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KRISLAI
Kaip Jie “šviečiasi”

i Gorkio “Motina”
Spaudos Naudai Piknikas
Kalinių Sukilimai

Rašo Dzūku Dėdė

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Kanadoje lietuvių tarpe susi
organizavo organizacija po var
du “Švyturys.” Ir kaip tie fa- 
šistuojanti peckeliai mala per 
amerikiečių fašistinę spaudą, 
tai prieš kiekvieną susirinkimo 
atidarymą visi turį giedoti Lie
tuvos himną. Prie Lietuvos 
himno tur būt dar pridės “tėve 
mūsų.” Tai bent “apsišvies.”
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“Vilnyje” telpanti apysaka 
“Motina” labai interesinga ir 
patraukianti skaityti. Nežinau, 
kaip kam, bet man tai labai il
gu, kol sulaukiu “Vilnies,” ir 
pirmutinis mano skaitymas, tai 
minima apysaka, 
sakos yra 
naudingos, 
rašėjai jau 
tojams yra 
kų. Mano patarimas mūsų ver-! tis” praneša, kad Lietuvos 

emigrantai Vilniuj šiuo me
tu esą suskilę į tris dalis. 
Viena grupė esanti Pilsuds
kio įtakoj, kita grupė — 
Plečkaičio ir trečia — Jan
kausko. Visos trys grupės | 
vedančios tarpusavy aršią 
kovą. “Pasirodo,—pastebi
“Vytis,” — kad visi “vadai” 
nustojo visiško autoriteto 
savo valdinių tarpe ir dabar 
negauna su jais “roSos”.

Tokios apy- 
pageidaujamos i 
Gi mūsų apysakų 

senai mūsų skaity- 
suteikę gerų apysa-

Lenkų Spauda Apie Lietuvos I 
ir Emigrantų Grupes

Sustreikavo Prieš Algų 
Nukaposimą 50 Nuoš.

VILNIUS.— Lenkų “Vy-

tėjams, kad dauginus išversta
me! tokių apysakų, ųž ką skai
tytojai bus jums labai dėkingi.

Drg. žalpis čikagiškiui saty
rui gerai užvažiavo. Tasai, at
siprašant, socialistų vadas (va
das be narių) rašė, kad drg. 
žalpis yra Amerikoje ir tik jį 
bolševikai slepia. Bet kada ji
sai parašė dirbdamas ir gyven
damas Sovietų Rusijoj, tai da
bar satyras, barzdukę pakasęs, 
turės jieškoti naujų-melų 
bolševikus.

KALAMAZOO, Mich. — 
Trys šimtai automobilių 
darbininkų čia sustreikavo 
prieš Limousine Body Kom
panijos užsimojimą nukapo
ti algas ant 50 nuošimčių.

Kompanija mobilizuoja 
streiklaužius.

‘"Šalis Sovietų” Sekmin-

prieš nojarske
mūsų 
įvyks Smarkus Žemės Drebė

jimas Buffalo ir 
Apielinkėj

Antro apskričio ribose 
spaudos naudai piknikas 
8 d. rugsėjo ant Willicks Kar
mos, Linden, N. J. Tai jau iš 
eilės bus ketvirtas metinis pik
nikas. šiame piknike New Yor
ko ir New Jersey apielinkės 
lietuvių visuomenė turės paro
dyti savo nuoširdumą ir para
mą mūsų spaudai. Ta parama, 
tai skaitlingas atsilankymas į 
minimą pikniką, šiame •piknike I mės drebėjimas. Įvairaus 
mes pertikrinsime savo darbi- smarkumo drebėjimas jaus- 
mnkiskas jėgas ir suteiksime ,.......  v, Vn.

BUFFALO, N. Y.— Pir
madienio ryta čia ir apie- 
linkėj jausta smarkokas že-

daugiau pasiryžimo darbuotis 
tiems draugams, kurie turi die
ną iš dienos grumtis mūsų dar
bininkų judėjime.

Amerikos kalėjimuose tai vie
nur, tai kitur sukyla kaliniai, 
žinoma, kaliniai yra kriminalis
tai ir nieko bendro su politika 
neturinti. Kurie kada skaitysi
te knygą “Caro Kalėjimuose,” 
tai matysite, kaip žiauriai el
giamasi su kaliniais ir nepai
sant, kad būna didelė bausmė 
už sukilimą, kaliniai priversti 
kovoti prieš žiaurias sąlygas, 
blogą maistą ir tt.

Mass, valstijoje mūsų orga
nizacijų apskričiai suruošė vie
ną bendrą, pikniką padidinimui 
savo iždų. Bet jie dar nėra 
suruošę didelės iškilmės mūsų 
spaudos paramai. Jau kitos 
valstijos tai yra padariusios ir 
jeigu draugai iš Mass, nori sa
vo garbę palaikyti, tai turėtų 
sukrusti. Jeigu ši sezoną nėra 
galimybės tai padaryt, padary
kite tai kitą vasarą.

ta ruožte nuo Toronto, Ka
nados, kiti Erie, Pa.

Čia nepadaryta nuostolių. 
Tačiaus pranešama, kad 
Batavia, Attica ir apielinkės 
miesteliuose (New Yorko 
valstijoj) nuo žemės drebė
jimo nuvirto daug kaminų 
ir sutruko sienos gyvenimo 
namų.

Čia Canisius Kolegijoj 
seismografas rodė, kad dre
bėjimas prasidėjo 7:24 vai. 
ryte, ir pirmas drebėjimas 
tesėsi 12 sekundų. Per še
šias minutas užrekorduota 
mažesni sudrebėjimai.

Syracuse ir Rochester 
įausta žemės drebėjimas. 
Išbudino žmones iš miego.

Suareštavo už Komunistinį 
Veikimą Lietuvoj

Baltagvardiečiai Nužudė Du Sovietų
Kareiviu Prie Mandžurijos Rubežiaus

Chinijos Militaristai Toliaus T ęsia Provokacijas; Gręsia Ka
ro Pavojus; Sovietai Siunčia Kariuomenę

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ne tik veda 
kovą už paliuosavimą 23 Gastonijos streiko vadų, bet 
rūpinasi šelpimu streikierių šeimynų. Tik darbinin
kai gali išgelbėti nuo bado Gastonijos streikierių vai
kučius, pasiųsdami aukų į T. D. Apsigynimą, 799 
Broadway, New York City.

Vokiečių Dirižablis Pa
sirengęs Lėkti Į Tokio

Friedrichshafen, Vokieti
ja. — Vokiečių dirižablis 
Graf Zeppelin pasirengęs iš- 

I lėkti į Tokio, Japoniją, 3 v. 
j trečiadienio rytą (10 vai. 
vakaro antradienį New 
Yorko laiku). Dirižablis 
lėks per Sovietų Sąjungą. 
Tolumas yra apie 6,600 my
lių. Komandierius 
Eckener mano, kad 
Tokio pasiekti į 120 
du.

LISBON, Portugalija. — 
Čia sekmadienį po pietų 
Ca*mpo Poqueno arenoj bu-

Dr.
galės 

valan-

Conn, valstijos draugai dau
giausia reklamuoja savo pikni
kus per dienrašti “Laisvę.” Jų 
piknikas po piknikui būna sėk
mingi tik todėl, kad jie plačiai 
išgarsina. Tad kiekvienos kuo
pos turėtų būti pareiga nepa
miršti dienraščio su finansine 
parama, j .

