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Nauja Veikėja
Daugiaus Praktiško Dar

bo
Šmeižtais Nepertikrins

Rašo M. ž.

Mums reikia pasidžiaugti, 
kad mes turime vieną iš jau
nuolių, kuri gana tankiai rašo 
žinutes ir straipsnelius “Lais
vėj.” Jos rašinėliai yra agita- 
tyviški ir pamokinanti. Tai ge
ras dalykas. Tas rodo, kad 
mes sulaukėme naują veikėją. 
Ir jei drg.l D. Zdaniutė nesu
stos veikus; Lašinėjus žinutes, 
ji greitai išsidirbs ir bus viena 
iš žymesnii] veikėjų. Na, kaip 
su kitais jaunuoliais, kuriui ga
na daug yra ir gali tatai pada
ryti, bet nebando ir nenori ban
dyti? Tai negeras nusistaty-

Pirmas Lietuvių
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Amerika Atsisako Išsižadėti 
Savo Teisiu Chinijoj

Washington.— Penk- 
tadienį Jungtinių Valstijų 
valstybės departmcntas pa- j 
siuntė Chinijos valdžiai no- 

i tą, atsakant j Chinijos rei-' 
kalavimą tuojaus panaikintiI 

Jaunimui taip sau laiką nepaprastas teritorines tei- į 
Tuo klausimu Chinija! 

prisiuntė Amerikai notą ba
landžio 27 d. Į

Amerikos valdžia atsako, > 
kad ji nesutinka išpildyti i 
Chinijos reik'alavimo, nes ji i

mas.
leisti nėra naudos. Tėvai ture- sės. 
tą daugiaus rūpintis, kad Jų 
vaikai daugiaus lavintųsi klasi
nio supratimo ir arčiaus jung- 
tųsi prie Jaunų Komunistų Ly
gos.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpjūčio (Aug.) 12, 1929
T

Naujas vokiečių orlaivis DX. Gali lėkti 156 mylias į valandą ir gabenti 100 pa- 
sažierių. Turi dvyliką motorų. Ištikus imperialistiniam karui galės gabenti karei
vius ir bombas.

Darbininkai Vhy Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c # Metai XIX, Dienraščio XI

BERLYNO DARBININKAI VĖL SMAR 
KIAI SUSIKIRTO SU POLICIJA

Apsiginklavę Darbininkai Pasipriešino Policijos Atakai;
Du Policistai Žuvę; Vien as Komunistas Sužeistas

Nemažai yra draugų, kurie 
rašinėja gana daug į mūsų laik
raščius. Bet per mažai dirba 
praktiško darbo, mažai ima da- 
lyvumą klasinėj kovoj, unijose, 
ir lietuvių dirvoj. Viekas iš 
tų, “Vargo Vaikas,” nemažai 
rašinėja “Vilnyje,” lengvosios 
literatūros skyriuj. Tas yra ge-1 
rai. Reikalinga mūsų spaudoj 
bendradarbių. Bet kuomet jis 
yra vienas iš žymesnių veikėju] 
savo kolonijoj ir praktiško vei- j 
kimo labai mažai veikia lietu
vių dirvoj ir unijose, neigi ska
tina kitus draugus veikti, tai 
nėra gerai mūsų judėjimui. 
Mums reikia daugiaus praktiš
ko veikimo organizacijose, dau
giaus skleisti spaudą, daugiaus 
rūpintis gavimu nauji] skaityto
jų, naujų narių mūsų organiza
cijoms.

čia paminėjau “Vargo Vai
ką” kaipo pavyzdį, nes man ge
rai yra žinoma jo kolonija ir 
veikimas. O tokių draugų yra 
Clevelande, Pittsburgh^,-ir ki
tose kolonijose. Tie draugai 
neturi vien pasitenkinti tik pa
rašymu pasakaitės ar eilių.

mano, kad chinija nėra to- “šalis Sovietų” Tęsia Kelio-1 Sovietų Ekspedicija Amerikos Valdžia Dar- 
užtikrinti “teisingumą Ame- I nę; Isleke is Novosibirsko i Tyrinėti Tur- Ibuojasi del Intervenci- 
3smuoS’’čiam8 Chinųos tingas Sibiro Sritis jos Mandžūrijoj

Londonas. — Premjeras 
^Donald sako, kad jis 
Jfciąs del užbaigimo 500,- 

000 tekstilės darbininku 
streiko.

r

ras.— šeštadienį 10:20 vai. 
ryto . Sovietų orlaivis “Šalis 
Sovietų” išskrido iš čia į 
Krasnojarską, tęsdamas sa
vo kelionę iš Maskvos į 
New Yorka.i *•

MASKVA. — Penktadienį 
Maskvos išvyko Sovietų

WASHINGTON.— Penk
tadienį valstybės depart-

BERLYNAS.— Antradie
nį po pietų rytinėj miesto 
daly vėl kaip Pirmą Gegu
žės įvyko didelis mūšis tarp 
darbininkų ir policijos.

Apie sužeidimą bei užmu
šimą tikrų žinių kol kas ne
gauta. Sakoma, kad vienas 
komunistas tapo sužeistas 
ir du policistai žuvę.

Darbininkai po -Komunis
tų Partijos vadovybe rengė
si prie didelės protesto de

monstracijos prieš republi- 
konų demonstracijas, ren
giamas ant šeštadienio ir 
sekmadienio.

Socialdemokratų policija 
pradėjo atakuoti darbinin
kus visam darbininkų dis- J 
trikte rytinėj miesto daly. 
Darbininkai apsiginklavę 
pasipriešino policijos ata- | 
kai. Darbininkai nuspren
dė kovoti už teisę demon- 

istruoti ant gatvių.

Raudonosios Armijos kareiviai Sovietų Sąjungoj pasi
rengę ginti darbininkų šalį nuo imperialistų atakos. Grupė 
raudonarmiečių kalbasi apie Chinijos militaristų ataką ant 
Sovietų Sąjungos.

Nežiūrint kaip nešmeižtų S. 
L. A. Vitaitis Sovietų Rusijos, 
vienok negauna pasekėjų, kurie 
tikėtų jo melams. Daug brud- 
nesnes ir piktesnes pamazgas 
lieja “Tėvynės” redakcija, ne- 
gu bent vienas kapitalistinis 
didlapis. SLA. nariai, ypatin
gai mainieriai, kitaip kalba apie 
SLA. viršininkus ir tas pilia- 
mas pamazgas ant Sovietų Ru
sijos. SLA nariai sako, gali 
lieti Vitaičiai visokias sutras iš 
savo fašistinio malūno, bet mus 
neitikins būti Sovietu Sąjungos 
pęfešais. Kuomet SLA. sudaro 
didžiumą darbininkai, tai mes 
ir turime tiesą reikalauti, kad 
“Tėvynė” nebūtų bjaurotoj a 
Sovietų Sąjungos.

REIKALAUS PASIUSTI ELEKTROS KE 
DEN13 GASTONliOS STREIKO VADŲ
GASTONIA, N. C.—Penk

tadienį čia miesto advokatas 
John G. Carpenter, kuris 
vadovauja Manville-Jenckes 
kompanijos advokatus ve
dime bylos prieš 23 Gasto- 
nijoš streiko vadus, pasi
kalbėjime su- International 
News Service koresponden
tu Henry Lesesne pareiškė, 
kad prokuratūra reikalaus 
pasmerkti tryliką streiko 
vadų elektros kėdėn. North 
Carolina valstija., bus pa
tenkinta tik pasmerkimu jų 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj, pareiškė tas kapitalistų 
tarnas.

Prokuratūra bando nau
doti gudrią politiką, kad 
sustabdyti masinį darbinin
kų protestą. Bando nuduo
ti, kad su streikieriais “švel
niai” elgiamasi. Paliuosavo 
tris moteris po kaucija. 
Teismą perkėlė kiton vieton, 
atidėjo iki rugpjūčio 26 d. 
Mano, kad tuo būdu jiems 
pavyks lengviau pasmerkti 
elektros kėdėn tryliką strei-

Wasbiiwtono Valdžia Susirū
pinus Hagos Konferencija
WASHINGTON.— Penk- 

tadienį čia valdžios rateliuo
se pasireiškė didelis susido
mėjimas Hagos konferenci
ja, kurioj svarstoma Young 
planas del Vokietijos rena- 
raciju. Valdžios viršininkai 
išsireiškė, kad padėtis atro
do rimta. Jie mano, kad 
tik Anglijos kabinetas gali 
išgelbėti konferenciją nuo 
pakrikimo, įsakant savo at
stovui Snowden pakeisti nu
sistatymą: atsisakyti nuo 
reikalavimo, kad Youngo 
planas būtų pakeistas.

Snowden reikalauja, kad 
Youngo planas būtu taip pa
keistas, kad Anglijai tektų
didesnė dalis reparacijų, ne-|ko vadų ir ilgiems metams 
gu dabar skiriama sulig to kalėjimo dešimts Litų strei- 
plano.

Tą plana išdirbo Wall Sophie Melvin, Amy Schech- 
Streeto atstovas Paryžiaus ter ir Vera Bush, 
tarptautinėj reparacijų kon 
ferencijoj ponas 
Young.

stangas pasiųsti elektros kė
dėn streiko vadus, turi su
interesuoti kiekvieną darbi
ninką ir paskatinti kovoti 
už išgelbėjimą jų gyvasties.

Suareštuoti
sako, kad jie turėjo pilną 
teisę gintis, kuomet juos 
brutališkai užpuolė policija 
su mušeikomis, nakties me
tu, birželio 7 d., streikierių 
kolonijoj.'

is
ekonominė ekspedicija tyri- i mento viršininkai prisipaži- 
nėti turtingas Kamčatkos, i no, kad nauja nota tapo 
Sachalino ir Priemario sri-1 įteikta Chinijos valdžios at- 
tis.

Tuose žemės plotuose ran
dasi neapsakomai daug tur
to. Yra aukso, aliejaus, 
medžių. Yra daug brangių 
kailiu žvėrių.

Ekspedicijai vadovauja 
vienas valdžios viršininkų. 
Tomačevas.

Ekspedicija pirma nuvyks 
i Nikolaievską prie Amūro, 
Sibire. Iš ten mažesniu lai
vu plaiiI<s*TAleksand“rovšLą 
ant Sachalino salos. Nikola- 
jevskas yra mažas miestas.

(Jo apielinkėj randasi aukso;
1 taipgi randasi turtinga žu- 
' vininkystė.'

Paskui vyks į kitas sritis.
Ekspedicija taipgi studi

liuos Sachalino salos gyven- 
j tojus.

Tai dar pirma tokia eks
pedicija, kuri dės pastangas 
plačiai vesti ekonomini ty
rinėjimą šiaurrytiniam Sibi
re. Sovietų valdžia tikisi, 
kad iš to bus didelės pasek
mė#

Roma.—Ketvirtadienį fa- 
streikieriai ( šistinėj Italijoj įėjo galion 

nauji apsivedimo įstatymai. 
Sulig fašistų sutarties su 
popiežium, nuo dabar apsi- 
vedant bažnyčioj nereikia 
jokio apsivedimo leidimo iš 
valdžios.

CHINIJOS MILUARISTAI i SUAREŠTA
VO DAUG SOVIETU PILIEČIU

Sovietų Spauda Apie : 
Stimsono Slaptą Notą j 
MASKVA.— Penktadieni

Fordo Atstovai 
Maskvoj

stovui Wu del Chinijos gin
čo, su Sovietų Sąjunga. Tas _ __ ____
parodo, kad Wall Streeto Sovietų laikraščiai patalpi- atvvk0 keturi Fordo

i no Sovietų žinių agentūros j jųo^or kompanijos atstovai.
Jie atvyko darbuotis sąry- 

smulkmemngiau šy. gu padarytu tarp Fordo j 
planus atakavimui Sovietų aprašant apie J. V. valsty- kompanijos ir Sovietų val- 

į - Lės departmento sekreto- (įgįos į;
Chinijos atstovas Wu kai-plaus Stimsono slaptą notą kontraktu, 
įjosi su karo ir laivyno I Anglijai, Vokietijai, Fran-| T ..

valdžia darbuojasi del in-į 
tervencijos Mandžūrijoj, j Tass pranešimus iš Wash- 
kad daro visokius slaptus ingtono , •

Sąjungos. Š bes departmento sekreto-

bejosi su karo i 
departmento viršininkais. 
Po pasikalbėjimo jis laikra
ščių* .korespondentams šyp
sodamas sakė, kad jis ten 
diskusavo Chinijos Rytinio 
Gelžkelio klausimą, bet pla-i ccupgi mu.vu paoiuiviiicio, 
čiau apie diskusijas negali I Amerikos, ir Anglijos ban- 
nieko viešai pasakyti dabar- kierių grupė, po vadovyste 

j Thomas Lamont (Morgano 
■partnerio), turėtų vėliaus 
pagelbėti Chinijai nupirkti 
tą gelžkelį, kuris tuo būdu 

'būtu, po Amerikos finansine 
kontrole. O tuo pačiu sykiu 

C gelžkelio direktorius turėtų 
būt svetimšalis, tąrptauti-’

-NOVOSIBIRSK, Sibiras. nčs komisijos nominuotas. ' -w •• > • • • *v* *r
—Sovietų iš Maskvos į New 
Yorka lekiantis t_____
u
dę penktadienio rytą po tri-

cijai, Japonijai ir Italijai 
del sudarymo kontrolės ko
misijos užvaldymui ' Chini
jos Rytinio Gelžkelio.

Tass praneša, kad notoj 
taipgi buvo pasiūlymas, kad

tiniu laiku.

Reikalavo, kad “Šalis
Sovietų” Nusileisti]

•" ■ .Japonija, Anglija ir Vo- 
orlaivis kietiia, praneša Tass, davė 

Šalis' Sovietu” čia nusilei- neprielankius atsakymus, o •• • -1- » 1 • • • •

MASKVA.— Penktadienį

Jie atvyko darbuotis sąry

džios 30,000,000 dolerių

ko vadų, ją tarpe moteris

Prokuroro Carpenter at- 
O. D. viras pareiškimas, kad ka

pitalistų teismas dės pa-

TOKIO, Japonija.— Japo
nijos žinių agentūra Rengo' 
gavo pranešimą iš Manchu- 
li, Mandžurijos, kad Chini
jos militaristai šiomis die
nomis suareštavo ir sugrū
do i kalėjimą 85 Sovietų pi
liečius, dirbančius prie Chi
nijos Rytinio Gelžkelio 
Chailar mieste ir 56 Pokotu 
mieste.

