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Snowden Reikalauja
Pertaisyti Youngo 
Planą

HAGA, Holandija.—Ang
lijos - imperialistų tarnas, 
socialistas Philip Snowden, 
iždo ministeris, kaipo atsto-

• vas imperialistinių šalių 
konferencijoj apdiskusavi- 
mui ir galutinam priėmimui 
Youngo plano, išdirbto Pa
ryžiuj taip vadinamoj tarp
tautinėj ekspertų konferen
cijoj del Vokietijos repara
cijų, griežtai pareiškė, kad 
ši konferencija pakriks, jei
gu nebus išpildyti Angli
jos reikalavimai.

Anglija reikalauja, kad 
planas būtų taip pertaisy
tas, kad Anglija galėtų gau
ti didesnį nuošimtį Vokieti
jos reparacijų, negu jai da
bar skiriama sulig Youngo 
plano. Snowden pareiškė, 
kad Anglija nedarys jokio 
kompromiso. ' vietų orlaivis “Šalis Sovie-

Jis taipgi pareiškė, kad Į tų” 8 vai. penktadienio rytą 
jeigu Anglija negaus šioj i (ketvirtadienio vidurnaktį 
konferencijoj to, ko ji nori,1 New Yorko laiku) išlėkė į 
tai ji ne tik nepriims Youn-j Krasnojarską, tęsdamas sa
go plano, bet ji skaitysis sa-! vo kelionę iš Maskvos į 
ve turinčia teisę padalyti New Yorką. Krasnojars- 
pakeitimus skolų sutartyse,! kas yra už 775 mylių nuo 
kurias ji turi padarius su; šio miesto. Manoma, kad iš 
jai skolingomis šalimis. ! Krasnojarsko išlėkęs orlai-

Henri Cheron, Francijos i vis sustos Irkutske ir Čitoj, 
finansų ministeris, pareiškė, -----------------
kad jeigu Snowden taip lai- Meksikos Valfe IŠde- 
kysis pries Young planą, ,
tai jis zsuardys tą planą. portucja Generolą
kysis prieš Young planą,

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Šalis Sovietų Pasiekė Omską
“Šalis Sovietu” Daro

Antrą ŠuoIį-775 
Mylias Tolumo

OMSKAS, Sibiras.— So- 
' vietų

Cheron sako, kad Francija 
negali priimti pono Snow- 
deno pasiūlymą pertaisyti 
tą planą ir pertvarkyti re-1 
paracijų mokėjimą.

Sandino
MEDRIDA, Yucatan. — 

Meksikos valdžia, sulig Wall
Kadangi išsivystė toks aš- streeto įsakymo, nusprendė 

trus susikirtimas, tai finan- jšdeportuoti generolą Au
sų komisija savo posėdį per
traukė iki šeštadienio, kad 
atstovai galėtų privatiškai 
pasitarti.

Manoma, kad bus pašauk
tas į konferenciją Ameri
kos bankierius, J. P. Mor
ganas.

GENGSTERIAI SUMUŠĖ
DARBO UNIJŲ ŠVIETI

MO LYGOS VEIKĖJĄ

gustino Sandino ir jo arti
mus draugus iš šio miesto j 
Belize, Anglijos Honduras, 
del laikymo koncentracijos 
stovykloj p'p areštu.

Sandino, vadas nicaragie- 
čių judėjimo už nepriklau
somybę, atvykęs į Meksiką 
pareiškė, kad jis nepadare 
jokio kompromiso su Ame
rikos imperializmu, kad jis

Vėl Italijos Fašistai Bėdoj 
Leduose

Į VIENUOLIKĄ VALANDŲ ORLAIVIS 
PERSKRIDO 1,368 MYLIAS

Sėkmingai Padaryta Pirmas Ilgiausias Šuolis; Lakūnai Ge
ram Ūpe; Mano, kad Kelionė Pavyks

OMSKAS, Sibiras.— Ke-. tas nusileidimas bus Kras- 
į tvirtadienį po pietų čia sek- j nojarske, o iš ten veikiausia 
■mingai nusileido Sovietų iš ’ nusileidimai bus Irkutske ir 
i Maskvos į New Yorką Čitoj. Jūrų pakraštis bus
skrendantis orlaivis “šalis Į pasiektas Nikolajevske, prie 
Sovietų.” Orlaivis apleido j Totorių Jūrų Siaurumos, 
Maskvą 3:05 vai. ryto Mas-i kuri skiria Sachalino salą 

; nuo sausžemio.
Komandero Salos veikiau- 

I šia bus paskutinė vieta So- 
į vietų Sąjungos teritorijoj 
| pirma lėkimo į Aleutian ‘Sa
las. Palei Aleutian Salas 

Qr ir Alaskos pakraščiu orlai- 
y t ' vis skris linkui San Francis- 
1ViULU’._> Iš ten į Chicagą, o iš 

Chicagos į New Yorką. ‘ Vi
so orlaivis turės padaryti 

Į vienii'obka valanJ a’,ie 12,200 mylių.

kvos laiku.
Lakūnai, S. Šestakovas, F. į 

' Bolotovas, B. Sterlingovas, i 
I Fufajevas ir A. šestakovas,! 
! geram ūpe. Kadangi jiems i 
i sėkmingai pavyko pirmas i. 
giausias šuolis, tai jie tiki
si, kad kelionė pavyks, 
laivis geroj padėtyj. i 
rai gerai veikia. Vidutiniai! ’̂ 

i orlaivis skrido 169 kilomet
rus (apie 106 mylias) į va-

! landą.
i dų padarė 1,368 mylias. Čia 
nusileido 3:46 vai. po pietų

j Omsko laiku (6:16 vai. ryto, 
ketvirtadienį, New Yorko

į šviesos taupymo laiku).
Lakūnai rokuoja, kad jie į laivio bus pritaisyti ponto- 

' šią kelionę padarė palygina-1 nai (tam tikros valtelės) 
i mai • į trumpą laiką. Kiti: del lėkimo per Pacifiko van- 
šuoliai bus trumpesni. Ki- i denyną.

Lakūnai tikisi Nikolajevs- 
ką (Sibiro pakrašty) pa
siekti į dvyliką ar tryliką 
dienų, darant trumpus šuo
lius. Nikolajevske prie or-

ROCHESTER, N. Y. —' 
Ketvirtadienio rytą einant į 
darbą Amalgameitų unijos 
reakcinės mašinos pasamdy
ti gengsteriai užpuolė ir 
mirtinai sumušė Peter 
Teem, Darbo Unijos Švieti
mo Lygos sekretorių ir bu
vusį prezidentą preserių lo- 
kalo 200.

Teem randasi kritiškoj 
padėty miesto ligoninėj.

Tai jau antras gengsterių, 
užpuolimas šią savaitę. Per
eitą antradienį Teem ir ke
turi kiti kovojanti adatos 
pramonės darbininkai dali
no* lapelius prie 1 Fashion 
Park dirbtuves. Amalga
meitų reakcinių vadų geng
steriai juos užpuolė.

Kadangi Amalgameitų 
unijos nariai pradeda sukil
ti ir kovoti prieš reakcinę 
unijos mašiną, tai unijos 
viršininkai griebiasi visokių 
priemonių, kad numalšinti 
narių pasipriešinimą.

Keliuose miestuose entuzias- MASINIAI MITINGAI RENGIAMA I
GYNIMUI GASTONIJOS STREIKO VADU

džia davė įsakymą savo | c

Sovietai Eksportavo Kailiu
Už 120 Milioną Rubliu

Anglijos Policija Nužudė Dar 
5 Indijos Darbininkus

tiškai jį darbininkai pasiti

tarnams Meksikoj, kad I n .. . o. •> ir i - n i • o i i ir n -
Sandino turi būt prašalin-1 raliuosuotos Nreiko Vadoves, Bush ir Schechter, Kalbės 
tas iš Meksikos. Nors iš į Masiniuose Mitinguose Washington® ir New Yorke 
pradžios Meksikos . valdžia j 
leido Sandinui apsįgyvent 
Meksikoj, bet dabar jau ki-

"Sparnai Sovietą” Sugrįžo iš 
'Kelionės po Europą

MASKVA.-r- Milžiniškas 
Sov. orlaivis “Sparnai So
vietų” ketvirtadienį po pie
tų pribuvo čia iš Varšavos. 
Jis aplankė svarbesnes Eu
ropos sostines; padarė apie 
5,6p0 mylių.

MASKVA.— Nesenai “Iz- 
viestija” paskelbė skaitlines 
apie kailių eksportą už per
eitus kelis metus.

Pereitais metais išgabenta 
užsienin kailių už 120 milio- 
nų rublių, kas sudaro 15.4 
nuošimčių viso Sovietų eks
porto ir yra septynis kar
tus didesnis, negu kailių 
eksportas 1913 metais.

Dabartiniu laiku Sovietu 
Sąjungoj yra šeši dideli 
ūkiai, kur auginami bran
giausių kailių gyvūnai.

BOMBAY, Indija.— Čia 
gauta pranešimas, kad ket
virtadienį vėl Anglijos im
perialistų policija šaudė į 
audinyčių streikierius Cal
cutta mieste ir nužudė pen
kis darbininkus. Suvirs 30 
darbininkų sužeidė.

Trečiadienį policija pada
rė užpuolimą ant streikie- 
rių ir suareštavo 50 darbi
ninkų. Jie uždaryti kalėji
me.

Eina gandai, kad valdžia 
planuoja pasiųsti kariuome
nę į Calcutta distriktą per 
spėką sulaužyti streiką ir 
atidaryti dirbtuves.

Tai taip dalykai dedasi 
Indijoj prie socialisto Mac- 
Donaldo valdžios Anglijoj. 
MacDonaldo valdžia prita
ria šaudymui Indijos darbi
ninkų, kurie kovoja už ge
resnes gyvenimo sąlygas.

Maskva.— Sovietų ledlau
žis Sėdov, kuriuo yra išvy
kus Sovietų mokslinė ekspe
dicija tyrinėti šiaurinį kraš
tą, praneša, kad aplaikė be- 
vielinį pranešimą nuo Itali-

GASTONIA, N. C.— Vera Darbininkų Unijos organi- jos ekspedicijos laivo, kurie 
įieško liekanų nelaimingo 
fašistų dirižablio Italia.

Pasak pranešimo, Italijos 
laivas randasi tarp ledų ne
toli šiaurrytinio Spitzber- 
gen pakraščio. Randasi la
bai keblioj padėty. Šaukiasi 
pagelbos.

Bush ir Amy Schechter,! zatorius, buvo sužeistas, 
Gastonijos streiko vadovės,, kuomet policija su mušeiko- 
kurios nesenai tapo paliuo- [J™8. s^eikierių ko-
suotos po kaucija iki teismo, 
ketvirtadienį išvyko kalbėti 

------------------- -- -- .masiniuose mitinguose įvai- 
tai pasiuntė ekspediciją į Iriuose miestuose, Šiandien 
Vrangelio salą. Ekspedici- * jos kalbės masiniam mitin- 
jąyądo vau ją šiaurės krašto ge Washington, D. C. Pir- 

- madienį kalbės masiniam

Sovietai Pasiuntė Ekspedici- 
' ją į Vrangelio Salą
LENINGRADAS.—Sovie-

;mis užpuolė streikierių ko
loniją birželio 7 d.

Pietinėse valstijose rengia
ma masiniai mitingai gyni
mui Gastonijos streiko va
dų ir organizavimui teksti-

Unijos lokalo
Ekšpėdičijčs tiksiąs nugd- mitinge4 New Yorke; ‘Cent- iaunuojiu skyrius nutarė sa-

tyrinėtojas Krassinskis.

benti maisto ir vaistų kolo- ral Opera House! > *1 
nijai Sovietų piliečių, kurie . . _ _ . .

i > vo nusirinkime pasiųsti de
legaciją į Darbo t Sportų 

konvenciją, kuridabartiniu laiku gyvena ant < Sophie Melvm, 17 metų.Unijos
tos salos. Pereitais metais Irzlaus mergina, kuri (su įvyks New Yorke rugpjūčio 
ekspedicija bandė pasiekti: ,16.,kltl! str®11™..' vadų buvo 21 d.
Vrangelio salą, bet del blogo1 įal.kom;1 j. kaleJ*me- dabar I------------------
oro negalėjo nuvykti. ■ į taipgi pahuosuota po $5,000 I J I •o negalėjo nuvykti. 1 į Vm,vvv

Apart aprūpinimo koloni- kaucija. Ji pasiliko dar- J^KSplOudVO LSlVdS
buotis organizavime teksti- 

, liečiu konferencijos, kuri 
įvyks Charlotte mieste, spa
lių 12 d. Ji taipgi gelbės 

■ Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui rinkti aukas 
gynimui 23 suareštuotų 
tekstilės darbininkų vadų, 
kurių viena ji yra. ii j

Joe Harrisono motina, du 
'broliai ir pusbrolis atvyko

jos maistu ir kitokiais daik
tais, ekspedicija taipgi ves 
mokslinius tyrinėjimus ir 
jieškos galimybės gabenti 
kailius iš šiaurinio krašto 
orlaiviais.

Hohesdale, Pa.— Ketvir
tadienį čia prasidėjo ap- 
vaikščiojimas šimtmetinių 
sukaktuvių nuo pradėjimo 
operuoti lokomotyvą ant re- iš Passaic, N. J., aplankyti 
lių Amerikoj. Apvaikščioji- jį Gastonijos kalėjime.' Kar
mas tęsis tris dienas.' rison, Nacionalės Tekstilės

Prieplaukoj; Žuvo 
Keli Darbininkai

BAYONNE, N. J.—Penk
tadienio rytą čia prieplau
koj No. 6 eksplodavo gazoli
no pripildytas tavorinis lai
vas William Rockefeller, 
priklausantis Standard Oil 
Kompanijai New Jersey. 
Keletas darbininkų žuvo. 
Nemažas skaičius sužeista;

Lenkija Atsake Tautų
Vėl Pranešimai Anie Soviet, iygai j Voldemaro Notą
Bombardavimą’ Mandžūrijoj

TOKIO, Japonija.—Japo
nijos spauda praneša, kad 
penktadienį girdėta smar
kus šaudymas prie Mandžu- 
rijos-Sibiro rubežiaus, ties 
Matsievskaja.

Tačiaus pranešimai sako, 
kad ten nieko nėra daugiau,

VARŠAVA. — Lenkijos 
valdžia per savo atstovą 
Tautų Lygoj ketvirtadienį 
įteikė notą generaliam Ly
gos sekretoriui, atsakydama

Voldemaras savo
, . ... c . , i , onuiįvic nurodinėjo, L._kaip tik Sovietų demonstra- Lenkija turgjusi Jpyšių gu

cijos ir Raudonosios Armi
jos manevrai. Sovietai jokio 
bombardavimo nepradėjo.

Sovietų-Chinų • derybos 
Manchuli mieste pakriko, 
atsisakius Chinijai išpildyti 
Sovietų reikalavimus. Chini- 
jos atstovai išvyko į Nan- 
kingą smulkmenipgai pra
nešti valdžiai apie derybas.

į Voldemaro patiektą Tau-1 
tų Lygai skundą prieš Len
kija. Voldemaras savo .v ,„ ...
skunde nurodinėjo, kad riza^ls Graf Zeppelin jau 

baigia perskristi j Fried
richshafen. Vokietiion. Iš 
ten tęs kelionę aplink pa-

Perskristi Vokietijon 
New York.— Vokiečių di-

pasikėsinimu ant jo gyvas
ties gegužės 6 d.

Lenkijos nota . sako, kad i 
atsakoma į Lietuvos notą! Washington. — Ketvirta- 
vien tik pagoduojant Tautų ! dienį prezidentas Hooveris 
Lygą. Nota sako, kad Len- i atsisakė pasimatvti su dele- 
kija nieko bendro neturi su' gacija, atstovaujančia Na- 
pasikėsinimu ant Voldema- . cionalę Asociaciją Prieš 
ro gyvasties. I Mėlynuosius Įstatymus.
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i PAŽINS JUOS K jy DARBŲ
Anglijos medvilnės audėjai veikiausia patys savęs 

blausia: kame skirtumas tarp buvusios reakcionierių St. 
Baldwino valdžios ir dabartinės “socialistinės” Ramsay 
MacDonaldo valdžios?» » ♦ ' » I

MacDonaldo darbiečių vyriausybė paturi fabrikantų 
pusę prieš darbininkus, lygiai kaip kad darydavo ir St. 
BalcMinb vyriAtišybė. * ' ' k i

I < I ' : i • . ' , . • - '
Kada paskutiniu laiku medvilnės audyklų savininkai 

išleido manifestą, nukapodami darbininkams uždarbius 
12 if pusę nuošimčių ir paskelbdami pusei miliono audė
jų verpėjų lokautą, o kuomet šie su tuorfl nesutiko,—ką 
tuomet darė socialistiniai Anglų imperijos valdonai?

Jie paskyrė savo darbo ministerę Margaretą Bond
field^ kad “atsilieptii į streikierių protą”; kad įtikintų 
juos nusileisti, bent 5 ir pusę nuošimčių uždarbio nusi
mušti ir tuojaus darban grįžti. Tą ministerijos receptą 
.užgy-rė ir kiti socialistaujanti darbininkų vadai, kurie ir
gi lenkia streikierių sprandą po pasunkintu išnaudojimo 
jungu.

