėją, ji nuolatos svajo
jo apie New Yorką, apie 
Chicagą, kur susitelkę di- 

Įdieji teatrai, kur ji svajojo, 
; kad ten laukia jos garbinga 
j ateitis ir karjera. Taip be- 
i svajojant, vargais negalais, 
Į kartu su motina pasiekė 
: Chicagą. Na, atsivežė dar 
' ir pinigų $25.

(Bus daugiau)

i Vyksta Iškasti Amerikos 
Kareiviu Lavonus

i Sovietu Sąjungoj
BERLYNAS.—Penki ame- 

rik-onai, kurių kelionė laiko- 
ji prisimena, tai kuomet ji ma slaptybėj, dabar randasi 
buvo šešių metų amžiaus, | šiame mieste. Sakoma, kad 
mokytoja liepė vaikučiams; jie vyksta į šiaurinę dalį 
parašyti ką nors iš savo gy-i Sovietų Sąjungos iškasti la- 
venimo istorijos. Ji parašė: vonus suvirš 100 Amerikos 
sekamai: “Kuomet aš bu-į kareivių, kurie žuvo Ar-

Paveikslas parodo Kanados policininkus, kurie atvyko į New Yorką susipažin
ti su šito miesto policininkų mankšta ir s kymais, kad būti patiems' smarkesniais 
persekioti Kanados darbininkus. t .

vau penkių metų amžiaus, Į 
mes gyvenome ant 23 gat
vės. Negalėdami išsimokė-' 
ti rendos, nusikraustėme' 
ant 17 gatvės, vėla neturintį 

| pinigų, kraustėmėsi ant 22 i 
gatvės.”

Už tokį “istorijos” para
šymą, mokytoja toliaus ne-1 
galėdama pakęsti, pasiuntė! 
Isadorą pas' mokyklos per-, 

Į dėtinį, gi anas pasišaukė • 
jos motiną, kad ji savo duk
terį suvaldytų. Motina per
skaičius tuos žodžius, grau
džiai apsiverkė, kad jos duk
relė tikrą tiesą rašė.

Būdama mokykloje, ji vi- i 
są laiką jautė vien tik didelį 
dvasios spaudimą, su ne- ■ 
kantrumu laukdavo, kuomet 
tik išmuš trečia valanda iri

changelsko apielinkėj laike 
imperialistinių valstybių 
atakos ant Sovietų Sąjun
gos 1918-19 metais. Jie pla
nuoja atgabenti tų kareivių 
lavonus į Jungtines Valsti
jas.

Kaip Sovietų valdžia atsi
neš linkui tos misijos, dar 
nežinia.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Rugpjūčio 9 d.
—Rusų armija nuveikė Ven

grijos revoliucionierius prie 
Temsravo, 1849.

—New Yorke sustreikavo 
500,000 darbininkų už Sacco 
ir Vanzetti gyvybės išgelbėji
mą, T927.



Penktai, Rugpjūčio 9, 1929 LAISVĖ ",

WILKES BARRE, PA
Rugpjūčio 15 d.

Šioj apielinkėj yra švenčia 
ma rugpjūčio 15-ta diena, iri 
visos kasyklos būna uždary-' 
tos. Švenčia katalikai žolinę, , 
arba, kitais žodžiais sakant, 
lietuvišku prabaščiu rugiapjil
tis pasipinigauti iš darbininku. 
Netik jie iškaulina bažnyčiose 
daug pinigu, bet it specialę 
dieną turi ir rengia piknikus 
prabaščiu naudai.

Rugpjūčio 15-tą dieną re il
gia ir T. I). A. pikniką gelbė
jimui Gastonijos streikierių. 
Kaip jau žinoma, Gastonijoj 
yra kaltinami 22 streikieriai 
žmogžudystėj. šeliolikai ją 

.ošia audinyčių savininkai , 
sktros kėdę, kam Sacco ir

pries Gastonijos 
prieš ruošimąsi nu-

įminėtą konferenciją. Konfe- 
irencija įvyks rugs. 1 ir 2 die- 
Įną. Tad laiko nedaug, visi' 
Į ruoškimės prie konferencijos.

mas, kad visi turime gauti 
nors po vieną narį. Gana 

j ilgai mes laukėm, atidėliojom, 
i tai dabai* išpildykime.

Narys.

T. D. A. lietuvių kudpos bus • 
susirinkimas rugp. 9-tą dieną, ■ 
206 S. Main St., Wilkes- 
rc, Pa. šis susirinkimas 
svarbus, visi nariai turite 
lyvauti ir naujų atsivesti, 
si suprantam, kad T. D 
reikia būtinai išau 
d e s n ę o i g a n i z a c i j ą
gesnę. Reikia prisiruošti mai- 
nieriams prie būsiančio‘streiko 
1930 metą. Anglių viešpačiai 
puls darbininkus ir terorizuos. 
Tik būnant organizuotais, bus 
galima apsiginti ir atmušti tur
čių puolimą.

PATERSON, N. J

Švelnika aukojo po $1 ; kiti po 
mažiau. Pinigai ant vietos j 
perduoti drg. V. Paukščiui, 
kad perduotų, kur reikia.

Kadangi drg. Ragauskas bu- 
įvo atvežęs dvi kanarkas do
vanų., tai vieną laimėjo pyp- 

Ikių rūkytojai, o kitą—moterys

WATERBURY, CONN

yra i

A.

galiu-

Rugpjūčio 4 d. A. L. D. L 
D. 84-ta kuopa, su pagelba I 

| Apskričio, buvo surengus pik 
nika Višniausko ūkeie. Dieniką Višniausko ūl< 
na pasitaikė vėsi, 1 
nių susirinko mažai. 
Ii automobiliai n 
pora automobiliu

Buvo ke-
Easton, Pa.,

vans
inta,

Šiaip išvažiavimas buvo la
bai smagus ir draugiškas. Ku
rie atsilankė, tie nesigailėjo.

Buvęs.
4

Pataisymas Paklaidos

i’i

Vanzetti.
protestas 
pitalistus,
žudyti 16 geriausiu darbo 
sės kovotoju. Tad visi I 
viai darbininkai n kurie 
atjaučiate Gastonijos st re 
riams, dalyvaukite 
piknike rugp. 15, Va 
Park, Inkerman, Pa.

minėtame 
Iley View

aiški- 
šaukiama

Pastaruoju laiku yra 
ruošiami mitingai T. U. 
ir tuose mitinguose bus 
narna, del ko yra
T. U. E. L. (’levelando konfe
rencija, kodėl turime mes kuo 
daugiausia pasiųsti delegatu i 
v

pos susirinkimas bus nedėlioj, 
rugp. 11-tą dieną, 9-tą vai. ly
te, 206 S. Main St., Wilkes 
Barre, Pa. Visi būtinai daly
vaukite. Kurie esate dar ne
užsimokėję, užsimokėkite duo
kles ir knygas gausite. Taip
gi mūsų uždavinys gauti dau
giau nauju narių. Kiekvienas 
pasirūpinkime po vieną narį 
gauti šiam susirinkimui. Mes 
kuopą turime auklėti ir kar
tu didinti veikimą. 12 Apski. 
paskelbtos kvotos mes dar nei 
nepradėjom pildyti, tai sar
mata mums, kuomet Plymouth 
jau išpildė savo kvotą. Juk 
pirmiaus yra padarytas tari-

sirodė, kad choras, 
k y to j o ii negali 
ro pirmininkas

neturi 
dainuot, 
pranešė, 
gausią moky

toją ir choras 
Jis kvietė A. L. 
D. S. A. kuopų 
būti chorą subudavoti 
iv galingu.

Draugas Prūseika

mo-

J). L. D. ii I 
narius page

rūpinasi ap

kaip ji romia streikierius ir t.l 
ir kvietė visus prie jos paikiau

Pasibaigus prakalbai, buvo 
renkamos aukos Gastonijos 
streikierių bylos vedimui. Su
rinkta $10.42. Makauskas ir

Antradienio, rugpjūčio 6 
d., 1929, “Laisvėje” tilpo 
straipsnis “Partijos Vieny- 

į be Ir Kova su Dešiniaisiais 
| Nukrypimais.” Antram pa- 
jragrafe pasakyta: “Antra, 
• tai nariu radikalėjimas” tu
ri būti, kaii) originale para

ižyta masių radikalėjimas.

Rugpjūčio 5 d. įvyko T. D. 
A. Gastonijos streikierių gel
bėjimui komiteto susirinkimas. 
Delegatus atsiuntė tik penkios 
draugijos ir kuopos. Kai ku
rie delegatai, kuriems buvo 
pavesta užkviesti kitas drau
gijas į šį komitetą išrinkti de
legatus, pareiškė, kad kaip 
kuriose draugijose juos iško- 
liojo ir iš savo susirinkimų iš-, 
varė. Bet, nepaisant to, nu
tarta dar eiti į tas draugijas, 
kuriose darbininkai nors kiek 
sukalbingesni. Visiems dele
gatams išdalintos blankos pa
rašų rinkimui, kurių b’ 
Nutarta surengti didel 
kierių naudai pikniką 
kviesti gerą kalbėtoją 
išaiškintų visą dalyką.