Kaunas.— Liepos pabai
goj čia fašistų policija su
areštavo Mankovaitę Šeiną 
ir Berzonaitę Nochama. Jas 
apkaltino komunistiniam 
veikime. Sako, pas jas ra
do nemažai komunistinės li
teratūros, kaip tai “Žodis 
Kareiviams,” “Raudonoji 
Diena” ir kitokių atsišauki
mų. ,

Kansas City Policija Už
puolė Darbininkų 

Susirinkimą

nadoriui, Minersvillei 
ir Apielinkei Mano, Kad MacDonald 

Neatvyks šį Rudenį

KANSAS CITY.— Perei
tą šeštadienį čia buvo su
šauktas darbininkų susirin
kimas gynimui Gastonijos 
23 streikierių ir supažindi
nimui šio miesto darbinin
kų su šaukiąmą Darbo Uni
jų Vienybės Konvencija 
Clevelande, rugpjūčio 31 d.

Policija užpuolė susirinki
mą ir suareštavo suvirš 
dalyvių.
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ALDLD ir LDSA Apskri
čiai rengia puikų pikniką, 
kuris įvyks 15 d. rugpjūčio 
(ketverge), Lakeside Parke. 
Bus įvairi programa.

Renkitės į tą pikniką ir 
raginkite kitus, kad rengtų
si. Prakalbą sakys “Dar
bo” redaktorius L. Prūsei-

Kviečia Rengėjai.

Washington.— Čia laivy
no ir armijos viršininkai 
spėja, kad Anglijos premje
ras MacDonaldas neatvyks 
šį rudenį į Jungtines Valsti
jas pasitarti su prezidentu 
Hooveriu laivynų “apriba- 
vimo” klausimu. Manoma, 
kad laivynų klausimu dery
bos bus atidėtos iki < 1931 
metų.

Darbo Auta

d.Kaunas — Liepos
Žemaičių gatvėje, kur atlie
kami žemės darbai slėnio 
užlyginimui, 1 darbininkui 
Kaziui Boreišiui vagonetė 
su žeme užvažiavo ant ko
jos ir ją sulaužė. Nukentė
jęs nugabenta miesto ligo
ninėn.

CHARBINAS, Mandžuvi-j taikos. Jįs pažymėjo, kad 
ja.— Sekmadienį čia tapo! Sovietų valdžia parodė didę- 
ofcialiai paskelbta, kad dvi i lį kantrumą ir teisingumą 
dienos atgal pulkas ginkluo-įpo to, kaip Chinijos milita- 
tų baltagvardiečių pradėjo j ristai, darydami visokias 
šaudyti į Raudonosios Ar- provokacijas, sutrempė So- 
mijos sargybinius netoli! vietų teises. Kokia nors ki- 
Černiavo kaimo. Nušovei ta šalis tuojaus būtų darius 
du Sovietų kareivius ir aš-jmilitarinį žingsnį.
tuonis sužeidė. . Karachan užginčino viso-

Sovietų valdžia tuojaus ;^us pranegjmus apįe Sovie- 
pasiuntė pulką Raudonosios tų kariuomen6s įsiveržimą į 

’ Chinijos teritoriją. Vienam 
’ i punkte netoli Manchuli, sa

kė jis, yra teritorijos šmo- 
Tas įvykis veda prie^di- įas> kurio savastis ginčija- 

pa- 
ka- 
tos 
rei-

KRASNOJARSKAS, Sibi- 
ras.— Šeštadienį po pietų 
Sovietų iš Maskvos į New Armijos, kad nedaleisti bal-j 
Yorką lekiantis orlaivis “Ša- tagvardiečiams įsiveržti 
i;„ gia sėkmingai Sovietų teritoriją.lis Sovietu" <
nusileido, atlėkęs iš Novo-

I sibirsko, padarydamas 400lc]esnio baro pavojaus. Bal-1 ma Sovietu kareiviai 
mylių. Jau viso Sovietų la-1 f„ xį čaudvmas i n n i ° i i vr;nn: 9^70 Jrim Uagvai aiecių sauaymas. L reikalavo, kad ChinijosPa my iU‘feovietu kariuomenę yra nie- reįvįa; nasitrauktu iš
Is Maskvos jis isleke rug- k akio-inn Lain tik imnp i X- Pa , .au. .$ niūmn « n nnWi rvfo kas. daugiau, kaip tik impe- snties ir chinai išpildė PJL1C10 o d., anksti lytą. i rifilictinin vnlst.vhin deda-i i—i—:__

Konfei’encija Išdirbimui ‘
Planų Pasitikti 

Lakūnus
Laikinas Sovietu lakūnu 

priėmimo komitetas, suda
rytas Sovietų Sąjungos 
Draugu, ant šio vakaro šau- V/?LL\. ! . , ‘-U .. i t .v t dzuriikia konferencija del išdir-

rialistinių valstybių deda- į kalavima. 
mos pastangos išprovokuo-1 
ti karą prieš Sovietų Sąjun-■ 
gą nenaudojant tiesioginiai

Černiavo kaimas yra prie 
Amūro upės, kuri skiria So-1 
vietų teritoriją nuo Man-? 
___ ’įjos.

MacDonaldas Remia 
Snowdeno Reika

lavimus
liūs subadė Sydney Frank- bimo planu pasitikti’Sovietų Sako, Padėtis1 Labai Bloga, 
_ _ - — _ . - . _ _ _ _ i I z~x I F i f z"x I Z z"X *VZ"^ '1- ZA i * z“x z~x "'r v I z>,|_ . Maskva.— Prisimindamas

Jiving 1 laza svetainėj, 15th apįe baltagvardiečių šaudy-
lin, amerikieti (iš Brooklyn, pa^unus* Konferencija įvvks 
N. Y.) matadorą (kovotoją 
su buliais). Jis randasi 
kritiškoj padėty.

Nesenai jis pagarsėjo Is
panijoj, Madride ir Seville 
miestuose, kaipo smarkus 
kovotojas su buliais. Birže
lio 10 d. Seville mieste jis! 
nužudė du bulius.

St. ir Irving Place, New 
Yorke. Pakviesta visos dar
bininku 
rios s'
Sąjungai, prisiųsti savo 
stovus. •

Maskva.— Prisimindamas

mą į Sovietų kareivius, Leo 
Karachan, Sovietų užsienio^ 
reikalų vice komisaras, pa-

Susirūpino Lenkais, Gyve
nančiais Lietuvoje

Varšava.— “Epoka” deda 
Varšavoj įvykusio užsieny 
gyvenančių lenkų suvažiavi
mo priimtas rezoliucijas. 
Suvažiavimas tarp kita ko 
kreipiasi į viso pasaulio len
kus “materialiai, ir mora
liai remti Lietuvos lenkus,” 
iš kurių, esą, nusavintą tur
tų 100,000,000 dolerių ver
tės. Be to, suvažiavimas pa
reiškia savo solidarumą 
Lietuvos lenkų akcijai “len
kybei išlaikyti.”

Padidėjo Girtuokliavimas
WASHINGTON. — Susi- 

vienijimas Kovai Prieš Blai
vybės Įstatymą savo išleis
toj knygutėj statistikomis 
nurodo, kad nuo įvedimo 
blaivybės Jungtinėse Valsti
jose padidėjo girtuokliavi
mas ir mirtingumas nuo al
koholio; taipgi padidėjo 
skaičius susirgusių beproty
ste nuo munšaino.

. organizacijos, ku- rejkalų vice komisaras, pa- 
įmpatizuoja Sovietu kad padėtis yra la- 

’ a^‘ bai bloga ir kad del to grę
sia karo pavojus.

Pasikalbėjime su Eugene 
Lyons, United Press kores- 

.pondentu, Karachan pareiš
kė, kad jokios derybos ne
vedamos tarp Sovietų val
džios ir Chinijos. Sake, kad 
pranešimai apie derybas 
yra neteisingi. Jis pareiškė, 
kad Sovietų valdžia aiškiai 
ir teisingai išdėstė sąlygas, j 
sulig kurių galima pradėti 
derybas, ir kol tos sąlygos 
nebus priimtos, apie dery
bas negali būt nei kalbos.