Fabrikantai ir kapitalistų spauda abelnai buvo už 
tai jau pradėjus delnais ploti socialistams už tokį pasi
darbavimą. Tik jie gavo nusivilti, kada eilinių audėjų iš
rinkti delegatai į distriktų konferenciją griežtai ir maž
ne vienbalsiai pasakė: apie jokius uždarbio nusileidimus 
negali būt nei kalbos.

Indijos Audėjų Kova
Tuo pačiu laiku užvirė kova 200,000 Indijos darbinin

kų, audžiančių maišus ir rupias ragažes. Indai audėjai 
irgi veda apsigynimo kovą—prieš darbo mokesnio apka
posimą ir prieš 60 valandų darbo savaitę. *

Atsakant į Indijos audėjų streiką, socialisto MacDo- 
naldp valdžia nebedaro jau nei mažiausių cereinopijų!. 
Jeigu pačioj Anglijoj socialistinė vyriausybė ir tb paties 
plauko augstieji darbininkų vadai dar liežuviais mala, 
norėdami ramiai parduot darbininkus fabrikantams, tai 
Indijoj, Anglų kolonijoj, valdžios agentai prieš streikie- 
rius kalba šautuvais ir revolveriais, nuo kurių jau krito 
astuoni, kada policija ir”kareiviai užpuolė audėjų pikie- 
tų masinę demonstraciją.—O dar pirmiau, liepos 30 d., 
MacDonaldo valdžios šauliai atidarė ugnį į indiečių dar
bininkų ir studentų demonstraciją Bangalore, pašaudami 
net 50. Socialistinės valdžios teismas veda bylą prieš 31 
Indijos^ komunistą, nes ir pats priklausymas prie Komu
nistų Partijos ten laikoma kriminaliu nusikaltimu.

Savo nusistatyme prieš darbininkus ir prieš kolonijų 
vergus, vadinasi, socialistinė MacDonaldo vyriausybė 
tęsia tą pačią politiką, kaip ir laike pirmesnio savo val
dininkavimo; tada, kaip prisimename, buvo iš kulkosvai
džių šaudomi Indijos darbininkai, o aigiptiečįams grūmo- 
jama karo laivų kanuolėmis.

Užsienio Politika
• Užsienio politikoje MacDonaldas pamatiniai nesiski

ria nuo storžievio atgaleivio Baldwino valdžios, ką paro
dys ir šis nuotikis.

MacDonaldo vyriausybė pareikalavo, kad Persijos

*• I

Prieš tai Turime Kovoti
Vienas draugas “Vilnyj” 

rašo, kad Chicagos prie- 
miestyj

“Roselande ir apielinkėje 
pradėjo smarkiai darbuotis 
įvairaus plauko politikieriai, 
kad įtraukti į republikonų ar 
demokratų partijas lietuvius 
darbininkus. Darbas varomas 
gana energingai ir pasigauna- 
ma vienas kitas lietuvis.

“Kiek jie pagelbsti patapti 
piliečiais, tai nieko prieš tai 
negalima sakyti. Vienok; kuo
met einama prie to, ką darbi
ninkai turi balsuoti, remti ir 
dirbti už kapitalistinių parti
jų kandidatus, tai tylėti nega
lima. Reikia prieš tai kovoti 
ir aiškinti darbininkams, kad 
ne jų pareiga indorsuoti kapi
talistų kandidatus, bet vesti 
kovą prieš juos. Darbininkai 
tegali remti tik savo kandida
tus.”
Lietuvių darbininkų trau

kimas į kapitalistines parti
jas praktikuojamas, kaip 
jau ne sykį esame pastebė
ję, ne tik Chicagoje, bet ir 
kitose lietuvių kolonijose 
Jungtinėse Valstijose. Tai 
atliekama visokiais būdais: 
vienur pavieniais, o kitur 
per organizacijas, kliubus, 
stengiamasi jie panaudoti 
prieš darbininkiškiems rei
kalams. Prieš tai neturime 
užsimerkti, bet kovoti kiek
vienoj vietoj, kaip tik gali
ma. Mūsų spauda ir orga
nizacijos privalo tuomi su
sirūpinti. Buržuazinius po
litikierius turime vyti lau
kan iš savo> tarpo. Jiems tar
pe mūs ne vieta.

veidmainiauja, kuomet neva 
stoja už Lietuvos nepriklauso
mybę. ’ ’
Neišrodo, kad šitų žodžių 

rašytojas buvo blaivas, kuo
met jis juos rašė. Juk kiek
vienas žino, kad Maskva1 
buvo pirmoji 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Maskva buvo atidavusi Lie
tuvai Vilnių; Maskva, beje, 
net Brest-Litovsko taikos 
metu, kuomet Lietuvos žmo
nės stenėjo prislėgti Vokie
čiu imperialistų, griežtai 
reikalavo Lietuvai laisvo 
apsisprendimo. Žodis “jei” 
galima < pridėti, kad “jei” 
“Tėvynės” redaktoriai nebū
tų melagiai ir fašistai, tai 
jie būtų dori žmonės.

Kur ir kada “patys komu- Yorke pasiėmė porą tuščių 
nistų vadai” pasisakė, kad | kambarių ant 180 gatvės ir 

kas rytas pėsčia eidavo ant 
29 gatvės į praktikas. Po 
trijų savaičių praktikos ga
vo jau ir algos po $15 į sa-( - —-.T- —
vaitę. Iš tos algos reikėjo taipgi pavaišino su pusry- 
penkiems maitytis. Vėliaus čiais, gi artinantis pietums, 
jos alga pakilo net iki $25 į Isadora pradėjo teirautis, 

kodėl taip ilgai neatsiunčia 
jų “bagažo.” 
mą, kad jokio bag

Atvažiavus į Chicagą, vel
tui laiko neleido, greitai 
griebėsi darbo jieškoti kai- 

I po šokikė, bet kokia ironija! 
|— darbo niekur negali gau- 

i\tui . ivia&nva tį pinigai pasibaigė. Kad 
‘riklausomvbe:! l3risibjo .iŠ‘

buvo, tai piniginis klausi
mas. Į jos planuojamą mo
kyklą mokiniai buvo mano
ma priimti tiktai turinti 
talentą būti šokikėmis-šoki- 

Į kais, gi turčių klasė, savo 
kambario, j vaikų talento kėlimu nesi- 
kambario,: rūpina, o biednuomenė ne- 
užmokes-Uuri ištekliaus, todėl įstei-

1 • V V « • « — •

RUGPJŪČIO
šiemet Pirmąją Dieni

kliokiu

jie veidmainiauja Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
me? Tasai peckiotojas ne
pasako. Jis ir negali pasa
kyti. Jis tik užsimanė pa- 
pliaukšti, kai ta tamsi Lie
tuvos boba, todel^ kad pasi
rodyt, jog ir jis gali kalbėti 
apie politiką.

parduoti visus, geresnius 
drabužius, už kuriuos gavę 
$10. Užsimokėjo už kam
barį ir nusipirko baksą to- 
meičių, kad turėjus kuomi 
maitintis. Pagalinus pavy
ko gauti darbas, bet reikė
jo jai šokti kaip tik priešin
gus jos idėjai šokius, ko ji 
negalėjo pakęsti. Vėliaus 
gavo kitą darbą, bet reikė
jo važiuoti į New Yorką, 
Pasiekė ir New Yorka. New

ninkė išvarė iš 
gi jieškant kito 
visur reikalauja 
nio iš anksto. Prisiėjo vė-’gtis tokią mokyklą, reikėjo 
la gyventi miesto sode. Die- i rūpintis nevien tik mokymu, 
nomis praleisdavo laiką bet ir mokinių pragyveni- 
knygyne arba muziejuje, uiu. Ji kreipėsi prie Angli- 
gi naktimis sode ant suolų.-j°s valdžios, paskui prie 
Pagalinus taip nuvargo ir | Vokietijos, kad pati valdžia 
išbadėjo, o ypač sena moti- j įsteigtų tokią mokyklą, ku
na, kad tokis gyvenimas to-' rioje ji tikėjosi pakelt šo
kaus tęsti nebuvo galima. jkius ant augŠtesnės papč- 
Isadora ir vėl surado išeitį: j dės, negu mokiniai buvo la- 
jie (du broliai, sesuo ir mo-ivinanii kitose mokyklose, 
tina) nuėjo į gerą viešbutį Negaudama pagelbos val- 
ir užsiregistruodami pasisa- džiose, ji bandė rast turčiųdžiose, ji bandė rast turčių
kė,;kad jie atvažiavo nakti- tarpe, bet ir ten tokios pa- 
niu traukiniu iš Liverpool! oį sėkmės buvo.
ir kad jų bagažas ateis ry
toj anksti. Mat, gerame j 
viešbutyje nereikia išanksto' . 
už kambarį užmokėti. Pa- ' 
tarnautojai suteikė jiems: 
gerus kambarius, atnešė 
taipgi ponišką vakarienę, 
kokios anie jau senai nebu
vo matę. Ant rytojaus

(Tąsa 3 pusi.)

WATERBURY, CONN.

daugybę

iiinist

.•mli Sovietu S.-ijuip- 
'• tokiu lapeliu žemiau
name.-

ARTINASI TARPTAU
RAUDONOJI DIEh

Į Lietuvon Darbininkus, 
tiečius ir Kareiviu

I.fcfauvai ir Draugės!

ištenka tų la 
kraujo upių.

sodžių, užmušiu ir š 
milionų žmonių, jam i

ašarų.

Ten Kas Nors Negera
“Tėvynė” už rugpjūčio 9 

d. rašo:
“Prasikeikęs, prasikoliojęs 

Chicagos komunistų organo 
Valonis beveik kiekvienoje sa
vo mali-malienėje prašo to 
baisiojo Vitaičio, kad jis re
zignuotų iš ‘Tėvynės’ redakto
riaus vietos. Esą Vitaitis ir 
šiokis ir tokis ir pagaliau. net 

.žodžių pritrūksta Valoniui to 
nenaudėlio Vitaičio išniekini
mui. Ant. galo jausdamasis 
Valonis persilpnu argumen- 
tuot su tuo Vitaičiu, atsiklau
pia ant kelių ir maldauja S.L. 
A. narių priverst Vitaitį re
zignuotu iš redaktoriaus vietos, 
nes esą Vitaitis visiškai pavirs 
fašistu ir dar ko gera gali pra
ryt gyvą Valonį.”

Iki šiol mes manydavom, 
kad tokius niekus ir kvaily
bes gali rašyti tik Mahano- 
jaus “Saulės” redaktoriai, 
bet dabar paaiškėjo, kad ne
toli nuo jo bėgą ir “Tėvy
nės” “mokslinčiai.” Įsivaiz
duokit: Valonis “kolioja” 
Vitaitį, bet nepasakoma, 
kur, kaip koliojama. Valo
nis “atsiklaupia ant kelių ir 
maldauja SLA. narių pri
verst Vitaitį rezignuot,” bet 
nė žodeliu nepasakyta, kur, 

v -rT . , . - ikada, kokiam susirinkime
I žmogus. Upton Sinclair ne-1 yaionis klaupė ant keliu, 
ra komunistas, bet jis tatai j viršminėta ištrauka per- 

: vie
nas, būtent, kad tiem žmo- 

■ nėm, kurie šitokius plepalus 
i rašo, ne viskas yra tvarkoj 

mąstymo aparate. '___ __

Upton Sinclair 
Apie Gastoniečius

Garsusis Amerikos 
tojas-novelistas, 
Sinclair, 
gastoniečius 
laukiančius teismo, sekan
čiai išsireiškė:

“Gastoniečių byla vėl pa
taps tarptautiniu skandalu— 
jei kapitalistų klasei bus leis
ta vykinti gyvenimai! josios 
tikslai. Kaip paprastai, vis
kas priklauso nuo spaudos ir 
masinio bruzdėjimo, kuris veik 
visuomet ateina per vėlai. Bet 
viskas rymo ant darbininkų.”
Taip, viskas rymo ant dar-

rasy- 
Upton 

kalbėdamas- apie 
darbininkus,

Liepos 11 d., savuose kam
bariuose, įvyks L. D. S. A. 12 
kuopos susirinkimas. Visos 
draugės kviečiamos atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes pereitą 
sykį negalėjo susirinkimas į- 
vykti del neatsilankymo na
rių. šiame susirinkime bus 
daug svarbių dalykų, kuriuos 
kuopa turės atlikti. Apart ki- 
tų reikalų, yra atsiųstos iš cen- ' 

Gavę atsaky-blankos del nominacijos
111 JLYdVX J VJ JLYXU McigaŽO nėra, viršininkių sekantiem metam, 

I labai apgailestavo UŽ suvė-'l^das. turime būtinai išpildy- 
linimą ir kadangi nepersi-jj'1,.

1 . .... . kiliu PCIVIL.I

rengę nedrjso eiti į valgo- „e^įiankėte .. ...................
mąjį, tai paprašė pietus at- negalėjo įvykti, nes atėjo tik 
siųsti į jų kambarius. Su-! valdyba, 
laukus vakaro, kuomet vieš
bučio tarnas užsnūdo, jie 
ant galų pirštų, po vali ai a])- i 
leido minkštas lovas ir puoš
nius kambarius, mekeno ne
pastebimi.

Atsirado vėla ant gatvės 
be maisto ir pinigų. Kamba- j 
rių jau nei nebandė jieško
ti, nes visur reikalauja iš 
anksto atlyginimo.

Netikėtai patėmijo laik
raštyje, kad viena jos pa
žystamų iš New Yorko po
nių, sugryžus į Londoną,

savaitę, bet darbas ne nuo- 
' latos.

Pirmutinis koncertas, ku
rį New Yorke davė, nusise
kė neblogai, bet nebūdama 
plačiai -išgarsinta artiste, 
nedaug tokių pasekmių gali 
tikėtis.

Į jos koncertą nemažai 
buvo atsilankę išlepusios 
New Yorko ponijos. Vėliaus 
ji tankiai šokdavo ponijos 
vasariniuose palociuose, 
laike įvairių puotų, bet atly- 
gininiį, kokį gaudavo (ir tai 
nevisuomet), vos teužtekda-; 
vo padengimui; kelionės lė-! 
šų. Ir taip po kiekvieno šo- i 
kio privatiniuos palotinos,. 
grįždavo namon tuščiu ki- < 
šenium ir tuščiu pilvu. Vos 
tik vieną kart pasibaigus šo
kiams, šeimininkė, kurios _ „ 
svečius ji linksmino savo i rengia savo draugams puo- 
žavėjančiais šokiais, pavai- tą. Ji greitai nusiskubino 
šino ją torielkute žemuogių pas aną ir tapo užkviesta 

šokti laike puotos. Dabar 
Isadora, bado verčiama, tiek 

kad paprašė iš-

Todel nepadarykite taip, 
kaijį pereitą kartą padarėte.

’ " i ir susi rink intas

o narių nepasirodė 
nei viena. Tai jau didelis ap
sileidimas ir nekreipimas aty- 
dos j organizacijos reikalus. 

‘Mes turime mesti j šalį tokį 
apsileidimą m žiūrėti, kad mū
sų organizacija gerai gyvuotų.

Sekretorė M.. Vaitonaitė.

WILKES-BARRE, PA

to

ISADORA DUNC

Nerasdama paraim

tilpo 40 mokiniu, gi 
jojo įsteigti tokią in< 
kur sutilptii bent t ūks 
Kiek vėliau mokykla • ♦

kykla pairo.
Vieną kart ji, lx‘š(

ir puoduku čekolado.
Matydama, kad New Yor-

ke labai sunku be didelio I jsidi’Qsino, kad paprašė iš- 
kapitalo pakilti į artistų Į anksto kiek nors atlygim- 
viršūnes, ji sumanė, kad 
gal Europoje bus lengviau 
tai atsiekti. Pasiryžo vykti

mo. Gavusi dešimtį svarų 
sterlingų, su neišpasakytu 
džiaugsmu skubėjo pas sa-

valdžia ištremtų kelis šimtus Sovietų Sąjungos piliečių; bininkų pečių, ant jų ener- 
nes, girdi, jie ruošęsi į talką Afganistano ex-karaliui gijos ir solidaruino. Lai to 
Amanullahai nrieš dabartine Afganistano valdžia. neužmiršta nė vienas darboAmanullahai prieš dabartinę Afganistano valdžią.

Čia reikia keliais žodžiais paaiškinti apie Afganista 
no įvykius. Afganistano karalius Amanullah nenorėjo, * ra Komunisias, oei jis laiai ■ Viršminčta ištrauką 
kad jo šalis taptų kariška Anglijos stovykla prieš Sovie- ;£eraĮ supranta, nes jis yra j skaičius pasirodo tik 
tus. Todėl buvusioji Anglų Baldwino valdžia sumobili-1 darbininkams artimas.
zavo saikas parsidavėlių, apipylė juos pinigais, apginkla--, 
vo naujausiais ginklais, suorganizavo sukilimą vadovy-i 
bele Anglijos oficierių ii’ taip nuvertė karaliaus Amanu- 
llah’a y^musybę, o pasodino ant sosto šunytį, nupirktą 
už Anglijos imperialistų auksą.