Į rengiamą pikniką 
vyks 11 d. rugpjūčio 
ford, Conn., ir kurį re 
D. P. XV distriktas, 

r organizuojami 
važiuoti busais.

apie išimtinumo teoriją sa
kinyje “ateiviai darbininkai 
negali vaidinti svarbiausios 
rolės revoliuciniam judėji
me” turi būti, kaip rankraš
tyje, tai yra, svarbios rolės.

F. Abėk.

m i tikietai 
darbininkai 
Draugai, kurie pritariate dar
bininkų judėjimui ir esate pa
sirengę važiuoti busais, tai ma
tykite K. Krasnitską ar J. že
maiti. Taipgi kurie draugai 
turi savo automobilius 
čiam> būti Partijos 
nes

Puslapis Trečias

Numirė Veblen

CASTON ROPSEVICH

GERAI PATAIKOT

Palo Alto, Cal.— Pereitą 
sekmadieni numirė Thor- 
stein Veblen, 72 metų am
žiaus. Jis buvo žymus bur- 
ž u a z i n i s e k o n o m is t a s.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruota* 
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------ SI.18
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Lsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calie Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

savo automobilius, kvie- 
būti Partijos piknike, 

bus didelė programa, kal- 
keli kalbėtojai ir dainuos 
chorai, bus visokiu žaislu.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker

M. K.

PHILADELPHIA, PA.

Street
PA.PHILADELPHIA,

LIETUVIS GRABORIUS

a

I
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MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

kapinių 
už žemą

labai 
iš ki- 
daug 
18 d.

Ši firma, nors samdo tik 
lošia didelę

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž c m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės -įlas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass. •
SOUTH BOSTON, MASS. I

Tel., So. Boston 0304-W. ■

Į dainų dienos pikniką, ku
ris Įvyks 18 d. rugpjūčio, Lin
den Park, Union City, Conn., 
visi vietos lietuviai pasirengę 
važiuoti. Gal todėl žmonės 
taip rengiasi prie šio pikniko, 
kad jis bus nepaprastas, 
daug jaunimo suvažiuos 
tų miestų ir dalyvaus 
chorų. Aš manau, kad

■rugpjūčio Waterbury nesima
tys gatvėse nei vieno lietuvio, 
.visi bus piknike. Juk Union 
I City mums labai arti ir nu- 
Ivažiavimas labai geras. Ten 
bus daugybė pažįstamų iš vi
sos apielinkės.

<■ Siuvėją Streikai

Ant kampo Arch ir 11 gat
vės matyties labai daug poli-' 
cijos ir detektyvu. Išrodo tik- 

Iras karo stovis. Bet karo nė- 
' ra, o yra tik didelis siuvėju 
streikas.

| Pereitą pėtnyčią darbą me
tė Daroff o firmos siuvėjai. Tą 
dieną dar ne visi siuvėjai ap
leido šapą, bet sekančią dieną 
metė beveik visi. Daroff fir
mos savininkai buvo atsikvie- 
tę daugybę šnipų, manydami, 
kad bent tuo galės sulaikyti 

i darbininkus.
Pas II. Daroff dirba virš 1 

tūkstančio žmonių, daugiausia 
italai. Juos dabar organizuo
ja Amalgameitų unija, kuri ir 
veda streiką. Kadangi firma 
yra labai stipri, tai kova gali 
būti sunki.

Pat pirmą dieną, kaip tik 
prasidėjo streikas, tuojaus į- 
vyke- areštų.

Be streiko firmai Daroff, A-' 
malgameitų unija paskelbė i 
streiką J. Siegel overkotų fir- I 
mai.
150 darbininkų 
rolę markete, kaipo openša- 
pinė įstaiga. Išrodo, kad Phi
ladelphijos siuvėjai ne juokais 
išsijudino į kovą už geresnes 
darbo sąlygas.

Dvi savaitės atgal streiki
ninkai apveikė dvi gana stam
bias kompanijas—Navy tone ir 
Progressive. Pirmoje iš jų 
dirba kokia 300 siuvėjų, o an
troje—apie keturi šimtai. Tos 
firmos, po streiko, kuris tęsėsi 
apie dešimts dienų, pasirašė 
sutartį su Amalgameitų unija. 
Darbininkai gavo pakelti al- 

z gas.
šiuo tarpu streikų judėjime 

labiausia dalyvauja jauni ita- 
j lai. Italai tėvai ne tik Phila- 
I delphijoj, bet ir kituose mies
tuose, traukia į adatos indust
riją savo jaunimą. Pas lietu
vius to nesimato, žydai taip- 
pat prisideda prie streikų.

Lietuvių siuvėjų Philadel- 
phijoj yra kokia 300-400, bet 
apie juos nieko nesigirdi.

Adatos Vergas.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Saulu
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

John Naujokas 
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.

i Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikyto jas 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 Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir laiky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

$1,000 Tik Už 60 Genty

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

’atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 

mane, o patarnausiu kuogeriausia.
734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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, 
nolinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kaina parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokiii nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaist žolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedalia* 
■ala nuo 8:80 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA. 
-



Puslapis Ketvirtas r LAISVE Penklad., Rugpjūčio 9, 192.

Max Bedacht

Mobilizuota už Geresnę Partiją! CLEVELANDO ŽINIOS
Prieškarine demonstracija, 
bedarbė didėja, pavykęs 
spaudos piknikas ir mūsų 
Lyros naktinis išvažiavimas. 
Rugpjūčio 1 d. miesto aikš- 

MesTakė- buvo suruošta prieškarinė 
“Priimta! Likviduokime demonstracija Nežiūrint mie- 

priešingą frakciją. Aišku, ,s‘°. apsaugos direktoriaus pa- 
negalime likviduoti savo- . . . . .nT , i 'mitingo, vis gi jam įvykus, po-Tas susilpnintų mus ko- r •• . • n- \. v n , . • bcija nedrįso pulti bei ardytipries frakcionalizmą anoj -•

Tuo būdu, patsai pri-1 -žmonių susirinko virš 2,000 
ir jie klausėsi komunistų kal
bėtojų ištisas 5-kias valandas, 

j nuo 5 iki 10 vai. vakaro.
Gilią ir reikšmingą kalbą 

pasakė drg. Max Bedacht ir 
visa eilė kitų kalbėtojų.

Klausiusieji patyrė, kas pa
sipelnė iš pereitojo pasaulinio 
karo ir kas rengiasi pasipelny
ti surengus naują puolimą ant 
vienintelės darbininkų respub
likos Sovietų Rusijos; kartu 
kas nukenčia ir gyvastis pra
randa. Pelno iš karo ir krau
jo upelių kapitalistų kl&sė, 
pralaimi ir nukenčia darbinin
kų klasė. Taigi, jei kada val
dančioji klasė puls (jau aiš
kiai prie to rengiasi) Sovie
tų Rusiją, 1 
nelieka nieko kito, kaip imti 
ginklą (kada jį duoda) į ran
ką ir paskelbti karą priešui, 
kuris randasi namie. Iš karo 
išvystyti civilį karą, nušluoti 
šią sistemą nuo paviršiaus že
mės, jos vieton įsteigti darbi
ninkų ir farmcriii valdžią, ko
kią šiandien turi Sovietų Ru
sijos žmonės.

ATr . J v ' Darbininkuose Aišku, Kominternas žodžių diuimas didgJaj ir jic yra 
nezalatina. Frakciniai sugedu-j naujai skerdynci. 
si logika perstato Partijai, būk ’ 
prisipažinti Kominterno kalti-' •_
nimams kaltu, tai reiškią pasi-l 
daryti prisipažinėjui netinka
mu būti Partijos vadovybėj ar 
ba net pačioj mūsų Partijoj 
Bet Komunistų Internacionalas ; mai 
atlieka tik savo pareigas, kuo- [ paklausimą.
met jis nurodo, kad tam tikras! dirbtuvė, kuri randasi prie St. 
nusistatymas yra 
kad tam tikra

(NUO RED.—šis drg. Bedachto dešinumo pavoju, mes negalime 
buvo ?ara-y Čreit po kovoti prieš jį "savo frakcijos to, kai jis sugrjžo iš Maskvos, po ''y* i* Jt j

paskelbimui Kominterno Atsiliepimo, , eilėse, 
tačiaus, jis savo svarbumo ir dabar i T’' 
nėra praradęs.) 1

(Pabaiga)
UI 1

Komunistų Internacionalo pa
reiškimas del mūsų Partijos 
problemų yra tolygus rezoliuci
joms šeštojo Pasaulinio Kon
greso. Šitose rezoliucijose da
bartinė pasaulio situacija yra 
charakterizuojama kaipo naujas 
periodas pokarinio kapitalizmo,; 
jo trečiasis periodas, šitam pe-' 
riode kapitalizmo gamybos pa
jėgos, gurios tapo atsteigtos ir 
sustiprintos dalina stabilizacija 
buvusių periodų, pasiekė savo 
plėtotės stadiją, kurioje vien va
lingai aštrėjanti priešgyniavi
mai sutveria naują krizį kapi
talistinei tvarkai ir naikina jį 
ir jo laikiną patvarumą. Esama
sis krizis pasireiškia formoje ( 
ūmaus karo pavojaus ir taipo [ 
pat jis reiškiasi augime revoliu- g-į^a, apsireiškusi 
cijos subjektyvių pajėgų, radi- priešinimuose 
kalizacijoj darbininkų klasės, kovoti prieš 
Priėmimas šitos pamatinės įr likvidavimą frakcijų, pasiro- 
Kominterno analizo išvados ap-' 
dėjo mūsų Partiją ir jos vado
vybę pareiga kovoti prieš re- 
formizmą, analizuoti Amerikos 
imperializmą, rasti formas, ku
riomis pasaulinio kapitalizmo 
krizis plečiasi Amerikoje ir su
rasti, kokias priemones ii* ko
kius obalsius mūsų Amerikos ti. 
partija turėtų naudot sumobili- 
zavimui J. V. darbininkų, kaipo 
dalies kovos pasaulio proletaria- 
to.