Chinijos valdininkai aiški
na, kad jie tuos darbinin
kus suareštavo del išvengi
mo generalio streiko. Darbi
ninkai abelnai, Sovietų pilie
čiai ir chinai, nusistatę 
prieš Chinijos reakcionierių 
daromas atakas ant Sovietų

Sąjungos.
Sakoma, kad ant Mandžu- 

rijos rubežiaus padėties pa* 
blogėjus. Padidėjęs milita- 
rinis veikimas kaip Sovietų, 
taip ir Chinijos pusėj.

Patersone Kalbės Schechter 
Ir Bush

Paterson, N. J.— Sekantį 
trečiadienį, rugpjūčio 14 d., 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninku Unijos svetainėj kal
bės Vera Bush ir Amy 
Schechter, Gastonijps strei
ko vadovės, kurias darbda
viai kaltina žmogžudystėj 
ir nori pasmerkti ilgiems 
metams kalėjimo.

Francija ir Italija visai ne- 
. Pagalios, yra 

žinoma, kaii> pažymi prane- 
į Šimas, kad Japonija yra 
tvirtai nusistačius nrieš plė
timą Amerikos įtakos Man- 
džurijoj.

Lenkija Daranti Planus 
Pasigriebti Lietuvą

BERLYNAS, Vokietija.— 
Čia valdžios ir diplomati
niuose rateliuose gauta in
formacijos iš Lenkijos, kad 
Lenkijos valdžia planuojan
ti užpulti ir pasigriebti Lie
tuva, kuomet dabartiniu lai
ku imperialistinės valstybės 

! daro manevrus atakuoti So- 
Graf Zcppelinas Nusileido vietų Sąjungą.

jų valandų skridimo iš Oms- atsakiusios, 
ko.

Iš pradžios orlaivis plana
vo skristi iš Omsko tiesiog 
į Krasnojarską. Bet šio 
miesto, Sibiro sostinės, gy
ventojai būtinai reikalavo, 
kad orlaivis čia nusileistu. 
Dabar ęia eina didelis mies
to bū^avojimas. Kad dau
gikli ibūtų entuziazmo vary
ti budavojimo programą 
pirmyn, šio miesto gyvento
jai būtinai reikalavo, kad 
“Šalis Sovietų” Čia nusileis
tų del publikacijos ir de
monstracijos tikslų. Lakū
nai tą ir padarė.

Juos priėmė Sovietų augš- 
čiausios ekonominės tary
bos vice pirmininkas Mež- 
lauk. Su juo ir su kitais 
Sovietu Viršininkais Fordo 
atstovai diskusavo planus 
del budavojimo didelės au
tomobilių išdirbystės Nižni 
Novgorode.

Tą pačią diena Fordo at
stovai išvyko į Nižni Nov
gorodą.

Sakoma, kad eina dery
bos tarp Austin Inžinieriško 
Budavojimo Kompanijos 

. (Cleveland) ir Sovietų val
džios del pabūdavojimo Niž
ni Novgorode didelės dirb
tuvės pagaminimui į metus 
70,000 Fordo troku, 30.000 
Fordo automobilių ir reika
lingų automobiliams dalių.

Dirbtuvė būtų pastatyta į 
penkiolika mėnesiu. .

Austin kompaniją atsto
vam*a G. A. Bruant ir Fred 
A. Colman. Sakoma, ji ve
da derybas ir del kitų dirb
tuvių budavojimo.

Nužudė Sergančią Pačią, 
Gavo Viso Amžiaus 

Kalėjimą

Fred

Vokietijoj
Friedrichshafen, Vokieti

ja.— šeštadienį 1:03 vai. 
po pietų (8:03 v. ryto, New 
Yorko laiku) nusileido čia 
Vokietijos didysis dirižablis 
Graf Zeppelin, lekiantis ap
link pasaūlį iš Lakehurst, 
N. J. Iš Lakehurst čia at
vyko į 55 valandas ir 24 mi- 
nutas. Skrido 4,200 mylių. 
Iš čia lėks per Sovietų Są
jungą į Japoniją. Iš ten per 
Pacifiką atgal į Ameriką.

Išprovokavus ko ra prieš 
Sovietu Sąjungą Tolimuose 
Rytuose, tuojaus būtu išpro
vokuotas karas prieš Sovie
tus Europol. Lenki i a pasi
rengus ta darbą atlikti. Del 
to nedali būti .nei abejonės, 
kad ji rengiasi pasigriebti 
Lietuva. Jeigu Lenkija už
pultu Lietuva, tai del to ne
galėtu tylėti Sovietu Saiun- 
ga, nes tai būtu Lenki i os 
pirmas žingsnis į karą prieš 
Rusiją.

Lawrence, Kan.
Erb, 75 metų amžiaus, 
penktadienį .tapo nuteistas 
ant viso amžiaus į kalėjimą 
už nužudymą savo pačios, 
75 metų amžiaus. Jis sake, 
kad jo pati sirgo ir, kad ji 
daugiau nesikankintu. jis ją 
nušovė. Nušovęs pačią ban
dė save nusižudyti, bet ne
pavyko.

Pabėgo iš Fašistų Katorgos
PARYŽIUS. —~F. Nitti, 

profesorius C. Rosselli ir E. 
Lussu tik ką atvyko į Pary
žių, pabėgę iš Lipari salos, 
kur Italijos fašistų valdžia 
buvo juos ištrėmus ant pen
kių metų, už priešinimąsi 
fašizmui.

<
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Su prisiuntimu pasveikinimų 
ir skelbimų dar nėra ko labai 
kubintis. Bet rinkti skelbi

mus ir pasveikinimus reikia 
skubiai. Kada baigsis rinki
mo laikas, mes pranešime per 
“Laisvę.”

IŠ DVASIŠKU TĖVELIU! ! wmoiffi, md.
GYVENIMO Mary 1 an

5

Reikia organizuot darbininkų apsigynimo būrius, 
kad atsispirt prieš policiją, užpuldinėjančią mitingus ir 
demonstracijas, prieš streiklaužius įr gengsterius, ku
riuos; vis dažniau užsiundo ąnt kovojančių darbininkų so
cialistai ir šiaip reakciniai unijų vadai. ♦

Tą reikalą kas kartą labiau aikštėn kelia pati eiga 
kasdifenineš darbininkų * kovos. Apsigynimo būrių orga- 
nizavimą, todęl. vis goriau pabrėžia Amerikos Komunis
tų Pdmii’lr T^rįiąupinis Ėarbininkų Apsigynimas; ir 
jau šį tą! fiarbinmkai yra praktikoj padarę tąja kryptim.

Laike pirmosios darbininkų demonstracijos; New 
Yorke prieš Chinijos konsulatą, vos tik Chinų valdžiai* 
padarius Mandžurijoj karišką provokaciją prieš Sovie- 
tus,-HŠ>demonstrantų išsiskyrė būriai, kurie stojo į im
tynes su užpuolančiąja policija. Policininkai viename 
punkte išardė demonstraciją; bet kovotojų būriai davė 
tiek “darbo” tvarkdariams, jog tuo tarpu gretimais su
siorganizavo kitas demonstracinis mitingas.

•Panašaus organizuoto pasipriešinimo darbininkai 
parodė ir Bronxe (New Yorko dalyj), kuomet Tarptau
tinėj Raudonojoj Dienoj, Rugpjūčio Pirmojoj., policija 
užpuolė mitingą atvirame ore. Jeigu čia darbininkai ne
būtų budėję, tai veikiausia būtii vienas kitas iš būrio li
kęs ir pašautas; bet iš “cieliavojančio” policisto Yiagų jie 
išmušė revolverį, o ir patį šaulį parkirto ant žemės.

, Kairieji ir kairėjantieji darbininkai eina į vis atvi
resnes kovas. Komunistai leidžia buržuazijos žanda
rams bei samdytiems galvažudžiams suprasti, kad šios 
šalies proletariatas ruošiasi vis stačiau gintis.

Amerikos Komunistų Partija sveikina Gastonijos 
streikierius, kurie su šautuvu rankoje gynė streikierių 
šėtras nuo staiga užpuolusios policijos ir ginkluotų pa
daužų. Berods, iš pradžių tūli draugai bandė taip “aiš
kinti,'” kad, girdi, patys užpuolikai kaip tai netyčia per 
susikirtimą nukovę savo vadą, vietinės policijos viršinin
ką. Šitokiuose aiškinimuose trūksta atvirumo. Komu
nistų Partija sako: darbininkai buvo užpulti žmogžudiš
kos paikos; besigindami jie šaudė ir pataikė tam, kas 
daugiausia užsipelnė kulkos. ! <

Panašaus pobūdžio apsigynimo kova įvyko įr Berly-

OLTąiKęlia
‘‘Tautos Garbę!”

So. Bostono menševiku la
pas (laidoj už rugpjūčio 7 
d.) praneša:

“Šiomis dienomis buvo de
portuotas iš Amerikos kaip 
kalinys Akiras-Biržys, jaunas 
Lietuvos karininkas, kuris va
žinėjosi po Ameriką su ‘dzim- 
džiais.’ Būdamas nesenai Mi- 
chigano valstijoj jis truputį 
perdaug, išsigėrę ir pradėjo, 
neprideramai elgtis prie mažų 
mergaičių. Amerikiečiai jį 
apmušė ir padavė policijai. 
Jis buvo pastatytas po $10,- 
000 kaucijos. Del šito skan
dalo buvo daug įiesmagumo 
Lietuvos atstovybei Wafehing- 
tone ir kai kuriems Amerikos 
lietuviams, kurie turėjo su juo 
artimesnių reikalų. Buvo ma
noma, kad jį teis Amerikos 
teismas. Bet pasisekė imigra
cijos .vyriausybę įprašyt, kad 
jį deportuotų Lietuvon ir kad 
pati Lietuvos vyriausybė jį 
nubaustų. Taip kapitonas 
Akiras ir buvo išvežtas Lietu
von, nepabaigus jam kelionės 
aplink pasaulį (jis sakėsi ke- 

aplink žemės kamuo-

kapitalistų ginčuose arba iš
aiškinantis politinį veikimų 
kitaip, kaip balsavimai, turi 
būti išmestas.

“Laike karo, Bergeris nau
dojo savo laikraštį, “The Mil
waukee Leader,” kaipo šeide- 
mano, Eberto ir kitų kaizerio 
socialistų, išdavusių Vokietijos 
darbininkus, organą Jungtinė
se Valstijose. Kaip Hillquitas 
rytuose, Bergeris gynė Vokie
tijos socialdemokratus už bal
savimą karo kreditų, reikalau
jant kaizerio valdžiai. Berge
ris spausdino savo laikraštyj 
straipsnius, bąisiąi puolančius 
Kari Liebknechtą už tai, kad 
šis pametė social-patriotus. 
Jis kartojo šeidemano melus, 

( būk Liebknechtas; buvo f ‘ne
sveiko proto,’ kada jis' su F. 
Mehringu ir Rože Luksemburg 
pavadino šeidemaną ‘smirdan
čia sterva,’ o Kautskį ‘imperia
listų prostitute.’

“Jei tik Jungtinės Valstijos 
būtų stoję į karą Centralinių 
valstybių pusėj, ažuot prieš 
jas, tai nėra mažiausio abejo
jimo, kad Bergeris būtų pata
pęs geriausiu patriotu.”

Vienas draugas užklausė: 
“Kodėl skelbiama dešimties į 
metų* “Laisvės” jubilėjus? Jau 
17 metų, kaip aš prenumeruo
ju “Laisvę.”

Šiemet sukanka dešimts me
tų, kaip “Laisvė” eina dienraš
čiu. Taigi, šis jubilėjus yra 
dešimties metų dienraščio 
“Laisvės” jubilėjumi. Kaip 
“Laisvė” išeina jau yra 18 me
tų.. ,

Amerikos darbininkai ne- rone»

&.

■

?■-
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liaujas 
lj).”
Tai šitaip “kelia” tautos 

Lietuvos kunigų ir 
fašistų auklėtiniai! Įpratę 
lakti ir paleistuvauti Lietu
voj, jie tatai daro ir čia, 
Amerikoj. Tuos pačius 
“dzimdzius,” su kuriais 
“Keleivis” sako, Akiras-Bir- 
žys drauge vaidino, tie pa
tys socialistų, tautininkų ir 
klerikalų laikraščiai į pa
danges kėlė.

A KJ XXV V M. n « n

ne, kuomet socialdemokratine -policija užpuolė tvarkin- OVOlKina oavo
gas darbininkų demonšt^ąęįj'as Pirmojoj Gegužes.—Vo
kietijoj yra galinga orgapizacija Raudonfrbntiečių dar
bininkų apsigynimui ir kovai prieš reakciją, nors čia de- 
sėtkai tūkstančių proletarų, ir kaip minia, kovosi su po
licija. ; ■

Paskutinėmis dienomis prieš Pirmąją Rugpjūčio, 
kuomet Franci jos valdžia šimtais areštavo darbininkų 
veikėjus, Prancūzų Komunistų Partijos organas “Huma- 
nite” paleido į minias skardų obalsį, kad juo smarkiau 
organizuotųsi darbininkų apsigynimo būriai prieš aštrė
jančią reakciją, gręsiančią padaryti visai beteisėmis, ne- 
legalėmis tikrąsias darbininkų organizacijas.

“Inprecor’o” pranešimais (rugp. 6 d.) Mannheime, 
Vokietijoj, komunistai surengė, didelę demonstraciją, nors 
policija buvo griežtai uždraudus visokius masinius mi
tingus. Darbininkai iškėlė policijai bataliją. Nurember- 
ge darbininkai atsakė smūgiu į smūgį Hitlerio fašistams, 
užpuolusiems Komunistii Partijos raštinę. Čechoslova- 
kijos pramoniniame mieste Boronovoj darbininkai net iš 
už barikadų kariavo su fašistais ir policija, sulig tos pa
čios dienos pranešimų.

Ne už kalnų ir Amerikoj tie laikai, kad darbininkai 
bus priversti gint pačias pamatiniąsias savo teises nuo 
užpuolijoi ir varžytojų paprasčiausios laisvės.