O dabar- socialistinis Anglijos valdžios galva Ram. MacDo- 
naldas ‘jsišiepęs gina tą naujai įgyta savo imperialistų lagerį 
prieš Sovietų Respubliką; jis įsako, kad niekur nebūtų Sovietų 
piliečiams.leidžiama pasirodai net arti Afganistano, šienų; va
dinami sovietiniai komunistai, kaip matome, net šimtais iš Per
sijos bugdomi laukan, idant ir Persijoj nieks nepastotų kelio 
įsigalėt angliškam imperializmui, kuris siekia praryti ir tą šalį.

Pirm ^teisėsiant į augštąją valdžios kėdę, MacDonaldas pa
reiškė, kad jis saugosiąs Anglijos imperijos vienybę. Dabar jis 
daugiau, negu išpildo savo prižadą. Jis iš kailio neriasi, 
praplatint tos imperijos viešpatavinią, uždedant jos jungą 
didesniam skaičiui atsilikusių šalių bei tautų.

Visus imperializmo pobūdžius turi ir Anglijos finansų

Nesukalbami
SLA. organe “Tėvynėje” 

(už rugpjūčio 9 d.) vėl iš
tisas poslapis pripildytas 
kelionėmis komunistų., Ma
tomai, to laikraščio sufašis- 
tėjusieji redaktoriai jau 
skaitp savo būtina pareiga 
kiekvieno “Tėvynės” nume-l 
rio tam tikrą dalį-užpildyti 
komunistų niekinimais, štai 
tie žmonės, bekalbėdami a- įv^Je 

kadjpie “Komunistus ir Lietu- " 
dar į vos Nepriklausomybę,” ima' baudojdideliž 

nė iš šio, 
m i- čia 

socialisto Snowdeno pasirodymas dabartinėse derybose! 
delei pasidalinimo kariškomis kontribucijomis iš Vokie-..

Jis, kiek drūtas, šaukia, kad AAnglija turi gaut nemažiau j 
grobio, kiek., jo supratimu, Anglam priklauso.

Kurie Anglijos darbininkai iki šiol dar nežinojo, ką jie vaki 
diion išsirinko, tai mažu pamažu sužinos, kad išsirinko imperia- i 
luitus ir darbininkų priešus, tik besi puošiančius “socializmo’*;

į Londoną. Pasiekti Londo- \1S^1US pranešti gerą nau- 
ną reikėjo gauti iš kur nors Pi™a nusisam-
pinigų, nes savo uždirbtų i dė kad . nereikėtų
vos teužtekdavo pusbadžiai i socįe nakvoti, nusipirko kiek 
pragyventi. Ji sumanė nu-i™aist° ir audeklo, žinoma, 
eiti pas vieną ponią, kurios' šdko drabužiams, l'-ad/ ture-; 
svečius ji nekartą linksmi- ’*įus kuomi pasipuoštiJsokant. ■ 
no ir jai išdėstyti savo pa-' agahaus atėjo ię/šokimo 
dėtį ir jau beveik.buvo tik-;v akai as. Šokiai pavyko kuo 
ra, kad anoji supras jos sun- i 
kią padėtį ir pagelbės nu-! 

mąstymo aparate. Tas dar vykti į Londoną. Ponia, j 
kartą patvirtina mūs paša- Prie kurios ji kreipėsi, vai
kymą, kad dabartiniai “Tė- 60 milipnų vęr^ės turtD'.

prašjT-i
, parašė čekį ir suvynio- ■ 

jus padavė jai, kelis kart ■ 
pakartodama, kad, kuomet ^°ks Pa^-. 
tik praturtės, kad sugrąžin-i ?’ 
tų čekio vertę jai atgal. Nu-j padaryti Londone, iškeliavo i 
džiugusi Isadora ’ * ’
padėkavojo, bet išėjusi išsi- .patį rado.
vyniojus nustebo, kad čekio j rę trys 

i vertė buvo vos $50.00. T *
” imaį^^^^mi^ tidetis^" *°Įvyksta l^jo daug tokių ponių apei-'ko, net nei kelionės lėšas pa

ne iš to ir nurie- iir šiaip neiaimių. Rugpjūčio' ti, pakol surinko kelionės į dengti neturėjo iš ko. Is 
j3 d. tūias žmogus užėjo į lėšoms. Berlyno
i krautuvę sodės išsigerti. Sa
rkoma, kad su savininku susi- 

-avininkas 
•išsitraukęs revolverį paleido 
išūvį į atėjusį žmogų. Kulka 
I pataikė į galvą. Pakol pa
šautąjį nugabeno į ligoninę, tai 

lir numirė. Krautuvninkas pa- 
‘ bėgė.

redaktoriai nėra tin- Ušklausiuš Išadoroš 
kami redaguoti jokį laikraš-im3, 
tį, ne tik SLA. organą.

vvnės”

BURLINGTON, N. J.
Iš šio 'miestelio niekad “Lai-
“* nesimato jokiu žinių 

čia randasi keletas dirbtuvių, 
s bet darbininkų padėtis sunki

‘■Mums senai yra žinomas Runla> nilu „„ eilvI111 
tokis lietuvių komunistų nusi- už mokėątį. S
statymas del Lietuvos nepri
klausomybės. Jei jų garbina
ma Maskva šiandien kėsintųsi 
pavergti Lietuvą, tai jie mels
tųsi ir garbintų tokį Maskvos 
žygį. Dabar ir patys komu
nistų vadai pasisako, kad jie

jieną. Visų pirma nusisam-

Ąido Choro susirinkimas į- 
vyko rugpjūčio 1 d. Buvo 
daug svarbių reikalų aptarta. 
Buvo nutarta nutraukti choro 
paveikslą del “Laisvės” pikni
ko. Taip ir padarė. Nedė- 
lioj susirinko visi choristai pas 
M. Valinčienę ir nusitraukė 
paveikslą. Taipgi komisija 
išdalino roles lošikams del 
operetės “Kova už Idėjas,” ir 
greitu laiku pradės mokintis.

Jeigu randasi tokių drau
gų, kuriems laikas pavelys, lai 
prisirašo prie choro greitu lai
ku, nes reikia mokintis naujų 
dainų del “Laisvės” pikniko ir 
del operetės. Nesigailėkime 
paaukoti laiką, kad sudarius 
gerą chorą Wilkes-Barriuosc. 
Korespondentė D. Zdaniūte.

sukelt lėšų, pabudav 
didelio teatro, rytinėj 
to dalyje, kur gyven 
bininkai, nes, kaip j 
mojo savo atsišaukiu

su
I

H darbininkai giliau 
ir Įvertina jos sol 
tytojaus 
mis raid 
pažymėjo,
Duncan įžeidė turčių

antgj

žiemos sezo;

DARBININKŲ
, KALENDORIUS

Rugpjūčio 10 d*
—Suareštuotas Francijos ka

ralius Liudvikas XVI—žlugi- 
|mas monarchijos Francijoj, 
'17?2- z \ 
i -L-čeko-slovakai paėmė Kaža-

j puikiausia ir vėliau turėjo, 
i daugelį pakvietimų šokti t 
s laike įvairių puotų, bet su j 
užmokesčiu, kaip kad New’ 
Yqyke, vojs puodžiai -pra-’nių, 1918.
gyveho,* nbrfe nekartą ’šokoj' ^-Prez. Coolidge atsisako gel- 
ir priešais karališkas ’ asa-ibgti Sacco ir Vanzetti; guber- 

is, gi atlyginimas visur."alori“s Fu’ler nuk6‘*„Sa“o ir ° c O Vanzetti žudymą ant 23 d. rug
pjūčio, 1927.

Negalėdama pragyvenimo l Rugpjūčio 11 d.
1 “ T 1 ” -^Kruvinoji “Baltramiejaus

Naktis,” kurią sufanatizėję 
katalikai skerdė protestonus, 

" Paryžiuj, 1572.
1 —Pradžia Naujos Ekonomi-

karštai j į Paryžių, bet ir lenais tai
Vėliaus, susita 

artistės, išvyko
Rei-j Berlyną, bet ir ten nepavy- nes Politikos Sovietų Sąjungoj, 

!l__ .. i 1 ..L. - l.r-.,1921.
c —Berlyne dfdelis darbinin- 

kų sukilimas, kuriame į dar
bininkų rankas tapo paimta 
nemažai fabrikų, 1923.

—B. Vanzetti pradėjo val
gyti, bet Sacco vis badauja; 
abu perkelti į kitą kambarį, 
1927.

—Tūkstančiai Bolivijos In
ca indijonų sukilo, dedko val
džia apkaltino komunistų par-

i lėšoms. Berlyno nuvyko į Vengri-
Nuvykus į Londoną (gy-ijos sostinę Budapešt, kur ir 

valius vežamu laivu), pasi- prasidėjo jos garsi karjera, 
rendavojo pigų kambarį ir Pradėjus dauginus pinigų 
greitai ėmėsi darbo j ieško- pelnyti, ji rūpinosi įsteigti 
ti, bet pasekmės buvo to- ■ mokyklą, kur galėtų talen- 
kioSjpat, kaip ir New Yor-'tuoti kūdikiai lavintis šokti, 
ke. , i Įsteigimui tokios mokyklos

Pinigai pasibaigė, selini- ‘visuomet' didžiūutin kliūtis

Fjoje, Sovietu valdŽ 
' kvietė ją j Paisiią, ki 

valdžia pasižadėjo* 
jos senai svajojamą i 
lą. Pasiūlymą be 
abejonės priėmė ir t 
vykusi 
Praeitos
mokiniu trupė iš M; 
šoko didesniuose Ar 
teatruose ir visur si 
zįazmu buvo sutikto.^ 
matė jos šokikes iri 
tuojant Sibiro katorf 
gyvenimą laike caro 
tavimo, revoliucijos 
ir sukilimus, ne viena 
ra per skruostus r u 
Ji savo šokiuose i 
ne vien tik dailą, beJ 
pynėsi ir revoliucinės

Kaipo moteris, ji 
mylėjo kūdikius. Tid 
dvylikos metu amžid 
dama, ji prižadėjo n 

kapitalistinėj s 
ansi vedimas dažniai J 
tik pavergimu motd 
ji gerai prisižiūrėjo 
ni»ią savo motinos i 
gelio kitu motinų.

negyveno.

dc, bet su savo vo< 
ru kūdikiu nct.un j 
kis. kaiu ii aiškina
džiausiu moters F5
laimė !)• j nch-cu. Imn
kiu. kaip rus mu s įsi
aiškina, Isadora aty
klaipė.
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piniginis klausi
as planuojamą mo
kiniai buvo mano- 
ti tiktai turinti 
liti šokikėmis-šoki- 
určių klase, savo 
hito kėlimu nesi-

biednuomenė ne- 
kliaus, todėl įstei- 
i mokyklą, reikėjo 
evien tik mokymu, 
(kinių pragyveni-

ios, paskui prie 
, kad pati valdžia 
pkią mokyklą, ku- 
ikūjosi pakelt šo- 
augštesnės papė- 
mo kiniai buvo Ja

utose mokyklose. 
it a pagelbos val- 
bandė rast turčiu 

i ir ten tokios pa
lvo.

BURY. CONN.
ivuose kam-

usi rink imas. Visos
,’ieciamos atsilankyti 
ūkimą, nes pereitą 
lė.io susirinkimas į- 
neatsilankymo na- 

ic susirinkime bus 
bin dalykų, kuriuos

atsiųstos iš cen- 
itel nominacijos 
(autiem metam, 
būtinai i.Špildy- 
uidarykite taip, 
kartą padarėte, 
ir susirinkimas 
i, nes atėjo tik 
irių ne pasirodė 

Tai jau didelis ap- 
!>• nekreipimas aty- 
anizacijos reikalus, 
e mesti į šalį tokį 
į ii žiūrėti, kad mū- 
acija gerai gyvuotų.
ė M. Vaitonaitė.

S-BARRE, PA
toro susirinkimas į- 
jūčio 1 d. Buvo 
bių reikalų aptarta, 
rta nutraukti choro 

’Laisves” pikni- 
padarė. Nedė-ir

ko visi choristai pas 
ienę ir nusitraukė

Taipgi komisija 
•o les lošikams del 
Kova už Idėjas,” ir 
u pradės mokintis.
andasi tokių drau- 
is laikas pavelys, lai 
rie choro greitų lai- 
ikia mokintis naujų 
“Laisvės” pikniko ir 
ės. Nesigailėkime 
laiką, kad sudarius 
1 Wilkes-Barriuose.
lentė D. Zdaniūtė.

NINKU

o 10 d-
įtuotas Francijos ka- 
idvikas XVI—žlugi- 
tarchijos Franci joj,

lovakai paėmė Kaza-

Coolidge atsisako gel- 
ir Vanzetti; guber- 

uller nukėlė Sacco ir 
įdymą ant 23 d. rug-

11 d.
loji “Baltramiejaus 
kurią sufanatizėję 
skerdė protestonus, 
1572.

;ia Naujos Ekonomi- 
os Sovietų Sąjungoj,

ne didelis darbinin- 
nas, kuriame į dar
bukas tapo paimta 
abrikų, 1923.
anzetti pradėjo val- 
Sacco vis badauja; 
eiti į kitą kambarį,

ančiai Bolivijos In- 
ų sukilo, delko vai
kino komunistu par-

1

LAISVE • .

RUGPJŪČIO PIRMOJI LIETUVOJ
.‘(Šiemet Pirmąją Dieną Rug- auga, tų milioninių bedarbių 

pjūčio Lietuvos darbininkai, armijų. Plėšrioji tarptautinė 
kaip ii visų kraštų pioletaria-: buržuazįja ruošia nauja kara, 
tas. vienokiu ar kitokiu hudn !

naują skerdynę, daug baisesnę,1 
kaip 1914 metais prasidėjusi 

Buržuazinės valsty- 
laivus, dirba

Puslapis TreSasi i i

«>

kaip ir visų kraštų proletaria
tas, vienokiu ar kitokiu būdu! 
minėjo tą kovos prieš imperia
listinius karus dieną. Prieš tą 
dieną Lietuvos Komunistų Par- i sket’dynė. 
tijos Centro Komitetas išleido j bes stato naujus 
daugybę lapelių, šaukiančių ! naujas žudymo priemones, jieš- 
darbo mases kovoti prieš im-įko naujų nuodingų dujų, kurių 
perialistinio karo pavojų, iripagelba galima būtų išžudyti 
ginti Sovietų Sąjungą. Vieną 1 ištisus miestus, o tam viskam 
iš tokių lapelių žemiau talpi- ’didina išnaudojimą, ilgina dar- 
name.—“L.” Red.) ;bo valandas, mažina algas, kelia

---------  i mokesčius, lupa devynius kai-;
ARTINASI TARPTAUTINĖ i liūs. Imperialistai ir negali a p-Į 

RAUDONOJI DIENA sieiti be karo. Kapitalistams 
--------- 1 rūpi vis didesnis pelnas. Gamy- 

I Lietuvos Darbininkus, Vals- Ųa buržuazinėse šalyse 
tiečius ir Kareivius!

reika-1 
Jauja vis’naujų ir naujų rinkų, j 
’o jų nėra kur paimt. c_. ___
ištenka kolonijų, nes jos jau se
nai išskirstytos tarp imperialis
tų. Imperialistai ima visiškai 
pagrobt pusiau koloniales ir 
pusiau priklausomas šalis, kaip

priešais dabartiniu 1 metu, kad 
lengviau būtų karui prasidėjus 
pakeist imperialistinį karą į ka
rą pilietinį, nukreiptą nuverti
mui buržuazijos viešpatavimo.

Kad įtraukt platesnes darbo

goj ir supranta, kad SSRS dar
bininkų pasisekimai skatina 
buržuazinių valstybių proleta
riatą prie energingesnės kovos 
ir įkvepia jiems revoliucinio 
ūpo. Buržuazinis pasaulis gy-1 
vai suinteresuotas, kad nuver-jmases į kovą prieš imperialistus 
tus Sovietu valdžią ^Sovietų Są-1 ir buržuazines valdžias, Komu- 
jungoj, kad sudaužius proletari-į nistų Internacionalas ruošia 
nes revoliucijos tėvynę ir 
stiprinus pozicijas kovoj su sa- (Raudonąją Dieną, 
vo šalies-proletariatu. ii ’

Sovietų Sąjungos rinkos ne- Į perialistų 
užgrobsi, sovietų valdžios nenu-Į 
versi be 
protauja

• nuversi
| lengviau
■savo proletariato kova ir long-i 
viau bus apsiginti nuo proleta-1 
rinės revoliucijos savo šaly.

štai kodėl buržuazinis pasau- 
Jau nebe-‘^s suinteresuotas karo ruošimuIšaugai ir Draugės!

Plėšrusis imperializmas ruo
šia naują skerdynę. Jam ne
ištenka tų lavonų kalnų, tų 
kraujo upių, kurias atnešė 
1914-1918 metų karas . Jam
neištenka sunaikintų miestų ir Chinija, Persija, Afganistanas, 
sodžių, užmuštų ir sužeistų Pietų 
milionų žmonių, jam neišten- kad pakeist 
ka tų nelaimių ir našlių ir na-j kolonijas.