Komunistų Internacionalas 
kaltina, kad mūsų Centro Ko
mitetas neatliko savo pareigos 
šitam klausime. Ar šis kritika-1 Į 
vimas yra teisingas?

Pasvarstymas tik vienos I 
problemos, suteiks mums tei-! 
giamą atsakymą į šį klausimą ■ 
—Pietų industrializacija. Mes 
perdaug pabrėždavom besitę
siantį augimą Amerikos impe
rializmo. Tas nebuvo priešin
ga Kominternui ir jo analizui. 
Bet mūsų pirmiausia pareiga 
yra analizuoti,, kaip priešingo
sios pajėgos auga vienlaikiniai 
ir paraleliniai su produktyvė- 
njis Amerikos kapitalizmo pa- į 
jėgomis. Ar mes tatai darėme? ! 
Ne!

Mes turime, pav., įrodymą, 
kad Pietų industrializacija kei
čia dešimts ir šimtus tūkstančių 
buvusių klasiniai išsigimusių i 
“baltųjų šiukšlių,” beveik vie
na naktimi, į industrinius pro-

Kominternas sakė: “Likvi-1 
duokite frakcijas.” 1— -----
me:

I savo 
mes 
sios. 
voje 
grupėj7, 
ėmimas Kominterno reikalavi-1 
mo likviduoti frakcijas, reika
lauja, kad\ mes nelikviduotum 
savo frakcijos.”

Į Tuo būdu, sugedimas mūs pa
čių logikos, vestos per šešerius 
metus frakcijinėje kovoj, pri
vedė mus prie sistematiško at
metimo kiekvieno svarbaus K. 
I. nutarimo. Ar mes galime 
tikėtis pasiliuosuoti nuo šito su
gedimo, jei mes, visų pirmiau
siai, nepripažinsime jojo buvi
mo ir pripažinimo K. I. kriti
kos teisinga?

į Ta pati sugedusi frakcinė lo- 
i mūsų pasi- 
reikalavimams 

dešinumo pavojų

irios dirba geriau, naudojasi 
proga sumažinimui algų. Te
nai darbininkas turi greičiau 
suktis prie mašinos ir daugiau 
produktų padaryti. Ir kada 
jis tą padaro, muša algą jam 
už tai. Daugelyj vietų dar
bininkas, sulyginus su pora 
metų atgal, šiandien padaro 
viena puse daugiau darbo, o 
alga visu trečdaliu mažesnė.

Clevelande šiais metais į- 
vyksta daugiau pasipriešini
mų — streikų, negu pastarųjų 
5-kių metų laike. Kodėl taip 
yra? Aiškus atsakymas, kad 
darbininkas nebegali išgyven
ti už tą algą, kurią jis gauna. 
Pragyvenimas veik ant neku
riu gyvenimo dalykų prašoko 
kainomis 1919-1920 metų lai
ką. Viskas brangsta, gi už
darbis menkėja, ir tas numato
ma, kad neužtikrintas.

Taip dalykams esant, šian
dien viešojoj miesto aikštėje 
(Public Square) minios susi
renka komunistų kalbų klau
sytis. Dirbtuvėse arba iš dar- j 
bo vykstant namo, <’ 
kai jau kalba-diskusuoja, kaip 
iš tos* blogos padėties, išeiti.

dė su kiekvienu Kominterno 
pareikalavimu ir kritika. Ji 
pasireiškia netgi dabar kai ku
rių draugų bandyme nepripa
žinti K. L tarimų teisingais, 
kurie dar ir dabar bando pro- 
pagandizuoti Partiją prieš for
mą ir kalbą, kuria jie pagamin-

Jaunuoliai lyriečiai lošė 
“Indoor Baseball.” Merginos 
sukirto vaikinus 33 prieš 31. 
Tai garbė drg. P. 
suorganizavimą tų 
kartu lošėjų.

Girdėjau, kad
pondentai parašys 
apie šį pikniką—mūsų spau
dos išvažiavima.

4 d. rugp. Neuras ūkėje į- 
vyko “Laisvės” ir “Vilnies” 
piknikas. Nežiūrint, kad vie
ta tolima ir neparanki priva
žiavimui, ir iš vakarykščio lie

ptus lijo, visgi buvo vienas 
skaitlingiausių piknikų.

Abiem dienraščiam bus apie 
po pusantros šimtinės pelno. 

įKas del “Vilnies,” tai drg. Ja- 
Įkas apie'tiek pat Šerais ir au
komis išsivežė—12 naujų šėri- 
ninkų gavo. (

Drąsiai galima sakyti, šitas 
gražus, skaitlingas mūsų dien
raščių piknikas, mūsų spaudai 

[sukėlė apie $500. Kas sakė, 
kad celevelandiečiai nesirūpi
na palaikymu savo spaudos? 
Detroitiečiai smarkiai šoko, 
kad niekas su jais nesulygs. 
Bet pasirodo, kad šitos dvi ne
mažos lietuvių darbininkų ko
lonijos gretimai varosi visame 
kame.

žodis apie pikniko daly
vius. Jokiame kitame išvažia
vime nesimatė tiek pasitenki
nimo ir užsiganėdinimo, kaip 
šitame spaudos piknike.

Programa buvo gera. Drau
gai P. Dauderis (chicagietis) 

į ir A. Gailiūnas (vietinis) su-1 
...... - y ) 3 dainas solo ir 3 

duetus. Publikai labai patiko 
abiejų dainos. Gi drg. J. K. . 
Šarkiūnas pasakė gerą, įspū-j 
dingą prakalbą apie darbinin
kišką spaudą ir jos svarbą 
d ar b i n i n k ų j u d ė j i m e.

darbiniu-1 dainavo po

tada darbininkams I Daugelis stato klausimą, ko-
kada šiandien 

dalykų padarome, 
begaliname algos ?j 

mažai beuždirbame ir ' 
bedirbame, o kainos 

kuriais reikia

Žiburiui už 
žaismių ir

kiti korės-
plačiau

Lyros naktinis 
vyks su bato j, 10 
visiems 
Heck” 
darže). 
vai. f>o
vai. nedėlio

Būkime visi mūsų jaunuo
lius paremti.

Šioks Toks.

žinomoj 
farm o j 
Pradžia 
pietų;

ryte.

piknikas į- 
d. rugpjūčio, 
vietoj “By 
(Policmano 

pikniko 4-tą

neužsiganė- 
prie-

mieste bedarbė ple- 
greitumu. 

pradėjo 
Užsaky-

Mūsų 
čiasi pasibaisėtinu 

’Daugelis išdirbysčių 
Į atleisti darbininkus. 
___ i sumažėjo—atsakymas į 

Foth ir Burtt

klaidingas, I Clair ir E. 128th St., atleido 
taktika buvo *80 nuošimčių darbininkų, pa- 

smulkios buržuazijos politikie- likdama 
rių taktika. Priimti šitokią
kritiką, reiškia pripažinti šitas daugelį atleidžia, bet už savai-

20 nuošimčių darbe. 
Fisher Body Co. čia jau

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

NĖR
DAUGIAU
R A U M A T 1 Z M O
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

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

klaidas tikslu, idant atsteigus 
mūsų komunistinę kokybę. At
mesti šią kritiką, reiškia paver
sti šitą klaidingą nusistatymą, 
taktika ir veikimą i sistema ir 
parodyti, jog tas viskas nebuvo 

‘nukrypimais nuo teisingos li- 
j nijos, bet patys savaime buvo 

’■linija. Ir šitokis kritikos at- 
1 metimas, šitokis laikymasis ne- 
i teisingos linijos, tokį asmenį 
pakeistų iš komunisto į smul
kiai buržuazinį oportunistą, 
____ i buržuazinį politikie
rių ir supuvusį diplomatą.

tės kitos laukiama “general 
lay off.” Taip visa eilė dides
nių ir mažesnių įmonių maži
na darbininkų skaičių. Darbą 
labai sunku gauti, ypač pras
tam darbininkui ir virš 40 me
tų amžiaus sulaukusiam. O 
jau virš 50 metų nėra jokios 
vilties gauti darbą.

Kitos išdirbystės, t. y., ku-

del taip yra, 
daugiau 
mažiau 
Kuomet 
mažiau 
ant produktų, 
gyvastį palaikyti, kyla-brangs- 
ta? Taip, bolševikai-komunis
tai turi daug tiesos. Čia yra į 
labai “rotten,” kad turtin- j 
ginusioje 
binink as 
čio liga 
rytojaus

Kada 
pradeda 
krūtinių, 
yra ant 
kantraus 
gia išsisemti.