Karachan parodė iki šiol 
neatspatfsdintas telegramas, 
apsikeistas su Chu Shau- 
yang, buvusiu Chinijos at
stovu Maskvoj. Telegramos 
parodo, kad Chu pranešė 
Sovietų valdžiai pereita tre
čiadienį anie jo atvykime 
į Manchuli, prie rubežiaus 
su įgaliojimu tartis su So
vietais del užgriebimo Ryti
nio Gelžkelio, ir prašė pa
sitarimo su Sovietų atstovu.

Sovietų valdžia tuoj aus 
atmetė pasiūlymą. Chu pa
sisiūlė atvykti į Maskvą. 
Sovietai atmetė ir tą pasiū
lymą.

Karachan toliaus nurodo, 
kad Sovietų valdžia trokšta

MacDonaldo Valdžia
Laužo Streiką

MANCHESTER, Anglija. 
— MacDonaldo valdžia de
da pastangas sulaužyti teks- 
tiliečių streiką • arbitracijos 
keliu (taikymu darbininkų 
su darbdaviais), šeštadienį 
pats MacDonaldas buvo nu
vykęs į Edinburghą ir ten 
tarėsi su tekstilės’pramo
nės atstovais del streiko už
baigimo. Dabar jau darb
daviai kalba apie vedimą 
derybų su darbo unijomis.

Suvirs 500,000 tekstilės 
darbininkų streikuoja prieš 
algų nukapojimą ant 12 
pusės nuošimčių.

Geležinkelių Nelaime

ir

Liepos 23 dieną tarpusto- 
ty Tilžė-Pagėgiai ant gele
žinkelio pylimo buvo sun
kiai sužeistas į galva darbi
ninkas Kazys Bulžgis, 45 
metų vyras. Jis nugaben
tas į Tilžės ligoninę.

HAGA, Holandija.— Phi
lip Snowden, Anglijos at
stovas Young plano konfe
rencijoj, sekmadienį pareiš
kė, kad jis gavo svarbų pra
nešima nuo premjero Mac
Donaldo. Sako, MacDonal
das savo pranešime pareiš
kia, kad jis pilniausia re
mia Snowdeno nusistatymą, 
kad Anglijai būtų nuskirta 
didesnė Vokietijos reparaci
jų dalis, negu skiriama su
lig Youngo plano. MacDo
naldas pilniausia remia 
Snowdena reikalavime, kad 
Young planas būtų pertai
sytas, kad patenkinti Angli
jos imperialistų interesus.

Lloyd George, liberalų va
das, taipgi pareiškė, kad jis 
pilniausia užgiria Snowdeno 
n u sis tat vm a ir’ yra įsitiki
nęs, kad Snowden tvirtai 
laikysis. •

Sakoma, tokis Anglijos nu
sistatymas gali privesti kon
ferencija prie pakrikimo.

šeštadienį Thomas W. La
mont, bankieriaus Morgano 
nartnerys. tarėsi su prem
jeru MacDonaldu Edinbur- 
ghe, tačiaus manoma, kad 
jis neįtikino MacDonaldo, 
jog Snowdeno nusistatymas 
klaidingas. Lamont tarėsi 
su MacDonaldu prašomas 
Franci jos valdžios.

Lamont buvo vienas iš ga
mintojų Amerikos imperia
listų plano (Youngo plano) 
del lupimo kai4o kontribuci
jų nuo Vokietijos.
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KADA BUS GALAS T OM PROVOKACIJOM?
Chinija, truks-laikys nori 

išprovokuoti Sovietus į ka
rą, ir tuo tikslu’ naudoja 
Mandžurijoj esančįus rusus 
carious, kaipo įpirmučiau- 
šius Savo šaulius.

Chinų apginkluota ir už- 
laikonid' cdfištū’ šdika rug
pjūčio’9 d. šovė per sieną į 
Sovietų pusę ties Černiavo 
sodžitųn, nudėjo du Raudo
nosios Armijos kareivius ir 
•dar kelis sužeidė.

Chinų militaristų taktika, 
kurią diktuoja kitų šalių 
imperialistai, yra—sudaryt 
tokį įspūdį, kad ne Chinija 
Sovietus puola, bet patys 
“Rusijos piliečiai”; o jeigu 
Raudonoji Armija būtų pri
versta vytis caristines ban
das ir besivydama pęrbėgtų 

i per Mandžūrijos sieną, ži
noma, Chinai sakytų, kad 
“prispirti esame gintis”; ir 
taip būtų iškepta pradžia 
karui prieš Sdvietu Respub
liką. 5 .

Jeigu iki šiol dar nepradė
ta karas prieš Sovietus, tai 
tik todėl, kad priešai nega
lėjo surasti, mpralio tokiam 
žingsniui pateisinimo; akyse 
pasaulio darbininkų. Jeigu 
buvoz ; Atidėliojama, tai tik 
todėl, Kad Čhinai dr su jais 
einanti Japonijos, AnglL 
jos, Amerikos ir kitų šalių 
imperialistai dar nebuvo su
gebėję' ■ įmanevruoti Sovie
tus į tokią poziciją, kad ga
lėtų pareikšti pasauliui: ma
tote, kaltas yra “raudonasis 
imperializmas,” kuris pra
dėjo užpuolimus...

Sovietų vyriausybė laiko 
labai rimtu nuotikiu tą ru
sų baltagvardiečių šaudymą 
per sieną į sovietinius sar
gybinius. Raudonosios Res
publikos liaudis liepsnoja 
pasiryžimu apginti savb 
proletarinę tėvynę nuo už
puolikų. Tačiaus Chinijos 
valdžiA jaučiasi patenkinta, 
kad iškirto naują žmogžu- 
dišką provokaciją, ir džiaug
damasi laukia, ar Sovietai 
nepadarys kokio žygio, ku
riuo vaduojantis galima bū
tų paskelbt jiems atviras 
karas.,., Chinų vyriausybė

neatlaidžiai siekdami tikslo, 
kurį jiems padiktavo sveti
mų šalių imperialistai — bū
tinai iššaukt Sovietus į ka
rą, kad’paskui juos bendro
mis jėgomis sukriušint. O 
tuo tarpu dieną naktį, ne
miegodami, fabrikuoja nau
jus “pasiteisinimus,” visame 
kaltindami Soyietų Sąjungą.

Sovietai parodė dar negir
dėtos istorijoj kantrybės ir 
santaikos dvasios; bet tą 
kantrybės siūlą nutraukti 
priklauso nuo pačių Chinų 
ir jų imperialistinių advo
katų. Bet jei bus daroma 
įsiveržimas į Sovietų žemę, 
Darbininkų Respublika ne
galės pakęsti; bus priversta 
gintis. Tokiame atsitikime 
pasaulio proletariato prita
rimas ir užuojauta bus 
vietų pusėje.

PHILADELPHIA, PA.

So-

Viešas Pakvietimas Progresy
vių Organizacijų

Draugai ir draugės darbinin-» 
kai! I

Kadangi tuom tarpu nėra 
žinoma iš apielinkės progresy
vių organizacijų sekretorių 
resų, kurie galima būtų 
kviesti atskirai laiškais, 
prisieina pakviesti visas 
'įspaudą. Gal daugeliui iš

Chinija Vėl Raudonėja
Apie porą metų atgal, 

kuomet Cantono ! mieste 
(Pietų Chinijoj) buvo su
triuškintas didysis darbi
ninkų sukilimas, kuris buvo 
paskelbęs Sovietų valdžią, 
tai viso pasaulio revoliuci
nio darb. judėjimo j priešai 
statė kryžių ant Chinijos 
darbininkų judėjimo. Jie 
sakė, kad komunistinis ju
dėjimas Chinijoj jau palai
dotas, kad jis neatsipeikės. 
Ištikro, tai baisus buvo 
smūgis judėjimui: darbinin
kų organizacijos ištaškytos, 
masinis žudymas revoliucio
nierių pradėtas. Diktato
rius LLČai-sum pavartojo 
kruviniausias priemones 
“įvedimui tvarkos.”