. šlaičių ašarų, 
i to išnaudojimo,

ISADORA DUNCAN

skyriuje 13 dolerių į savaitę.
Sekančiame s.u s i r i n kime 

gausime jau naują .konstituci
ją, su kuria turėsime susipa
žinti. Todėl visi privalome 
būti susirinkime.

Internacionalas
su-■ rugpjūčio 1 dieną Tarptautinę 

. Tai bus die- 
i na tarptautinės kovos prieš im- 

karą ir imperialistų 
j viešpatavimą. Ii’ Lietuvos Ko- 
Imunistų Partija kviečia Lietu
vos darbo mases plačiai 
vaut Tarptautinėj ] 

apsidirbti ir su Dienoj.

karo pagelbos,—taip 
imperialistai. O jei 

sovietų valdžią, t„.
bus 1

prieš SSRS. Štai kodėl ir tarp
tautinis proletariatas suintere
suotas kova prieš tą karą, kodėl 
jis suinteresuotas SSRS gyni
mu.

Ir Lietuvos 
kaimo biednuomenė 
suoti kova prieš 
karo ruošimą ir gynimu SSRS. 
Imperialistams rūpi išnaudot 
Lietuvą karui prieš SSRS, kad

Amerikos respublikos, 
jas į savo pilnas 

Imperialistai grob- 
Jam neištenka darni tas pusiau koloniales šalis 

kuris kasmet susiduria vieni su kitais, pešasi
.tarp savęs, nes ir vieniems ir,Lietuvos darbininkus ir valstie- 
I kitiems rūpi atkast gardesnį1 gius, kartu su Lenkijos ir Pa- 
į kąsnį. Japonija susiduria su baltės darbininkais pirmutiniais 
i Šiauriu Amerika, Siaurių Ame-Į pasiųst į karo skerdynę. O kad 
rika sų Anglija ir tt. C’ 
se vieni imperialistai (š. Ameri
ka) remia Chiang Kai-sheką, o 
kiti (Anglija) Fengą ir kursto 
vidujinį karą, kad lengviau bū
tų pagrobt visus Chinus. Japo
nija irgi nesnaudžia ir grobia

; skanesnius sau Chinų gabalė
lius. į Pietų Ameriką lenda 
Šiaurių Amerika ir vieną kraš
tą (Meksiką) grobia paskui ki- 

; (Nikaraguą). Centralinėj 
kariauja su 

^etiniais gyventojais negrais ir

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Nerasdama paramos 
kur tikėjosi jos rasti, pati 
fcavo pinigais įsteigė mokyk
lą Vokietijoje, kurioje su
tilpo 40 mokinių, gi ji sva
jojo įsteigti tokią mokyklą, 
kur sutilptų bent tūkstantis. 
Kiek vėliau mokyklą perkė
lė į Franci ją, gi užsiliepsnok tą 
jus pasauliniam karui, mo- Afrikoj Francija 
kykla pairo.

ten

Lietuvos 
kviečia 

biednuomenę ir

i daly-1 
Raudonojoj 1 
Komunistų 

darbininkus, 
visus

A. L. D. L. D. kuopa gyvuo
ja silpnai. Pereitais metais 

-turėjo 15 užsimokėjusių narių, 
o šiemet jau tik 10. Kame da
lykas, kad penki nariai neuž- 

;simokėjo, sunku pasakyti. Ne
jaugi jie buvo nuėję išpažin
ties ir jiems kunigas uždavė 
sunkią pakutą, kad priklauso 
įprie darbininkiškos draugijos?
J’uk A. L. D. L. D. yra ta 
draugija, kuri leidžia darbi
ninkiško turinio knygas, kuri 
skleidžia apšvietą ir kiekvie
no darbininko ir darbininkės 
pareiga prie jos priklausyti. 
Pagaliaus, juk į draugiją rei
kia užsimokėti, tik $1,50 į me-

i Partija
I kaimo
darbo valstiečius, tarnautojus ir 
kareivius į rugpjūčio 1 dienos 
demonstracijas. Lietuvos Ko- 
munistų Partija kviečia visus 

i darbininkus ir tarnautojus pa- tus, o knygų .gauną $6 vertės.
Tai ir biznišku išrokavinpu ver
ta priklausyti. . . ,

McAdoc Komunistas.

I skelbt visuotiną streiką rugpjū
čio 1 dieną, mest darbus visuose j 

! fabrikuose, dirbtuvėse, dvaruo-j 
se, buožinėse ir aplamai visose Į 

proletariatas ir įmonėse ir įstaigose,—mest dar- ■ 
suintere- bą ir išeit į gatves su raudono- ■ 

imperialistų i mis vėliavomis, ir tenai iškelt; 
mūsų kovos obalsius:

Šalin imperialistų karai! 
Ginkim Sovietų Sąjungą! 
Šalin fašizmas—karo

PITTSTON, PA.

ti

Baisus Apsileidimas
Rugpjūčio 4 d. turėjo įvyk- 
A. L. D. L. D. 12 k p. susi

ruošė- rinkimas, bet neįvyko, nes į 
susirinkimą atėjo iš valdybos

šalin Lietuvos fašistų valdžia Į tik vienas užrašų raštininkas 
_ _ i—imperialistų tarnaitė! ir pora eilinių narių.

Chinuo-;įas karo ruošimas geriau sektų-! *
‘si, imperialistai spiria Lietuvą kų ir valstiečių valdžia!
greičiau susitart su Lenkija.; šalin fašistų Lietuvos sutar 
Lietuvos buržuazija bijodama tis su fašistų Lenkija, nukreip-!
proletarinės revoliucijos Lietu
voj ir didelių Sovietų Sąjungos 
pasisekimų irgi suinteresuota 
imperialistų karo prieš SSRS 
pasisekimu. Todėl Lietuvos bur
žuazijos spauda suinteresuota ir 
rėmimu karo ruošimo prieš S.S. 
R.S. Visa Lietuvos buržuazijos

Sekantį sekMadienį, toje 
pačioje vietoje, įvyksta, taip 
sakant, milžiniškas piknikas, 
tai S. L. A. 57-tos kuopos. 
Mat, tos kuopos parengimai ne 
iš kelių desėtkų būna, bet 
šimtai tik į ekskursiją susirin
ko važiuoti, o į pikniką tūks
tančiai susirenka, ši sykį ma
čiau garsinama, kad bus pa
veikslas traukiamas pikniko 
dalyvių, tai bus galima nevier- 
niems parodyti.

T.D.A. 13 Kp. Koresp.

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvertais:
1218 So. 10(h St., Camden, N

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraitj 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dai> 
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____ Sl.M
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidėmėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

‘GERAI PATAIKO!

Tegyvuoja Lietuvos darbiniu- kus iki 9-tai vai. vakaro, ir tie '

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No.' 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S • 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai riiyli, 
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., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

——------------------ jų parsitraukia.
John Naujokas Taip pat drg. S. 

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves 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 štoruosę bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugui cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame .. 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir ppvatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Na, o kur kiti bu
ll e atsi- 

Mat, 
nedir-

išsiskirstė.
:vo, kad i susirinkimą 
Į lanke? Gal užmigo.
i dabar anglių kasyklos 

valdžia ir nežino, koks laikas.
j Draugai, stačiai sarmata, 
kad net į susirinkimus neatei
nate ir dar tokius, kuriuose 
turėtų būti išduoti raportai iš 
XII Apskričio konferencijos ir 
įvykusio pikniko. Juk mūsų 
knygos šėpoj pelėja, nes nėra 
kas jas platintų. Ant 21 d. i 
šaukiama konferencija Gasto-1 
nijos streikierių gynimo klau-1 
simu. Reikėjo išrinkti delega- 

Tegyvuoja Tarptautinė Rau- tus> bet kuopos susirinkimas 
! neįvyko ir valdyba neatsilan-

Tai jau bloga, kad taip 
pas mus dedasi’. Reikėtų kuo- 

Visi į demonstracijas kovai greičiausiai sušaukti susirinki-, 
ir išrinkti delegatus.

j

Bell Phone, Poplar 7540

A. F. STANKUS

ta prieš SSRS!
Tegyvuoja sovietų 

Lietuvoj ir Lenkijoj!
Tegyvuoja proletarinė revo

liucija visame pasaulyj!
Tegyvuoja Komunistų Inter

nacionalas !
Draugai ir draugės, skleiskite

spauda veda plačią kampaniją tuos kovos obalsius visoj Lietu- 
prieš SSRS, kad geriau paruoši voj, kelkite juos rugpjūčio 1 die- 

Lietuvos fašistų nos demonstracijose ir garsiai 
i- šaukite: 

ja ir vis labiau kapituliuoja j — - -
prieš ją, kad sudaryt stipresnį donoji Diena!

I Tegyvuoja visuotinas streikas k e' 
pasaulis ruošia rugpjūčio 1 dieną!

Bet tai tik žaislas palyginus naują karą* ir kartu visas ruo-! y N į J-------
su tuo karu, kurį ruošia impe- Šimo karo sunkenybes sudeda| prieš imperialistų karus! 

kaip ji pažy- rialistai pirmučiausiai prieš S. nnt darbo žmonių sprando. Gin-!

Viena kart ji, bešokdama1 atnauvna kara Morokkoj, kad dirva karui.
ernreinini Now Ynrkn Mp pagrobt. Karas pusiau i valdžia daro sutartis su Lenkigaišiojoj i\iew xoiko ivie-|kolonialių ir pusiau priklauso_|....
tropohtan operoje, atsikrci-j valstybių grobimui vis pla- 1VCVV1 PUU<V1
pė į publiką, kad padėtu jai čiau eina, karo lauko plotas vis frontą prieš .SSRS, 
sukelt lėšų, pabudavojimui plečiasi. j Buržuazinis
didelio teatro, rytinėj mies-' 
to dalyje; kur gyvena dar
bininkai, nes, 1 x w x . , 
mėjo savo atsišaukime, kadjS.R.S. Tai tik įžangos į būsi- gavimasis reikalauja milžimš-1

! 1 mą
Lietuvos Komunistu Partijos!

Centro Kom ^etos. Į
i r- • i • -i- U 4. ma tarntautine skerdvne dariku išlaidų, todėl turi būt pa-1Liepos mėn. 1929 m.■darbininkai iphau W^nta tiesioginiai ir netiesiai-

ir1 įvertina jos sokius. Ant! . , \ T . .__  . _ V * _____ I v» i o i za 1 r X i o i TZ” o v\ i f n 11 oi G i rl i •
rytojaus laikraščiai didelė
mis 
pažymėjo, kad 
Duncan įžeidė turčius

{baisesnę kaip
i skerdynė. Jei tuose grobimuo- • nirti mokesčiai. Kapitalistai di- į 
se, kurie jau eina įvairiuose pa-,dina darbininkų išnaudojimą.

i varo įraidėmis antgalviuos šaulio kampuose, imperialistai i milionus darbininkų
Isadora susiduria tarp savęs, tai klausi- .skurdą ir kartu didina represi- 

me ruošimosi į kara prieš S.S. i.l’as, siaurina darbininkų teises, 
IdknruQ qnviptnmc Rnci R S. visos imperialistinės vals-1kad jiems sunkiau būtų atsispirt įsikūrus bOVietamo KUSI- tyb_s eina suiunfftu frQntu< jir dabartiniu metu ir ypač karo

joje, Sovietų valdžia pa
kvietė ją į Rusiją, kur pati 
valdžia pasižadėjo įsteigti 
jos senai svajojamą mokyk
lą. Pasiūlymą be jokios 

priėmė ir ten nu- 
paskendo darbe, 
žiemos sezoną, jos 
trupė iš Maskvos,

Buržuazinis pasaulis negali ra- i 
miai gyvent, kada auga ir stip
rėja Socialistiniu Sovietu Res
publikų Sąjungą. Buržuaziniam 
pasauliui rūpi ir turi rūpėt 'pa
keitimas Sovietu Sajune-os j sa
vo kolonija tavorams "abent ir 
gamtos turtus plėšt. Buržuazi
nis pasaulis mato, kaip eina so- 

jcialistinė statyba Sovietu Sąjun-

abejonės 
vykusi 
Praeitos 
mokinių 
šoko didesniuose Amerikos
teatruose ir visur su entu- 
^jazmu buvo sutiktos. Kas 
matė jos šokikes interpre
tuojant Sibiro katorgininkų 
gyvenimą laike caro viešpa
tavimo, revoliucijos kovas 
ir sukilimus, ne vienam aša
ra per skruostus nuriedėjo. 
Ji savo šokiuose perstatė 
ne vien tik dailų, bet kartu 
pynėsi ir revoliucinės kovos.

Kaipo moteris, ji labai 
mylėjo kūdikius. Tiesa, vos 
dvylikos metų amžiaus bū
dama, ji prižadėjo netekėti, 
nęs kapitalistinėj sistemoj 
aųsivedimas dažniausia esti 
tik pavergimu moters: tą 
ji gerai prisižiūrėjo į gyve
nimą savo motinos ir dau
gelio kitų motinų.

Ji turėjo savo tris kūdi
kius. nuo skirtingu vyru, su 
kuriais delei įvairių kliūčių 
negyveno.

Nuvykusi. į Rusiją apsive
dė, bet su savo vedusiu vy
ru kūdikių neturėjo. Kūdi
kis. kaip ji aiškina—yra di
džiausia moters gyvenime 
laimė ir į nelegalumą kūdi
kių, kaip pas mus įstatymai 
aiškina, Isadora atydos ne

lipė./ ęsei

Graborius-Under taker

McADOO, PA
WORCESTER, MASS.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 

.kainų, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 

, gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainų.

1023 Mt. Vernon

kapinių 
už žemų

StreetTarptautinis Piknikas 
i

Rugpjūčio 4 d. Tarptautinis, 
Darbininkų Apsigynusias turė
jo -surengęs pikniką Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Olympia Parke. Piknikas bu
vo rengtas bendrai visirrtftutų, 
kurios veikia šį bei tą toje or- 

Gauti j šia orga:|sanizacij°-ie- žmonių buvo 
i prisirinkę pusėtinai, bet dide
lė didžiuma lietuvių buvo. 
Programoje , dalyvavo Aido 
Choras, sudainuodamas tris 
dainas: Kur klaidžioji, darbi
ninke; Kalvio dainą ir Volga 
Boatmen, vadovaujant chorve
dei Meškienei. Kadangi sa-, 
vaite atgal Aido Choro pik
nike daugelis chorų iš kitų 

■miestų dainavo, o Aidas buvo 
! užsiėmęs darbais, negalėjo 
dainuoti, tad buvo žingeidus 
šis Aido dainavimas, kui’is 
puikiai, sutartinai, traukė virš- 
paminėtas darbininkiškas dai
nas. Taip, rodos, ir traukia 
stot į jų būrį ir dainuot sykiu. 
Tai labai gerai, kad Aido Cho- 

■ ras pasitarnavo šiam tarptau
tiniam piknikui. Aš manau, 
lawrencieciai, pasiskaitę šią 
žinią, nerūstaus ant Aido už 
neatsilankymą į chorų pikni
ką tą pačią dieną. Po dainų 
buvo prakalba, kurią sakė 
Robert Zelms'iš Bostono. Jis 
angliškai kalbėjo. žmones 
skaitlingai klausėsi prakalbos'. 
Kalbėtojas aiškino darbininkų 
būklę šioje šalyje, jų sunkią 
kovą už geresnes gyvenimo są
lygas, pasibaisėtiną Gastonijos 
streikierių likimą ir 16 areš
tuotųjų reikalingumą apginti 
nuo pasmerkimo. Kalbėtojas 
kvietė stoti į Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo eiles. 
Paprašė aukų apgynimui Ga
stonijos streikierių ir klausyto
jai sumetė $32.90.

I Buvo žaidžiama Volley 
Ball. Aido Choro lošėjai su
kirto abu sykiu finus; pirmu 
sykiu Aidas 21, finai 9; antru 
syk Aidas 21, finai 10.

Nuo pikniko liks gražaus 
pelno. Sakė, už ženklelius su

brinkę virš $50.

Nariai, kurie priklausote 
prie A. P. L. A. 5-tos kuopos, 
visi pasidarbuokite, kad į se
kantį kuopos susirinkimą kiek
vienas atsivestumėte po vieną 
naują narį. < 
nizaciją nariu nesunku, nes

metu.
Draugai ir draugės, mūsų pa

reiga kovot prieš karo ruošimą. 
Mūsų pareiga kovot prieš impe
rialistus, kad nuverst jų vieš- viena geriausių darbininkiškų 
patavimą. Musu pareiga traukt j pašelpinių draugijų, kuri iš- 
darbo mases i kovą prieš impe- moka geriausia ir didžiausią 

kad pašelpą laike ligos. Pirmame 
darbi- skyriuje laike ligos moka 7 

ninku klesos eiles kovoj su savo .dolerius į savaitę ir antrame

rialistu ruošiamus karus, 
užgrudinus priešakines

Nepamirškit Dalyvaut

Daily Workerio
Spaudos Karnivale
Nedelioj, Rugpjūčio-Aug. 18

I 1

PLEASANT BAY PARKE
Bušai nuo East 177th St. Stoties

Programa: Žaislai, Sportas, Užkandžiai

Tikietai Parsiduoda DAILY WORKERIO ofise, 26 Union Sq., ir visose Komunistų Partijos buveinėse

PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRAB0R1US

\ Norintieji gc- 
riausio patar

lę n avi m o ir už 
| ž e m a kaina, 
g/ nuliūdimo va
ly landoje šauki- 
' tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residcncija:

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

JONĄfc-

*•

MATTHEW P. BALLAS
( BIELIAUSKĄ S)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
1 ’atamauju visiems be skirtumo 
1 sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dienų ir naktį. Darbų at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos 
skausmus, ūžimų ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų Il
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumų.