Amerikos Komunistų Partijos centralinis organas 
“Daily Worker,” minėdamas policijos užpuolimą ant 
Darbininkų Tarptautinės Pagelbos konferencijos ir areš
tavimą kelių desėtkų dalyvių, Philadelphijoj

“Meikia stoti į griežtą kovąfjiž teisę ląik;
rašo:

_ laikyti,m-itingus 
be policijos cenzūros ir be jos kišimosi. Darbininkai nie
kur turi nepaisyt policinės leidimų (permitų) sistemos ir 
kovot, fed ją sunaikint.”

“Kova už-gatves” darosi kasdieninės praktikos rei- 
kalur ., i . M t j < .

verks del Bergerio mirties. 
Jeigu jis buvo ką nors už
pelnęs judėjimui prieš pa
saulinį karą, tai laike ir po 
jo, Bergeris viską tai sunai
kino kovodamas prieš revo
liucinius darbininkus.

skaitėsi 
viena iš laisviausių ir čia gali
ma buvo laisviau veikti, negu 

Gal kai kurie skaitytojų pa- kitose valstijose. Bet didėjant 
sakys, kad aš perdaug rūpi- darbininkiškam judėjimui ir 
nuos dvasiškų tėvelių gyveni-Įčia valdžia pradėjo darbinin- 

Jau neleidžia 
rengti ant gatvių, 

Teisy-

Idėjos Draugus
Ir So. Bostono 

šlamštas nudžiugo 
tęs, kad Argentinoje Nor
kus su čiučeliu organizuoja 
“Lietuvių Socialistų Sąjun
gą.” Pacitavęs jų atsišau
kimą, “Keleivis” sušūnka:

“‘Keleivio’ redakcija ir vi
sas štabas sveikina Argentinos 
draugus savo organizaciją už
mezgus ir linki jiems didžiau
sio pasisekimo.”
Sveikina savo draugus — 

nusišmugeliavusį Norkų, 
provokatorių čiučelį, streik
laužį žiedelį! Graži kom
panija, nėra kas sakyt!

menševikų 
pama-

Tai Vis Fašistų 
Nuopelnas!

Brooklyno fašistų lapelis 
praneša, kad Lietuvoje šie
met

“Grąžinta Savininkams 3,- 
143( - hektąrų .jmiško., Pęrnai 
valdžia esanti grąžinusi savi- 
niąk^imk 3,143; hitĮtarų miško, 
kuris Buvo i A'savintas anks
čiau valdžios naudai, einant 
žemės reformos įstatymu.”

»

Grąžinami ponam miškai, 
grąžinami dvarai, gi darbi
ninkam įvesta tokia' prie
spauda, kokios jie neturėjo 
net carizmo laikais. Toki 
yra kraugerių fašistų nuo
pelnai 1

Draugų Sveikinimai Dienraš
čiui “Laisvei” su Dešimties 

Metu Jubilėjum

PnTSBURGH, PA
/l' 1 * ; ’ Į :

Musit- įandarięčiai “i v . _ . - . .
mėjo,M» ypatingai Northsidėj, ■
nes čia jų; vadu buvo brolis! Pereitais metais brolis Ma- 
Mažiukna. Jis agitavo, kad žiukna pels “Laisvę” buvo už- 
A. P. L. A. 1-mos kuopos na- klaustas, ką jis padarė su na
riai atsiskirtų nuo centro, tai įbašninkės-’ kooperacijos tais 
geriau gyvuotų, negu visa or- Šerais, kurių nariai neatsiėmė, 
ganizacija. Nariai, nesupras- Perskaitęs tą. užklausimą, šo- 
dami ja tos politikos, paklau- kinėjo, tartum į širšių lizdą 

pakliuvęs. Bet visgi ir po šiai 
dienai nieko nesako. O juk 
visuomenė privalo *žinoti, pas 
ką tie pinigai randasi? Juk 
daug buvusių .tos kooperacijos 
šėrininkų išvažinėjo ir savo 
pinigų neatsiėmė. Prie koo
peracijos priklausė įvairių pa
žiūrų žmonių, tai reikėjo per 
visus laikraščius pranešti, kad 
jie atsišauktų ir pinigus atsi- 
ifntų. Nuo Krosnos Gilto. <

nei akių neparodo, net ir mo
kesčiui per kitus • narius- at- 

» siunčia. , t ■
pasižy- i t • ;

t' »
sė ir atsiskyrė nuo centro. Da
bar sau d art eč i ai jau keliauja 
tuo progreso keliu, kurį jiems 
vėžys rodo. Ir jeigu dar il
giau taip bus, tai ir nuo koto 
nusmuks1. 1

Piymiaus, kada reikėjo kuo
pą suagituoti skirtis nuo cent
ro, tai ■ be Mažiukuos nei vie
nas mitingas nepraėjo. Bet 
dabar,; kada rąikia kuopoj 
darbuosis i? ją bąlaikyti, tai

“Daily Workeris” Apie 
Mirusį Bergerį

Rašydamas apie mirusį 
socialistų lyderį V. L. Ber
gerį, Amerikos Komunistų 
Partijos dienraštis “Daily 
Worker” tarpe kitko sako:

“Jis (Bergeris) įsitaisė' to
kią politišką mašiną Milvau- 
kėj, kuri nieku nesiskyrė nuo 
senų partijų. Darbininkų kla
sės kalbėtojai buvo areštuoja
mi ir talpinami į kalėjimus 
už tai, kad jie naudojo gatves. 
Socialistų mašina juos perse7 
kiojo taip, kaip by kokia 
prieš-darbininkiška adminis
tracija.

“Jis įnešė į kongresą suma
nymą už darbininkus, tyrinėti 
garsųjį Lawrenco streiką 
1912-13 metais. Bet tas buvo 
padaryta reikalaujant socialis
tų partijos kairiajam sparnui. 
Tuo pačiu sykiu, Bergeris, 
Hillquitas ir kompanija, kon
troliuodami socialistų partijos 
mašineriją, .ruošėsi išmesti 
William D. Haywoodą iš orga
nizacijos už tai, kad jis, sųlaų- 

- žė provokatyvį so.cialistų par
tijos konstitucijosį šeštos, sek
cijos antrą skyrių, nusakantį, 
jog by kuris, stojantis už nau- 
dojimį. pajėgos, darbininkų-

i dažnai apie juos rašau. |kus spausti. 
iBet lai skaitytojai man atlei- prakalbas r' 
džia. Man labai žingeidus jų areštuoja kalbėtojus, 
gyvenimas, tai neiškenčiu ne- bė, policija aiškinasi, kad tą 
pranešęs ir kitiems “Laisvės” daranti todėl, kad esąs truk- 
skaitytojams. Tik perspėju jdomas gatvinis judėjimas, bet 
skaitytojus, kad aš nuo popic-[tikrenybėj kas kita. Jeigu del 
žiaus už savo darbą negausiu .trukdymo gatvinio judėjimo, 
medalį, kaip savo laikais kuni-jtai tuomet neleistų ir religi- 

’ ’ ■” ’ ” nėms sektoms prakalbas lai
kyti ant gatvių kampų. Tuo 
tarpu religinės sektos ant visų 
kampų laiko savo prakalbas, 
ir policija nedraudžia, bet 
kaip tik darbininkai surengia, 
tai tuojaus ir prikimba.

Pastaruoju laiku už sakymą 
prakalbų ant gatvių buvo are
štuoti sekami darbininkiškų 
organizacijų veikėjai: D. Fla- 
iani, organizatorius vietos 
Komunistų Partijos skyriaus, 
L Kaith, organizatarius Jau
nųjų Komunistų Lygos ir E. 
Smith, narys Jaunųjų Komu
nistų Lygos.

lmu>

Draugai skaitytojai daro 
skriaudą savo dienraščiui, ku
rie neatsinaujina prenumera
tų ant pirmo paraginimo. Va
saros metu dienraščiui sunku 
su finansais. Ypač šią vasarą, 
kuomet “Laisvės” puslapiai 
puošiama iliustracijomis (pa
veikslais), išlkidos padidėjo. 
Todėl,, draugai, labai reika
linga visiems skaitytojams jau
stis “Laisvės” savininkais ir 
gaspadoriais. Pasibaigė pre
numerata, tuojaus užsimokėk; 
padaryta spaudos darbų ar ap
garsinimų, įvyko parengimas, 
tuojau apmokėkite bilas. Ta
da “Laisvės” biznis, visų sto- 

bus “up-to-date.”
“L.” Administracija.

MONTREAL, CANADA

1 d. Rugpjūčio

impe- 
karą ir ruošimąsi 
kapitalistų pulti ir 
darbininkų tėvynę 
Rusiją, čia įvyko

gas Laukaitis gavo medalį nuo 
caro Mikės paskutiniojo. Bet 
eikime prie dalyko. *

Samaroj, So v. Rusijoj, nese
nai buvo teisiami dvasiški tė
veliai—kunigai ir vienuoliai, 
kurie buvo įsteigę “komuną” 
ir joje gyveno, pildydami die
vo valią ir elgdamiesi taip, 
kaip jiems dievas įsakė.

Teisme paaiškėjo, kad dar 
1909 metais kunigai ir vie
nuoliai įsitaisė sau kambarius Į 
po žeme, kaip nelyginant kur
miai. Tie jų kambariai buvo 
įrengti puikiai ir pilnai tinka
mi pildyti “ditevo valią.”

Išlysdami iš po žemių, jie 
skelbė “dievo žodį” ir tuomi 
daugelį lengvatikių patraukė 
savo pusėn. Didžiumoje 
pasekėjai buvo moterys 
merginos.

Kadangi pasekėjų buvo 
mažas skaičius, tai vienuoliai 
ir kunigai sumanė užsiimdinė- 
ti ir “gydymu,” ypatingai mo- 
jterų. Mat, prie moterų jie 
turėjo geresnį patraukimą, ne
gu prie vyrų ir joms greičiau 
“pamačydavo” gydymas, ypa
tingai jaunoms mergaitėms.

Toks “gydymas” tuose po
žeminiuose ' kambariuose bei 
urvuose tęsėsi ilgą laiką ir vis
kas sekėsi gerai. Bet štai, į 

j kunigų ir Vienuolių rankas pa- 
i kliuvo mergina Nečadina, ku- 
Iri pasipriešino “gydymui.” 
Tuomet dvasiški tėveliai pa
vartojo jėgą—išžagino ją. Bet 
bijodami, kad tas skandalas

*........... "•už
mušė marginą ir manė, kad 

(dievas viską užslėps, nes visa 
!ta operacija buvo padaryta su 
dievo pagelba.

Nors viskas atlikta su dievo

jų 
ir

ne-

Rengiantis prie 1 d. rugpjū
čio, ąia buvo išplatinta 10,000 
lapelių prieš imperialistinį ka
rą ir užgyrimui Sovietų Rusi
jos. Rugpjūčio 1 d. buvo su
rengtos prakalbos ant kampo 
Baltimore St. ir Hopkins 
Place. Kalbėtojom buvo drg. 
R. B. Moore, juodveidis, iš 
New Yorko. Nors lietus lijo, 
bet didelis būrys žmonių aty- 
džiai klausėsi jo kalbos.

I

t

Protestai prieš naują 
rialistinį 
pasaulio 
sunaikinti 
—Sovietų
skaitlingais darbininkų susirin
kimais salėse, kuriose nebetel-; 
pant žmonėms, stovėjo laukei 
ant gatvių.

G,riausmingi protesto balsai 
nuaidėjo' per galvas minių 
šturmirigu ' jų pritarimu stoti I .V1 ... . .v . . , . . v.
žūtbatiheh kovon, prieždos'?;urv« > v‘rs5< » / • i c • / . , mnan * rvno.vrrTn ii* m D nosmakus. Jei Mmusų vienuoly- j 
nų ir tamsybės lizdų pilnas! 
Montrealis ir Kanada išnešė 
tokius protestus, tai kitos ša
lys ir Europa, kur klasių kova 
verdą visu smarkumu, parodė pagelba, vienok tie dvasiškų 
didelę galybę. O tas mus tik'tėvelių darbeliai iškilo viešu- 
džiugina, kad ir tamsiausi !mon‘ ir atsidūrė teismo ranko- 
kampai jau pradėjo atbusti.1 
Lai tik užtrenks pirmi provo- i 
katerių kanuolių šūviai ant! 
Chinijos ar kitų rubežių priešinu. 
Sov. Rusiją, kaip toji tamsi' 
liaudis nubus iš miego, pajutus 
karo kančias ir badą. Bet 
tuo patim čia eina ir kova 
prieš socialdemokratus ir kitus 
kapitalistų bernus, slepiančius 
karo pavojų.

Perkūno Kirvelis.

se.
Teisme dievas neparodė 

'stebuklų ir neišvogė savo tar- 
Todel teismas šešius ku

nigus ir vyresniuos vienuolius, 
“gydytojus” pasmerkė mirtin, 
o dešimtį kitų vienuolių kalė
jimam

Prisiunte Drg. D. G. Jusius 
iš Worcester, Mass.

(Jei kurių vardai neteisin
gai atspausdinti, prašome tuo
jau pataisyti, nes tie- visi 
vardai tilps “Darbininkų Ka
lendoriuje” 1930 m.)

M. K. Stalulionis $5.00; D. 
G. Jusius $1.00; A. J. Kat- 
kauskas $1.00, V. Jusvienė 
$1.00, J. Dovidonis $1.00, J. 
J. Bakšys 1.00, J. Mikelaitis 
$1.00, Wilben Bottling Co. 
$1,00,. K. činius $1.00; J. 
Dieksnis, K. Vaivada, J. Nor
vaiša,! V. Tumanis, J. Detkū- 
nas, F. Mozurka, F: Dudonis, 
J. Daugėla, M. IZieper, P. Ba
cevičius, K. Visockis—po 50c; 
1. Lozol’ančius-+-25c.; viso už 
sveikinimus $18.75.

Draugas Jusius prisiuntė 
ir du bizniškus skelbimus į 
Darbininkų Kalendorių ver
tes $7.00.

Garsinimus 'davė Leon J. 
Paulauskas, insurance ir peal 
estate agentas, 12a Vernon 
St., Worcester, Mass., ir Lie
tuvninkas ir Paulis Garage, 
10 Grabowski * Square,1 Wor
cester, Mass.