Pavyz., duosiu iš tų masinių 
susirinkimų, kuriuos Komuni
stų Partija laiko viešojoj aikš
tėj subatvakariais ir nedėldie-! 
niais. Po tokių prakalbų atsi
šaukus komunistinei agitacijai 
ir organizavimui neorganizuo
tų, sudedama desėtkhi dole
rių, centais, nikeliais ir dešim
tukais. Aišku, kad darbinin
kai pradeda ant galo perma
tyti, jog vienatinė organizato
rė ir jų vadovė yra Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija. 
Už tai kiek išgali, jie ir remia 
savo vienintelę partiją.

Darbietis.

DARBININKAI STOKITE

KUN. M. X. MOCKUS Į AUGŠČ1AUSI4 PRIEGLAUDA
J

turi skursti ir rūpės-1 
sirgti del būsiančios i 
dienos.
tokie
veržtis
aišku,
tiek blogos, 
vergo kantrybė bai-

nusiskundimai
iš darbininkų 
kad sąlygos 

kad ir

Pagarsėjęs laisvamintis kal
bėtojas, pabaigoje rugsėjo mė-į 
nėšio, pradės keliauti su pra-Į 

' kalbomis per sekančias valsti- i
: Mass., N. Y., N. J., Md., | 

Pa., Ohio, Mich., Ind., Ill. ir
Iš minėtų valstijų lietu- 

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

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

Mass.

I jas:

Wis. 
vių

WEST LYNN, MASS

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašei p-os kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UžeMe SAV 
(JULY), 1929

letarus. Ir šis persikeitimas 
(transformacija) pasireiškia 
labiausiai intensyvio i 
jimo sąlygose, prie 
išradimų, kokius mokslas tik 
galėjo išrasti. Tuo būdu Pietų 
industrializacija pagamino pati 
sau revoliucinį priešnuodį, ele
mentą, kuris greit aštrina kla
sių kovą, kertančią Amerikos1 buržuazinis 
kapitalizmą, šis turėjo būti |Draugai Lovestonas (kaip žino- 
sprendžiamuoju ' klausimu by ma, šis straipsnis buvo rašytas, 
komunistinio analizo, pagrįsto kuomet Lovestonas 
šeštojo Pasaulinio Kongreso re- neišmestas ir todėl jis či 
zoliucijomis. Bet mūsų analize; namas 
šis sprendžiamasis

Oil Cl O AlCl Į |

išnaudo-l Pirmoji Partijos nario parei-1 
naujausių ga, ir ypačiai Partijos lyderio

pareiga, yra objektingumas. 
Tas, kuris negali pasiduoti Par
tijai ir jos reikalavimams, jos i 
interesams, josios nusistatymui, 
nėra komunistas, bet smulkiai 

individualistas.

WEST LYNN, MASS.

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

Nedėlioj, Rugpjūčio (August) 11,1929

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

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

dar buvo 
a vadi- 

“draugu.”—Red.) ir
sprendžiamasis faktorius Gitlowas persiėmę tokiu neko-1 

buvo ne šis klausimas, ale pati I munistiniu nusistatymu. Jie sa- 
Tuo vo

būdu Kominterno kritika yra augščiau visos mūs 
klaidos šal- Partijos; jiedu stato 
buržuazinis meninę- nepriklausomybę

Pietų industrializacija.

buvo patei- 
mūs del tę-

teisinga. Ir mūsų 
tiniuF aišku, buvo 
oportunizmas.

Ar Kominternas 
sintas už smerkimą
simo beprincipinio frakcionaliz- 
mo„ ir ar sąmoningas sunaikini
mas šito frakcionalizmo yra bū
tina sąlyga pri rengimui Parti
jos josios

asmeninę nuomonę stato 
pasaulinės 

savo as- 
virš 

revoliucines nepriklausomybės 
i ir Komunistų Internacionalo 
vienybės. Tokia taktika yra 
tiesioginiai ir griežtai priešin
goj opozicijoj,Komunistų Inter
nacionalui. Jinai turi būti at
mesta, o kad ne, tai Kominter-

rimtiem uždaviniam i nas turi atmesti tuos draugus, ’ 
šitam periode? Aišku, kad taip, kurie bando josios prisilaikyti 
Frakciniai supratimai praeityje ir & pritaikyti. Ir mūsų visa ■ 
buvo sienomis tarpe Kominter-Į Partija privalo, ir tai padarys, 
no sprendimų ir jų pritaikymų/! pagelbėti Komunistų Internacio-j 
Kominternas sakė: “Kovokitjnalui atmesti ją. į
prieš dešinumą.” Mes sakėme:!
“Priimame tąjį nutarimą kovo
ti prieš dešinumą.” Bet mes 
sakėme, kad dešinysis nukrypi* 
mąs yra anoj frakcijoj. Kova 
prieš dešinumo • pavojų mūsų 
pačių frakcijos eilėse buvo kiek 
galima vengiama, nes tas tik 
susilpnintų “mus” kovoti prieš 
dešinumo pavojų anoj frakci
joj. Tuo būdu mes laikėmės, 
praktikoj, to nusistatymo, jog, 
idant sėkmingai kautis prieš

Priėmimas * ir besąlyginis! 
įvykdinimas gyveni man Komu
nistų Internacionalo sprendimo 
reiškia galą buržuaziniam opor
tunizmui, buržuazinei politikai, 
supuvusiai diplomatijai.

Kiekvienas lašas mūsų ener
gijos ir lojalumo privalo būti 
atiduotas mūsų pasaulinei Par
tijai ir josios Amerikinei sekci
jai.

Už vienybę ir prieš visokius j 
skaldytojus! 1

M. BOLYS, Mokytojas W. Lynn Lietuviu 
Choro ir So. Bostono Laisvės Choro

Paul Lebel Grove
390 ANDOVER ST., DANVERS, MASS.

Prasidės 9-tą valandą „ryte"
ir tęsis iki vėlumai vakaro

IJ ---------- - ------------_____ .j
Laike šio pikniko bus labai daug- įvai- S 

rūmų, šis piknikas tai naujanybė del lie- | 
tuvių ne tik vietinių, bet ir pašalinių. Pro- | 
gramoje dalyvaus W. Lynno Lietuvių Cho- jį 
ras po vadovyste drg. M. Bolio iš So. Bos- | 
tono. Bus dideles prakalbos, ir bus viso- j 
kių kitokių pamarginimų, del jaunų ir se- J 
nų; del vaikinų ir merginų. 1

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

s®

Bušai išeis nuo Lietuvių Svetainės 11-tą j 
vai. ryte. Muzika laike šio pikniko bus J 
parinktinė—labai gera. Į

Komitetas šio pikniko kviečia kiekvieną j 
lietuvį ar lietuvę į šį 10 metų sukaktuvių J 
pikniką ir prašome savo draugus bei pa- g 
žįstam u s atsivesti.

| KELRODIS. Važiuokite Newburyport Turnpike iki West Peabody Rail Road Crossing. | 
| Nuo gelžkelio antras kelias po kairei—Andover St. čia bus iškabintas ženklas. Dabar g 
Į už vienos mylios ir piknikas. Iš Lowellio reikia važiuoti per Lawrence ir imti “bul- j 
1 vardą” i Middleton. čia nuo skvero po tiesiai bits Andover St. Pakelyj prie pat ga- S 
B žolino stoties matysite išstatyta ženklą. ’ 1|T .................  ' i.........   I

0
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Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS I LIETUVA
50

100
200
300
400

Litų

Litu

Litu<u-

uz

uz
uz
uz
uz

5.50 500 Litų

10.75
21.00
31.25

1000 Litų

600
700 Litų

Litų 
Litų

už 103.00

800
900

u z 

už 
už 
už
* 
už

51.75

62.00

82.50

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

Norėdami

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.
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VIENA SAVAITE ATOSTOGŲ$

labai

SKAITYKIT IR
(Tolinus bus)

J. Strižauskas

PATERSON, N. J.

L
li kaukių, kurias naudodavo i si mokinei amas porą sykių pa- . 
-asiškiai religinių apeigų lai-fsirodė ir tik tuomet, kuomet.

reikėjo pagelbos, o ta pagel-

viskas

O

c

o

o

o

o

o

Tel O

151teikia PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

suvirs laiko praleisti nuvažia- ™an. 1Pa^a^ sekėsi jų išsinešti. P§« o

.9.

anglių o

St. or At*./

Šute.O

Jersey Qty ir Apielinkė

WORCESTER, MASS

WATERBURY, CONN.
Is

5

PLATINKIT “LAISVI

ati 
me

i 
t
•: 
iI

šelpę, 
gerin-

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

K*tnp«.e Clermont Avenue 
TELEPHONE! JENIFER «7M

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPRONE 
GREENPOINT 14)1

.0

kainos.
sekančiu adresu:

ir malkas,

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

KimballBldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

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

EVERETT, MASS, 
šeimynų namas, 17 kambarių,

iškasenų, fa
ir kitų, per- 
augmenų ir 
• 11 a • !

ir <

Galima pirkti 
J ūsų seną 

išmokes- 
įgyt tur- 
Matykite

PARDUODAM LAIVAKORTES I 
IR SIUNČIAM; PINIGUS

I visas Lilis
Parūpinam mortgičius namams ir .