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

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

Lietuvaitė Fotografistė 
fotografuoju, didinu ir numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara klakvien, dieną Ir nedMio- 
mii noo 6:80 iki 6 Tai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 
WILKES-BARRE, PA.



įEĄISVfiM
Detroito Konferencija Išdirbi

A. Gudauskas.

8701

i

SPRINGFIELD, ILL.
Pranešimas Aukotojams

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Buvęs Parapijonas

J. MILIAUSKASKUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE
lite-

WILKES BARRE, PA
su-

Greitai ir Pigiai Persiwia
LABAI
rodoma
eini am eu'

f

PLYMOUTH, PA

i

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.

tai kreipkitės pas A. Gudaus
ką, 2332 Koria Road arba pas 
kitus aukų rinkimo komiteto 
narius.

“U/SVĖ”

pa
jau

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ

vai- 
di- 

sve-

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

juos lietuviški vyčiai “pakėlė.” 
Kitas labai keistas dalykas 

pas vietos vyčius, tai tas, kad 
jau keli metai, kaip jie kelią 
“revoliuciją” prieš kun. Vilku-

ir prajšę, mintingo, kad pasi
kalbėjus ir advokatas susitai-

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Union • Unity ’ konferenciją, 
rugpjūčio 31 d., Cleveland, 
Ohio.

ŠeŠfacliems, Rugp. 10, 19a
: > y -- ' J

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

im i i a—n ■ ■ ■ į—IMI

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Knygele iš 64 
pusi. Kaina 20c

įstatymui naujų kalėjimų, nes 
nesą vietų kriminalistų sutal
pinimui.

Vadinasi, .šalis 
ja, kriminalistų skaičius
ir tuomi valdžia gali 
džiaugti.

Philip Raymond, 
Auto Workers’ Unijos Sekr.

progresu o- 
auga 
pasi

Jau keli piknikai buvo 
rengti šiemet ant Radzvillos 
farmos ir visiems vieta patiko. 
Tai dabar A. P. L. A. 51-ma;

I kuopa rengia toj pačioj vietoj

įrodė 
tvirtą 

už

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

Kažin kur kunigas Laukai
tis padėjo savo medalį, kurį 
gavo nuo caro Mikės, antrojo 
“Del atminties?”

Švenčioniškis.

“LAISVE”
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIl

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 
»

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

svarbi brošiūra. Joje nu-
Trockio paklaidos revoliu- 

• t ii

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

Parašė A. BIMBA
Išleido Dienraštis ‘‘Laisvė”

CLEVELAND!) ŽINIOS

manevrų, 
paleisti pil-

Itfer

Vyčių “Kariški Manevrai”

H
>

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-:
DAKTARAS *

t - i /

JOHN S. STANESLCpC*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conn.

pana- 
kada 

darbininkų sūnūs ir dukterys 
taip protauja. Jis tada gali 
turėti namą su 18 kambarių, 
kelias gaspad ines-tarnaites. 
Gali parapijonus mulkinti ir

lietuviškas jiems kailius lupti. Bet kokia 
Clevelan- nauda darbininkui-darbinin- 

do lietuviai taip “gerai nenaši-!kei, tai pagalvokite patys, 
žymėjo” niekados, kaip kad ! Buvęs Parapijonas.

Puslapis SQfvirtas

4 d. rugpjūčio čia vyčiai-vy- 
tės turėjo didelius “manevrus” 
ant Zimmerman farmos. Vy- 
čiukai-vytukės, 17-to seimo de
legatai, kai žąsiukai kumpinė
je nusimylėję naminėle. Jau
ni ir jaunos traukė tą “rojaus” 
skystimėlį iš bliūdelių, torėlke- 
lių. Iš stiklelių senoviškai my
lėtis esą sena mada. O vyčiai 
daro didelį “progresą,” todėl 
ir naminės naikinime žengia 
žymiai pirmyn.

Ant rytojaus, kada šv. Jur
gio bažnyčioje tęsėsi priešsek 
minės pamaldos, tai vyčiukų 
pulkeliai klumpinėjo po Sup
erior Ave. Užklausus, kodėl 
neina į bažnyčią melstis, dele
gatai, susikibę poromis, atkir
to klausėjui: “O! sh...! we 
din’t come here to pray but 
on a good time.”

Atidarant seimą, visų vyčių 
delegatų nebuvo svetainėje. 
Kiti dar nebuvo surasti net 
antros dienos sesijoms. Vie
nas delegatas nei nematė sei
mo, visą laiką prastumdė bo
les pulruimyje.

Matant lietuvišką vyčių 
ską taip manevruojant, 
džiausią gėda lietuviams 
timtaučių akyse.

Pav., būrys vyčių įsigrūdo į 
valgyklą skersai esamos sve
tainės. Pavalgę, užsimokant 
pradėjo derėtis už mokestį.. 
Patarnautoja sako: “žiūrėkit 
kainas patikrinimui ant bill of 
fare.”

Vytis jai atkerta jokiais žo
džiais, kokių spaudon jau ne- 

Valgykla pil- 
ir

begalima dėti.
na žmonių—svetimtaučių 
lietuvių, visi sužiuro ir kaista 
iš gėdos girdėdami tokią kal
bą. Bet mūsų vyčiai—lietu
viškas vaiskas, kas jiems! Jie 
čia suvažiavę ant 
tai ir jų liežuviai 
non veikmėn.

Kas sakė, kad 
vąiskas ne garsus?

PASTABOS
Per “Vilnies” špaltas dabar 

leidžiamas Maksimo Gorkio 
veikalas Motina. “Vilnis” sa
ko, kad tai vienas geriausių 
veikalų ir skaitytojai juomi ne
gali atsigėrėti.

Prisimenu / gerai, kuomet 
apie dešimts metų atgal aš bu
vau pasiūlęs išleist tą patį vei
kalą, tai nuo tūlų autoritetų 
gavau “bogoiskatelio” vardą.

Nežinia, ar tai žmonių 
žiūros persikeitė, ar visi 
virto “bogoiskateliais ?”

Kas neskaito dailiosios 
ratūros ir ją atmeta, kaipo 
buržuazinį padarą, tas niekad 
nebus visapusiai apsišvietęs 
žmogus, tai bus siaurai protau
jantis tik vienoj kokioj nors 
srityj, p politikoj skaitysis 
“politine davatka.” Bet de
ja, mes tokių davatkų daug 
turime. '

po’ tokią. Bet nedirbdamas 
toj kasykloj negaliu teisingai 
pasakyti, bet kova ten eina. 
Yra žinoma, kad ten dirba lie
tuvių, kurie gali parašyt, tai 
turėtų tą atlikt. Nes praeita
me mitinge kratė narius šeši 
policistai ir darė tvarką. Bet 
tvarkos policija niekad nenori, 
tai ir šį kartą išardė susirinki
mą. Tame lokale jau numu
šė mokestį. Pastaraisiais lai
kais bosai vis arčiau glaudžia
si prie lakalo viršininkų, kad 

sakymas tame, kad jie būt se- j uniją partaukt į savo pusę, 
nai. pardavę streiką, kuriame J Tą pradeda permatyti ir neku- 
ir dabar mažai veikia. '
mainieriai, kaipo darbininkai, i 
nori pagelbėt kovoj savo vai- j 
kams, o tas neleidžia tekstilie- 
čiams atvirai sulaužyt seną 
uniją, nes patys save diskredi
tuotų mainierių akyse.

šioj apielinkėj eina rinki- j 
mai į miesto valdininkus. Tai 
lokale i pakeltas klausimas or
ganizuoti savystovę darbininkų 
politinę partiją. Nes jau aiš
kiai permato ir kietųjų anglių 
darbininkai, kad su republi- 
konais ar demokratais nepa- 
keliuje eit. Nors čia darbinin
kai ir buvo atsilikę judėjime, 
bet sąlygos pradeda išjudint.

Štai ką mūsų lokale pasakė 
apie “Tusdele” lokalą, kad jie

mui Planų del Nacionalės i kęs, bet prie galutinos išva- 
Automobilių Pramonės Unijos k°etuot

Detroito skyrius “Auto 
Workers” unijos kreipiasi į vi
sus darbininkus paremt pri
rengiamąją, konferenciją, ku
ri atsibus rugpjūčio 24 d., 1- 
mą vai. po pietų, Auto Work
ers svetainėj, 3782 Woodward 
— .j., Detroit, Mich. Ši kon- 

dvasišką ferencįja.sudarys planus delei

Jų vadas šeštokas buvo net 
nutaręs mesti šv. Jurgio para
piją. Rašė skundus vyskupui, 
prašė, kad riebųjį Vilkutaitį Avė 
iškeltų, o liesesnį “<..........
tėvelį” atsiųstų jiems. Trinks- nacionalės konvencijos suorga- 
mavo, triukšmavo ir garsiai re- nizavimui nacionalės industria- 

kad kun. Vilkutaitis Mnes unijos. (National In- 
1--1—. Bet i dustrial Auto Workers’ 

Ką j Union).

kavo, 
toks, anoks ir dar koks, 
štai, ateina vyčių seimas, 
daryti. Neužsimokėjęs para- į 
pijinių duoklių, negali būti gė- I 
ru vyčių vadu. Ir be kunigo 
seimo nepradėsi. Kokios ten 
bus maldos be “dvasios vado
vo.”

šeštokas nuneša $12 kun. 
Vilkutaičiui, atlieka.- išpažintį 
iš visų griekų ir' tampa geru 
vyčių generolu.

Matant lietuviškus vyčius, 
tai tik piktas juokas ima, dau
giau niekas. Jauni žmonės, Į 
bet jų smegenys taip sukone- 
veikti tikėjimo ir patriotizmo, 
kad mažai sveikam sensui yra 
vietos jųjų galvose.

Kurie turėjo progos maty
ti šitą vyčių seimą, galėjo gau
ti geras pamokas ir įrodymą, 
kaip religija ir patriotizmas 
sukoneveikia jaunuolių protą 
ir jie lieka nebepanašūs į žmo
nes.

Tokie sukoneveikti protiš
kai jaunuoliai-lės yra labai 
naudingi kunigams ir lietuviš
kiems “ura” patriotams. Bet 
kokia nauda lietuviškai darbi
ninkiškai. visuomenei šioje ša
lyje, tai lai sprendžia patsai 
dienraščio skaitytojas.

Kun. Vilkutaičiui ir 
šiems gerai, gyventi,

Norėdamas susipažinti su 
dafyar Sov. Rusijoj leidžiamais i 
dailiosios literatūros žurna-

dės nepriėjo, tik sutiko nepi- 
_____ J per keturias dienas, o 
paskui turės ir vėl pasikalbėji
mą su kompanijos įgaliotiniu. 
Tai nesusitaikius iki 6 d. rug
pjūčio, bus išduotas indžionk- 
šinas prieš mainierių uniją ir 
kartu prieš šilkų audėjus.

Kodėl drausmės neišduoda 
prieš federacijos vadus, kurie 
vadovauja tam streikui ? At-

Maskva.— Sovietu valdžia V
nutarė įsteigti Ekonominio 
Tyrinėjimo Institutą, kuris 
bus po vadovybe Valstybės 
Planavimo Komisijos.

Darbininkai privalo kovoti 
prieš algų kapojimą ir “speed
up” įvedimą.

Atsišaukimas į visus unijos 
lokalus ir dirbtuvių komite
tus pažymi, kad nuožmi lenk
tyniavimo , kova tarp milžiniš
kų automobilių pramonės kor
poracijų del kontrolės rinkų, 
priveda prie begailestingo są-. 
lygų pablogėjimo su “speed
up” sistemos įvedimu, algų, 
nukapojimu ir darbo pavaduo
jančių įrankių įtaisymu. “Au
to Workers’ Unija toliaus nu
rodo, kad pastaruoju laiku at
sibuvę d e p a r t m e n faliniai 
streikai parodė, kad darbinin
kai jau prisirengę pasipriešint 
prieš tolesnį bosų užsimojimą.
Murray Streikas Apėmė Apie 

2,000 Darbininkų
Departmentaliniai streikai 

įvyko Detroit, Flint, Grand 
Rapids, Oakland, California ir 
daugely kitų automobilių iš- 
dirbysčių centruose. Pastara
sis streikas prieš nukirtimą 
algų ant dvidešimto : nuošim
čio, 
ray 
jau 
ryt 
kovos 
pramonės

kuris apėmė 2,000 Mur- 
Bocly darbininkų Detroite, 

reikalingumą suda- 
organizaciją, kuri 
visus automobilių 
darbininkų reika-

Betirie darbininkai. Nes sąlygom 
pablogėjus, visi pradeda būt ir 
rangesni,- ateina į susirinki
mus. Tai net ir susirėmimų, 
sako, buvo pereitame susirin
kime.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia 
tu s

Sužeistas ar apsirgęs gausi paselpos kas savaitę

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

UžeMė SAVO
(JULY), 1929

Gerbiamieji! Kurie auko
jote per vietos komitetą, t. y., 
A. Gudauską, S. Senkų ir A. 
Šimkų, Lietuvos baduolių šel
pimui, tai pranešame, kad 
centralis komitetas Lietuvos 
baduolių šelpimui įsakė visą 

jau per visą liepos mėnesį ne-!darbą sustabdyti. Pinigai, 
galėję atlaikyti susirinkimą. ! kurie randasi pas vietos komi- 
Nes radosi dvi pusės, kur ne- į tetą, bus grąžinti atgal auko- 
susitaiko mitinge. Tur būt i tojams. Mes stengsimės su-

vieni eina į kompanijos pusę, i grąžinti atgal visiems? Bet 
o kiti nori palaikyt uniją, kai- |jeigu kurių namuose nerasime,

Mes išmokiname taisyti ir vaitoti 
automobilius į trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius dip
lomus. Pilnas mokslo kursas ?25. 

. Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Ncdėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Darbo Federacija Išcjave Dar
bininkus

. Atsišaukimas, toliau sako : 
“Amerikos Darbo Federaci

ja ątvirai pasirodė esanti dar
bininkų priešu. Savo konvenci
joj Detroite, 1926 metais, ji 
pasisakė vesianti organizavimo 
kampaniją, bet vietoj to, vie
natinis jos veiklumas buvo— 
išduot depąrtmentalinius strei
kus, atsibuvusius šioj industri
joj.”

šitą A. D. F. išdavystę ati
dengiant, unija kartu perserg- 
sti darbininkus kovoti su soci
alistais ir taip vad. “Mušte” 
grupe, kurie, po priedanga sa
vo progresyviškumo, išdavinė- 
ja darbininkus.
Rinkite Delegatus j Konferen

ciją
Detroito skyrius Auto Wor

kers Unijos atsišaukia į tūks
tančius darbininkų dirbtuvėse 
sudaryt dirbtuvių komitetus 
(“shop committees”) ir siųst 
nuo tų komitetų delegatus į 
šią konferenciją; Atstovybės 
pamatas sekamas: trys dele
gatai nuo kiekvieno unijos lo- 
kalo ir vienas nuo grupės iš 
dešimties šapos darbininkų. 
Atsišaukimas specialiai ragina 
kuo daugiausiai išrinkti jaunų 
darbininkų ir negrų, idant su
sivienijus galėtume budavoti 
uniją.

v. . . ., . . . ši konferencija taipgi pa-
V- P*1-1 Vauv P1*1? kr’ j gelbės budavojime Trade Un- 

.... - . ■ Si.81 iOn Educational League Det-
piknikas yra pirmas parengi-; roįįo skyrių ir apkalbės siun- 
mas A. P. L. A. 51-mos kuo-iįįm^ didelės grupės delegatų 
pos .nuo jos sųsityėrimo, todėl nuo gapų komitetų į Trade

Jei ne ta Kanada, tai S. L. 
A. generalis organizatorius nei 
nesidarbuotų del Susivieniji
mo. Bet dabar, važinėjant 
Susivienijimo kaštais, Kana
doj daugiau laiko praleidžia, 
negu Jungtinėse Valstijose. 
Mat, čia blaivybė, o ten jos 
nėra.

• į ■* 1 * 1 • kokio dar lig šiol nebuvo.XMOnO rn’Oii/Vn Lrnv»i«vieną draugą, kuris komunis
tų judėjime skaitosi galva, 
klausdamas informacijų, kokie 
dabar Rusijoj išleidžiami ge
riausi žurnalai, pašvęsti lite
ratūrai—ypatingai dailiajai.