Gražiai pasidarbavo drg, 
Jusius. Visiem dienraščio 
“Laisvės” sveikintojams ir drg. 
Jusiui už surinkimą gyeikini- 
mų.' širdingai ačiuojame.

Tas* dar ne viskas iš Wor- 
cesterio. Rinkime pasveikini- į kaiaVimus, 'kad Youngo 'pla- 
mų darbuojasi ir drg. J. Lu-1 
kas.< Manome, kad ir per jį 
gausime geroką .pluoštą pa-, .. . .. t,
sveikinimą. • ■ ■ 1 ..gyvenimą Hagoj.

Mieste Mitišči, Sov. Rusijoj, 
į bažnyčią susirinko nemažai 

i žmonių apvaikščioti šventos 
'traicės šventę. Kunigas Ked
rovas, kaip ir pridera jam, at
liko visas ceremonijas, atlai- 

. Ike mišias, įlipo į sakykla irKALENDORIUS į prabilo: .

DARBININKŲ

žmonių

Bebelis,

Rugpjūčio 12 d.
—Padaryta Liublino unija, 

1569.
—Baltstogėj baisi 

skerdynė, 190,5.
-—Numirė Augustas 

.1913. ' ' -
• > I ; ‘ $

—Subriušįnta sukilimas ^Por
tugalijoj į (jis buvo 18-tu suki
limu laike 16-kos metų respub
likos gyvavimo), 1927.

Suowden Reikalauja Greitai 
Atsakyti į Anglijos 

Reikalavimus

gautaLondonas. — Čia 
pranešimas, kad 
Snowden, Anglijos atstovas 
reparacijų konferencijoj 
apsvarstymui Youngo plano, 
šeštadienį pareikalavo, kad 
konferencijos finansų komi
tetas duotų greitą atsaky
mą į Anglijos patiektus rei-

nas būtų pakeistas. Pareiš
kė, kad jis nenori būti visą

šiaurvakarių dalyje Komu
nistų Partijos grupės nutarė 
organizuoti Jaunųjų Komunis
tų Lygą. Gerai būtų, kad dar
bininkiškos organizacijos pri
sidėtų prie to darbo, padeng- 
damos nors dalį išlaidų. Taip
gi darbininkai tėvai turi savo 
vaikus leisti prigulėti prie 
Jaunųjų Komunistų Lygos. 
Reikalui esant, tuo .klausimu 
kreipkitės prie drg. J. Balsio.

Rūgpjūčlo 5 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 25-tos kuopos susirin
kimas. Nutarta surengti pik
niką. Vietinės propagandos 
varymui iš iždo paskirta $2.50 
ir nariai sumetė $3, tai viso 
padaryta $5.50.

A. L. D. L. D. 25-tos kuopos 
Korespondentas.

Lokomotyvas Veikė per 20 
Dienų be Pertraukos

Kansas City.— Lokomoty
vas No. 4113, St. Louis-San 
Francisco Gelžkelio, buvo 
paleistas darban per 20 die
nų be pertraukos. Padarė 
5,144 mylias neužgesinus 
ugnies. Po tokios kelionės 
lokomotyvas nerodo jokio 
silpnumo ženklo. Per 20 
dienų traukė tavorinius va
gonus tarp Kansas City ir 
Birmingham, Ala. Padarė

’’Brangūs broliai ir seserys! 
šiandien mes "susirinkome ap
vaikščioti šventę šventos trai
cės, kurios niekad nebuvo ir naują lokomotyvų 
nėra. Aš, kaipo religinio kul- mingumo rekordą, 
to atstovas, akyvaizdoje visų 
'jūsų turiu prisipažinti, kad iki I 
šiol apie viską jums melą- ; 
vau. . .• Proletariatas paėnjė į Į 
savo rankas visą galią, išmetė i 
laukan visus savo prispaudė-' 
jus ir moksliniai^ daviniais į- j 
rodė, kad jokių dievų nėra, 
nebuvo ir niekados nebus.”

Pasakęs tai, Kedrovas nusi
vilko bažnytinius drabužius, 
numetė juos po kojų, išlipo iš 
sakyklos ir leidosi per bažny
čia laukan.

Bažnyčioj .kilo dideliausias 
lermas. Moterys, ypatingai 
senės, pradėjo raudoti; vaiz
bininkai ėmė keikti kuuįgą, 
kad jis taip padarė; rimtesni 
parapijonai pradėjo ploti. Ir 
taip lydimas kunigas Kedro- į 
vas apleido bažnyčią.. ;

Vienas prisipažino, kad jis 
melavo, bet tūkstančiai dar 
vis meluoja, kvailina lengvati
kius. Sovietų Rusijoj valdžia 
iškelia jų darbelius viešumon', 
bet kitose šalyse vąldžios ben- [ 
drai su jais dąvbųojasi ir jų 
iįiej<šiškŲs darbus slepia.

Švenčioniškis.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Naudai

PIKNIKAS
Darbininkų Organizacijos 

’ JVYKS NEDĖLIOJ

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

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimorės ir iš Brooklyno
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

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

■

r
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Atvira ir po Priedanga Opozicija 
Amerikos Komunistu Partijoj

Tun Būt Vedama Kova Prieš lig 44 j savaitę.; ■> Fabrikantai į j
Z-X ... . ~ I

Amerikos Komunistų Parti- \priimti atsakomybę prieš Parti
jom nariai, kai vienas kūnas, už- \jos narius del pildymo šio laiš- 
giria Jay Lovestono išmetimą išifco, užgirti neišvengiamai nepa- 
PorfiiAo iv IZam i n 4- o i1i J 7 vi 7/i r/ oizitaisomą žalą, karią linija šio 

naujai gaminamo laiško turės 
atnešti mūsą Partijai."

Šis pareiškimas reiškia persi
skyrimą su Kominternu. Juk 
čia griežtai pareiškiama, jog 
(1) Lovestono opozicija atsisa
ko priimti Kominterno, vyriau
sios pasaulinės Komunistų Par
tijos tarimus; (2) Kominternas iniJ0S ^9 
Partiją atiduoda Kominterno 
priešams; (3) kad laiškas įneš 
chaosą į Partiją ir todėl yra 
žalingas, kenksmingas. ....
Lovestono-Gitlowo-Wolfo opozi
cija imasi kovos prieš Komin
terną. Jų vėlesni neva 
davimai ” 
dė tik gudriais manevrais, 
laikosi to, ką pareiškė 9 ii 
dd. geg. Jie darbuojasi, 
daryt žalą Partijai.

Partijos ir Kominterno atsiliepi
mą. Vienok dar yra pasiliku
sių Lovestono opozicijos ele
mentų. Atvira ir paslėpta opo
zicija sudaro gana rimtą pavo
jų mūsų Partijoj dabartiniu 
momentu.

Kokia jos politinė linija? 
Opozicija kovoja prieš Komuni
stu Internacionalo autoritetą. 
lovestono opozicija yra krista- 
lizacija dešiniųjų elementų mū-' 
(tai Partijoj, kuri veda link I 
bj^mdlerizmo tarptautiniu maš
tabu. Ta linija reikštų pakeis
ti Amerikos Komunistų Parti
jos revoliucinę taktiką dešiniuo
ju oportunizmu. Tai reikštų 
išimti A. K. P. iš Kominterno 
linijos. Yra žinių, kad Love
stonas ir jo šalininkai daro 
žingsnius organizavimui naujos 
nekomunistinės partijos, jie kė
sinasi skaldyti Amerikos Kom. 
Partiją, i 
gali pašalinti tik visų mūsų Atsiliepimas kai 
Partijos narių vienybė ir kova lauk frakcionizmą. Vadinasi,! no autoriteto, 
prieš skaldytojus. Todėl Par- Kominterno Laiškas Partijai ne 
tijos ir Kominterno dabartinis i žalą, bet, didelį laimėjimą davė. 23 
nusistatymas yra: griežta kova ,Partijoj jau dabar bendrai dir- 
viešai ir pasislėpusiai opozici- ba abieju buvusiu frakciją iŠti- 
jai. Kova, kaipo su Partijos kimi komunistai. Jokios žalos 
priešais, kaipo su 
Aocial-buržuaziniu
Partijos viduj ir iš lauko.

Kaip Atsirado Opozicija?
Dalis 

Partijos 
pasiųsta

į i į Opoziciją ,
Kominterno Atsiliepimas, 

Partijos Centro Komiteto pa
reiškimai ir visa švietimo kam
panija reikalauja ne tik forma- 
lio priėmimo Kominterno Atsi
liepimo, bet ir kovos, aktyvumo 
prieš visokią opoziciją ir opor
tunistus, kurie kovoja 
Kominterno

pnes 
revoliucin e lin i ją.

Part i-Momentas reikalauja 
jos vienybės, kova, skaldyto
jams! Partija turi būt sumo
bilizuota klasių kovai, prieš ka
ro pavojų. Kasdien laukiame 
imperialistų puolimo ant Sovie
tų Sąjungos. Karo stovis Chi- 

Čia pat, Jungti
nėse Valstijose, didėja nedar
bas, minios darbininkų darosi J 
kairesnės. Partijos veikimo i 

Todėl Praplėtimas reikalingas dabar
tiniu momentu labiau, negu ka
da pirmiau. O Partija 

pasi_ krūtine mestis darban, kovon;
Kominternui pasiro- ĮJ

jjG apsivalius 
ją nuo 

ka(1 skaldytojų.
‘ munistai 

i Lovestono,

tam griežtai priešingi. Jie' 
siūlo 1928 metų užmokeštį, tai 
yra, išskaityti iš darbininko al
gos dešimtą nuošimtį, 48 va
landas j savaitę, išskyrus tris 
vasaros mėnesius su 45 valan
domis į savaitę, kad darbinin
kai negalėtų streikuot, kad 
darbdavys galėtų pavaryti 
darbininką iš darbo, kada jam 
patinka ir galybes kitų darbi
ninkams suvaržymų, žinoma, 
darbininkai su tokiais fabri
kantų siūlymais nesutiko ir 
didele balsų didžiuma atmesti.

Išskyrus šį fabrikantų rei
kalavimą kas link District 
Manager, visus kitus fabrikan
tų pasiūlymus darbininkai at
metė su pasipiktinimu.

Išrodo, kad nuo dabar pra- 
” i sides streiko baigimas arba ko-

visa
va.

Darbininke

PASTABOS
SSRS, sovietų valdžia šiais 

metais pasiuntė tūkstančius 
mokslininkų studijuoti SSRS, 
teritorijų gamtinius žemės tur
tus, viso 639 geologijos (žemės 
studijavimo) ekspedicijas.

Iš jų 60 ekspedicijų jieško 
Uralo kalnuose, Kaukaze, Ka- 
zakstane, Sachaline ir kitur 
naujų žibalo šaltinių. Anglies 
jieškojimu užsiima 47 ekspedici
jos; aukso jieškojimu—30 eks
pedicijų ; 
druskos 
dicijų ir

SSRS,
gamtiniais turtais; jie 
veik nejudinti; SSRS, 
valdžia deda pastangas 
juos ir išimti.

nurodymas, kad ve tas kores
pondentas neteisingai
muoja ir su juom būkite atsar- 
gesiii. Gi dabar mūsų seni Vei
kėjai nervuojasi ir pasielgia, 
kaip ta auklė, kuri, pildama 
vandenį, kartu Į mėšlyną išpylė 

i ir vaiką.
deniui, kerta 'laikraščiui, 
kaip tik reikėtų ne niekinti, 
kuo plačiausiai platinti.

I). M. šoiomskas.

infor-

Kirsdami korespon- 
kurį 

o

CASTON ROPSEVICH
platinos—3 eksped.; 

j ieškojimu—10 ekspe- 
tt.

teritorija
dar be- 
sovietų 
surasti

galės tik tuomet, kada jinai bus j 
nuo oportunizmo, I 

demoralizatorių ir 
Visi lietuviai ko- 

turi skelbti, kovą 
Gitlowo, Wolfo, Mi-: kimo 

Bet ką gyvenimas įrodė par ]erį0 jr kįtų vadų

visų TROY, N. Y

Opozicijos žalingumą tą trumpą laiką? Kominterno §je asmenys pastate
kirstė kirto aug.ščiau Partijos ir

-7-1929.
V.

dešiniuoju nė chaoso Partijoj nėra. Tik 
nukrypimu , Lovestonas su saujele šalininkų 

j bando nešti demoralizaciją ir 

nas jau nuėjo į rėnegatų eiles 
ir virto atviru dešiniuoju Par
tijos priešu.

Priešai Partijos Viduje
Mūsų Partija dar turi atvirų 

priešų savo eilėse. Geg. 14 d. 
Gitlowas pareiškė, kad jisai ne 
tik “nepriims Kominterno tari
mus, bet ir aktyviai jiem prie
šinsis.” Birželio 29 d. 
sai pareiškė Partijos 
Komitetui, kad neturi 
“pridėti ar atimti prie 
reiškimo” (geg. 14).

| Wolfas pareiškė birželio 23 
L, jog jisai skaito Kominterno

Puslapis Trecias
........................................."t
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i ’ ' < 1 j ( | • / H ' I’ ’ IJau Antri Metai, Kai Argentinoj 
' Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinf Laikraitj

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

“RYTOJAUS” KAINA: » 
Metams ■ tik___|3; Pusei-----2ll.it F '

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išraiydatni 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomčkit “Rytojaus” Į| 

naują antrašą: Į|
“RYTOJUS” r

Calle Montes de Oca 146, I
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina 1
r f 'n ■ t,...j-r.;.,'.; ; —=~~r~7 t ~i ~i m.

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

i tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
( mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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 

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

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., 4100 .' 
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, nė tik Brooklįp- 
jie. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
KliububškV aht Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga- ’ 
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūši} cigarai ga- 

i rantuojami. Cigarus pasiunČiame 
' ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

i i ■; i
I “Balsas,” leidžiamas Tilžėj, 
yra du-kart mėnesinis žurnalas 
ir gerąs žurnalas. Jis ne tik ; 
suteikia plačių žinių apie Lietu
vos dirbančiosios liaudies var
gus ir kovas, bet ir teikia žinias 
iš lietuvių darbininkų gyvenimo 
po platųjį pasaulį. Pasirodo, 
kad lietuvių darbininkų yra net

Per tą laiką neteko sužino-1 Afrikoj, ir “Balse” yra žinių 
ti apie lietuvius, gyvenančius I apie jų vargus.
šiame 
“Laisvės”
kad keletas 
Y., kriaučių 
nori pradėti 
atsišaukiu į 
me mieste esančius “Laisvės”
skaitytojus, kaip nors susisiek
ti, susirinkti ir pakalbėti, ar 
čia negalima būtų pradėti ko
kį nors veikimą? Gal galima 
būtų sutverti A. L. D. L. D. 
kuopą ar ką nors kitą.

Meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu : M. Sapaige, Willis St. 
and Campbell Ave.

M. Sapaige.

atgal, Įl
apsi gy- 

Miestelis 
randasi

Apie porą mėnesių 
verčiamas,

opozicijai, 'venau Troy, N. Y.
(nedidelis, bet darbų 
'Įvairių, daugiausia audinyčios, 
marškininės, yra ir liejyklų.

savo as
Komi n ter

Bovinas.

HAVERHILL, MASS
I e I V IvJLllLlCtl 1\UI piCVJ pJLCVUVJV

i chaosą į mūsų Partiją. Lovesto- streiką su pirma diena birže
lio, ir streikas^ vis dar tęsia
si. Darbdaviai varo agitaciją 
tarpe darbininkų per spaudą 
ir žodžiu kviečia darbininkus 
į įvairius pasikalbėjimus dirb
tu vėsna ir kitur. Vienok, 
skebų kaip ir nėra. Darbinin
kai laukia, kas bus toliau. Po
ra mažų dirbtuvių skebų ope
ruojama, vienok, iš to fabri
kantams mažai yra naudos. 
Nekurtos dirbtuvės kraustosi iš 
miesto.

Šiuom tarpu viena dirbtuvė, 
Duncan Shoe Co., norėdama, 
gauti uždraudimą prieš pikie-1 

- - tavimą dirbtuvės, atsidūrė su!
ą “klaidingu ir kenksmin- s. W. P. unija teisme. Salem,

mieste. Bet būdamas 
piknike girdėjau, 

iš Brooklyn, N. 
čia apsigyveno ir 
darbuotis. Todėl 
juos ir visus šia-

Amerikos Komunistų 
delegacijos, kuri buvo 
Maskvon nuo mūsų 
šeštosios konvencijos, 

geg. 9 d., 1929, Lovestono, Git
lowo ir Wolfo vadovaujama, 
savo pareiškime Kominternui, 
kuomet jau buvo žinoma, kokio 
turinio bus Kominterno Atsilie
pimas, pareiškė, kad Kominter- 
nas “apdovanoja" mažumą už 
frakciją kėlimą; kad Kominter- 
nas legalizuoja frakcijas, nori 
sunaikinti mūisu Partijos Cent
ro Komitetą ir tt.

Tai pirmos atakos naujosios Į d 
opozicijos prieš Kominterną. laišką 
Kominterno Atsiliepimas, kaip gtt amerikinei sekcijai ir 
tik priešingai kalba. Komin- sam 
ternas neužgyrė nė vieną frak-itaip pat balsavo prieš Lovesto- 
c$ją ir nelegalizuoja, bet griež
tai naikina frakcionizmą. 
siškai 
mas, kad Kominternas nori pa
daryti buvusią mažumą didžiu
ma, kaip kad Lovestonas-Git- 
lowas tvirtina.

Pareiškime, kuris buvo įteik
tas prezidiumui, 14 d. geg., 
Lovestonas, Gitlowas pareiškė, 
jog:

vėl ji- 
Centro 

nieko 
šio pa

vi-1
Kominternui.” Wolfas

“Balse” yra daug mokslinių 
komunistinių straipsnių, daug 
ir savikritikos. Man “Balsas” 
aplamai patinka. Bet kai kurie 
mūsų amerikiniai draugai meš
kiškai atsineša į savikritiką. 
Pasirodžius nevisai teisingai ko
respondencijai, atsako ne kores
pondentui, bet purvina “Balsą,” 
kaipo visą laikraštį, įtardami 
net fabrikavime klastingų žinių. 
Tai jau ne savikritika, bet meš
kiškas “Balsui” patarnavimas.. 
Jeigu raštas kokio nors korės- 1 
pondento neteisingas, tai reikia 
kritikuoti jį, tuomi bus nė tik- 
apsigynimas, bet ir “Balsui”

Bell Phone, Poplar 7545

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
Grabori us-Und er taker

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. . Norintięji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas manė. Pas riiane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti skyriai:

Mass.
Bandyta turėti S. W. P. uni

jos su fabrikantais įvairius pa
sikalbėjimus, vienok, be pa
sekmių. Fabrikantai netiktai 
nedaro jokių nusileidimų, bet 
dar puola ant unijos. Nors
stačiai nepasako, vienok, fab- *1 1 • 1 1 1 V i • ••

no išmetimą iš Partijos. Dabar 
Vi- Wolfas jau pašalintas nuo parei- 

nepamatuotas tvirtini- gų Politinio Komiteto. 
Iš vėliausio Centro

pareiškimo (liepos 8 d., 1929) ,
matome, kad saujelė Partijos rikantai bando laužyti uniją, 
narių dar vis su Lovestonu lai- Jau pradėjo ignoruoti vietinius , 
ko kokusus, nors formaliai jie Prijos viršininkus, sakydami,.

Komiteto

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Z.. ____ į formaliai jie unijos viršininkus, sakydami,,
priima Kominterno Atsiliepimą į kad su jais negalima susikal-į 
ir Partijos tarimus. Mileris 
buvo pats pirmutinis, kuris at-

Mes esame tikrai įsitikinę, siliepė į Lovestono skaldymo

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

i AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

LIETUVIS GRABORIUS
namus labai pigiai ir tas neilgaibėti, nes, girdi, čia yra dešimts | 

lokalų ir tiek pat agentų (du , 
lokalai turi po du agentus), I 
-—o- L Grt. r— ....:jj, nes 
kiekvienas agentas ant sav<5 į

kad naujas laiškas mūsų Parti- kablegrama ir pradėjo mobili- j1 P^t unijų
jai yra priešingas laiškui ir zuoti Partiją prieš Kominterną 
dvasiai šešto Kongreso misista- Už tai Mileris pašalintas 
tymo (linijos). Tai aiškiai par
sirado tame fakte, kad naujai 
pttinuojamas laiškas užima dia- 
metriškai priešingą nusistaty- 

link mūsiį Partijos; daro 
apkainavimą mūsą Partijos 
darbo ir vadovybės šiais pama
tiniais klausimais visiškai neata- 
tinkantį linijai ir tarimams 
šeštojo Pasaulinio Kongreso ir 
K. I. P. K. Atviro Laiško mūsą 
konvencijai."

šitas pareiškimas pamatiniai 
rausia pamatus Kominterno va
dovybės ir autoriteto. Tai aiš
kus stojimas į eiles Brendlerių, 
Evertų, Humbertų, 
kompanijos, 
skaitė šešto 
so tarimus, 
bt^žė kovą 
cionalizmui.

Toliau dar drąsiau pabrėžia 
Lovestono-Gitlowo pareiškimas 
prieš Kominterno vadovybę:

AMūsą priėmimas"'šitokio lai-

. lokalo bosas. Todėl, fabrikai!- 1S •
sekretoriaus! sa^0’ mes reikalaujame,

’ ;kad unija turėtų vieną atsa- 
komingą žmogų vietoj dešim
ties. šiuom klausimu unija.

1 d. rug
pjūčio buvo sušauktas Dist-

nizuoja opozicijos šalininkus. 
Suprantamą, jie randa vieną ki
tą sekėją: Jack Rubenstein ir 
Miriam Silvis—Jaunųjų Komu
nistų Lygos Biuro nariai—paša
linti iš vietų už išstojimą prieš 
Partiją ir Kominterną. ’ 
yra vienas kitas ir Partijos ei
lėse. Jie reikalauja su Love
stonu diskusijų, debatų; jie 
kaltina Partiją, kad Lovestono, 
Gitlowo, Wolfo, Milerio pole
mikos, pareiškimai prieš Par
tiją ir Kominterną nėra išspau
sdinta Partijos organuose. Jie 
kaltina Partiją, kad Lovestonui 
neduota daugiau laiko Partijoj 
demoralizuoti narius.

Visi tie kaltinimai' nėra ko
munistiniai. Kiekvienas Parti- 

Ško tik įneštą demoralizaciją, Į jos narys turi žinoti, kad mes 
disintegraciją ir chaosą į Par-1 turime Partiją narių, o ne in- 
tiją. Tik tokia logiška išeitis I 
būtą iŠ planuojamo laiško lini
jos, kuri padeda priekin, kaipo 
Kominterno vėliavos nešėjus 
Jungtinėse Valstijose, aiškius 
tuos draugus, iŠ kurią frakcijos 
eilią išėjo blogiausios rūšies ne
pataisomi dešinspamiai, rene
gatai ir priešai Kominterno A- 
merikoj."

Toliau: | ĮJ! AXU7/V&/CC/O/ I lAJjf 17 4 VV/
“Tad tame ir yra tikros prie-1 prieš tarimus, prieš discipliną. 

Žastys del mūsą negalėjimo pri
imti Šį naujai gaminamą laišką, tijos organuose.

Drozų ir 
Juk (visi žino, kas 

Pasaulinio Kongre- 
kad Kongresas pa- 
dešinumui ir frak-

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

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

Antro Distrikto 
vietos. Partijos pareigas nega
li eiti jos priešas.

Kai kurie delegatai, sugrįžę padarė "nuleidimą.' 
iš Maskvos, nepasirodė Centro nifixin hnvn < “ ‘
Komitetui, bet važinėja ir orga- pict Council NoTT'ekstra su"-

sirinkimas, kur buvo apkalbė
ta tolimesnis streiko vedimas 
arba sėkmingas baigimas. Su
sirinkimui buvo paduota įvai
rių sumanymų, tarpe kurių, 
buvo ir lokalo No. 7, kad iš-

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

dividualų. Nė vienas individua- 
las nėra augščiau Partijos. Dis
kusijos yra tol, kol klausimas 
diskusuojama, bet kada padary
tas tarimas, visos diskusijos 
užsibaigia. Tarimas del visų 
narių yra įstatymu. Lovestono 
ir jo šalininkų visi pareiškimai 
ir “diskusijos” dabartiniu laiku

lyra ne diskusijos, bet ataka 
I prieš Kominterną ir Partiją,

Priešams negali būt vietos Pa/r-

Tokių I pildyti fabrikantų reikalavimą 
paskirti žmogų, kuris būtų su 
galia virš visų agentų, taip va
dinamas “District Manager,” 
su ta išlyga, kad tas žmogus 
nueitų tartis su fabrikantais, 
parašytų taikos sutartį ir pri
duotų narių nubalsavimui pri
imt arba atmest.

3 d. rugpjūčio tasai klausi
mas buvo paduotas narių nu
balsavimui masiniuose susirin
kimuose.
mes: 1,443 už, 15 prieš suma
nymą. Po nubalsavimui tuoj 
buvo pakviestas ponas Morris 
J. Bernheim iš Labor Bureau I 
New York, N. Y., kuris čia 
pribuvo 5 d. rugpjūčio ir pra
dėjo pasikalbėjimą su unijos 
viršininkais ir su fabrikantais. 
Kokios bus iš to pasekmės, at
eitis parodys.

Vyriausia priežastis šio, apie 
6,000, darbininkų streiko, tai 
norėjimas atgauti dešimtį nuo
šimčių, kuriuos fabrikantai 
darbininkams numušė pradžio
je 1928 metų su kaip kurių 
unijos viršininkų pagelba, ir 
sutrumpinimo darbo valandų

Balsavimo pasek-

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

EVEREST, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karves, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,00Q arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

>CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti ? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

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

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

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

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

JONĄ fe

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRAB0R1US
’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 lik Už 60 Centg
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūklirigų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nnrs ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kairias. Taigi,’ jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
/ • PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedtlio- 
mia nuo 9:80 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas ’ LAISVE Pirmad.,. Rugpjūčio 12, K

KALINYS No. 14,208
w. morrow Apsakymas

WILKES-BARRE, PA.

f

Vertė J. BARKUS

Iš Rinkinio “Naujieji Amerikos Rašytojų Tvariniai.” Leidinys “Biblioteka Krasnoi Nyvi.’’

I. buvo kokių keturiasdešimta penkerių me-
Kuomet kalėjimo kontroliuotojų komite- tų, ir rodėsi, jog jame slepiasi nepaprastai 

tas savo posėdyje, pačiame kalėjime, per- didelė jėga: nesveikos spalvos oda laikė ap
žiūrėjo nemažo skaičiaus įkalintųjų skun- temptus galingus kaulų griaučius. Jame 
dus ir prašymus, kalėjimo direktorius pra-' buvo kokis tai nemalonus išblyškimas, kurį 
nešė, jog jau išklausyti visi, kas tik buvo ‘ negalima buvo vien nesveikumu išaiškinti, 
padavę pareiškimus. Ir čia tai padidėjo ta-j Jis neprisirengė pasirodymui. Pliki pirš- 
sai nesmagus jausmas, kuris visų laikų ky-Tai kyšojo iš jojo suplyšusių avalų; jojo 
bojo ant susirinkimo.bojo ant susirinkimo. areštantiškas apdaras buvo tai purvinų

Pirmininkas, žmogus nervingas, energin- skurlių rinkinys; jis jau daugel savaičių, 
gas, aštrus, metė žvilgsnį ant popieros, ku-1 matomai, nei nepalietė savo žilstančius 
rių jis laikė rankoje, ir pasakė direktoriui: i plaukus bei barzdų, ir jojo veide nebeliko' 

“Pasiųskite sargų atvesti kalinį No. 14,-i veik nieko žmogiško.1 Bet jame galėjai pa- 
208.” i stebėti keistų mišinį suvaldyto, žiaurumo ir

Direktorius krūptelėjo ir biskį pabalo. f neperlaužiamos valios. Jo godžios ir įdubu- 
Paskui, žymiai susimaišęs, jis sumurme-' sios akys blizgėjo. Kakta jojo buvo didelė, 

I galva labai proporcionalė, palūpis ketur
kampis ir platus; ilga ir plona nosis liudijo 
jo paėjimų iš galingos veislės; gilios raukš
lės ir žili plaukai pirmlaikiniai jį sendino.