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

Siųsdami pinigu* au tavo adresu, užrašykite:

A5, žemiau paairafię*, r.iunčiu juma VIENĄ DOLERI, už kur) malonėkit man 
priaiųati URBAN'S COLI) POWDERS ir URBOLA, au vlaaia nurodymai!, 
kaip vartoti.
Vardaa ----------------------------------- -—_------------—-------- ---- ----------------_—_______

No. --------

Uieataa

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

l|lE|IIDItlE|UDHlElllDlltūltlEIIICIIICIII

lermą ir sakė, kad dabar

$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- 
budhvosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki į$2950 ant mėnesi-

644 Drigg.i Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa-

( tyrimas ne būtinai reikalingas; 
>- ' gera vieta gyvenimui daryti, ne- 

i reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Į Naujai 
vidaus.

Parduodam anglis _ 
norite gyventi pristatėm į namus ne toliau kaip 

12 mylių nuo Bostono.

vimui. Nestebėtina todėl, kad .Nežinia, ar tai nuo sudėtų rin- 
New’ Yorko darbininkai visuo-i

V

Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 

visai I Mass, valstijoj.
Mes visuomet turim gerų pirki- 

> nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Įmokėti nemažiau Meldžiam kreiptis pas mus ir per- 

išmokėsite sitikrinti.

1 
a

f

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

e >

HMMi

“* (Tąsa)
New York© Mieste

Apsipratus gyventi mieste, 
per kurį skersai galima per
važiuoti į valandą laiko, New 
Yorkas išrodo koks tai paslap
tingas, akmeninis sūkurys, ku
rio galo nei krašto nematyti, 
ant vietos pasilikti taipgi ne
galima, neramu, ypač atsiti
kime, jei tam tikros vietos, 
kurią vadiname namais, dar 
nėra. Visur, lyg skruzdės di
džiajame skruzdėlyne, pulkai 
žmonių viens pro kitą spau
džiasi, bėga, skubina, išrodo, 

v kad čia kas tokio nepaprasto 
įvyko.’ Labiausiai tai pastebi
ma požeminių traukinių stoty
se. žmogus, nežinantis vie
tos nei kelio, kuriuomi ją pa
siekti, jaučiasi lyg vsiems už 
kojų bekliūvąs kelmas; bent 
man taip jautėsi išsykio, daug 
dalyki) pravėpsojau, kuone vi
sur pasivėlinau, nors namie 
savieji už greitą vaikščiojimą 
pašiepdavo sakydami, kad 
vaikščioti nemoku- Namai 
mūriniai, dideli, ant kelių 
augštų, užtai iškarto atrodo, 
kad visas miestas vienos dirb
tuvės, tik geriau įsižiūrėjus, 
kada pamačiau pro langus lo
vas ir kitokius rakandus bei 
moteris 
rinau, 
namai, 
mažoki

Puslapis Penktas

;vikrūs, judesiais panašesni į 
[graikščiuosius ispanus bei ita- 
ilus, negu į mus. Nepajėgiau 
suprasti, kodėl taip yra? Juki 
ten irgi įvairių tautų mišinys,1 
gal būt tai pasėka nuolatinio i 

skubotumo ?
Gal dėlto, kad taip ilgai va 

žinėt’ reikia, savaite buvo la 
bai trumpa; spėjome pamaty
ti vos dalį to, kiek norėjome 

'ir tai tik pasigauti bendrąjį 
vaizdą*. Aplankėme garsųjį 
Wall Streetą, Woolworth na-1 
mą, Pietinę Prieplauką, Lais- i 
vės Stovylą, Central Parką,.! 
Coney Island, aquariuma, dai- j 
lės ir gamtinės istorijos muzė- 
jus ir keletą kitų mažiau žy
mių vietų ir įstaigų. Labai 
žingeidu smulkmeningiau pa- 
sidairyt gamtinės ist. muzėjuj. 
čia, su pagelba 
pybos, braižybos 
statoma gyvijos, 
naugių praeitis 
Tarp kitų senovės 
veik visų tautų ir amžių rin
kiniuose, randasi apsčiai viso
kių dievų ir juos atvaizduojan
čių 
dvasiškiai religinių apeigų lai
ke; nekurtos iš jų taip žvėriš-

su kūdikiais, persitik- 
kad čia gyvenamieji 

Kambariai, matyti, 
ir, veikiausiai, nepo- 

daug turima, nes labai prikim
šti rakandais; kiemas labai re
tai kur tematyt, skalbinius į 
džiovina ir užklodus vėdina 
ant atsarginių laiptų. Gaila, 
neteko užeiti vidun ir pamaty
ti, kas per patogumai. Tiesa, 
pakraščiuose, naujose miesto 
ir priemiesčių dalyse, yra dai
lių ir gerai įrengtų namukų, 
tačiaus, gražumo žvilgsniu 
daug trūksta, kad prilygti ma
žesnių miestų namams; viskas 
daug paprasčiau, visur ekono
mija pirmoje vietoje. Bet 
gražumo būtų gana, visa bė- , 
da tame, kad gyvenant tokia
me priemiestyje, o dirbant 
New Yorke, reiktų valandą

’žingsnius sugrįžo ir, kuomet 
'jinai radosi arčiausia kelio, į- 
'tikinančiai tarė: “Gražuole, 
'paklydai. Skaisčią mergelę 
turėčiau į saugesnį kelią paly
dėt.” Maniau, toji pasišiauš, 
kaip katytė, ir ims drąsuolį

• barti už įžeidimą, Klydau, 
i mergaitė ramiai ir švelniai at
sakė. “Dėkinga jums esu. Aš 

; pasitikiu savo spėkomis.” Ga
ivus tokį atsakymą, neliko kas

' daryti, metė man įtariamą ii-1 
!gą žvilgsnį ir pamaži nuėjo! . . 
sau. Neabejoju, kad nevykus11 
užmegst.i pažintį su švelnia 
mergaite, mane, kaipo senes
nę, laikė nesisekime priežas
timi.

Kliubą valdo, negu buvusioji, 
kuri išimtinai susidėjo iš so
cialistų ir tautininkų, taipgi ir 
Kliubas randasi ant vietos, nie
kas jį į Maskvą lįenuvilko, 
kaip tie ponai pirmiau rėkavo.

Dainų Diena
Conn, valstijos visi chorai 

rengia dainų dieną, kuri įvyks 
18 d. rugpjūčio, Linden parke, 
Union City. Šiame piknike

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Aido Choro Koresp. J. Ki- 
žiui, Worcester, Mas. — Apie 
Aido Choro pikniką tilpo ko
respondencija “L.” No. 184, 
todėl pakartojimų netalpina
me.

Tam Pačiam, Paterson, N.
bus gerai išsilavinęs Aido Cho-!J-—Apie vaikučio nuskandini- 

įmą ir kunigo pamokslą pada
lėme spaudon anksčiau gautą. 
'________ kad negalime su-,
i naudoti.

Worcester, Mass., ir
___ mūsų valstijas chorai.

j Viso turėsime net šešius cho-1 Atleiskite, 
rus. Svečių turėsime 
daug iš kitų miestų ir net vai- | 
stijų, todėl visi prisirengkite j 
prie šio pikiliko ir jame daly- ’ 
vau kite.

Pabaigoj liepos mėnesio 
darė savo raštinę baigęs 
dicinos mokslą daktaras J.X.Y. 
Yonikis. Dabar dar nieko ne
galima pasakyti apie jį, kaipo 

dabartis. ’profesionalą, nes tik vėliaus 
liekanų, j pasirodys jo gabumai.

Draugijiniam, y pati n gai 
darbininkų, judėjimui jis nie
ko ypatingo nežada. Nes be-

__
I iniDCTIC 332 WEST BROADWAY 

I. J. IWOllO So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main
Bell

Tel.i Grcenpoint 9682

K. M. S

9669
Oregon 5136

kos ir šlykščios, kad šiurpulys ba j’am buvo reikalinga per vi 
sukrato pamisimus, kiek turė
davo nukentėti iš baimės tam
sūs žmonės, 
aukodavo dvasiškiams ne tik 
turtą, bet ir savo kūdikius.
Taip, baisu ir kvaila išrodo, 
bet kuo geresni šiandieniniai 
dievai ir jų dvasiškiai, pav. 
krikščionių, kurie skelbia, kad 
jų dievas be atodairos tveria'

są laiką. Jis biednų tėvų, o 
čia, pradėjus lankyti kolegija, 

Ne iš gero jie ,iau mylimąją susirado ir 
taipgi tokią vargšę, kaip ir jis, 

! kuriai reikėjo paramos.
Iš sykio vietos progresyviai 

lietuviai buvo pasiryžę šelpti 
ir šelpė ne tik pavieniai, bet ir 
draugijos. Buvo sutvertas net 

ju ujvvao mc uvcncJtam tikras ratelis jo šelpimui,
ir tveria šleivus bei protiniai! nes tėvai biedni ir skaitėsi pir- 
silpnus ir žiaurius žmones, i meiviai. Tęvas savo laikais 
kad tie pridarytų visokių į priklausė prie socialistų, o nio- 
kvailybių, už kurias paskui ji-; tina—prie Darbininkių Susi- 
sai galėtų juos kankinti? Kvai-1 vienijimo kuopos^ tai ir visi 
lesnės kaukės ir būti negali,’;norėjo nors vieną iš savo tarpo 
vienok josios pagelba dar ir j turėti augščiau pakilusį, kuris 
šiandien, dvidešimtame šimt- j paskui darbininkams patar- 
metyje, kurio civilizacija taip i nautų kovose ir sveikatos rei- 
didžiuojamės, didesnė dalis j kalais. Bet pasirodžius, kad 
„pasaulio gyventojų palaikomi: jis nelinksta prie darbininkų 
dvasinėje ir ekonominėje ver- ir dar sužinojus, kad jau turi 
gijoje. < 
žiniški žinijos turtai.