Ir koks’mano buvo nusiste
bėjimas, kuomet gavau atsa
kymą, kad jis neturįs laiko 
skaityti tokius žurnalus ir ne
galįs man rekomenduoti, nes 
nežinąs. 1

Bet tas pats draugas turi 
laiko perskaityti “Laisvės” ir 
“Vilnies” net skelbimus, kad 
gavus kritikai medžiagos. . .

komisija stengiasi, kad pikni
kas būtų .puikiausias. Bus 
privengta skanių gėrimų ir 
valgių, ir gera muzika grieš 
visokius šokius tiem, kurie -no
rės šokt.' Kurie nešoks, tai; 
bus programa ir sportas. 
Programoj .dalyvaus Aido Cho
ras iš Wilkes-Barre, po vado
vybe naujo mokytojaus drau
go Botyriaus. Visi Wilkes
-Barre ir apielinkės draugai bū
kite šiame piknike. Vieta' gra
ži ii’ paranki visiems atvažiuo
ti. Programa bus gera. Vi
sus kviečia '

Komisija.
Nuo 'Red.—Komisija kvie

čia visus atvažiuoti, bet nepa
sako dienos. Tokie praųeši-

Pastaruoju laiku Jungtinių
Valstijų federaliuose kalėji
muose įvyko didelių riaušių.
Svarbiausia tų riaušių prieža
stis, tai didelis sukimšimas ka- 

. linių ir prastas užlaikymas.
Jungtinių Valstijų prezi

dentas Hooveris jau bando tą mai-skelbimąi jokios vertės:.ne~ 
* dalyką “pagerinti.” Jis reika- turi, tik bereikalingai laikraš- 

lauja penkių milionų doleriu !tyje vietą užima.

Paduosiu, kas nugirsta va
kar U. M. W. of A. lokale 
1174 per susirinkimą.

Jau buvo rašyta keletą kar
tų, kad Hess Goldsmith šilko 
dirbtuvės darbininkai,; strei
kuoja. Bęt streiko vadovybę 
ir pikietavimą atlikdavo mai-, 
nieriai. Dabar šilko kompa
nija būt išėmus indžionkšiną, 
bet sužinojęs unijų politinis 
prezidentas nuėjo pas advoka
tą, kuris rengė indžionkšiną

Varpas Bakery, 54 Manjer St., Brooklyn, N. V.
A. M. Balchu-nas. Savininkas. Te]. Stagg 6533

KAS TAI YRA

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

L. A. reikalais

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

50
100
200
300
400

Litu
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
uz
uz
uz
už

$ 5.50 500
10.75
21.00
31.25
41.50

600
700
800
900

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
uz

vzuz
uz
uz

1000 LŲų už 103.00

62.00
72.25
82.50'

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

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y
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VIENA SAVAITĖ ATOSTOGŲ
M.

(Pabaiga)
“Laisvės” Įstaigoje

Pasitaikius progai, nuėjome 
apžiūrėti “Laisvės” įstaigos. 
Namas iš lauko ir. svetainės vi
duje atrodo gana gerai; spau
stuvės ir redakcijos kamba
riai atrodo perankšti; mylė-

“Laisvės” Piknike

vie-

atsitikti. Labai paprastai, at
sakiau. Jei netikėčiau į ženk
lus ir jų neskaityčiau, ne tik 
New York o pamatyti, bet ir 
namo sugrįžti negalėčiau, nes 
būčiau pirmoje požeminio 
traukinio stotyje paklydusi. 
Visos nusijuokė, bet nekurios 
ir paprasta Tamošiaus titulą 
dadėjo.

Kol buvo naujienų, viskas!šiai pasibjaurėtinas.
, varomais

t. p., kad išvengus pavojaus. 
Įtartinus brutališkai stumdė ir 
daugumą areštavo. Nežiūrint 
vieningumo, minia buvo pri
versta skirstytis. Išblaškyti iš 
parko žmonės užtvenkė arti
miausias gatves ir kiek laiko 
karų judėjimas buvo sustab
dytas. “Drama” užsibaigė po 
9-nių vai. vak. Reginys bai- 

Su gyvu- 
skerdyklon,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Nuvažiavome pikniko 
ton trečią valandą; manėme, i 
būsiančios ’pirmutinės, bet, 
kaip išlipome iš traukinio, pa
matėme, kad pulkais žmonės 
traukia, rodos į atlaidus. Nu- ėjosi gerai, bet joms pasibai- j liais, 
stebome ir klausiame viena ki- gus, diena atrodė be galo. Va-(taip nesilegiama, kaip su žino

čiau juos, matyti erdvesniais ir Į tos 
šviesesniais.
nių, didesnių šėpų redakcijos kaip priėjome daržą, ] 
kambaryje, nes dabai* maži ra- dė mūsų klysta, nes ten rado-1 
šomi stalukai atrodo lyg Ba- me jau ne būriais, bet 
belio bokštai apversti įvairaus daržas, tarsi statinė, prisikim-

.. ar galimas daiktas, kad kare skubinau namo svajoda-; nėmis. Pasenusiai katei, šu- 
Reiktų patoges-1 čia tiek daug raudonųjų ? Bet ma, tik pasikalbėsiu su drau-Jniui ar panašiam gyvuliui yra
y X • — • 1 „ v « I ~ -I .. ? _ _ • : • i • •• — •pasiro-jgais ir tuoj miegoti, miegosiu i namai, kuriuose jie aprūpina- 

i rado- šiandien ir rytoj, ir poryt, imi. Vežikas, uždrožęs ark-
visas

formato knygomis ir raštais, 
žinoma, to viso pagerinimas ar 
pakeitimas prigulės nuo to, 
kaip mes “Laisvės” įstaigą 
remsime. Drg. P. Buknys iš
vedžiojo visur ir išrodė visas 
mašinas ir išaiškino, kuri kokį 
darbą atlieka; taipgi supažin
dino su draugais redaktoriais. 
Draugiški ir svetingi. Nors 
pataikėme darbo dienoje, pa
prašė sėsti ir pradėjome kal
bėti apie šį bei tą. Greitai, 
vienok, patėmijaų, kad jie tik 
viena akimi žiūri į mus, o ant
ra į stalą. Mat, ant stalų krū
vos raštų; dar prisiminiau, 
kad esama pirmadienio, dėlto, 
galimas daiktas, kad vakar! 
piknikuose matytosios mėlyn
akės praslenka pro akis, nusi
nešdamas minutę, kitą; maty- jaunas, vikrus, laisvai sukina- 
damos tokias aplinkybes, ne-j si, tvarko. Kokia nauja, graži j 
laukusios, kol maloniai pap-[skirtumą; vieton frakuoto, pa
rašys apleisti, išėjome.

šęs .žmonėmis, tarp kurių ma
tosi daug gražaus jaunimo. 
Visi- linksmi. Visų veiduose ir 
akyse žėri didžiųjų švenčių 
nuotaika. Vos spėjau įžengti 
daržan, pagavo ir mane tasai 
gyvumas. čia kūdikystės 
draugai, ten pažįstamų būrys, 
tai vėl netikėtai nauji pažįs
tami; vieną sveikinu, kitam 
moju, trečią akimis seku, ket
virto jieškau pasitikti; mado
je ar ne, nepaisau, ir man 
šiandien švente. Jaunimas 
šoka ir aš, pasimiršusi kad ne
moku, sukuosi ratu.

Štai ir programos pradžia. 
Skaitlingi chorai, susideda di
džiumoje iš energingų jau
nuolių, sudainuoja po keletą 
dainų. Jų mokytojas taipgi

Lengva prižadėti, sunku ište- liui botagu, už mušimą užsi- 
sėti. 7" '
dar duryse tebesant 
“Ten va, laiškų del Jūs.”

Mano draugė pasitiko ir j moka pabaudą—yra kas jais 
tarė : j rūpinasi. Bet kas šiandien 
Skai-(rūpinasi vargšo darbininko li- 

tau—“Rytoj svarbus susirinki-'kimu ? Jis yra laikomas že
mas, poryt irgi toks pat.” Lai-jmiau gyvulio. Jį muša viešai 
mė, kad ne šiandien. Nors gy- lįr neduoda verkti, . . 
veliame gelių mieste, bet ir čia 1 
ne visiems gėlės žydį. Rūpina-

Nors del žiauraus policijos 
pasielgimo susirinkimas nepa-

PLYMOUTH,
L. D. S. A. 53-čia 

pikniką rugsėjo 15-tą, 
R'adz vilios farmos,
Meldžiam kitų draugijų nerengti tą 
dieną.

Komisija.

PA.
kuopa rengia 
nedčlioj, ant 
Wilkes-Barre.

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

D.
PHILADELPHIA, PA.

S. A. 11-tos kuopos ekstra Tel.i Greenpomt 9632

Darbą į

Nau- 
biznl.

■ £

A*’.*

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JA 3
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Keystone.
Bell

TELEFONAI:
__________ _^Main 9zf»69

136

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

Organizatorė.
188-190

si bedarbiai, šeimynų penėto- siekė savo tikslo, bet visvie- 
na darbininkai parodė išnau- 

jdotojams savo solidarumą. 
Neveltui, rugpjūčio 2 d., “To- 

i” ra- 
įšė, jog Torontas dar nebuvo 
matęs tokio įvykio.

Susirinkusiųjų darbininkų 
tarpe buvo matyti daug ir lie
tuvių susipratusių darbininkų.

Vienykime savo jėgas. Sto
kime į darbininkiškas organi
zacijas, tik organizuoti su- 
traukysim slegiančius retežius, j juos pačius atsišaukti arba kas 

t ! '/ninrn o I Iri r ni'nnnc r i iii o i*» ui
o laimėsime pasaulį.

K. B.—Aras.

jai, kad jų mažyčiai alksta 
duonos. Visur pilna vergų, 
kurių rytojus priklauso nuo 
mūsų veikimo. Daug draugų jronto 'Eveninį“ Telegram 
kankinami kalėjimuose ir lau-U- * 
kia ankstyvos mirties vien už | 
tai, kad išdrįso reikalauti duo-1 
nos ir laisvės; jiems kritus, jų ’ 
giedri šypsena daugiau ne pra
žydės. Taip, dykavimo dienos 
baigėsi, darbas laukia.
minkšta išdykėle, tu mane ne-į 
viliok.

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

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

Tarkitės »u mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

i

Lova

PAJIEŠKOJIMAI kainom
sekančiu adresu:

PAJIEŠKAU sesers Elenos Laurina- 
vičiūtčs, Nemaniūnų parapijos ir 

i švogerio Po.vilo Simonavičiaus. Mel- 
' /IZriii i iiAC’ it r>/»i 11 c* nloioonl/ii o vii o Ir n 

i žinote, malonėkit pranešti man jų 
[adresą. Ignas Laurinavičius, Calle 
[San Martin 666, Buenos Aires, Rep. 
j Argentina. (189-191)

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

š

a • $

TOTORONTO, ONT., KANADAt

Paminėjimas 1-mos Rugpjūčio

O

o

151

jo

S
Miestai ,—

Jersey City ir Apielinkė
Dviejų Draugijų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Ad. No. E-43 Išbandykite Šiandien

yra

L kad nes griuvo ant vienas kito, 
galėjo kam arčiau, lipo ant suolu ir!

Policr 
minia

našta 
avar-

S 

S3 
B

O_ 

o Metropolitan Avenue' 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Scranton,labai nudžiugome, kaip saulu- 
Matijošius” tei užtekėjus traukinys susto-

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

Kampai Clermont Aveotra 
TELEPHONE! JUNIPER 879«

Daugelis jau pa- 
nuomonę, kad jų 
būti pasiųsta į 
Darbininkų Ap- 

ir Priešfašistinį

nių išmokėjimų. Didelis
Klauskit© arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, 

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

su visomis 
Bet patylėjusi 

kiek, neiškenčiau ir pareiš-

bus tinkama. i,ar ,ęal tl'au,ki.n<s.su sav° ™°- Ibodziu tik-tak-taK, tik-tak- 
tak,” nedavė miegoti. Dėlto

$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 
asesmenlų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jfisų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėneai- 

parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų.

644 Driggs Avenue.
Ridgewood© Skyrius: 253

e a 
2 
1
n

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patąrnavi- 
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY ' 

SOUTH BOSTON, MASS.

Gėlytės gražuoles, jusi 
palaukit, aš einu darban.

jSulig reikalavimo,’ šiuos eiga
i rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

WORCESTER, MA&
(Norėdami tinkamai apsirengti 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

gražių papuošalų vyrams,

PIKNIKAS-
Rengia Bendrai Švento Jurgio ir i 

Laisvės Draugijos
NEDĖLIOJĘ

11 d. Rugpjūčio (Aug., 1929 savaitinius įvykius.

I

s

lOltl
, pa- 

styrusio pong, lakus vienmarš- 
------ ,--------- kinis jaunuolis, žiūriu ir lak- 
REDAKCIJOS ATSAKYMAI

UclUlUUJcl, Liti Lt et 1 liet v 1111 cliS bll 

---------  jpaprastuoliais josios skambaus 
Easton, balso negadina, kaip kad aiš- 

“Muzika” i^ūiasi išdidžios panaitės, pa- 
Nenaudo-1 kviestos dalyvauti darbininkų 

j* .• 'chore.daugiau . Kaip greit nelauktasis vaka
ras atėjo! Mes nenoromis tu-

M. Meškauskiui, 
Pa.—Rašinėlis 
spaudai netinka, 
sim. Pasilavinkit 
lietuvių rašybos.

D. Jonušui, Schenectady, irėjome palikti visus ir traukti 
N. Y.—Keliones įspūdžius 
greit išspausdinsime. Ačiū! - -

X v* IV* • C'l TY JULVllAV, XYCVVt ICVkJCll p V CVX V< OI C/O,

Keršto širdžiai, So. Bos- nusirengėme, kiek galima, 
ton, Mass. — Apysakaitę ;susirangėme ant suolų ir ban- 
greit galutinai peržiūresim [dėme snausti, bet atsiminimai 
• „ i i« i 'nv rrnl tmnkinvc «ii min-ir, manome, L.._ 
Rašinėkit daugiau.

Vargo Vaikui, 
Pa.—Vaizdelį “ 
tuoj peržiūresim. ,

J. M. Dečkui.—Draugo ra
šiniai, kurie dar netilpo, 
bus išspausdinti greitoj at
eityj.

SLA. Nariui, Wilkes-Barre, 
Pa.—Neverta eiti su “Tėvy
nės” redaktoriais į polemi
ką del Komiteto Šelpimui 
Lietuvos Baduolių. Jie ta
tai daro grynai politiniais 
sumetimais, būtent, kad ap
šmeižti komunistus, kuriuos 
jie primanytų šaukšte van
dens paskandintų. Kiekvie
nas protaująs SLA. narys 
tatai žino.

Paviršutiniai žiūrint, Kana
doje beveik visai neorgani
zuoti darbininkai, ypatingai 
juodadarbiai (laberiai), kurie' 
neturi., tarp savęs jokio ryšio 
—vienybės. Jie dirba sun-1

kiaušius, bjaurius ir mažiau-į 
Kada atsisėdo-[šia apmokamus darbus.

me traukiniu, tik tuomet pasi
jutome, kad labai pavargusios,

jo, konduktorius šūktelėjo— 
“Gėlių Miestas,” ir mudvi link
smos ir laimingos skriejo va 
namų link. Pakeliuj viskas iš
rodo tylu ir ramu, tarsi kad 
gyventojai būtų kur išvažiavę, 
nors jau buvo 7-ta vai., ir žmo
nės visu smarkumu skubino 
darban.

Jau ir paskutinė gatvytė. 
Rožės išdidžiai išdilusios aug- 
štyn, rodos, stebisi, kad ne lai
ku einu namo. Raudonos a- 
guonėlės glausdamos galvytes 
viena prie kitos, lyg šnabžda 
patylomis: žiūrėkit, . žiūrėkit 
pasiilgo mūsų, sugrįžo. Tie
sa, pasiilgau ne vien jūsų, bet 
ir visų.