Sunkiai persi vilkęs per kambarį, jis ap
sižvalgė degančiu žvilgsniu, kaip meška, Į 
šunų Tujos paversta ant žemės. Jo žvilgs-1 
nis taip greitai ir taip beprasmiai perbėgo 
per jį apsupančius veidus, jog jis dargi ne
turėjo laiko nei suprast, kas čia susirinkę. į 
Urnai jo žvilgsnis puolė į direktoriaus vei
dų ir tuojaus užsiliepsnojo. Jis ištiesė kak
lų; jo lūpos atsivėrė ir pamėlynavo, raukš
lės aplink akis ir lūpas pagilėjo; kūnas nu
stojo judėjęs; alsavimas pasiliovė. Jis lai
kėsi toje pozoje, tuo labiau gręsmingoje, 
kadangi ji buvo nesužini, tol, kol staigus 
pirmininko balsas nepaliepė:

“Sėskitės.”
Kalinys krūptelėjo, tarsi būtų jam už- 

daužę, ir pažiūrėjo į pirmininkų. Jis atsi
duso užkimusiai švokšdamas, ir žiaurios 
kančios išraiška perėjo per jo veidų. Jisai 
pametė bolę, kuri suskambėjo, atsimušus į 
grindis, ir jojo ilgi kauluoti pirštai mėšlun
giškai spaudė prie krūtinės dryžiuotų marš
kinių skurlius.

Tas tęsėsi sekundų ir, apsilpęs, jisai nu
puolė kėdėn ir užmirė joje, pilnoje sąmonė
je, bet baisiai silpnas, sujaudintas, nebepai
santis. „ . r

Pirmininkas atsigrįžo į sargų:
“Kodėl jūs apkalote šita žmogų geleži

niais, kuomet jis taip silpnas ir kuomet nei 
vienas kitas kalinys neapkaltas?”

“Bet, pone,” sumurmėjo sargas, “jūs, ne
abejoju, žinote tų žmogų; tai pats pavojin- 

'>•)

jo:
“Bet juk tas kalinys nepareiškė jokio no

ro. priešais jus pasirodyti.”
“To nepaisant, jūs tuojaus pasiųsite jį 

atvesti,” atkirto pirmininkas.
Direktorius prievartingai nusilenkė ir 

įsakė sargui atvesti kalinį. Paskui, atsisu
kęs į pirmininkų, jis pratarė:

“Aš nežinau priežasčių, kurios paakstino 
jus tų žmogų pakviesti, ir, suprantama, aš 
negaliu daryt jokių pasipriešinimų; ta- 
čiaus, kol dar jį neatvedė, aš noriu padaryt 
jo reikale pareiškimų.”

“Jūs padarysite savo pareiškimų tik tuo
met, kai mes jo iš jūsų pareikalausime, ne 
anksčiau,” šaltu tonu atrėžė pirmininkas.

i Direktorius vėl suslūgo savo krėsle.
Tai buvo žmogus augšto ūgio, ryškaus 

veido, žmogus gerai išauklėtas ir apsišvie
tęs, gana simpatingos, išvaizdos. Šaltas, 
vyriškas ir paprastai gerai susivaldantis, 
jisai šioje minutoje neįstengė apveikt savy
je kokį tai sujudimų, kuris labai panešėjo 
į baimę.

Susirinkimų slėgė sunki tyla, pertraukia
ma tik oficialiu stenografo, kuris aštrino 
savo paišelius.

Nusileidžiančios saulės spinduliai prasly
do tarpe užlaidos ir lango rėmų, ir plona 
stati sriuoga apšvietė kėdę, paskirtų kali
niui. Neramus direktoriaus žvilgsnis galų 
gale atsidūrė į tą šviesos sriuoga ir pasili
ko prie jos prikaltas.

Pirmininkas, nei į kurį tiesioginiai nesi
kreipdamas, pastebėjo:

“Yra būdų patirti, kas įvyksta kalėji
muose, ir be direktoriaus bei kalinių pagel-Įgiausias ir labiausiai pasiryžęs iš.... 
bosI .m „ _ __ . -j- i r • i “Mes visa tai žinome. Nuimkite nuo joTuo momentu pasirodė sargas su kalimu. Į „plexiniui. -> J

Kalinys ėjo vargingai, vilkdamas ant vir- ;g „ ' J? .]d- isakvma
vės geležinę bolę, kuri iš kitos pusės buvo j * g p Y 
retežiu prikalta jam prie kojos riešo. Jis | (Tąsa bus)
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Nusipirkite Šias Svarbias Knygas 
Dabar, Kol Dar Jų Yra

s HARTFORD, CONN

Laisves Choro Nariams

s PARAŠYTAS GARSAUS D-RO W. J. ROBINSONO

1 APIE >4

LYT,tsdalyim

3
3

3 
3

Tose knygose daktaras Robinsonas aiškiai ir teisingai aprašo visą 
'moterų ir vyrų lyties gyvenimą; nurodo lyties jausmo ir lyties or
ganų išsivystymą ir svarbą visame žmonių gyvenime; duoda dau
gybę žinių apie visokias lytines ligas ir ją apsisaugojimą, apie mei
lę, apsivedimą, šeimyninj gyvenimą, vaikų auklėjimą, saužagystę, 
prostituciją ir daugybę kitų svarbių pamokymą.

Knygoj “Patarimai Moterims” daugiausiai rašoma apie moterų 
lyties reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams,” daugiausiai rašoma 
apie vyrų lytinį gyvenimą. Bet abi tos knygos viena kitą dapildo ir 
kiekvienas vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Žymūs lietuviai ir amerikiečiai daktarai ragina 
kiekvieną žmogų tas knygas skaityti ir gyventi 

sulyg j°se paduodamų pamokymų. •
< ■ *

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos. 
Kama po $2.00 viena; už abi kartu $4.00 '(su prisiuntimu).
Reikalaujant vienos knygos, .parašykite, kurią norite— 

vyrams ar moterims.
Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS,
Box 129, Gen. P. O., ' New York, N. Y.

3
3

šitas knygas galima siųsti į Lietuvą ir j kitas Šalis. Pinigus už 
knygas iš kitų šalių reikia siųsti pašto perlaida '< (money orderių) , 
skaitant po 2 Amerikos dolerius už knygą.; O kur paranku, galima 
nupirkti amerikoniškų dolerių ir prisiųst, įdėjus į registruotą laišką..........   g

Pranešu, 
dienį, 14 
vai. vakare, įvyks labai svar
bus choro susirinkimas. Visi 
dainininkai ir dainininkes bū
tinai susirinkite, nes turime 
daug svarbių reikalų, surištų 

j su dainų diena.
i Laisvės Choro Organizatorius.

Vietos Lietuviams
Visi ųięgstate daina?,; visi 

norite jų, pasįklau’syti. Todėl 
atsiminkite, kad 18 d. rugpjū
čio įvyks dainų diena Union 
City. Ten išgirsite dainuo
jant net šešius chorus; ten bus 
ir muzikos, bus visokių pamar- 

• ginimų. Todėl seni ir jauni, 
visi važiuokite į Union City. 
Atsiminkite, kad ten bus tūk
stančiai žmonių ne tik’ iš mū
sų valstijos miestų, bet ir iš 
tolimesnių. Bus daugybe sve
čių ir draugų, su kuriais galė
site susieiti, pasikalbėti.

Katrie dar neturite tikietų 
busu važiuoti, tai kreipkitės 
pas Laisvės Choro narius. Jei
gu iš dainininkų kurie neturi
te,: tikietų, tai kreipkitės pas 
S. G. Makovecka, 481 Hudson 
St.

Katrie išanksto turės įsigi
ję Ukietus, tiems bus geriau. 
Todėl pasistengkite turėti?

Vienas Choristų.

kad sekantį trečia- 
d. rugpjūčio, 7-tą

Visoms kuopoms, kurios tik 
priklauso prie A. L. D. L. D. 
12 Apskričio, S.L.D.A. 4-to 
Rajono ir Amerikos Komu
nistu Partijos, Lietuvių

Aš, kaipo bendro komiteto 
raštininkas, gavau pranešimą 
nuo drg. Seno Vinco, kad jis 
galės pradėt prakalbų marš-

...........-.-.a____________ ____ MMMaaaMaMMMnMBMtaBNM* •* —ii«*—ii wl —» n — i 
rūtą apie vidurį rugsėjo ar 
pradžią spalių.
sibaigs apie vidurį rugsėjo, tai 
mes su 
prakalbas.

Minėtų apskričių kuopos 
ateinančiuose susirinkimuose 
išsirinkite komisijas del suren
gimo prakalbų jūsų kolonijo
se. Bendras kom. turės savo 
posėdį ir nustatys kolonijoms 
dienas. Tada bus pranešta 
valdyboms diena ir laikas.

. ij .j w * »•»i j ) į i. it a I
I šitą maršrutą rengiam ben-? 

Piknikai už-jdrai, nes taip apskričių konfe-j 
į rencijose nutarta. Kuopų val-

pabaiga pradesime dybos bei knygiai būkite pri-

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS

sirengę su literatūra. Per 
prakalbas turėsite pardavinėt. 
Dar laiko yra apie pora mė
nesių, tai visi galėsite prisi
rengt gerai, kad jūsų koloni
joj būtų geros pasekmės pa
skleisti kuo daugiausia apšvie
tus.

Prie progos dar kartą pri
menu mūsų apielinkei, kad 25 I 
d. rugpjūčio įvyks “Laisvės“ i 
piknikas Valley View parke.1 
Visi kviečiami dalyvauti. Pro
grama bus geriausia, kokia tik ; 

i buvo šioje apielinkėje , nes 
įBrooklyno ir mūsų apielinkės į 
;spėkos išpildys programą.

J. V. Stanislovaitis, 
Bend. Kom. Sekr. 1

GYVYBĖ 
.PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO|
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

AN0 IMP«Okfz>

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ*

Susidedantis iš 18000 žodžių

Kiekvienas žmogus, norintis iš
vengti klaidų ir nemalonumų 
lietuvių arba anglų kalbose turi 
įsigyti šį žodynėlį ir visada turėti 

savo kišeniųje.

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

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

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ
Norint turėti skanią ir pasekmingą vakariene 

VARTOKI o Sužeistas ar apsirgęs gausi pašeipos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.06
Antrame Skyriuje $13.00

Į šių Draugijų priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Treciame - $600, Ketvirtame - $l,000\

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

Varpas Bakery, 54 KSaujer.Sl, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCK1ZMASa

Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygele iš 64 
pusi. Kaina 20c

LABAI
« 

rodoma
ciniame
jo paklaidų.
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

svarbi brošiūra. Joje nu- 
Trockio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritika 

Matysite, kodėl Troc-

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mų DIENĄ LIEPOS

UžeMė SAVO ” 
(JULY), 1929

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, P&

“LAISVE”

Greitai ir Pigiai Persiunčia
n 

e
<•4

Už Ką Jie 
Giria J j?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

: 46 Ten Eyck St.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- . 

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

‘LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

50
100
200
300
400

Litų
Litų
Lituv

uz
u z
uz
uz

vuz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litu c.
Litų
Litų
Litų

u z
u z

v uz
uz
uz

51.75 ’
62.00
72.25.

z*

82.50
92.75

&

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

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

ma



PASTABOS PRANEŠIMAI Iš KITUR
KAVALIAUSKASJUOZAS

REDAKCIJAI

1439 South 2nd Street

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

PAJIEŠKOJIMAI

nėr
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Wilkes-Barre, PaWilkes-Barre, Pa Mieita*

LAISVES" NAUDAI

PIKNIKĄ
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

kad

WILKES-BARRE, PA

INKERMAN, PA
vei

Skaitykite 
Platinkite 
Savaitraštį

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

kainos.
sekančiu adresu

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

kalėj i- 
labiau 
apart 
reži-

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavot

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

Kampai Clermont Avenne 
TELEPHONE! JUNIPER #7M

Išbandykite Šiandien

M. Ž.
180 Lee Park Av

Wilkes-Barre, Pa

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St
Philadelphia, Pa.

Brangūs Draugai:—
Mano pastabos, kurios til

po “L.” 7 ir 8 dd. rugpjūčio 
taip jau sumaišytos, kad 
nustoja savo reikšmes. Jei
gu negalima buvo patalpint 
į vienų numerį, tai nors rei
kėjo nemaišyt, o po eilei— 
taip, kaip parašyta—pusė 
jų talpint į vieną numerį, 
o antrą pusę į kitą numerį.

Dabar gi išeina nė šis nė

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

644 Drigg* Avenue,
Ridgexvoodo Skyrius: 253

PHILADELPHIA, PA

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

Revoliucijom laiko niekas 
iš kalno nenustato, vienok 
galima spręst, jog šimtme
čių neprisieis laukt. Pri- 
klaušys nuo to, kada kapi
talizmas iššauks proletaria
to sukilimą; Kasdieniniai 
įvykiai aiškiai rodo, kad ka
pitalistų klasė, kuri jaučiasi 
galinga, bile dieną gali iš- 
šaukt proletariatą į atvirą 
ginkluotą, kovą.

Daugelis Amerikos darbi
ninkų, prisiklausę nuo kapi
talistų ir jų tarnų saldžių 
giesmių apie šios šalies dar
bininkų gerbūvį, mėgsta ra
mint save. Bet tai aiškus 
savęs apgaudinėjimas.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO  JAS

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

Slapta, sistematė komu
nistinė propaganda turi būt 
pradėta ir nūolat vedama 
tarpe kareivių imperialisti
nė j armijoj. Į tai, ypatingai 
akyvaizdoj gręsiančio karo 
pavojaus laiku, komunisti
nės partijos 'turėtų kreipt 
daugiau domės.

Dimas Benamis.
Čia priduodu pastabas, 

kaip jos turėtų būt.
Tikiu, kad patalpinsite 

jas taip, kaip parašyta ir 
darbininkai suprastų.

Draugiškai
Dimas Benamis.

WORCESTER, MASS. *
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

Ne koks nors komunisti-; 
nis laikraštis, bet buržuazi- Į 
nis žurnalas “The Nation” j 
už gegužės 15 d. s. m. pa
duoda pasikalbėjimą su vie
na darbininke iš pietų, da
bar streiku apimtos, sri
ties.

Pasikalbėjimas užvardin
tas, “Kaip gyvent ant 46 
centų į dieną?”