Tačiaus gyvenimas paro
dė, kad nė darbininkų mėsi
nėtojo Li-Čai-sum, negi visų 
pasaulio reakcininkų norai 
gyveniman neįsikūnijo. Štai 
ka apie Cantoną rašo New 
Yorko “Herald-Tribune” 
(už rugpj. 11 d. laidoj) ko
respondentas Victor Keen:

“Kairysis judėjimas organi
zuotuose Cantono darbininkuo
se—tvirtovėje Chinijos unijiz-į 
mo—taip greitai kyla, kad jei' 
esamoji provincijos vyriausybė 
neįsikiš su savo varžančia įta
ka, tai industriniai susikirti
mai gali įvykti greitoj ateityj, 
šitokią nuomonę pareiškė net 
keletas Cantono valdininkų,

vienas girdėjęs pasakys, kad 
čia yra eilinis “Keleivio” 
melas ir šmeižtas.

Neturėdami savo nė vie
no choro, nė jokios organi- 
zacijėlės, socialistai puola 
tuos, kurie turi. Jiems pa
vydu, jiems pikta, kad mū
sų organizacijos ruošia pa
rengimus, ir kad jie esti 
sėkmingi. Tuomet bando 
nors apdergti juos, apspjau
dyti pasiutusio šuns seilė
mis. ■ ■ . . . .

Pirmo Lietuvio Darbininko Ekskursija į

(Nuo Red.—žemiau telpan
tis drg. D. Janušo rašinys yra 
pirmu tos rūšies. Drg. Janu- 
šas yra vienas iš pirmųjų Am
erikos lietuvių darbininkų, nu
vykusių į S. S. S. R. ir Lietuvą 
kaipo ekskursantas. Jis, kaip Ibet SU didele įtalpa, 
nesenai buvo “Laisvėje” ] 
ta, sugrįžo i“ ~ 
ir Lietuvos nesenai.
nušas gyvena Schenectady, N. rengta.

Pasirodė audra. Bet jau 
mūs liga nekliudė. Kurie 

i daugiau žaidė, tiem ir visai 
'nereikėjo sirgti.

Berengaria senas laivas, 
Tai

rašy-Į 52,000 tonu jūrų milžinas.! Pas"
K"5“ ““i? i- *"“■

ad- 
pa- 
tąi< 
per 

pro-

P00 gyventojų; l^amų; auk
štesnių virš 6-šių gyvenimų 
nesimatė. s Gatvėse daugy
bė dviračių. Ir moterys ir 
vyrai jų daug naudoja. 
Prekės krautuvėse mažai 
pigesnės, negu Amerikoj.

Tą pačią dieną, apie pie
tus, gavom kitą garlaivį per 
Baltijos jūrą į Finlandiją, 
kur kelionė siekė apie 2 die-

Visi buvome gerame 
Švarus patarnavimas, 

ypač finai atsakančiai šu
ninio, nes ir gėrimų visur 
nestokavo. Kaip bematant 
ir Helsingforsą pasiekėm. 
Tai buvo birželio 17-ta d. 
'Tenai prabuvom visą dieną. 
Miestas ne kaip atrodė. Gy
ventojų turi hpie 180,000. 
Mums metėsi akysna daug 
uniformuotų vyrų ii* mote
rų. Moterys užima daug 
darbų ant gatvekarių ir 
gatvių taisyme. Žmonių ti
pas ne kokis. Kareiviai 
prastai apsirengę ir su pra
stu ūpu. Jų matėsi daug 
gatvėse.

Tą patį vidurnaktį tur
ėjome iškeliauti į Leningra
dą. Gavome miegamus va
gonus ir ryte sukilę tėmi- 
jome į ūkį, bet tas mums 
nedavė gerą įspūdį, nes vi
su pakeliu žabarai ir miške
liai kertami lauk ir trau
kiami pagal gelžkelį. Ap
gyventa mažai. Bakūžėlės 
kur-ne-kur, ir gyventojai 
suvargę, nes žemės matos 
prastos ir visur matos van
duo.
Pasiekėm Sovietų

Rusijos Rubežių
Birželio 18-tą d. apie 11-tą 

vai. pasiekėm So v. Rusijos 
rubežių. Patėmijom bakū
žes su Sovietų emblemom. 
Traukinys sustojo, mūsų 
neštuvus išnešė tam paskir
ti žmonės ir nunešė kur rei
kia, krata buvo atsargi, bet 
visiem keblumų nebuvo, kai

. Per 6 dienas per- 
plaukė Ątlantiką. Vakare, 
prieš pasieksiant sausžemį, 
turėjo sumažinti pajėgą.

Birželio 12 d., 5-tą vai. 
ryte, Jau buvome Prancūzi
jos pakraštyj, Cherbourgo 
uoste. Didžiuma mūs sąke- 
leivių pasiliko ten. Į pačią 
prieplauką nebuvo galima 
prieiti. Pasažierius paėmę 
maži laiveliai. Per 'šį uos
tą visos Balkanų tautos va
žiuoja, nemažai keliauja ir 
kitų europietiškų tautų.

Mes iš Cherbourgo iš
plaukėm apie 9 vai. ry
te. Plaukėm penkias valan
das Anglijos kanalu. South- 
hamptone apleidome Beren- 
gariją. Perėję formalu
mus, sėdom į traukinį ir iš
keliavom Londonan. Po 
dviejų valandų pasiekėm

Nebūt Kunigas, Jei * ’ 
Nemeluoty

So. Bostono krepšelųinkų 
organas “Darbininkas” (lai
doj už rugp. 9 d.) rašo:

■ • . ’ •

“Amerikoj norimą įvesti tik 
penkias darbo dienas per sa
vaitę, o bolševikų rojuje—sep-( 
tynias. Ir bolševikai kalba 
apie kapitalizmo darbininkų 
išnaudojimą. Tačiau ir čia la
bai klysta bolševikai, kai jie 
mano, kad ‘žmogus dirbdamas 
be poilsio daugiau padarys.”
Matot, kaip lengva apkal

tinti bolševikus! Bet kiek
vienas, kuris bent kapitalis
tinius laikraščius skaito, pa
sakys, jog čia yra melas. 

! Sovietų Sąjungoj darbinin
kai dirba ne septynias, bet 
šešias ir kai kur penkias 
dienas į savaitę; Didžiumoj 
industrijų ten darbininkai 
dir.ba jau tik 7 vai. į dieną. 
Ir tai įvedė pati Sovietų val
džia, be ypatingo darbinin
kų reikalavimo. Nors So
vietų vyriausybė panaikino t 
sekmadienių šventes,, ta
čiaus, tuomi nepadaugina 
skaičiaus darbo dienų dar
bininkams. ’ Priešingai, jos 
yra ir bus mažinamos.

Betgi “Darbininko” pec- 
keliai tatai užtyli. Jie dar 
labiau mulkina ir taip jau 
sumulkintus savo šlamštelio 
skaitytojus.