Štai ir meilių draugų namu
čiai, tikrai gražūs, ramus kam
pelis, juose ir aš jaučiuosi lai
minga ir laisva. Pasitiko, klau
sinėja, pasakoja. Malonu bū
tų pasikalbėti, bet va, dar de
šimts minučių išvažiuoju dar
ban; mūsų dirbtuvėje įsakyta, 

• netekimo darbo, 
pribūti pirmadienio ryte. Nu- 

| važiavau, dirbu, nuovargio ne
jaučiu, nes linksmai pasakoju 
savo ir klausau apie draugių 

Patėmįjo- 
me, kad Elena verkia. Ėmė
me visos klausinėti, kas atsiti-

Pradedant nuo didžiausio 
fabriko iki mažiausiam kont- 
raktoriui, visur kapojamos al
gos, sunkinamas darbas ir il
ginamos darbo valandos. Už
tenka mažiausio neįtikimo b o- ■ 
sui, tuoj darbininkas metamas ' 
lauk iš darbo. Į

Tūkstančiai darbininkų kas i 
metai atvažiuoja^ Kanadon 
jieškoti “laimės.” Maža da
lelė iš jų gauna pastovų, pa-1 
kenčiamą darbą, ,o likusieji, 
pusalkaniai, apskurę bastosi iš j 
vietos vieton ir daugumas ne-; 
suranda. Nuo fabriko iki ma
žiausiam darbeliui—visur ma
tyti stovint būriai bedarbių. 
Išoriniai žiūrint, Toronte dar
bininkai visai nesuorganizuo
jami. Bet pasirodo priešin
gai. Visų šalių progresyvėms 
darbininkų partijoms rengian
tis prie paminėjimo pirmos 
dienos rugpjūčio, neatsiliko ir 
Toronto jaunutė Komunistų 
Partija. Kelios dienos prieš 
buvo paskleisti atsišaukimai į 
progresyvius darbiniu kus, 
kviečiant dalyvauti paminėji
mo susirinkime, Queens parke, 
1-mą rugp., 7:30 vai. vakare. 
Kalbėtojas buvo: Jack McDo- 
naldas, Lily Himelfarb ir A. E. 
Smith. Apie 7-tą vai. vak. 
pradėjo rinktis minia. Susi
rinkus apie 3-4 tūkst. darbi-j 
ninku, atėjus policija prane-! 
šė kalbėtojams, jog jie sau- \ 
kimui susirinkimo neturi leidi
mo ir neduos kalbėti, 
ja bandė išblaškyti
Kiek pastūmėta minia grįžo 
atgal ir vis stipriau spietėsi 

j arčiau kalbėtojų. Daugėjant
I ko. Ogi, už savaitės laiko tu- miniai, iš artimiausio valstyb- 
Irinčios įvykti jos dukters ves-įnamio policijos būriai vis trau- 
Įtuvės; seserys nupirkusios do-jkė talkon. Apie 8 vai. vak. 
I vanų gražų veidrodį, kurį, parkas prisipildė. Minia sie- 
jkaip atvežė ir atrišo, rado su- :kė virš dešimties tūkstančių, 
I dužusį, o tas esąs ženklas, kad ;Ant gatvių pasirodė būriai rai
bos dukrelė būsianti nelaimiu-į tosios ir motorcyklistų polici- 
įga. Užpirkusi ir šventas mi-Įjos. Nuolatos stumdoma mi- 
išias, bet dievas gal nepagel- j nia sušvilpė ir šaukdama, puo- 
bėsiąs todėl, kad pati nenu- 

"h ėjo, nes bijojo darbą prarasti, 
ir ėmė senutė dar labiau verk-

Nauja spėka pasenusiems Įti. Mano draugės vienos ėmė 
ir naliegusiemci raminti, kitos aiškinti, kad šis

WASHINGTON GROVE PARK 
CORTLAND, N. J.

Pradžia 12-tą Valandą Dieną
Įžanga 50c ypatai

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

(187-189) le burin nešina pečiais polici
ją. Pasidarius žiauresniam I 
policijos kumščiui ir nuolatos 
daugėjant, minia buvo atstum
ta. Ilgai netrukus pasikarto
jo panašiai. “Ramybės gynė
jai” ėmėsi žiauresnių prieme
nių. Areštavo kalbėtojus, are
štuotus lydėjo minia ir triukš- 

ikant mažėjuose, nes čia pat, įmaudama bandė apsupti. Tuo 
momentu ir prasidėjo pati 
“drama”: raitelių ir motorcy
klistų. būriai visu smarkumu 
puolė į minią, nežiūrėdami, 
kas papuolė po kojomis.’ žmo-

ir paliegusiems
/

Besiartinanti senatvė vis di<lesne 
Rula ant nervų ir muskulų sistemų 
t ■~ ' 

spėkos išnyksta. Nuiiipnėjusiems niekas ne- i _ . . ~ .
prilygsta Nuga-Tonc. F 
kartais j kelias dienas būna tikrai pastebė- j 
tinos. Sąryšy su tuo yra jdomm laiškas

Mi!ne.r , .Mi83- J’8 kasdiena matosiaako: Aš visai mažai spėkų ir energijos .
beturėjau ir buvau visiškai nusikamavęs, kankynėmis. 
Paėmęs Nuga-Tone aš pasijutau kaip nau
jas žmogus.”

Kiekvienas, kuris yra nusilpnėjęs, arba : Irlr... Ir q rl iciii rlnlaciv qvayi- menkos sveikatos, turi išbandyti Nuga-Tone Į KtlCl Ub JctU CldkK.i SVCll
ir Įsitikinti apie ši didelį sveikatos ir spė- I įaį tlklU į ŽCnklllS. Nustebo 
kos budavotoją. Jūs galite gauti, kur tik ■ . , £ _. v . . , ,
vaistai yrn pardavinėjama. Jeigu jūsų ver- : ViSOS 11’ pržldėjO pi’flSytU kfld

1 paaiškinčiau, kaip tat '

ženklas gali reikšti ką kitą, o 
" aš galvojau, kąd neverta bu- guia ant nvrvij ir uiusauiu Nsienių. mvui- J 7 ’

biejl organai sumenkėja, nervai susilpnėja ir VO tiek dailg laiko eikvoti SC- 
^-’-’’-nėjusiems niekas ne- _ , . ... , v

lėtikrųjų, pasekmės j noves burtų liekanų bejies-

inoi»aiiisiiisinsi»eiiisiiiginG>i»siii

AUKOTOJAMS Į KOMI 
TETA ŠELPIMUI LIE

TUVOS BADUOLIŲ

Neklausykite. Menševikų 
ir Fašistų!

Tiek menševikų, tiek fašis
tų spauda jau kelintas sykis 

atdaromis gerklėmis šaukia, 
kad Komitetas šelpimui Lie
tuvos Baduolių, besilikviduo- 
damas, nenorįs sugrąžinti au
kotojams pinigų, bet darąs 
viską, “kad jas nusukus.” 
Tai bjaurios rūšies melas, 
daromas tikslu, kad apšmei- 
žus ne tik Komiteto prieša
kyje stovinčius asmenis, bet 
visą komunistinį judėjimą!

Jau daugeliui aukotojų, ku
rie pareikalavo, aukos tapo 
sugrąžintos. Kuris tik atsi
liepė, pareikalaudamas, kad 
jo auka turi būti jam ati
duota, be jokio svyravimo 
atidavėme; kitų pareikalavi
mai gauti, nors dar neišpildy
ti, bet šiomis dienomis tatai 
padarysime, 
reiškė savo 
aukos turi 
Tarptautinį 
sigynimą 
Komitetą.

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

Dar sykį pareiškiu: visos 
organizacijos ir pavieniai as
menys, aztkoję į KšLB., pra
neškite iki rugpjūčio 25 d., 
ką daryti su jūs prisiųstomis 
aukomis, kurių nebuvo gali
ma sunaudoti tam, kam rink
ta-. sugrąžinti jums, ar ati- 
dicoti į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą {ginantį gas- 
toniešvus darbininkus') ir 
Prieš fašistinį Komitetą. Su 
viršminėta diena mes komite
tą likviduosim ir kurie ’ bus 
neatsiliepę, tų pinigus per
duosim minėtoms įstaigoms.

Tuo' kląusimu, beje, 
siuntihėjąmi ir laiškai.

KŠLB. ' Sekretorius,

yra
i moterims ir vaikams—viršuti
nių ir npatinių, įvairaus pasi- 

I rinkimo; puikiausių šilkinių, 
j vilnonių ir lininių drabužių čia 
i rasite sau patinkamų ir už ga- 
1 na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokedami 
nei vieno ’cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo 1

I 2Y centai už skrynutę) yra tai kanuoli priei
vi'UU Ju&A luMOĮjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKU, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
^ITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

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

______________________ ORDER BLANK _________—__________
Siųsdami pinigui iu savo adresu, užrašykite:

AR, žemiau paeirašęi, liunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URB0LA, su visais nurodymai!, 
kaip šarmoti.
Vardai

Ne. —

Suie..__

or Ari.

leilIBIIIDIItOl

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYklA SU REPUTACIJA 

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

PERSĮTIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I 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 Mešlažarnės, 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.

t

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

Di\ 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. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.
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Konferencija 'Pasitikt

VIETOS ŽINIOS “'.“S
Puikiausias Išvažiavimas ’■

i

FOR RENT

Bos-

Metropolitan Avenue416

REIKALAVIMAI

(187-190)

SALES—PARDAVIMAI

SPORTAS

n
ma-

i

Iš Anglijos atvažiavo, Hide

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

►

Deguliam Gimė Sūnus
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth, N. Y214 Perry Avenue

teat-
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Užmušė Darbininką NAUJA BUCERNE

Mano pastan-

Kontraktas buvo
&

SUSIRINKIMAI

cthUv - ■

namus, 
atlieka-

.—Sykj atsilankę, persitikrin-

■

(Arti Mary Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi 
skaityti.
šit.—Pabandykit I

Reika- 
S., 114 
. Tel.

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

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

GRABORIUS 
(Undertaker)

nerūpi. Tą 
jų 'sulaikymo 
liepos mėnesį

Drg. M ar garėtai ir

manyti, kad tai bus mano “prietelių” 
j darbai, kurie neturėjo drąsos su ma- 
Įno žinia Vincą atiduoti į svetimtau-

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
Apie Gastonijos streikierių tai pareiškė, esąs pilnai paten-

1 . v. J . i , . £ j kintas. Sako, jei toki mokytom bu- !

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

lių persiuntinėti paveikslus,
rankos parašus, vien tik pri-
. , . . I iivimcijcu, nuxi, xcii\ai<j, lovyiuo, xvuii-

JungUS tą aparatą prie papra- drotos Vinčos manadžeriu nepripaži-
1 • V /• V 1 • t

Puslapis šeštas LAISVE šeštadienis, Rugp. 10, 1929

X»
'f’.

pasitikimui 
organizaci

ni itingas

Baisi Eksplozija 
Makaroną Dirbtuvėj

Du Užmušti; 21 Sužeistas, Jų 
Tarpe M. Klimas

Rugpjūčio 8 d., 7:05 minu
tės ryte, makaronų dirbtuvėj, 
priklausančioj A. Zeregai and 
Sons, 55-59 Front St., Cent
ral Brooklyne, įvyko baisi ek
splozija. Du darbininkus su
draskė į šmotelius ir ugnąge- 
siai jų kūnų dalis surankiojo 
į viedrus. Sužeistų viso 21, 
kurių tarpe randasi ir du lie
tuviai—M. Klimas, A. L. D. L. 
D. 1-mos kuopos ir S. L. A. 83 
kuopos narys, gyvenantis 104- 
61 Lefferts Ave., Richmond 
Hill ir Chas Muller, 404 Sene
ca Ave., Ridgewood. Abudu 

•dirbo kaipo mechanikai.
Užmuštieji: William 

‘siel, apie 50 metų amžiaus, 
dirbo kaipo “handy man” ir 
James Pinte, apie 24 metų, 
jpečkuris.

Eksplodavo suspaustas orąs, 
kuris buvo vartojamas prie 
spaudimo makaronų. Spaudi
mo jėga buvo labai didelė, 
4,000 svarų ant kiekvieno ku- 
biško colio. Oro spaudžiamo
ji tanka buvo padaryta Vokie
tijoj, kanuolių karaliaus Krup- 
po dirbtuvėj. Tankos eksplo- 
davimo priežastis nesužinota.

Eksplozija buvo tokia ga
linga, kad grindų blankas, še
šių colių storumo, sudraskė į 
šipulius. Visoj apielinkėj lan
gai išbyrėjo.

Draugas M. Klimas pasako
ja, kad tuo laiku, kaip eksplo
zija įvyko skiepe, jis ir Mull- 
eris buvo ant pirmų lubų, 15 
pėdų nuo tos tankos. Jis ste
bisi, kaip jiedu galėjo gyvi iš
likti. Sako, pasigirdo baisus 
trenksmas, akyse pasidarė 
tamsu. Kuomet atgavau są
monę, nežinojau, kur randuos 
ir kas pasidarė, 
liepsną ir dūmus, 
na matėsi griuvėsiai, 
grabaliojęs aplinkui ir supra
tęs, kur randuosi, pajutęs, kad 

'mano kojos sužeistos ir nega-' 
liu atsistoti, pradėjau šliaužti 
jieškodamas išėjimo. Bet iš 
visųjpusių jau buvau apsuptas 
liepsnos. Tuomet jau reikėjo, ' *■*---------------------

jTelefonu per Tūkstančius

Pamačiau 
Per lieps- 

Apsi-

bus darbininkiškų 
jų priruošiamasis 
antradieni, rugpjūčio 13 d., 8 
vai. vakare, Irving Plaza sve
tainėje, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke. Visos darboTaip sako komisija, kuri 

rengia tą išvažiavimą nedėlioj, žmonių organizacijos yra kvie
ti dieną rugpjūčio (August), 
Forest Parke.

Jau iš pirmesnių kelių pra
nešimų matėsi, kad tas išva
žiavimas bus vienas iš puikiau
sių šios vasaros sezono išva
žiavimų. Todėl kad darbinin
kai tą dieną nors ant kelių 
valandų ne tik galės, bet būti
nai turės pamiršt visus savo | 
rūpesnius, o juos tiktai ir ga-į 
Įima pamiršt (laikinai), kuo
met aplinkui visi linksminasi.

O kad tame išvažiavime pa-1 
tys linksminsis ir kitus links
mins du “bunčiai” organizuo
tų gyvų, jaunų, pilnų energi- 

žmOnių—Lyros ir Aido 
mes pilnai užtikri-

čiamos prisiųsti savo delegat
es ypač kreipiamasi i lietuvių 
ir kitų tautų moterų darbinin
kiškas organizacijas, kad 1 iš
rinktų bei paskirtų atstoves į 
šita konferenciją.

Trys Draugės iš 
Kovos Lauko

ir dabartinę 
Vera 

ir So- 
gastonietes, ma- 

pirmadienio 
rugpjūčio 12 d., Cen- 

svetainėj, 
New Yor- 

prad žios 
streikierių

Cooganą, kuris bokso srity veikia 19 
metų. Tarp 1910 ir 1925 metų Coo
gan dalyvavo 294 kumštynėse ir mu
šėsi su 4 lengvo svorio čampionu 
Johnnie Kilbane, išeidamas lygiomis. 
Taip pat, mušėsi su čampionu Ben
nie Leonardu. Karo metu, Ameri
kos valdžia pakvietė Cooganą moky
ti jūrininkus bokso Newport laivy
no sto.ty. Čia Cooganas turėjo virš 
10,000 mokinių. Dabar jis yra lais- 
niuotas mokytojas ir mandžerius ke
leto boksininkų. Su juo padariau 

darbą 
vienoje 

Yorke— 
Paulino, 
Kuh ir 
pats iš- 

ir savo kon- 
Y. Atletinėj

antradienį rugpjūčio 13, National 
Hali, Maspethe, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui. Taipgi 
turėsime nutarti, ar važiuosim Į Phi- 
ladelphiją 1 d. Rugsėjo. Pradžia 8- 
ta vai. vakare. Sekr.

(189-190)

Su juo 
jis pradėjo rimtai 

Vinča treniravosi 
gimnazijų New 
kur treniruojasi 

‘ De

sutartį ir 
varyti, 
geriausių 
Pioneers, 
Heeney, Kid Chocolate, 
kiti įžymūs boksininkai, 
siėmiau “seconds” laisnį 
traktą įregistravau N. 
Komisijoj.

Viskas klojosi gerai. 
! gresavo ir matėsi jam 
'Jis nugalėjo dar tris priešus.

MASPETH. N. Y.
L. D. S. A. 91-mos kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio (August) 12, 1929, pas 
drg. Kalakausklenę 6139 Perry Ave., 
Maspethe. Visos narės būtinai daly
vaukite,- nes yra daug svarbių apta
rimų, taipgi iš centro prisiųstos no
minacijos blankos, kurias turėsime 
pildyti.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Vinča pro- 
gera ateitis.

„ , ‘ . Apie
I Vincą amerikonų laikraščiai vis kas- 
jkart daugiau ėmė rašyti, kaip apie Į 
Lithuanian Kirpo.” Kad Vinča sykį 
buvo užklaustas ar jis užsiganėdi
nęs gimnazija, treniravimu ir moky-

C. BROOKLYN, N

A. L. D. L. D. 24-tos kuopos 
rinkimas bus panedėlj, 
Gerves svetainėj, 85 Hudson Ave.,, 

j 8-tą va), vakare. Visi nariai susi- 
| rinkite, yra svarbių reikalų aptarti, 

tsiveskit ir nauju nariu.
‘ Sekr.' M. Beal.

(188-189)

SUSI-
12 rugpjūčio

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

kovas, kančias 
bylą apsakys drauges 
Bush, Amy Schechter 
phie Melvin 
siniame mitinge 
vakarą, 
tral Opera House 
67th St. ir 3rd Ave. 
ke. Jos buvo B 

užtikriname, kad ' drauge su kitais 13 
(buterbrodai) bus | Įkaitintos žmogžudystėje už 

tai, kad streikieriams beginant 
savo šėtras, tapo nudėtas/ po- parode, jog

JOS 
chorai, tai 
name.

Taipgi 
sandvičiai
padarytų iš lietuviais mėgsta
mos rūkytos ir virtos šviežios 
kiaulienos. Aiskrymo, sodės 
ir alaus taipgi bus užtektinai.

Darbininkai ir darbininkės 
būtinai skaitlingiausia tame 
išvažiavime turi dalyvaut. Da-

licijos ir galvažudžių vadas. 
Porą mėnesių išlaikius jąsias 
kalėjime, . paskui liko paliuo- 
suotos iki teismo po $5,000 
kiekviena, ir dabar joms grę-

lyvaut turi būtinai da ir todėl, šia ilgi metai katorgos kalėji- 
kad išvažiavimas yrą rengia
mas Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kp. ir Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėlės.