Pasikalbėjimas labai įdo
mus, nes jame smulkmenin- 
gai paduodama visos išlai
dos, šalę dviejų — vyro ir 
pačios
Iš tos, taip sakant, .apyskai
tos aiškiai matosi, kaip var
gingai gyvena šeimyna, su
sidedanti iš septynių ypatų 
(iš kurių penki maži vai
kai). Savaitinė vyro ajga 
$12.89, o moters—$9.95, sy
kiu $22.84. O reikia žinot, 
kad Suvienytose ‘Valstijose

— turtingiausioj pasaulio 
šalyj, ne šimtai, bet milio- 
nai tokių skurdžių darbinin
kiškų šeimynų randasi. Ir 
jų skaičius kasdieną vis di
dėja. Tos mizernos algos 
kasdien vis kapojamos, o 
pragyvenimas eina brangyn.

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

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

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

45, red. gaz.

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

________________________ ORDER BLANK ________________________
Siųiduuai pinigui »o lavo adresu, užrafiykitos

AB, žemiau paslrafięi. siunčiu juros VIENĄ DOLERI, už kur) malonėkit man 
priiiųiti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, *u viiaii nurodymai^ 
kaip vartoti.
Vardaa —-------- - — ----------- - -------- -------- —-------------------------------------- ——

Čia suminėsiu 
riu, kad Jūs 
skaitytojai, p 
mums, kas i: 
bus, o kad būsite 
pilnai. įsitikinęs: 
Connerton , Pa.; 
M. Carmel, Pa.; 
Pa.; Frackville, Pa.; 
Pa.; Port Carbon, Pa 
ville, Pa.; Pottsivlle, Pa 
Phila., Pa.; Mahanoy

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

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

Tarkite® nu mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga 
rus taipgi ir per pastą išsiunti 
nėjame, kaipo užsakymui 
(orderius).

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

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

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT Uli

jaunuoliam 
centai

Padirbti iš Suderintų Havano 
Tabakų. Vidurys vien tik i 
importuoUj tabakų.

Shenandoah? Gavau atsaky
mą labai trumpą. “Bus 
daug.” Paskui pradėjo skait
liuoti, kiek automobilių atva
žiuos. Jis pareiškė, kad spe
cialiai suorganizuoti visi auto
mobilistai ir bus “Laisvės” 
piknike.

S. Kuzmickas man prisiun
tė laišką, tai tas pats, kuris 
dirigavo chorui, kuomet buvo 
loštas Grigutis, Wilkes-Barre, 
ir sako 
šokinsiu 
Grigutį. 
micką i 
doahriečius 
“Laisvė

“RAUDONĄJĮ ARTOJI”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

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

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

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

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

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

Tel.s Greenpoint 8681

K. M. S

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais.

Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 
SAbelno 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 Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite p*as mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

procesas, kurį ( naudoja jų fabrikan
tai, užtikrina ’ prašalinimą nešvaru
mų. Daktarai, su didžiausiu pasi
tikėjimu, gali patys naudoti šiuos 
cigaretus ir rekomenduoti savo paci- 
jentams, kaip vyrams, taip ir mote
rims.”

PAJ IEŠKAU sesers Elenos taurina- i 
vičiūtes, Nemaniūnų parapijos ir Į 

švogerio Povilo Simonavičiaus. Mel- i 
tižiu juos pačius atsišaukti arba kas į 
žinote, malonėkit pranešti man jų j 
adresą. Ignas Laurinavičius, Calle 1 
San Martin 666, Buenos Aires, Rep. j 
Argentina. (.189-191) j

nauja, sviesi

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11-tos kuopos ekstra 

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

Organizatorė.
188-190

(Tai įvyko per laužėjo į 
puslapius neatsargumą.— 
Redakcija.)

Pastabos turėjo būt šito
kios :

Bėgyje pereitos savaitės 
įvyko kalinių du sukilimai. 
Vienas sukilimas įvyko Au
burn, N. Y., kuriame laike 
gaisro ir šaudymosi žuvo ke
li asmenys. Antras kali
nių sukilimas įvyko 1 d. 
rugpjūčio Leavenworth, 
Kan., kalėjime, kuriame už
mušta šeši kaliniai ir vienas 
sargas.

Reikia žinot, kad didelė 
didžiuma kalinių — darbi
ninkai. Pirm pateksiant į 
kalėjimą jie dirbo ant kapi
talistų, o patekus į 
mus jų padėtis dar 
pablogėjo. Nes ten, 
žiauraus kalėjimiško 
mo, jie dar ir dirbt sunkiai 
verčiami.

Kaliniai kalėjimų dirbtu
vėse gamina visokias pre
kes (tavorus). Ten siuvama 
ir drabužiai, ir čeverykai ir 
kit. daiktai. Kalinių paga
mintos prekės pigios ir rin
koj kapitalistam lengviau 
iškišt tokias pigias prekes. 
Ir nėra abejonių, - kad > dau
gelis kapitalistų gaminimui 
savo prekių naudojasi kali
nių darbu.

Todėl galima tikėtis bjau
raus ir žvėriško kalinių iš
naudojimo, nes jie priversti 
dirbt po priežiūra ginkluoto 
sargo ir uždaryti geležiniais 
grotais ir augšta mūrine 
siena nuo pasaulio akių.

Jeigu kaliniai kyla prieš 
ginklus, nuo kurių vien tik
tai mirtis jų laukia, tai vien 
tiktai iš. to jau galima 
spręst, kokiose bjauriose są
lygose priversti kaliniai gy
vent ir dirbt.

Ne tik darbininkai, dirb
dami ilgas valandas ir gau
dami taip mažą atlyginimą 
už savo sunkų darbą, pasi
renka geriau streikuot, ne
gu badu mirt, bet ir kaliniai 
kalėjimuose pradeda kelt 
riaušes.

TELEFONAIS

Keystone________________Main 9669
Bell_____________________ Oregon 5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’s Cnlfl Pnwdprs (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- 
UIUsW.) VU1U I UWUCI& bij0. Už 76c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

Ilflui ? @Y Take (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI DU LtlA JtuUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

Jaunas mūsų judėjime 
kėjas K. Miskevičius, iš 
maqua, Pa., man ypatiškai pa
reiškė, kad jis su savo Page 
tikrai bus “Laisvės” piknike 
ir atveš, kiek tik tilps į jo bu- 
są. Ir kitus visus suorgani
zuosiąs būti “Laisvės” pikni
ke rugp. 25-tą dieną. Nei ma
žiausios abejonės neturiu, kad 
K. Miskevičius savo misiją at
liks, ir Tamaqua bus atstovau
jama.

Apie Kazimierą Mjiskevičių 
ir tos kolonijos veikimą para
šysiu specialiu “Laisvės” nu? 
merin, skirtan del kietųjų an
glių industrijos, rugp. 15.

Wilkes-Barre Aido Choro 
išvažiavime dalyvavo iš She
nandoah drg.. Motuzą. Už
klausiau, kas bus “Laisvės” 
piknike rugp. 25-tą dieną iš

Kac Dalyvaus “Laisves 
nike ir iš Kur

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

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

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

DETROIT, MICH.
Puikų ir linksmą išvažiavimą ren

gia S. L. A, 21-ma kuopa nedėlioję, 
18 d. Rugpjūčio (August), 1929, 
Tashmo Parke. Laivas išplauks nuo 
Grisswold St. kaip 9 va), ryte. Ger
biami detroitiečiai ir detroitietės! šis 
išvažiavimas į minėtą salą bus pas
kutinis šį sezoną. Todėl visi va
žiuokim pakvėpuot tyru oru ant van
dens ir pasilinksmint prie malonios 
muzikos. 21 kuopos nariai ir abel- 
nai visi, kuriems tik laikas pavėlins, 

11 'kviečiami į šį išvažiavimą. Tikietai 
puses: suaugusiems—$1.25;

nuo 6 iki 15 metų—65 
Nuoširdžiai kviečia

Komitetas.
(190-191)

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

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

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

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

Vėlesnieji įvykiai Chinijoj 
aiškiai parodo, kad dvi, vie
na kitai priešingos, draugi
jinės sistemos negalės ra
miai sugyvent per amžius.

Viena — sena, atgyvenusi 
savo dienas, supuvusi kapi
talistinė sistema — paremta 
ant priespaudos, suktybės, 
vagystės, užmušė jystės ir 
bjauriausio darbininkų kla
sės išnaudojimo, turės neiš
vengiamai ir amžinai žlugt.

Antra
linksma ir laiminga komu
nistinė sistema — paremta 
ant mokslo, kooperacijos, 
draugiškumo, žmoniškumo, 
ramybės, turės taip jau bū
tinai ir neišvengiamai už
imt pirmosios (kapitalisti
nės sistemos) vietą, kad są
moningai ir laisvai plėtotis 
ir vystytis.

American Medicine, vienas iš vy
riausių medicinos žurnalų per 25 me- 

i tus suvirs, daugiausia talpina origi- 
į nulius straipsnius su parašais dak- 
| tarų, paduodančių savo, kaipo specia
listų, patyrimus apie įvairius gydy
mo klausimus.

1 Mcdikalio Progreso Skyriuje bir- 
' želio numeryje, jis i š s p a u s dina 
1 straipsniuką apie geras tabako pa- 
| sekmos iš medicinos atžvilgio. Su 
i leidėjų pavelijimu, mes šičia 
'spausdiname tą straipsniuką:

“Gydančioji Tabako Svarba
“Kai kurie iš didžiausių nervų ir 

! proto ligų specialistų patarė rūky- 
' mą dėlei nervų suirimo. Nieks tai)) 
gerai nenumalšina nervišką susier
zinimą, kaip ramus rūkymas. Antra 
gydančioji (therapeutiškoji) tabako 
svarba, tai kad jis,% veikia, kaip bur- 

! uos dezinfektantas (apvalyto jas nuo 
bakterijų). Tatai buvo Įrodyta jau 
daugelis metų atgal, kada viename 
Vokietijos mieste siaučianti ligos 
epidemija visai nekibo prie tabako 
dirbtuves darbininkų. Smagiausias 
būdas pasidžiaugt tabaku, tai rūkant 
gerą cigaretą. Hygienos atžvilgiu, 
kaip yra priparodyta, cigaretes yra 
saugiausia rūkymo forma. Lucky 
Strike Cigaretai išbandyme pasirodė 
stovi atskirai nuo kitų ir užimą vi
sų augščiausią vietą. Juose varto
jamas tabakas yra puikiausias, koki 
tik galima būtų gauti, o apkepinimo

Mūsų choras bus, 
chorą, kaip lošiant 
Mes žinom S. Kuz- 
visus kitus Shenan- 

tikrai jie bus 
pik nike.

Na, o kaip su kitomis kolo
nijomis? Apie Shenandoah 
yra dar daugiau kolonijų ir 
tirštai apgyventos lietuviais, 
daug yra “Laisvės” skaitytojų, 

atstovaujamos ? 
kolonijas, ir ne
visi, “Laisvės” 

r a n e š t u m ė t 
Jūsų kolonijos, 

, tai aš esu 
Shaft, Pa.; 
Girardville;

Kulpmont, 
St. Clair, 
; Miners-

New 
City, 

Pa.; Hazleton ir Freeland, 
Pa. McAdoo, Shenandoah ir 
Tamaqua jau žinome, kad bus 
atstovaujama. Manau, j kad 
suminėtos kolonijos greitai at
siliepsite.

Iš antros pusės Wilkes-Barre 
ir Forest City tikrai bus at
stovaujama ir kelios mašinos 
tikrai bus. Iš Throop bus 
Draugelis, nes be jo ne kermo
šius. Scrantoniečiai bus. Iš 
jų miesto yra ekskursinis trau
kinys ir nupiginti tikietai iki 
Valley View daržui, 50c į abi 
puses, o vaikams tik 30c j abi 
puses; tai veik per pus pigiau. 
Tikietus gausite specialius iš 
rengėjų ant stoties arba išank- 
sto galite gauti. Iš Wilkes- 
Barre taip pat nupiginti tikie
tai į Valley View daržą, In
kerman, Pa. Vadinasi, jau 
nėra nei kalbos, kad visi wil~ 
kes-barriečiai ir scrantoniečiai 
bus rugp. 25-tą dieną.

Wilkes-Barre Aido Choras 
specialiai ruošiasi del “Lais
vės” pikniko. Aidiečiai sako, 
mes nenorime pasiduoti ir ne
pasiduosime didžiųjų miestų 
chorams. Sakau, bravo, Wil
kes-Barre aidiečiams.

Apie daugelį kolonijų kalbė
jau, bet man norisi prisiminti 
dar apie vieną koloniją, kuri 
visados pasižymi dalyvavimu, 
tai Eastonas. Eastoniečiai tu
ri būti atstovaujami “Laisvės” 
piknike.

Brooklyn, N. Y. i
Grove St.

25 Rugpjūčio-Aug1929
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkes vietoje 

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE
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LAISVĖ Pirjnad., Rugpjūčio 12, 1929

LIETUVIU VALGYKLA
Uždegė Savo Tfeatrą Plėšikas Policmanas- .

VIETOS ŽINIOS
Partijos Vajaus Savaitė

FOR RENTrug-

£ “2 ',E 'S: Hylano Pavertimas “Patobulinti” Gatvekariai

REIKALAVIMAI
pri-

416

SALES—PARDAVIMAI

Nušovė Kapų Streikierį
A,i -*- • i m aoj vi ivct v i vivii Vj v •

republikonų Bruzgis ir R. Gibavičius, ku-

“Mauretanijos” Rekordas sa-

Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I f • DI ■ ■ Hk ■ Į ■ Mil ■ —■ HM — MM - - - Mil - ■ ■ -- - >M< - MH - -■ M - ■ MM ■ ■*•

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

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

Daily WorkerioK. Balsuotojas.

Spaudos Karnivale d

NAUJA BUČERNE

Nedelioj, Rugpjučio-Aug. 18

Programa: Žaislai, Sportas, Užkandžiai

Op- 
3rd

suma- 
i dar-

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika- 
S., 114

Tel. 
?

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

Telephone Stagg 0783

visiems tariu nuoširdų.

Jūs pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matemčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

■

Aukų rinkėjas,
A. Jaškevičia.

1921 
padė
vi eną 
kartu

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

/ Streiklaužiaujantis Calvary 
kapinių boselis Ph. Nunziato 
iš revolverio nušovė streikierį 
Stanley Zasdzinskį, 40 metų 
amžiaus, šovikas, areštuotas,

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

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

Ji
• policijos 
Leahy da- 

kauci-

atlieku
Kreipkitės

JONAS

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
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.