į kinių, oras labai tvankus, prie 
to, nuo įtempto akių ir proto 
veikimo net galva apsvaigus, 
rodos, dviguba pasidaro, todėl 
negalima vienu atveju ilgai 
būti, vis tik verta pamatyti. 
Mano draugė, būdama studijų 
mylėtoja, labai buvo patenkin
ta, kad ir trumpute peržvalga 
ir išeinant pareiškė, nesupran
tanti, kaip gali žmonės, ypač 
šiek tiek prasilavinusieji, ne
matyti evoliucijos mokslo tik
rumo. Diskusuodamos priėjo
me prie išvados, kad diplomo 
gavimas ne visada reiškia pla
tų žinojimą. Be to, yra daug 
tokių, kurie žinojimą turi, vie
nok juomi nesidalina su darbo 
žmonių masėmis, bet parduoda 
sykiu su savo sąžine turčių 
klasei, kad toji paslėptų nuo 
darbininkų akių. Mat, kuo 
tamsesni darbininkai, tuo leng
viau jie duodasi išnaudojimui, 
todėl turčiai naudingąsias ži
nijos sritis, kiek galėdami, sle
pia, o kenksmingąsias, kaip re - 

iligiją, patriotizmą, buržuazinį 
! sportą ir kitus, garsina. Tik 
kuomet darbininkai valdys pa
saulį, visi naudosis mokslu ir 
jo pagelba tvers naujus ir 

'naudingus dalykus ateičiai.

Pavargus m u zė juose, lyg ty
čia ten pat randasi didelis ir 

. . . gražus Central Parkas. Vie-
Norėdami tinkamai apsirengti, ;Įa Rainuota, tankiai matyti 

žinokite kad akmeninės skalos; randasi
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ i miško, rezervuarai, ežerukai, 

istovylos ir siek tiek laukimų 
90 Millbury Street i gyvulių ir paukščių. Gana į- 

w » mi • domiai įrengtas Shakespearo
Worcester, Mass. darželis,“ ten visokių, daugiau-

yra gražių,papuošalų vyrams,' 
moterims ir vaikams—viršuti- į 
nių ir apatinių, įvairaus pAsi- • 
rinkimo; puikiausių šilkinių,:d^puolkč''ti-ūk^ta‘"tik “šimtą- 
vilnonių ir lininių drabužių čia- 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

met pirmutiniai kovose už 
trumpesnes darbo valandas; 
sulyg jų išeik vojamo laiko, 
kol pasiekia namus arba prie
miestį, kad atsikvėpti tyru 
oru, turėtų trumpiau dirbti.

žmonės atrodo simpatingi ir

Dviejų Draugijų

PIKNIKAS
Rengia Bendrai švento Jurgio ir 

Laisves Draugijos
NEDĖLIOJĘ

11 d. Rugpjūčio (Aug., 1929
WASHINGTON GROVE PARK 

ICORTLAND, 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* 
saico karą; iš Jersey City imkite 
Hudson karą iki transfer station ir 
persimainykite ant Passaic karo, ku
ris tlaveža iki parko.

(187-189) i

Du Geriausi Pirkiniai, kokių I Ūkiams, 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE 
12 šeimynų medinis namas, 1 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendu atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,00^. [ ......
kaip $2,000, . likusius 
pandomis. Dabar būna 
pertaisoma. Jei i . 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite: būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, 'tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei ( 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus i 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at- ' 
važiuokite apžiūrėti persitikrini 
mui. Kitos panašios progos ne 
rasite niekur. I

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

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

Tarkite* au mumis de]
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

iWdllHIlI^IM iiiiaiiioiusiuQi

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Ilrliail/ę (Miltelius nuo žalčio) jokią ialčią ne-UJKMUYVUUb bijo< Už 75c už baksą apsiginklMok 

nuo savo amžino priešo!
IlrllD I *?Y centa* skrynutę) yra tai kanuolS prie!
UI DU lidA AdLo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
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Čionai sukrauta mil- J mylimąją, kuriai irgi 
Deja, paramą, tuojaus paliovė šel- 

. Vienok, tas Yonikį neat
šaldė nuo mylimosios ir nuo 
pašelpos jieškojimo. Jis pasi
ryžo tapti “garbingu ir turtin
gu vyru,” kaip jis pats yra iš
sireiškęs. Girdi, kaip aš už
baigsiu mokslą, tai nedirbsiu 
po šelioliką valandų į dieną ir 
mano moteris nenešios 
nuo gelžkelio bėgių.

Progresyviai paliovė 
tai jis tuomet pradėjo 
tis prie katalikų, sakydamas, 
kad visiems mokslas reikalin- į 
gas. Paskutinėse dienose jau 
visai persivertė, atliko išpa
žintį ir šliūbą paėmė pas kuni
gą Petraitį.

Nors tas jo puolimas prie 
kunigų kojų buvo pašelpos I 
tikslu, bet vis gi jis tuomi 
pats save sukompromitavo 
progresyvių akyse. Sykį net 
prakalbą sakė katalikams. Pa
sakojo, kad pasaulyje esą rei
kalingi žmonės, tai kunigas, 
daktaras ir advokatas. Nors 
jau ir tada kai kurie parafSi- 
jonai iš jo tokio pasakymo nu
sijuokė ir tarpe savęs kalbėjo
si, kad čia advokatas visai ne 
vietoj, nes prie kunigo ir dak
taro arčiau stovi graborius, o į 
ne advokatas.

Kaip ten nebūtų, bet už jo 
pasiryžimą atsiekti savo tikslą 
reikia pagerbti ir palinkėti ge
rų pasekmių, nes gal nepasi
darys nors darbininkų priešu.

L. P. P. Kliubo Susirinkimo 
Rugpjūčio 2 d. įvyko L. P. 

P. Kliubo susirinkimas. Narių 
šiai Europoj žinomų, krūmų ir. j atsilankė nedaug. Priežastis 

! žolynų, ten upelis su primity-j neatsilankymo nežinoma, vei- 
įviais pagalių tilteliais ir van- kiaušiai pabijojo karščio. Prie 

• Kliubo prisirašė 8 nauji nariai, 
mečių ąžuolų ir lakštutės. Man Iš sekretoriaus raporto patir
tai visų gelių bendras vardas ta, kad Kliubas paaugo $2,200 
gražuolės ir dėlto aš lėtai slin- ir turi daugiau pinigų, 
kau takeliais, bet mano drau- skolų ant $600. 
guže gyvai, lyg drugelis, skra
jojo nuo vieno žolyno prie ki
to, minėdama įvairius vardus, 
jieškojo Shakespearo veikaluo
se išvardytų žiedų; tas patrau
kė jaunuolio praeivio atydą, j bonis, tai jie sukėlė didžiausį 
sustojo ir pradėjo akimis ją ' 
lydėti, vienok patėmij.ęis neto- Kliubą jau nuves į Maskvą, 
liese mane stovint, buvo beei- Vienok, dabar visi mato, kad 
nąs tolyn, bet paėjęs kelis dabartine valdyba daug geriau

negu 
šiame pusme

tyje skolų atmokėta $2,000.
Aš noriu broliams socialis

tams ir tautininkams ve ką pa
stebėti. Kuomet Kliubo pir
mininku buvo išrinktas Jaku-

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street
Brockton, Mass.

Tel. 228

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

visais įtaisymais, ‘ netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

MATTA PA N
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių fanna, 6 kambarių na

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

3
su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105 f parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Raudos įeina

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARM A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kam p 

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėti} pradėti biznioti su 
groseriu ar mesa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

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

Ką manaį daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir, gausi -gerinusį patarimą, nes mos ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farinas ir namus.

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

■1337545 Broadway, So. Boston. Tel., 0805—'■
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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 pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per’trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

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

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



A.

n

Išbandykite Šiandien

ir tiek tose

nepavykę, 
buvo susi- 
manadže- 
o kita, tai 
su Šarkiu,

uždarbio, su
laiką, kuris 

60 ir 70 va- 
prašalint pa- 

taxių. šofe-

nereikalavo, kaip 
šoferių gaunamą 
nuo 4 0 iki 45 nuo-

Der
sek r etorius-iždininkas

Puslapis šeštas jAISVE

Fašistu Vaiku Delegacija

Didžiausias Išvažiavimas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

visi, nes labai
Komisija.

Nudūrė Partnerį

nu-

Mokytojai ir Mokytojos Petkum.