Drg. D. Janusas
Užėjus vasaros laikui, pa

prastai daugelis pradeda 
mąstyti, kaip turėti geras 
vakacijas. Su tuo ir man 
prisiėjo susidurti. Nes gy
venimas, dirbant diena iš 
dienos ilgus metus prie sun
kių ir painių, darbų, yra
nuobodus; ypačiai mecha- Londoną, kuris padare pra- 
niškam darbe atsibosta, kur stą Įspūdį, nes ant stoties 
reikia sukti galva, besigru- laukė mūs apie 50. “porte-
miant su didelėm mašinom. kurie smarkiai griebė 
Jausdamas .nuovargi ir ma- j»ž daiktų, o vėliaus už 
tydamas reikalo pasilsėti tai pareikalavo . Amerikos 
nors trumpu laiku, pastebė- dolerių.. Anglijoj kyšiai la- 
jęs “Laisvėj” garsinamą kiau veikia, negu Ameri- 
ekskursiją į Sovietų Sąjun-!k°J-
ga, apsvarsčius visus finan- i Pagaliaus, patyrėme, kad 
sinius keblumus, pasirodė, mes pavėlavome laivą j Fin- 
kad bus prieinama nuvykti, Mus norėjo issiųs-
Atsiprašęs šeimynos, pra
dėjau rengtis. Iš darbo ga
vau, paliubsavimą dviem mė
nesiam, Ir va, birželio mėn.
5 d. iškeliavau į Brooklyną. 
Patyriau, kad del daugelio 
kliūčių “L.” nepavyko su- j

j artimai stovinčių prie darbi
ninkų judėjimo.

“Darbininkų .judėjimo pen- 
dulis, kuris per pastaruosius 
porą metų sviro į dešinę, da
bar atgal svyra į kairę. Jis 
reikalaujamas sugrįžti į 1925- 
27 metų stovį, kuomet darbi
ninkai visiškai pilnai valdė in
dustriją, diktuodami darbda
viams išlygas/’
Reikia ,pažymėki, kad šis 

pranešimas atėjęs tuo metu, 
kada Chinijoj siaučia reak
cija ir yra aštriai cenzū
ruojama kiekvienas praneši
mas. Panašūs reiškiniai, 
kaip Cantone, matosi Shan- 
ghajuj, Rankove ir kituose 
miestuose, tik apie tai, ma
tomai, žinios mus pasiekia

gresyvių organizacijų draugų ! 
ir draugių nėra žinoma, kad | 
philadelphiečiai rengia milži
nišką pikniką dienraščio “Lai
svės” 
sėjo, 
gana 
giais, 
deda 
kad jis būtų įvairesnis už pir
miau buvusius. Kad tą įvai
rumą galėtų daugelis pama
tyti, tai mes užkviečiame da
lyvauti šiame piknike draugus 
ir drauges progresyvius, kaip 
iš Baltimore, Eastono, Readin- 
go, Burlingtono, Riversides, Į labai atmieštos. 
So. Bethlehemo, Trentono, E- j 
lizabetho, Brooklyno, Newar- 
ko, Jersey City ir Chesterio. 
Beje, ir Gibbstownas su Senu 
Vincu turi būti, šiame pikni
ke bus įteikta dovana tiems 
draugams, iš kurio miesto 
daugiausia pribus. Dovana 
bus duodama tokia, už kurią 
mes visi susipratę darbininkai 
kovojame ir siekiame. Todėl 
gavusieji dovaną bus užganė
dinti. Pasitikime, kad visų

naudai 1-mą dieną rug- 
Piknikas, manoma, bus 
žingeidus visais atžvil- 
nes rengimo komisija 

gana didelių pastangų,

spėlioja, ką dabar Sovietai miestų draugai šitą pagarsi- 

Idausią ūžimsią Mančulį ir sis darbo, kad organizuotai 
Pograničnąją, dvi kraštuti- R7?IUV.US i mūs rengiamą tokį 
nes Rytinio gelžkelio stotis 
ant Mįąndžurijoš sienos. , O 
tbometr .-Chinai jau žinosią, 
kas daj-ytt /. • ' i

Keliojs dienos ątgAl Chini
jos ambasadorius Washing
tone pįskleij^ Raudoj e me- 
lagingiaiisius pr įžįojpliausiai 
sūfabnkuotuš neva “doku
mentus^” būk Sovietai buvo 
padarę .suokalbį išnuodyt 
dabartinius Chinijos valdi
ninkus. Tai buvo toks žiop
las išmislas, kad iš jo pasi-j 
piktino, ir tūli ‘buržuazijos ’ A , ..
laikraščiai.—Čigonas savo jTrys žuvo Nu0 Eksp.oz.jos
pačią fnusa, suprantama1 ne i 
todėl, kad. ji pavogė vištą, 
bet todėl, kad nemokė j o pa
slėpti.

Sykį įstoję.tĮ provokaęijų 
Icelią, Chinijos' militaristai

. Mus norėjo išsiųs
ti kitais keliais, bet mes no-1 
rėjome pabuvoti Londone 
nors vieną dieną. Su tuo 
buvo sutikta. Tuojau per
kėlė mus busais į Kingsway 
viešbuti. Ir ten vežėjai 
'bandė gauti kyšių, bet jų

XYll U.VJL U. llLpav y lY'J O lA . 1 • * 1 1 * J 1 v —

rinkti didelis būrys ekskur- negavę, prade j o p ras- \ulie 11 . -)ai a.u?, <a /.ZS 
santų šiuo tarpu. Turėjom tai e!gtis- Viešbutyj si, bet viską praleido Pim- 
keliauti penkiuose. Kelyje, gavom kambarius ir vaka- gus visų surase,_ kiek kas 
tačiaus, patyrėme, kad ma- i'ienę ir turėjome progos iš- turėjo ir atmainė, kas kiek 
žai grupei patogiau tvarky- elti 1 mlest%; Antl'<i dieną norėjo. Man mėtėsi akys-

ten esantieji valdi- 
Susidėjo iš papras- 
kaim iečių ir darbi-

na visi 
įlinkai.

.vakare, "susirinkome prie- LdingĮ° svarbesnes vietas, ėmusiu 
plaukoj ir, , . . ,v. -
mo, susikraustėme ant Be- i^smų jspūdzių mums ne- 
rengarijos laivo. ;
drg. ■ Buknio, susiradome 
savo kambariukus. Laivas 
turėjo apleisti 12-tą vai. 
nakties, bet nupuolus vande
niui, tas nebuvo galima pa
daryti : apleido kai 5 vai. 
rytą. Sukilę 8-tą vai. paju
tome, kad jau sausžemio 
nesimato.

Diena buvo graži. Pra
sidėjo žaidimai. Laivo pa-1 
tarnautojai vien tik anglai, |vėl mus perkėlė į traukinį pergeriausis įspūdis. Jų bū- 
nes Cunard Line anglų ran-jir po poros valandų kelionės! riai visur, su visokios rūšies 
koše. .Patarnavimas man-.pasiekėm miestuką Har-! maišais ir stotis buvo užsi- 

wich, kur gavome garlaivį, ! grūdus. Miestas pusėtinai 
plaukiantį per Šiaurines jū-j apleistas. Iš ten mus maši- 
ras į Daniją, Ten surado- nom perkėlė į .europišką 
nie visai kitus įspūdžius.,j viešbutį, kur gavome .gerai 
Žmonės mandagūs. Kelionė viską įrengtą, 
siekė arti 24 vai. Visi jau- ~ ’ 
tėmės gerai. Vakare pasie
kėm DaniJ'os pakraštį, mie-! 
stuką Asbjerg. Perėję mui-. 
tinę, gavome traukinį i ■ 
Copenhageną. Traukinys! 
buvo miegamasis. Naktį! 
pramiegoję, sukilę dabojom1 
Danijos ūkį. Įspūdžiai bu
vo geri. Žemė dirbama la
bai tvarkiai, ir viskas ap-; 
dirbta. Kelionė buvo trum-,

tis, negu didelei. gavome porai vaianaų ousą,
Minėtą dieną, apie 8 vai. mus v^i°3° apro-

gavome porai valandų busą,• xz • • •“Rytojus” Apie 
Argentinos Socialistus

Paminėjęs, kad Argenti
noje Norkus su Ko. pasikė
sino sutverti “lietuvių socia
listų partiją” Argentinoje, 
argentiniečių dd. “Rytojus” 
pastebi:

S ■

“Šiandien į socialistų parti
jas atviros durys del visų kai 
į kokį mergų ‘klioštorių.’ Tuo- 
mi pasinaudodami ir mūsų 
aferistai sumanė tverti lietu
višką socialistų partiją, di
džiuodamiesi, kad jie ‘sutvar
kysią reikalus/

“O iŠ kur jau jūs toki ga
lingi atsirado!? Iš kur jau ta 
pas juos galybė imasi, kad ims 
ir padarys viską gerai? Juk 
mes gerai žinome ir Norkų, 
kąip. jis ‘(varko’į ir į žydelį 
itaip jis tvarko1"mbl’gų pinigus 
ir streikus, ir Graibų žinome, 

’ taip pat Daratieną, štabincką 
ir kitus. Mes žinom kaip jūs 
manote tvarkyti ‘darbininkų 
reikalus.’ (
■ “Mat'yra pas jdos dądg f d-It i -i .
dkktorių-reikia tik gazietų,’ o lka'lls 7ra' lalk?mos> ?aciaus 
gazietems reikia!1 ir partijų,— lpatyrėme, kad mažai kas 
na ir surado, po, dešimtis kar-!kreipė domės į pamaldas: 
tų visas išmėginę ir yeL ant • keliauninkai labiau mėgo 
socialistų 'apsistojo. Juk pirm ! žaisti 
Viparto buvote socialistais iš-į 
važiavus Dakniųi taip pat.

“Argentinos darbininkai tą 
partiją padėjo į archyvą jau 
1917 metuose ir mūsų aferis
tams gal bus 4'era, Pi'ogą joj 
pabuvoti, nes ahais' laikais to
ki gaivalai nė artyn prie so
cialistų partijos nebūt 
prieiti.”

Tai yra teis: nga pastaba t 
chuliganai, kai minėtos ei-1 Tenka pridurti tik tas, kad 
. . v J ♦ ir 1 -1 • 1 ! -1 1 ' 1 • r .

Kairi darbininkai visam 
pasaulyj, kairi jie Chinijoj. 
Mūsų priešų džiaugsmas, 
kad revoliucinis judėjimas 
ten nukryžiavotas amžinai, 
nuėjo niekais.

Kultūros Požymis
Vienas nepraustaburnis 

So. Bostono “Keleivyje” se-
galės daryti. Jie, girdi, vei- nimą ims atydon ir greit* im-[kančiai tauškia apie atsibu-

iškilmingą pikniką. *0 drau
gai philadelphiečiai jum tuo 
pačiu atsimokės ateityje, nes 
jūs žinot, kad nėra kokie tin
giniai. Apie pikniko vietą, 
programą ir kelrbdį bus garsi
nama plačiai, dienraštį 
“Laisvę,” tik gerai ’ fėmykite. 
Atsakymą, ar dalyvausit ar ne 
piknike, nėra didelio reikalo 
būtinai duoti mums ypatiškai. 
Geriau paskelbkite per spau
dą, kad dalyvausit.

Su draugiškais linkėjimais, 
pikniko rengimo komisijos

Sekr. J. Bender.

Houston, Texas.— Sekma
dienio rytą Phoenix Pieni
nės šaldytuvėj eksplodavo 
amonijos tankai Trys dar
bininkai žuvo ir keletąs ta* 

pinkles po kitų, j po sužeista, , •_

vusį Mass, valstijos lietuvių’ 
darbininkų chorų. koncertą 
Worcesteryj: 1 į , J' , ’

“Nepakęsdamas jų atkaklu
mo nuėjau ir aš pasižiūrėt 
kaip atrodys tos chorų proce
sijos. - įėjus į parką ?mątėsi 
diktokas būrys žmonių; matė
si finų, bet žydų tai kaip mar- 
malienės; jautiesi lyg esąs Je- 
ruzolime. šįaip-taip sulaukiau 
ir tikrųjų manevrų. Prasidėjo 
titulavimai, pagyrimai, persta
tymai ir ant galo parodymai 
chorų. Oi tu Pruseikos mar
goji! Klykimas,' žviegimas, 
bliovimas, baubimas, pasipylė 
visoj Olimpijoj. Ir jeigu ne
būtų matomi žmonių veidai, tai 

i tikrai žmogus jaustumeis esąs 
žvėrinčiuj, o ne Liuosybės, Ai
do ar Laisvės chorų koncerte.
Šiaip meluoti apie chorus, 

kurių klausėsi virš .3,000 
žmonių, aišku, gali tik toki

gavę

chuliganai, kai minėtos ei-1 Tenka pridurti tik tas, kad 
tatos, rašytojas. Juk. kiek-į koki gaivalai j Argentinoje

'be jokio triukš- svar"

Lydimi !dayė. Miestas senas, namai šė į vietą.
Mūsų neštuvus vėl nune- 

Už tai kaina bu
vo nustatyta. Pakol trau- 

i ap-
didžiumoj po 100 metų am
žiaus ir įjuodę_ nuo dūmų; kįnys stovėjo, plačiai r y 
gatvės užsigrudusios ark- žiūrėjom apielinkę. Staty- 
line transportacija. Maši- j?a namu ir gelžkeliu plačiai 
nų mažai tematyti, kaip A- i dirbama.
merikoj. Privatiškų auto-1 t- .. . .. - . T 

mobilių p a s i v a žinėjimui
Iš ten kelione į Leningra

dą buvo jau striuka ir apie
kaip ir visai nesimato, tik ai;tl.ą val buvom ant Fin.
retkarčiais kur pastebi.

Apleidžia m Londoną /
Birželio 13-tą, vakare

landų stoties. Žmonių pa
sirodė krūvos visur, bet žiū
rint į kaimiečius, darėsi ne-

dagus ir prie stalų patarna- 
neguvimo buvo daugiau, 

valgio.
Kelionė nenuobodi, j I ’

geras. { . Susiradom, 
daug draugų.

Oras 
gana 

Sekmadie
nio rytą prašė visus eiti į 
pamaldas, nes ir katali-

Vakarop mus susodino i 
mašinas ir vežiojo apie 3 
vai. po Leningradą. Pirmą 
dieną gavome plačiai pama- 

(Tąsa 3 pusi.)

negu melstis.
Birželio 10 d. jau buvo 

netoli Anglijos pakraščio.

dabar organizuoja socialis
tus, jiems panašūs Jungti
nėse Valstijose jau “nusior- 
ganizavo” senai. Jie pasi
liko paprastais šmeižikais ir 
niekintojais visko to, k'ą 
dirba komunistai. . Nusior- 
ganižuos ir Norkaus kom
panija!

&

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 13 d. 
—Susiformavo visos. . i Rusijos

pa ir įdomi, bet tuoj pasie-. valstiečių suvažiavimas, 1905.
i™. I pasau-

sportininkų 
vių namą, kur gavome vai-1 rungtynės, Spartakijada, kurioj 
gyti ir turėjom porą vai. !^'vavo 5O’^()() darbininkų,- 
pavaikščiot po miestą. Mie- ' 7V>‘.............................. ,
stas darę ant mnsij nepras- į^ vado chinu kol.tr.revoliUci- 
tą jspūdj. Turi apie 1,000,- į cininkas, gen.\jiaKg Kai-šekas.

kėm ir Copenhageną. Te-! —Maskvoj prasidėjo 
nai mus perkėlė į pakelei-dio proletarinių



Antrad., Rugpjūčio 13,1929 LAISVE '

Pirmo Lietuvio Darbininko Ekskursija į 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą

BOSTONO B MIS T> D. A_ REIKALAI
ŽINIOS

MONTELLO, MASS.