Kviečia visus
Komisija.

AUTHORIZED 
DISTRIBUTORS 

'J 
NATIONAL 
CASKLTS

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

Telephone Stagg 0783

jei tokį mokytoją bū- ! 
čiau turėjęs Lietuvoje, tai šiandien 
jau galėčiau su Schmelingu kumš- 
čiuotis.

Liepos 6 d., Vinčai prieš kumšty
nes su Wisniaku komisijoj sverian
tis, prieina prie manęs komisijos se
kretorius ii- sako, jog Vinča negalįs 
mano priežiūroje šį vakarą kumš- 
čiuotis, nes ant jo yra paduota Kun
drotus skundas. Tačiau, nurodžius, 
jog aš turiu su Vinča tegalį kontrak
tą ir jog Vinča yra mano priežiūroje, 

H sekretorius leido kumščiuotis, tik lie
pė visiems ateiti i komisija liepos 
16 d.

Vinča nugalėjo Wjsniaka ir tuo 
; jau tiek nuprogresavo, 

kad galima jį poruoti su geresniais 
kumštininkai. Po šių kumštynių, 
Dr. Waluk atėjo į persirėdymo kam
barį ir manęs paprašė leisti Vinčą 
parsivežti pas save į namus. Aš 
sutikimą daviau ir Vinča su Kani
šausku išvažiavo , o aš likau su 
Ridgewood Grove tartis del liepos 20 
d. kumštynių, už kurias Vinčai jau 
buvo siūloma $300. Su promoteriu 
Jack Cliffordu aš susitariau sueiti 
pirmadienį ir atnešti Vinčos sutiki
mą kumščiuotis su Joe Oliver. Ta
čiau, tą pirmadienį iš Jono Kanišaus- 

. Waluka 
šeštadienį buvo susirinkę Shedlow 
ir Schegaus ir buvo pakelta kalbos, 
jog Vinča būtinai turi eiti po mene
džeriu Buckley. Tad, Cliffordui pas 
mane atėjus, Vinča atsisakė pasira
šyti sutartį, sakydamas, jog už $300 
jis nesimuš. Aš, Mel Cooganui gelb
stint, tuo sykiu buvau pradėjęs de
rybas dar ir su Philadelphia, Pough
keepsie ir kitų vietų promotoriais ir, 
bendrai. Vinča iš šių visų mano ren
giamų kumštynių būtų liepos mėnesį 
gavęs virš $1,000. Bet Vinča ma
nęs paprašė daugiau sutarčių del 
rungtynių nedaryti, iki Atletinė, Ko
misija neištirs antrojo K audrotos 
skundo.

Mums atėjus į Atletinę Komisiją 
liepos J6, Shedlow pareiškė, jog Vin
ča liepos 11 d. jau pasirašė su Shar- 
kio manadžeriu Buckley kontraktą 
ir jog Vinča gyvena pas Shedlow. 
Kadangi pats Buckley tą dieną ko- 
misijon neatsilankc, tai, nežinau ko
dėl, Kundrotos skundo tyrimas buvo 

■nukeltas į Liepos 30. čia Bucklev 
Ivėl nepasirodė ir dalykas vėl buvo 
j nukeltas iki rugpjūčio 13.
' Kadangi Vinča savo pradinėmis 
kumštynėmis neuždirbo daug pinigų, 
aš iš savo kišeniaus mokėjau visus jo 
treniravimo Ir pragyvenimo bei iš
ėjimo iškaščius. O Vinča visus už 
kumštynes priklausomus pinigus gau- 

'davo čekiais per Atletinę Komisiją ir 
i sau pasiimdavo. Aš niekad (kaip 
'man yra prikišama) Vinčos per prie- 
j vartą ar spaudimą neverčiau su ma- 
irim kontrakto rašytis, ką patvirtina 
• faktas, jog jam. daviau progos per 
ivirš du mėnesiu mane patirti ir su- 
Isipažinti su bokso sąlygomis Ame
rikoje. Bet, kontraktą per jo prašy
mą pasirašęs, negailėjau nei pinigų 
nei laiko sudaryti Vinčai kogeriausią 

j Amerikoje karjerą. Galiausiai, man 
i Buckley niekad nėra nieko .pareiš
kęs, jog su Vinča jau turi kontraktą, 
ir aš iki šių dienų tikrai nežinau, ar 
turi, ar ne.

Prityrusių ir įžymių bokso žmonių 
dėka, map pavyko padaryti iš Vin- 

jčos tą,, kuo jis šiandien yra. Neži- 
nadamas ir Vinčos iki kovo pra
džios nepažinodamas, aš kovo 13 ji 
priglaudžiau ir dariau viską, ką gali 

i brolis broliui! Per du mėnesius, ne- . 
I turėdamas jokių Vinčos pasižadėji- ! 
Imu, ar garantijų, daviau viską, kas 
reikalinga, ir net daugiau, negu rei
kalinga, kad tik jis pasiektų to, ko 
Amerikoje troško.

Ir tik jam pačiam prašant suti
kau būti jo manadžeriu, nes man rū
pėjo jo laime, o ne išnaudojimas, 

j kaip kad Vinča skundėsi man iš Kun- 
I droto pusės.

Iš pirmutinių dienų aš patikėjau 
Vincai ir jį pamylėjau, bet šiandien 
turiu pareikšti, jog esu apsivylęs 
juo, ne bokse, bet gyvenimu. Aš 
niekuomet nebūčiau tikėjęs, jog Vin
ča, po to, kiek aš jam esu padaręs, 
pasielgtų taip, kaip pasielgė. Ir 
šiandien dar netikiu, kad Vinča tai 
savo noru daro ir be mano žinios

PASIRANDAVOJA 4 gražūą kam
bariai. Randa $23.00 ir $22.00. Jei- 

I gu apsiims būti janitorium, tai $8.00 
1 pigiau. Kreipkitės po No. 4.62 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. .
PASIRANDAVOJA puikūs kamba
riai, gražioj vietoj, randa pigi. 
Kreipkitės po No. 932 Liberty Avė., 
Brooklyn, N. Y. (189-193)
PASIRANDAVOJA kambarys su vi

sais parankamais, arti Lorimer 
subway stoties. Taipgi yra gami
namas namie valgis. Kreipkitės po 
No. 35 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(189-191)

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uoi.us musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

m O.
šis mitingas rengiamas pasi

tikimui d raugių-kovotojų ir 
pagelbai teisiamųjų gastonie- 
čių, taipgi protestui prieš nu-1 ko Sužinojau, jog pas Dr.

Vyras Apskalbė Pačią
Fl. M. Donochodienė, 

dama persiskirti su savo 
kreipėsi į teismą, reikalauda-j 

kad tuo tarpu vyras duo- jomarką.

norė- 
vyru,

teisimą (> mėnesiams į pataisos 
namą jauno pionieriaus Har
ry Eismano, kuris buvo areš
tuotas už dalyvavimą demon- 
|stracijoj prieš militaristinius 
įBoy Scoutus, išvažiuojančius 
j Europon į tarptautinį Scoutų

i m a, 
tų pinigų jai pragyventi ir by
los lėšas apsimokėti. Vyras, 
gyvenantis 310 Covert St., 
Brooklyne, teisėjui įrodė, kad 
jis ne tik reguliariai dirbdavo, 
Equitable Life Insurance Kom
panijoj, bet ir namie viską ap
dirbdavo, savo ir pačios dra
panas skalbdavo, valgyt ga
mindavo ir atlikdavo visą na
mų ruošą, kuomet pati nieko! 
neveikdavo.

Teisėjas Callagan, todėl, at- 
ir ji-

ne- 
pi-

Mitinge dar kalbės dd. Wm.
Z. Foster, Jim Reid, J. Louis 

prole- 
Pradžia lygiai

Engdahl ir kiti žymūs 
tariato vadai. 
8-ta vai. vakare

REIKALINGAS džianitorius prižiū- 
Irčjimui 20 šeimynų, garu apšildo- 
Ono apartmento. Namas trijų augš- 
;t'ų, 210 Hart St., Brooklyn, N. Y. 
i Tinkama vieta gerai užsilaikantiems 
žmonėms, trys kambariai del gyve
nimo ir alga, šaukite: Haddingway 
6712.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen arba restoranas. Bizniai įdirb
ti ir gera proga pirkti. Restoraną 
galima pirkti su namu arba vien 
biznį. Vienam persunkti 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. 
Y. Kreipkitės vienu arba kitu ad
resu. (186-191)

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

| Tel., Triangle 1450 ‘
Lietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS

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.
Nufotografuoja c 
ir numaliavoja į 
visokius p a - Į 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 

.mis. Atnau- | 
jina senus ir | 
krajavus iri 
sudaro s u I 
amerikoniškais |

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

i REAL ESTATE: Namai, Žemė
I 9 • ,_____________

PARSIDUODA .didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

ing house, geroj vietoj, graži aple
nkė, garadžtus del 2 karų, lotas 143 
pėdų platumo su 213 pėdų fronte. 
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 E. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-196)

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.

TIESOS ŽODIS APIE 
I MANO SANTIMUS
SU VINČA

Kadangi “Laisvėje” tilpo apie 
no santikius su kumštininku Vinča 
keletas žinučių, kurias, matyti rase 
žmogus visai, klaidingai painformuo
tas, tikiu, redakcija suteiks man kiek 
vietos jos skaitytojams visą dalyką 
teisingai nušviesti, kad užbėgti už 
akių neteisingoms kalboms.

Su Lietuvos čampionu Juzu- Vinča 
susipažinau tik kovo mėnesio pra
džioje ir po kiek laiko jis pradėjo 
skustis savo gyvenimo ir trėniravi-

• mo sąlygomis. Jis tada gyveno pas 
“drūtorių” Kundrotą, su kuriuo, kaip, 

t- ii. t- j t i i- 'Vėliau paaiškėjo, jis dar Lietuvoje 'Fulton- J1S išrado nedidelį, | būdamas pasirašė kontraktą 5 me-
lengvai perkilnojamą įtaisą, 1 tams, ir Kundrotą prikalbėjo jį ati-

‘ ‘ ‘ * " įduoti 50-tą nuošimtį pajauni nuo
.kumštynių. Vinča pasijuto šiuo kon- 

tų&fs~ ir stengėsi 
to kontrakto atsikratyti. Bet Kun
drotą apskundė jj N. Y. Atletinei

I Komisijai, kuri, reikalą ištyrus, Kun- H M/xX/Xn A Zl VA Xzxn VW 4-, VA rA r» ZA A«A » A VA ZA A^ A AA «A X A 
sto telefono arba radio.' Yo.

Tas išradimas buvo išban-1 s -mane, . . ... • .. . pareiškė, kad yra laisvas ir prase
dytas Anglijos anmjo^ ir or- paimti savo globom Aš pasikalbė- 
laivyno manevruose ir pasiro-Jau su kumštininku Eddie Bensonu 
-- ' t 'ir jis sutiko pagelbėti Vinčai, treni-

. J uo- i ruodamas ir ji amerikoniško bokso

Joną Kanišauską—jie abu yra N. Y. 
' Atletų komisijos laisniuoti žmonės.

daviau pinigu ir Bensonas su

metė moteries prašymą; 
nai, jieškodama perskyrų, 
gaus nuo Donochodo jokių 
nigų.

daužti jieškodamas kitų dar- Myliy Siuntinėja Paveikslus
bininkų, bet toje vietoje išvy- ______
dau tik griuvėsius. Tuojau ir j- Anglijos atvažiavev Hide-' 
mane nuvežė į ligoninę ir ten išradėjas, kapitonas Otho j 
nutraukė nuo sužeistų kojų !
paveikslus.

Dabar draugas M. Klimas kuriuo be jokio vargo galima (
namie. Sužeidimas Per šimtus ir tūkstančius my- Traktu^ bjauriai1 prigarandasi namie.

nepavojingas gyvybei.

Ignui 
Deguliams gimė sūnus antra
dienį, rugp. 6 d., vidurdienį. 
Vaikutis stambus ir drūtas; 
pačioj gimimo valandoj svėrė 
9 svarus. Motina sveika ir 
gerai jaučias.

’ Draugai Deguliai pirmiau 
gyveno Ridgewoode, o dabar 
—Maspėthe.

Liko užmuštas /darbininkas 
Wm. Bropsell, kuomet nugriu
vo. Ničhols Vario/ Kompanijos 
taišoma siena, 43rd St. ir 55 
Drive, Laurel Hill’e, Queense.' 
Keli sužeisti.

dė pilnai pasekmingas.
mi galima persiuntinėti net lavindamas, ir pasikvietė i pageibą 
planus ir žemlapius. O tai e-| *..
sąs.gana pigus įtaisas ir taip‘aš
tikras, kad dar nėra padaręs Kanišausku supirko visus treniruotei 
jokios klaidos.

Kalbantieji Judžiai
Kurtiems '

Brooklyno Paramount 
re tapo įvesta klausytųvai, pri
taikyti kurtiems arba nepri- 
girdiptiems. Dabar jie galė
sią girdėt kalbančius judžius.

Dega Durpynas
Jau septynios dienos, kaip 

dega durpynas tarp Flushin- 
go ir Jamaicos, kurio vis dar 
nepajėgia užgesinti.

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau- 
šių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

Taipgi Smuikos, Mandolinos, Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių daigtų (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiunčiam į namus. 

Taisom ir tūninam Pianus ir Graųiafonus. _ _____
JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telephone, Stage 5638

reikalingus daiktus, kurių Vinča ne
turėjo ir net ranką susižeidė, kada 
buvo- pas Kundrotą, ir, treniravosi pli
komis rankomis. Be to, išgavau 
laisnį Vinčai iš N. Y. Atletinės Ko
misijos, kurio Vinča, būdamas pas 
Kundrotą, taip pat neturėjo, nes nie
kas neišrūpino. Treniravosi Vinča 
Ruby1 Steins gimnazijoj, pradedant 
kovo 13 diena.
saTtae?nreris'%ensoMSSTU paSt i *“1 b“ks0
kl kaT Endžlo pataikoje PVMa j reikalais, susirišęs. Aš linkęs esu 
galima suporuoti su kokiu pradiniu 1 
boksininku keturius raundus. Pra
dėjus rūpintis tokiam boksui vietą x. , . . „ ..
ir iš kelių pavyko gauti Ridgewood » 
Grove, kur, bal. 27, Vinča pasekmin- | 
gai nunakino savo pirmą priešą, Sil- 
verbergą, pirmam raunde. Benso-’ 
nas ir Kanišauskas lavino Vinčą to
liau ir gegužės 11 jau gavau antras 
jam kumštynes, tam pačiam Ridge
wood Grove. Vinča vėl laimėjo, nu- 
nakindamas priešą pirmam raunde.

Pradžioje gegužės Vinča paprašė 
manęs būti jo manadžeriu. Aš suti
kau ir gegužės 9 pasirašiau kontrak
tą trims metams, Vinčai duodamas 
du trečdaliu visų pajamij ir garan
tuodamas, mušis ar nesimuš, per 
metą po $1,500. Kontraktas buvo 
anglų kalboje ir, pirm pasirašymo, 
buvo kito pašalinio asmens lietuviš
kai išverstas Vinčai, žodis po žo
džio, taip buvo įteikta lietuviškas 
vertimas ra^tu. Vinča tą viską ge
rai suprato ir noriai pasirašė.

Po antrųjų Vinčos kumštynių, pro- 
rivertė Bensoną at- 

lavinti, todėl, pa- 
žinovais ameriko- 

Vinčą iriokyti Mel

i Kok'ia ateitis ir nuoširdumas Vin- 
' čą laukiu, parodys ateitis, šiandien 
mes žinome, jog Vinča jau daugiau 
mėnuo laiko nejuda ir sulaikomas 
nuo bokso darbų. ' Kodėl mano “prie- 
teliams” rūpi Vincą į svetimtaučio 
rankas parduoti, tą tik jie gali atsa
kyti. Man tik tiek aišku, kad Vin
čos aplinkybės jiems 
sprendžiu iš to, jog 
dėka, Vinča per vieną 
neteko $1,000 pajamų.

Ir ką mes turime? 
gos, laikas, darbai yra teršiami, o 
pats Vinča, laikomas nieko neveik
damas, pamiršta savo lavinimąsi ir 
progresą, kurį jau buvo pasiekęs. O 
tai vis mano “prietelių” dėka!

JUOZAS GINKUS.

fesijos reikalai pi 
sisakyti toliau jj 
sitarus su senais 
nais, nusamdžiau

LYROS CHORO NARTAMS
Visi Lyros Choro nariai būtinai 

pribūkite į susirinkimą, kuris įvyks

MO KI NA M E BA R BERIA UTT
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

6.12—10th Ave., cor. 44th St.
New York, N. Y. 169-93

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

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 plot; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vii. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

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

I Darbą atlieku
I Kreipkitės
Į JONAS STOKES I
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
L ■ A - .... . — - - - —■ tfu____ -- - —____

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vieritaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėkluKių 
Brolelių 

^Bernardinų 
(Bezdų žiedų
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 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 DEVYNER1OS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

Grybdlių 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