Uždarė Ligoninę BROOKLYN LABOR LYCEUM
ta-

SPORTAS

pa-

MENDELOAn.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAUir la-

Per 7 Dienas j Argentiną
(bo-

našlės burdingierius 
nekentė vaikučio.

advokatas pareiškė, 
vargšas uždirbąs tik- 
į savaitę išviso; jam

ŠARKIS BOKSUOSIS SU 
LOUGHRANU RUGS. 26

delei streiko baigimo.
Calvary kapinių 

(formanai) jau sugrįžo 
ban. Darbininkai gi dar 
čiau: sugniaužė kumštis.

dainuojant.
Ateities žiedo

Bus dar įvai-

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

Bruno vedė antrą

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)

Šarkis kumščiuosis

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

neunijinėse, 
dirbtuvėse. ■ • 
Unijų Taryba, pri- 

Amerikos Darbo Fe-' 
taipgi reikalauja at-

Coney Islande, valgykloje, 
2,663 W. 37th St., Albert Gi
gante nudūrė savo partnerį 
Alfredą Comminciolį; liko 
areštuotas.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuviu Kliubas rengia 

puikų pikniką nedėlioj, 11 d. rugpjū
čio, Čapitol Parke. Kviečiame visus 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(187-188)

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24-tos kuopos susi

rinkimas bus pancdėl.Į, 12 rugpjūčio, 
Gerves svetainėj, 85 Hudson Ave.„ 
8-tą vai. vakare. Visi nariai susi
rinkite, yra svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir nauju narių.

’ Sekr. M. Beal.
(188-189)

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. 10-tos kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 9 rugpjūčio, pas 
<lrg. Žukauskiene, 566 S. Clinton St., 
E. Orange, N. J. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visos nares susirinkit, yra 
svarbių reikalų.

O'rg. O. Stanielienė.

M.S b’.X,n‘"k“W Turi Maitini 2 Pačias 
boseliai i ______

dar-! 
kie-

VIETOS ŽINIOS

Nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, 
Forest Parke, bus didelis ir 
žingeidus išvažiavimas, kurį 
rengia dvi organizacijos, Atei
ties žiedo Jaunuolių Draugi
jėlė ir Tarp. Darbininkų Ap
sigynimo 17-ta kuopa. Apart 
gardžių valgių ir gėrimų bus 
labai žingeidi programa.

Dainuos Lyros Choras ir Ai
do Choras po vadovyste naujų 
mokytojų, 
Šaliniūtės. 
m u mūsų 
sų’naujus 
mokintus 
Taip pat
Stygų Orkestrą, 
rių žaislų.

‘Taigi, būkite 
svarbu.

Vėl Gręsia 60,000 Namų 
Statėjų Streikas

Penktai., Rugpjūčio 9, 1929

O. Eremino ir B. į 
Tai labai bus įdo- 

publikai matyt mū- 
dirigentus ir jų su
ch orus 

grieš

Kapinių Superintendentų 
Sąjunga Prieš Duobkasius

Superintendentai 18-kos ka
pinių susidėjo į sąjungą ben
drai laikytis prieš duobkasių 
ir kitų kapinių darbininkų 
streikus dabar ar ateityj.

Kalvarijos kapinių streikie
nai atlaikė savo mitingą Mc
Garry’s svetainėje, 69 Green- 
point Ave., Blissville, i" —

Nanių Statymo Darbų Uni
jų Taryba New Yorke įsakė 
Elektros Darbininkų Unijos 
3-čiam lokalui liautis streika
vus, o pasiduoti trečiųjų teis
mui, kur būtų vienas atstovas 
nuo samdytojų, kitas nuo val
džios, o trečias nuo pačios ta
rybos.

Elektrikininkai streikuoja 
todėl, kad namų kontrakto- 
riai verčia juos naudoti įtai
sus, padirbtus 
skebinėse

Minėta 
klausanti 
deracijai,
šaukti streikus visų tų darbi
ninkų, kurie metė darbą, 
reikšdami pritarimą elektri 
kininkams. .

Fašistinė Italijos Sūnų 
Draugija siunčia 1,000 vaikų 
delegaciją pasimokint iš Mus- 
solinio tvarkos toje šalyje. Bet 
tenaitinė fašistų valdžia, ro
dydama tiems vaikams savo 
“darbų nuopelnus,” žinoma, 
neparodys, jog fašistiniai tiro
nai yra nužudę 5,000 darbinin
kų ir sukišę į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas 15,- 
577 kovotojus už laisvę.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Pittsburgho, reikia imti Charleroi 
karas ir važiuoti iki Mader Stop, ir 
tenais išlipt, ir eiti po kairei geru 
brukuotu keliu, ir tuoj prieisite Star 
Mine Giraitę ir pikniko vietą (reikia 
nuo karo eiti apie 5 minutas). Ka
rą galima gauti prie Union stęišeno, 
ant Grant St., ir prie Lekerijoš New 
York Central steišeno. Karas eina 
kas puse vai. (187-188)'

GREAT NECK, N. Y.
Pajieškau mergaitės arba senyvos 

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

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšią Šviežus. Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Taxi-cabu Šoferiai Yra 
Šaukiami j Tikrą Kovą

I .......................... o

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. II-tos kuopos ekstra 

susirinkimas bus utarninke, 13 rug
pjūčio, po No. 1214 Spring Garden 
| St., 8-tą vai. vakare. Visos narės 
| atsilankykit, nes turim labai svarbių 
j reikalų. Taipgi t urime nominacijos 
į blankas centro piki, komiteto. Žino- 
| te, kad blankos turi būti sugrąžin
tos laiku, tat visų pareiga susirinkti 
ir atlikti organizacijos reikalus.

Organizatorė.
188-190

PAJIEŠKOJIMAI 417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENfi 

SAVININKE

Name), Brooklyn, N. Y.(“Laisvės

S

PAJIEŠKAU Antano Lubensko arba
Luben, kuris jau metai laiko, kaip 

apleido namus, palikdamas pačią ir 
6 vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 6 i 
pėdų ar biskį daugiau augščio, plau- j 
kai visai balti. Kas žinote, malonė- Į 
kit pranešti kuogreičiausia. Ona 
Labcnskienė, 212 Berry St., Brook
lyn, N. Y. ’ (186-188)

Bronxe ir aukštutiniame j 
Manhattane streikuoja jau 
500 taxi-cab automobiliu šo-l 
feriu. Didžiojo New Yorkoj 
Taxi-cab Šoferių Unija išleido 
atsišaukimą, kad šoferiai ne
pasitikėtų dabartiniams strei
ko vadams, kurie yra parsida
vę mažųjų taxių savininkams 
ir nori bendrai su jais su Ii p- dalyvauti šiame susirinkime 

iš- dyt kompanioną uniją.
Užvakar įvykusiame mitin

ge tie vadai nieko daugiau iš 
savininkų 
tik pakelt 
“komišiną’ 
šimčių.

O tikroji unija reikalauja 
mažių-amažiausia dolerį į va
landa užtikrinto 
trumpint darbo 
dabar siekia iki 
landų savaitėj; 
skubos sistemą; 
riams duot tokias teises gat
vėse, kaip ir privatiškiems au
tomobilistams ir t. t.

Unija atsišaukia, kad šofe
riai visur sudarytų savo kovos 

kyt 60,000 jų nuo streiko. Bet; komitetus ir šį nelemtai pra- 
dabar, skubiausiems statymo! dėtą streiką paverstų i tikrą 
darbams baigiantis bei pasi- bž darbininkų reikalus, 
baigus, kontraktoriai kitaip!_______________

O jiems pri-

Namų Statymo kontraktorių 
sąjunga gegužės 5 d. buvo pri
žadėjus visų statybos amatų 
darbininkams įvesti 5-kių die
nų darbo savaitę ir pridėti 10 
nuošimčių uždarbio, bet tik su 
ta išlyga, kad elektrikininkai 
grįš darban ir bus atšaukti 
streikai visų jų pritarėjų. Ka
dangi tie streikai vis tiek ėjo, 
tai dabar kontraktorių sąjun
ga ir atšaukė pirmiau padary
tus prižadus, kurių, po teisy
bei, vis tiek nebūtų pildžiusi. 
Tais prižadais samdytojai už- 
bovijo darbininkus, kad sulai-1

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 43-čios kuopos ne

paprastas susirinkimas bus nedėlioj, 
11 rugpjūčio, Irving Teatre, 206 S. 
Main Si.; 9:30 vai. r^te. Kuopos 
valdyba prašo visus narius būtinai 

*, nes bus 
nominuojama centro valdyba 1930 
metams. Taipgi bus diskusijos ir 
tuo reikalu yra išsiuntinėti specia
liai laiškai nariams. Rūpinkitės at
sivesti naujų narių, kad galėtume iš
pildyti nustatytą kvotą.

Sekr. j. V. Stankevičius.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS džianitorius prižiū
rėjimui 20 šeimynų, garu apšildo- 

Įmo apartmento. Namas trijų augš- 
tų, 210 Hart St., Brooklyn, , N. Y. 
'rinkama vieta gerai užsilaikantiems 
žmonėms, trys kambariai <lel gyve
nimo ir alga, šaukite: Hadding-way 
6712.