Mirė Jonas Strazdas
tyti abelną gatvėse judėji- m u ir įvairumu. Tai s var
mą. Tas mums įspūdį .davė bi prekybos permaina, kuri 
neperkokį. Žmonės pusėti- kiekvienam privatiškam biz
nai apskurę ir matėsi basom ; nieriui yra . peiliu po kaklu, 
kojom. Ypač kaimiečių pri- 
plūdę nemažai. Bet vienas 
dalykas stebino visus, tai'niu , Maskva. 
svieto užplūdimas gatvėse? 
Visur ir visada jo pilna, i

Jo-Rugpjūčio 3 d. numirė 
nas Strazdas miesto ligoninė
je. Velionis galėjo būti apie 
40 metų amžiaus. Buvo ne
vedęs, laisvų pažiūrų žmogus. 
Prigulėjo prie vietos pašeipi- 
nių draugijų ir tapo palaido
tas be bažnytinių ceremonijų 

’ įkėjo gauti iš anksto. O svie-;niiesto kapuose.
u , . , -'to Visur gausybės. Ūpas1 ,-VelJoniŲau “uose,iu“ sk^'

Miestas abelnai^ atrodo ap-1 g mi s taip ir pas vi- 
leistas ir mažai taisomas. ’ sus gerag> yicn;

ių jlaugykė vahacijom, kiti taip 
žinėt. Tai geras

Į Maskvą
Vakare traukėme trauki- 

Bilietus rei-

i&rdyta ir jos naujai dir
bamos. Leningrade naujos 
gatvės klojamos stačio me
džio kaladukėm.

Vakare atlankom 
įstaigą.
įtaisyta
lošiami.

bet ir svetimtaučiai myli

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

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

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMJL- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
X PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedSiio- 
Mla nuo 9: 30 Iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

‘GERAI PATAIKOT

Centro Sekr.

CASTON ROPSEVICH

Bell Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

uz žemą

MATTHEW P. BALLAS
U

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRAB0R1US

i a

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Street
PA.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

b

’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.

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA

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

Puslapis, Trecias

A. Tomkevičius, A. Budrimas, 
F. Slėnys ir J. Tomkevičia po 
$1; viso $11.00;. Aukos skir
tos apsigynimui, svarbiausia, 
tai Gastonijos streikieriams.

Draugai harveyiečiai būtinai 
i turi atgaivinti Apsigynimo 53 
kp. ir veikti bendrai su A. L.

Keletas žodžių del “Labor 
Defender.” Tai mėnesinis 
žurnalas, leidžiamas Apsigy
nimo centro New Yorke. Pa
tartina kiekvienam Apsigyni
mo nariui prenumeruoti, nes 
tik vienas doleris į metus, o 
laikraštukas labai svarbus, ja
me telpa daugybė paveikslų 
iš kovos lauko.

Jau Trys Mteai, Kai Atgentinos' 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

Lietuvių Sekcijos Biuro pra- 
i nešime, tilpusiame “Laisvės” 
! No. 185 Įsiskverbė klaida, 
kur buvo pasakyta, kad mes n . 
gavome $6.00 nuo buvusios 
sekr. E. K. Šiurmaitienęs, 150 i 
kp. kaipo duoklitj šių metų. O 
turėjo būti, kad negavome to
kios sumos pinigų, ir todėl ne
pakvituota.

Taipgi turiu 
poms ir visoms 
rios tik mokėjo 
kojo Į . . 
šiomis 
skaįta spaudoje ir ją sekreto
riai turėtų išsikirpti iš laikraš
čių ir susirinkime pranešti apie 
atskaitas, nes ne visi laikraš
čius skaito ir nemato Biuro ra-

Taipgi turiu pranešti tų 
vietų draugams, “Laisvės” 
skaitytojams ir rėmėjams dar
bininkų judėjimo, kad kur bu
vo Apsigynimo kuopos, o da- , 
bar jų nėra, pakrikę, eikite 
prie darbo jų atgaivinimui, 
nes dabar, laike streikų, yra 
svarbus momentas. G asteni
joj ir kitur eina aštri darbinin
ku kova su valdančia klase ir 
čia gali suprasti kiekvienas 
darbininkas svarbą Apsigyni
mo kuopos. ' •

Į Apsigynimą reikia mokėti 
Įstojimo 25 centus ir paskui 
mėnesinių 15 centų. Mokes
tis maža ir kiekvienas darbi
ninkas gali prigulėti.

Kaip del aplikacijų ii’ kitų 
visų informacijų, visados 
kreipkitės prie centro sekre
toriaus V. V. Vasio, 3116 So. 
Halsted St., Chicago, Ill.

pranešti kuo- 
vienetoms, ku- 

_duokles ar au- 
Apsigynimą, tai lilps 

is dienomis finansine apy-

“RYTOJAUS” KAINA
Metams tik__ $3; Pusei-------$1.50

jau nuo senai skun- 
, dėsi savo draugams, kad pras- 
, tai jaučiasi, ypatingai inkstų 

sus geras. Vieni važiuoja neveikimu. Pagalinus, ji <vi- 
jasiva- sai smarkus paralyžius par- 
nrotis ' bloškė, kur per tris savaites 

Auksiniu v.ršiu garbintoju : ne! pa?iJ«dinti,_nei kalbsti nei. *• *• J v valgyti negalėjo. Nors dak-1
i nesimato. j tarai ir dėjo pastagas, tačiaus

Maskvą pasiekėm apie 10 jau buvo vėlu.
! vai. ryto. Tai buvo birželio! Kadangi velionis

v-.®?

Springfield, Jll.—Atsigaivi
no T. D. A. L. S. 50-ta kuopa, 
kuri tūlą laiką buvo1* pakrikus. 
Dabar kuopa pradeda veikti. 
Ir springfieldiečiai gali veikti, 

--7— kurie žingeidauja daugiau ži-'nes kolonija nemaža h turi 
Visą noti apie jo likimą, patarčiau veiklių draugų ir draugių.

Hamtramck, Mich. — T. D.
A. L. S. 72-ra kuopa atsigaivi- 

jno ir mes manom, kad kuopa 
užims plačią dirvą veikime, y- 
patingai gavime naujų nariij Į 
organizaciją, 
šo, kad yra 
nepriklauso 

. turėtų stoti 
les ir sykiu ' 
bėjimo bei 
kalinių.

Waukegan, Ill. — T. D. A.
L. S. 18 kuopa neperseniau- 
sia atsigaivino. Dabar kuopa 

’įsiems laiškais atsakyti, dabar 1 turi 14 narių ir drg. Kri
siu nas mano daugiau gauti. 
Kuopa rengia didelį pikniką 
ant 28 d. rugpjūčio ir išpla- 
tina 10 egzempliorių “Labor: 
Defender.” Tai geras pavyz
di® ir kitu kolonijij kuopoms.

E. Chicago, Ind.—T.D.A. L.S.
18 kp. ( ?—Red.) bandoma at
gaivinti, bet vietos draugai ne
turėtų praleisti pradėtą dar
bą iki nepastatys kuopą ant 
kojti veikime.

Harvey, III. — T. D. A. L. 
Ar parankus privažia- 53 kp. turėtij vietos draugai 

atgaivinti, nes ją labai gerai 
Ats.: Prie didžiojo kelio,'rėmė A. L..D. L. D. 125 kp.