GRABORIUS
(Undertaker)

PARSIDUODA didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

ing bouse, geroj vietoj, graži apie- 
likė, garadžius del 2 karų, lotas 143 
pūdų platumo su 2.13 pėdų fronte. 
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 E. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-709)

REIKALINGAS dž'ianitorius prižiū
rėjimui 20 šeimynų, garu apšildo
mo apartmento. Namas trijų augš- 
tų, 210 Hart St., Brooklyn, N. Y. 
Tinkama vieta gerai užsilaikantiems 
žmonėms, trys kambariai del gyve
nimo ir alga. Šaukite: Haddingway 
6712.

(187-190)

rodyti.
Vietoj 300 streikierių pasta

tyta dirbt jau 200 naujų 
duobkasiu ir kitu streiklau-

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Gatvfe- 
operuojamas vieno 
kuris atid arinės ir 
duris, paspausda-

PASIRANDAVOJA puikūs kamba
riai, gražioj vietoj. randa pigi. 
Kreipkitės po No. 932 Liberty Avė., 
Brooklyn, N. Y. . (189-193)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

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)

atėjo

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE!

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Sveikatos komisionierius,

Tel., Triangle 1450 »
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS į

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tescn arba restoranas. Bizniai įdirb
ti ir gera proga’ pirkti. Restoranų 
galima pirkti su namu arba vien 
biznį. Vienam persunkiu du bizniu 
prižiūrėti, tat noriu vieną parduoti. 
Grosernė randasi po No. 906 Met
ropolitan Avė., o restoranas po No. 
24 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. 
Y. Kreipkitės vienu arba kitu ad
resu. (186-191)

ClJAl 1CV O W V A CVOj CVL VkJ V K V UH.Jj j

“l Ui ESTATE; Įfamm, Imi
kam tyčia netaikydamas, tik PArqtduoda didelis namas, tin-

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones 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 

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

DR. A. L. CEASAR |
DAKTARAS IR CHIRURGAS

5 Specialistas del visų ligų ir opera-į 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-į 
; lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- > 
jmo būdai. >
J 127 East 84th Street • 
j (Tarp Park ir Lexington Avės. S 

NEW YORK CITY E
S Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki: 
|8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.:

LYROS CHORO NARIAMS
Visi Lyros Choro nariai būtinai 

pribūkite į susirinkimą, kuris įvyks 
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)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet. 
Ketvcrgaia ir robatomia Iki 6 Tai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulygo sutarties.*

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 DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

H

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
krajavus iru 
sudaro sul 
amerikoniškais Į

I
gerai Ir pigiai i 

šiuo adresu: T
STOKES I

PLEASANT BAY PARKE
Bušai nuo East 177th St. Stoties

AUTHOAfZfO .
DISTRIBUTORS W

NATIONAL
CASKCTS

ar-

Puslapis Sestas

Alei Vienas Privalo Būt 
Šį Vakarų Gastoniečių 
Apgynimo Mitinge

Šį pirmadienio vakarą, 
pjūčio 12 d., bus vienas iš di
džiausių ir svarbiausių mitin
gų, kokie tik New Yorke įvy
ko delei Gastonijos streikierių 
gelbėjimo nuo mirties baus
mės bei katorgos. Mitinge 
kalbės trys teisiamos gastonie- 
tės: Vera Bush, Amy Schech
ter ir Sophie Melvin, apart 
;drg. Vfm. Z. Fosterio, J. Lou- 
’is Engilahlio ir Visos eilės ki- 
,tų. žyniių kalbėtojų.

MįŲngo vieta—Central 
tėra H duse/ 67th St. ir 
Ave., New Yorkė.

Kiekvienas darbininkas 
valo atsilankyt į tą demonstra
cinį mitingą gelbėjimui gasto
niečių kovotojų gyvybės.

Veidai Buržuazijos ir 
Socialistų Kandidatų

Drg. H. M. Wicks, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
miesto tarybos pirmininkus 
šiems rinkimams, nupiešia, 
kas tokie yra republikonų 
kandidatai į New Yorko val
dybą.

La Guardia,

Nuo šiandien iki kito pirma
dienio yra pasmarkinto prisi
rengimo savaitė delei komunis
tinio rinkimų vajaus į miesto 
majorus ir kitus valdininkus. 
Tą savaitę vakarais ant gat
vių kampų įvairiose miesto 
dalyse įvyks prakalbų mitin
gai, 
tis. '---- ,........ ...............
buoja 25,000 piliečių parašų j 
rinkimo vajus, kad galima bū
tų įdėt Komunistų Partijos 
kandidatus į rinkimų sąrašus.

į------- 1—,--------------

Patyrimas Aukų Rinkėjo 
Gastoniečiams

Berinkdamas aukas Gasto
nijos streikieriams, užėjau 
Bronxe pas gerai pažįstamus 
lietuvius, kur radosi ir keletas 
svečių ir kaimynų. Pradėjus 
man savo darbą, vienas iš sve
čių, pusėtinai prisitraukęs 
m ū n š a i n o, pradėjo mane 
plūsti, vadindamas bolševiku, 
sukčium ir kitaip. O aš vis 
tiek tęsiau savo darbą, ir au
kavo šie žmonės po 25 centus: 

i F.'Pūras, L. Gibavičienė, V.

kandidatas 1924 metais buvo rjems 
išrinktas ant socialistų-farme- ačiū, 
rių-darbo tikieto į Jungtinių 
Valstijų kongresmanus. Dabar 
jis giria prez. Hooverio repub
likonų streiklaužišką valdžią. 
Greta La Guardijos, kandida
tuoja į miesto tarybos narius 
republikonas Harold G. Aron, 
kuris 1926 metais buvo vyriau
sias Passaico Botany šilkų 
kompanijos advokatas prieš 
streikierius. Kitas republ. kan
didatas į miesto tarybą yra

Cunardo Linijos garlaivis 
“Mauretania” per 4 dienas, 
21 valandą ir 44 minutes per
plaukė vandenyną, iš Cher- 

“l į New 
Taigi “Mauretanijai”

Bird S. Coler, kuris laike per- l^oul,go 
eitų rinkimų buvo • vyriausias | or .
mapadžeris repubjikono fonta- 
ninių plunksnų fabrikanto 
Watęrmano, kandidatavusio į 
majorus; o Watermanas yra 
užkeiktas darbo unijų priešas 
ir nepakenčia jokio darbinin
kiško judėjimo tarp savo fab-

/ Yorką.
{trūko tik keturių valandų, kad 
pasivyt spartumu “Bremeną,” 
naujausią milžiną laivą North 
German. Lloyd o.

“Mauretania,” ilgą 
buvusi “jūrų ponia,” 
nelabai tenusilenkia ir

laika 
matote, 

prieš 
rikų vergų. Coler savo laiku Į naujausias 7 savo konkurentes, 
buvo pavarytas iš Visuomenės <o jai eina jau 23-ti metai. 
Gerovės Komisijos: pasirodė, i 
kad, būdamas komisionierium, 
jis suko pinigus Kings County 
Hospitalio.

Demokratų kandidatas nau
jam terminui į miesto majo
rus, Jim Walkeris buvo ir te
bėra streikų laužytojas. Soči-1 
alistų kandidatas į miesto gas- 
padorius Norman Thomas yra 
vienas iš tos socialistinės šai- 
kos, kuri samdo ginkluotus 
kriminalistus, kad darytų 
žmogžudiškus pogromus prieš 
komunistus ir kitus kairiuo
sius darbininkus, ypač drabu
žių siuvimo pramonėj.

To, rodos, užtenka, kad 
protaujanti darbininkai rinki
muose neduotų savo balsų už 
tuos ..kapitalistų ir reakcionie
rių kandidatus, o balsuotų už 
komunistų kandidatą į majo
rus drg. W. W. Weinstoną ir 
kitus mūsų draugus kandida
tus.

“Mauretania” abelnai darė 
po virš 27 marių mylias į va
landų, skaitant vidutiniai. Per
nai metais, beie. buvo pada
ryta jai pamatiniu pataisymų, 
kurie atsiėjo $.500,000.

Savo spartumu šioje kelio
nėje “Mauretania” penkiomis 
valandomis sumušė pirmesnįjį 
savo augštą rekordą, nors ir 
dabar, kaip sako jos inžinie
riai, “Mauretania,” žiūrėdama 
saugumo, dar nesileido pasku
tiniais garais skubėti.

Lengvai Pabaudžia Brolius, 
Nušmugeliavusius 
Didelį Banką

Vyriausias galva nubankrū- 
tuoto < Clarke Brolių banko 
New Yorke, James Rae Clarke 
liko nuteistas 8 metams kalė
jimo; antras brolis gavo vie
nus metus ir dieną kalėjimo; 
trečias, Hudson Clarke palik
tas be bausmės, kad prižiūrė
tų savo seną tėvą; ketvirtam 
partneriui, J. F. Boukeriui ir
gi skirta vieni metai ir diena 
bausmės.

Visi jie prisipažino varę 
šmugelius ir glemžęsi to ban
ko pinigus,, kuriuos tame ban
ke ’ taupėsr daugiausia darbi
ninkai ir šiaip neturtingi žmo
nės. To banko vedėjai suvo
gė ir pralatravo apie $4,000,- 
000. Dab4r dėpozitoriai ra-, 
įpinami,} kajd gal dar gausią’ 
kokį 'penktadalį iš; visų savo 
ten pinigų

An. Ferrara, Fr. Ferrante, 
savininkai senojo Miner’s 
Bowery Teatro, patys padegė 
tą teatrą, norėdami išsikolek- 
tuoti $134,950 apdraudos (in
surance) pinigų. Areštuoti 
tapo jiedu ir teatro džianito- 
rius, nes tai buvęs visų trijų 
bendras darbas, kaip kad da
bar jie kaltinami. Užgesinus 
ugnį, gaisrininkai rado išva
džiotus knatus, kuriais buvo 
padegta gazolinas įvairiose 
namo dalyse. •

Policmanas Thomas Leahy, 
New Yorke, įsilaužė į kepy
klą po num. 403 Bleecker St., 
su tikslu išplėšt pinigus, 
užmatė ir areštavo 
seržantas L. Hunt, 
bar padėtas po $1,500 

Įjos iki teismo.
Tas pat mėlynsiūlis 

metais buvo suimtas už 
j imą vagims apiplėšt 
šilku sankrova; bet tuo 
jis tapo išteisintas.

Buvęs New Yorko majoras 
John Hylanas ilgokai spardė
si prieš dabartinį majorą Wal- 
kerį, kaltindamas jo valdžią 
suktybėse, bjauriai pašiepda
mas Walkerj ir jo papročius. 
Bet dabar Hylanas ūmai vėl 
persivertė į Tammany Hali 
demokratų pusę ir visomis ke
turiomis remia • Walkerio kan
didatūrą. Be abejo, demok
ratai prižadėjo Hylanui riebių 
kąsnelių už tą pasitarnavimą.

Jeigu Hylanas būtų kandi
datavęs, tai būtų suskilę de
mokratų balsai, ir būtų atsi
dariusi geresnė proga laimėt 
republikonams su ex-socialis- 
tu LaGuardia priešakyj.

B. M. T. miestinių elektros 
gelžkelių kompanijos prezi
dentas, Wm. S. Menden, gavo 
iš vyriausybės leidimą išban
dyt naujausios rūšies gatveka- 
rį ant Nostrand ir Flatbush 
Avenues, Brooklyne. 
k ar is bus 
žmogaus, 
uždarinės
m as koja tam tikrus pri mintu
vus. Be to, gatvekaryj įtai
syta mašina automatiškam iš
keitimui pinigų. Su pagelba 
tų naujų pagerinimų kompa
nija tikisi dar žymiai ! 
žinti skaičių savo linijų 
bininkų.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

417 Lorimer Street

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Pasidavė Policijai 
Žmogžudis iš Ohio

Joseph Edelman pats 
į policijos stotį New Yorke ir 
pasidavė, kaipo žmogžudis, 
kuris drauge su kitu krimina
listu E. Thompsonu nušovė 
daktarą Silverį ir jo ] 
Eaton miestelyje, Ohio valsti
joje, gruodžio mėnesį 1928 

i m. žmogžudžiai atidarė re
volverių ugnį, kuomet, jiems 
beplėšiant daktaro namus, jis 
užtiko juosius.

Edelmanas prisipažino, 
navęs Amerikos armijojXPas~ 

 

kui išplėšęs kelis tūkstančius 

 

dolerių iš Jūrininkų Ligoninės 

 

San Diego, Cal.; vogęs' auto
mobilius ir t. t. Pagaliaus, 
jam taip įkirėję slapstytis ir, 
bijoti, kad nusprendė pasiduo- j 
ti policijai.

Šerai Nupuolė Penkiais 
Bilionais Dolerių

oran šaudęs, kad atbaidyt 
lin streikierius.

Streikieriai buvo ' pasiuntę 
savo pikietus ties St. Patrick’s 
katedra New Yorke; bet poli
cija neleidžia jiems ten pasi-1

Mažiau Pagedusių Šunų 
Apriejimų New Yorke

Walstrytyj visokių kompa- Dr. Shirley W. Wynne prane- 
nijų Šerai pradėjo taip smuk- ša, 
ti, kad per dieną jų “vertė” 
nupuolė $5,000,000,000. Vieš
patauja didelis sumišimas tarp 
smulkesnių gemblerių, įdėju
sių pinigus į Šerus. Bet stam
bieji gembleria i laukia, kol 
dar žemiau nusmuks Šerai; pa
skui juos pigiausiomis kaino
mis supirks; toliau ir vėl pa
kels ir tuo būdu pasipelnys 
bilionus dolerių.

kad per šešis pirmuosius 
menesius Didžiajame New 
Yorke 7,000 žmonių buvo šu
nų įkąsti; pagedusių šunų į- 
kandimų buvo 87; bet ačiū 
staigiai daktariškai pagelbai 
nei vienas iš aprietųjų žmonių 
nepagedo.

Tai geriau, nekaip 1928 me
tais, kur buvo 258 pasiutusių 
šunų įkandimai ir du įkąstieji 

| pagedo.

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

»O«

Darbą

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.

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių RemunSlių
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

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