(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

/ AUTHORIZIO 
DISTRIBUTORS 

?/ 
NATIONAL

A

lr P^- pradeda kalbėti. O jiems pri
skyrė didelę grupę asmenų pi- farĮa įr Amerikos Darbo Fe- 
kietuoti SU Patrick’s katedrą tferacijos vadai, kurie grūmo- 
ir kitas bažnyčias, kurios turi. (jamį varo elektrikininkus per 
ryšio su Calvary kapinėmis, j derybas susitaikyti ir liautis 

Kapinių superintendentų są- 'streikavus.
junga kreipiasi į Columbijos
Universiteto prezidentą Būtie-

Teisėjas Al. I. Nova 
Įsprendė, kad Frank Bruno, 
! Brooklyne, rašinėtojas į kapi- 
talistiniai-liberalius 1 a i k naš
čius bei žurnalus, turi mokėt 
po $20 užlaikymui savo pir-

' Pora savaičių atgal gimė 
graži dukrelė dd. J. ir Alenu- 
tei Vaitaičiams, Maspethe. 
Jauna motina nesenai buvo 
“Laisvės” knygvedė. Jos pa
vardė po tėvais—Bonkevičiū- 
tė.

Dd. Onai ir Vincui Baltru- 
šalčiams gimė drūtas sūnus 
trejetas savaičių atgal. Ona 
Baltrušaitienė buvo viena iš 
“Laisvės” liudininkų byloje su 
kitu.

_ Dr . James R. McGaughy,, mosĮos pačios su dviem kūdi- 
Columbijos Universiteto Mo-1^ 
kytojų Kolegijos profesorius, isįos" 
atranda, kad moterys mokyto
jos visame kame prilygsta vy
rams, kaipo mokytojams, ir 
todėl joms\ turėtų būt moka
ma lygi alga su vyrais.

Pardavė Beverčių Šerų 
Už 800,000 Dolerių

Miesto valdžios įsakymu 
po uždarytas kaipo - netinka
mas Pan-American Hospital’- 
is, 159 E. 19th St., kur beveik 
visi ligoniai buvo ispaniškos 
veislės pietamerikiečiai . ir 
centralamerikiečiai. 32 jo 
ligoniai jau prasišalino; kiti 48 
bus po kelių savaičių iškelti į 
įvairias kitas ligonines.

ir $15 užlaikymui antro- 
pačios su vienu kūdikiu.

Teismiškai nepersiskyręs su 
pirmąja, 
žmoną.

Bruno 
kad tas 
tai $50
liksią tiktai $15 pačiam. Bet 
teisėjas atsakė, kad pilnai už
tenka tokiam asmeniui, kuris 
suardė dviejų mergaičių gyve
nimą. Dar pridūrė: galėčiau 
aš jį pasiųst kalėjimai! nuo 
pustrečių Iki penkių metų, 
bet kokia iš to nauda būtų 
toms moteriškėms?

Tūlas J. A. P. Van 
Berg, 
vadinamos Consolidated Mills 
Korporacijos, p r i g a vikiškos 
kompanijos, buvo išpurdavęs 
už $800,000 beverčių Šerų, iki 
dabar liko suimtas ir po 
$10,000 kaucijos pastatytas 
New Yorke. Jis garsinos!, būk 
tai kompanijai priklausą 8,000 
akerių puikiausios cukrinių 
nendrių auginimui žemės.

5 Metai Kalėjimo už Vaiko 
Žvėrišką Sumušimą

“TAMSTOMS PA
SAKYSIME, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus 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 0703

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Policijos Detektyvas Slėpė 
Žinias apie Nužudytą 
Sportsmaną Marlowa 

Policijos ’ detektyvas
Grieco buvo matęs kumštynių 
ex-promoterį, uliavotoją Mar- 
lową vienoje valgykloje su ke
liais kumštininkais ir viena 
mergina New Yorke už keleto 
valandų pirm, negu Marlow 
buvo kažin keno nušautas ties 
Flushingu. Bet jis tiktai 48 
valandomis vėliau tepranešė 
policijai, kad Marlowa ten 
matęs su tokiais ir tokiais žmo
nėmis. Už tai dabar tas po
licijos detektyvas tapo paže
mintas tarnyboj ir pabaustas 
viso mėnesio alga.

Suorganizuota New York, 
Rio and Buenos Aires linija 
orlaivių, kurie per 7 dienas 
nulėksią iŠ čia į Argentiną, 
padarydami 8,000 mylių. Prie 
šios kompanijos prisidėjo dau
gelis žymių bankininkų ir pra
monininkų.

Kings County teismas 
skyrei penkis metus kalėjimo 
Edwardui J. Reilly, 30 metu 
amžiaus, kuris baisiai sumušė 
našlės C. Campbellienės trijų 
metų kūdikį, 991 Putnam 
Ave., Brooklyne. Kumščio 
smūgiu jis kūdikiui sukriušino 
žando kaulą, išmušė dantis; 
išsuko ranką ir koja ir norėjo 
visiškai nužudyt. Reilly buvo 
tos 
bai

Valkatų Karalius Žada 
Kandidatuot į Majorus

Vadinamas “valkatų 
mų) karalius” Dan O’Brien 
taipgi žada kandidatuoti ‘ į 
miesto majorus šiuose rinki
muose. Jis lotyniškai rašo sa
vo titulą: “Karalius, 
ir poetas, 
trumpesnio titulo — 
nūs juokdarys

filosofas
Bet užtektų

nesuži-

su 
Tommy Loughranu New-. Yor
ke, Yankee Stadiumo arenoj, 
rugsėjo 26 d., vakare’. Kova 
bus 15 raundų.

Madison Square G ar d eno 
korporacijos prezidentas Wm. 
F. Carey sako dėjęs visas pa
stangas, kad suporuot vokietį 
Maxą Schmelingą , muštis su 
Šarkiu, bet niekaip 
Viena, Schmelingas 
painiojęs su savo 
riais-kontraktoriais; 
jis bijojęs susikirsti
kaip kad dabar yra plačiai 
kalbama tarp bokso sporto tė- 
mytojų. Taip mano ir pa^s 
pulkininkas Wm. Car^y.

Loughranas yra sunkiasvo
ris kumštininkas, sveria apie 
182 svaru. Šarkis, vadinasi, 
bus už jį sukesnis kokiu desėt- 
ku svarų, šiaip Loughranas 
yra laikomas vikriausiu boksi
ninku šiuo laiku Amerikoj.— 
Jis yra airys, todėl airiškos 
publikos bus tiek 
kumštynėse.

COURTNEY. PA.
Didelį ir puikų PIKNIKĄ rengia 

S. L. A. naujas apskritis Pittsbur
gho apielinkėj, nedėlioję, 18 d. rug
pjūčio (August), 1929, Star Mine 
giraitėj, Courtney. Pa. Pikniko vie
ta yra labai graži ir visiems Pitts
burgho ir apielinkės lietuviams yra 
žinoma. Pradžia 10-tą vai. ryte ir 
tęsis iki vėlai Vakarė? •—Šį pikniką 
rengia 8 S. L. A. kuopos, kurios tik 
ką susidėjo į naują apskritį ir nuta
rė surengti šitą pikniką del supa
žindinimo Pittsburgho apielinkės vi
sus S. L. A. narius ir pritarėjus, to 
del dalyvaukim kuoskaitlingiausiai, 
ir padarykime šį pikniką linksmu ir 
smagiu. Taipgi piknikas bus su įvai
riais pamarginimais: (1) Ant kon
certinos grajys Dočiukas—dviejų 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 S LA. Naujo Apskričio Rengėjai.

Kelrodis: Gatvekariu važiuojant iš

PARSIDUODA restoranas, geroj vie- 
I toj, tik vienas blokas nuo dokų, 
biznis Įdirbtas ir gera proga pigiai 
pirkti.
žiuoju Lietuvon.

'72 Columbus St. (privažiuot galima 
j Crosstown karais), Brooklyn, N. Y. 
i (186-188)l----------- ---------------
PARSIDUODA gi’osernė ir delika- 
tesen arba restoranas. Bizniai įdirb
ti ir gera proga pirkti. Restoraną 
galima pirkti su namu arba vien 
biznį. Vienam persunkiu du bizniu 
prižiūrėti, tat noriu vieną parduoti. 
Grosernė randasi po No. 906 Met
ropolitan Avė., o restoranas po No. 
24 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N.

I Y. K reipkitės vienu arba kitu ad
resu. (186-191)

Pa r d avi mo p r i e ža st i s—v a- 
Kreipkitės' po No.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

| Tel., Triangle 1450 »
į Lietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA didelis namas, tin

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

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

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

■ Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Stagg(3842

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
hėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS7

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

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš plet; 2-8 po piet. 
Ketvertais Ir aubatomia iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
»ulyg sutarties.

NAUJA BUČERNE
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.

Nufotografuoja j 
ir numaliavoja I 
visokius p a -1 
veikslus įvai- ! 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-» | 
jina senus ir ? 
krajavus iri 
sudaro s u | 
amerikoniškais | 

I
gerai Ir pigiai I 

šiuo adresu: j

STOKES i

I Darbą atlieku
J Kreipkitės
Į JONAS
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I 
L R — —— IM MU ua _ w na _. an — u. na a. .* —®

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
mo būdai.

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

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

MALONAUS PASIMATYMO
namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tel.
7

214 Perry Avenue

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matčmėsi. Būtų linksma paai- 
matyti.

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

užeiga

J. IR O. VAIGIN1S
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 
čyšcių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 1

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
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 Pinavijų Šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmėčių

/