; labai parankus. Atvažiavę į

turėjo 
geiai 23 d. Traukinys buvo draugų Brooklyne, N. Y., Chi- 
rabiai ' _ i ' „ •*.- cagoi ir kituose miestuose, tai,: c su miegamom kamaraitėm __

i ir mes pramiegojom ’ 
patyrėme, kad Le-i naktį. Ant stoties mus pa-. kreiptis prie P. Vaičiūno, kuris

! sitiko ir mašinom perkėlė į gyvena ant Montello gatvės.
nuiči. Nei gat-iGrand viešbutį. Tenai dau-.į 

nereikia. Biskįjgiau bizniškas viešbutis, i 
i kambarius gerai j

I įrengtus — su telefonais ir 
kitais moderniškais įrengi
mais. Ten mums suteikė 
valgyti, nes 
gaunamas.
ėmė į mašinas ir vežė per 
Maskvą porą valandų. 
Maskva atrodė daug geriau 
negu Leningradas.

Vėliau sustojom St. Sei- 
vers (?) katedroj. Tai ne
svietiškai didelis budinkas. 
Pastatė jį carų valdžia, kai
po sumušimo Napoleono at
minčiai, kas rusų liaudžiai 
atsiėjo .$37,000,000.

Vakare aplankėme Sovie
tų tarnautojų kliubą, su ke
liais parkais.
daugybe • kitokių įrengimų.
Kadangi buvo sekmadienio vinĮ^s? 
vakaras, tai didelis judėji-1 -----

Pusėtinai 
ir i tulžia

ningrade nakties vasaros 
metu kaip ir nėra 
vių šviesos nereikia. Biskį Įgiau 
aptemsta, bet už pusės va-: Gavom 
landos ir vėl šviesu.

Birželio 19 d. ryte susikė- 
lus, pradėjo išduot mums po 
Uris bilietus valgyti. Kas
dien valgį gavome visada 
gerą ir pakankamai. Val
gykla įrengta ant virš sto
go, kaipo darželis, kas labai 
puikiai dabina.

Pavalgę pusryčius, aplan
kėme buvusio caro žieminį 
palocių. Šio reginio aš ne
galiu smulkmeniškai persta
tyti, su tuom neapsipratęs. 
Prieg tam apie tai buvo jau 
rašyta. Bet tai svarbus ir 
turtingas istoriškų daiktų 
rinkinys. Praleidom ten a- 
pie tris valandas.

Vakare dasigavome į Lie
tuvių Darbininkų Požėlos 
Vardo Kliubą. Ten mus 
draugiškai pasitiko. Trum- 

laiką praleidę, turėjome 
nueiti į kitą įstaigą. Lietu
viai draugai mus pakvietė 
ateiti kitą vakarą.

Vėliau atlankom kitą dar
bininkų įstaigą. Reikia pa- 

r -sakyti, kad darbininkai tu
ri dideles įstaigas, su par
kais ir teatrais. Ant ryto
jaus traukiniu nuvažiavom 
į Sielo palocius. Tenai pra
buvome apie 3 vai. Negali
ma aprašyti tos gausos tur
tų, kurie ten randasi, ir ku
rie vaizduoja buvusių para
zitu gyvenimą. Vakare gir
dėjom vieną puikų muzikalį 
veikalą. Paklausius tokios 
muzikos dar sykį gauni liu
dijimą to fakto, kad Rusija 
labai turtinga daile.

Ant rytojaus, vakare, ant
ru sykiu atsilankėme į Ka
rolio Požėlos Vardo Kliubą, 

» kur radome apstų būrį 
draugų. Visi labai geram 
ūpe. Prie kliubo priklauso 
apie 180 narių. Skundėsi, 
kad mažas skaitlius, pagal 
Leningrado lietuvių skaičių. 
Jaunimas turėjo, choro dai
nų pamokas; visi energingai 
mokinosi.

Chorvedis skundėsi, kad 
tu^įs daug keblumų su dai
nomis — neturįs pakanka
mai rankvedžių. ” Patariau 
kreiptis į amerikiečius. 
Skirstėmės kaip vieni, taip 
ir kiti patenkinti. Ant ry
tojaus atlankėme Petro ir 
Povilo tvirtoves. Šiuo laiku 
jos tuščios, apart grupės 
kareivių. Pasidairius ten, 
mums perėjo per kūną šiur
pas, pamačius bastilijos ur
vus.

| Atlankom vieną kitąAtlankom vieną kitą ko- 
i oi^ratyvą (krautuvę), ku- 
^7 stebino mus savo didu-

WATERBURY, CONN.
Delei Dainų Dienos

ra- 
da 
Jie 
ei-

valgis nuolat 
Vėliau mus su-

in-Daugelis laiškais klausia 
formacijų apie lietuvių dainų 
dieną, kuri Įvyks 18 d. rug
pjūčio, Linden Park, Union 
City, Conn. Negalėdamas vi-

• n t q n k v1 i c 1 n h n r !

Drg. Dapšys 
veikėjų, kurie 
prie kuopos.
i apsigynimo 

darbuotis del gel- 
šelpimo politinių

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

per “Laisvę.” 
Ar bus užtekti- 
automobilių ir

atsakau viešai
Klausimas: 

nai vietos del 
busų ?

Atsakymas.
pora tūkstančiui 
ir busu.

Kl.:
Ats.:

žieminė
taus gali pasislėpti apie 4,000 
žmonių. Todėl kad ir lys, pik- 

teatrais ir nikas Įvyks.
KL:

Sutilps apie 
automobilių

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - $203—1
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V.

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

Ar yra pastogė ?
Yra dvi svetainės— 

ir vasarinė. Nuo lie-

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žeinomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American lane
tt VBOADWAT, NEW YOBK

mas matėsi. Įvyko taipgi. Union City, klauskite Linden lėtą dolerių.
lošimas.
revoliucijos laikotarpį ir bu
vo gabiai vaidintas. Reikia sidės?
priminti, kad Rusijos darbi
ninkai palaiko daug . tokių pjetų, nes suvažiuos šeši cho-

Veikalas vaizdavo Park, nes jį visi žino. '
Kl.: Kelintoj valandoj pra-

Ats.: Dešimtoj valandoj.
Programa prasidės tuojaus po

įstaigų gU panašiais įrengi-; rai. tai reikės pradėti anksti, 
mais.

Ant rytojaus, apart kitko, taipgi nesirūpinkite, ne 
atlankėme Revoliucijos Mu- ’
ziejų, su gausybe rinkimų užtektinai ? “
ir istorijos įvykių. Jame! no. 
randasi Deržinskio stovyla, Kaip Conn. VaIstij

Apie valgius ir gėrimus 
’ ‘ ‘ ----- ,s viJi_ 
jos Choras užtektinai jų pa
gamins. Lietuviai ūkininkai 
...... ....... .. atveš sūrių ir pie- j

os Lietuviai
Rengiasi

Bridgeporto lietuviai ren- 
, giasi busais ir automobiliais, 

ris dabar berods vadinamasKiek bus busų, dar nesužino-

surakinta retežiais.
Vakare traukėme j svar

biausi Maskvos teatrą, ku-

“Red Polly” (?). Tai su še
šiais 
Carų 
jusi.
lėtas, 
vas.
150 aktorių-šokikų.

Birželio 25 d. nuėjom į; 
Maskvos biurą, kur tvarko ' 
apsivedimus ir persiskyri- i 
mus. Ten kai kam net keis
ta rodėsi, kad taip greit 
galima apsivesti ir atsiskir
ti. Mums bebūvant apie 15 
minutų, atlikta trys persi
skyrimai ir be iokių kliūčių.

(Tąsa bus) .

balkonais budinkas. 
loža stovi kaip stovė- 
Buvo perstatytas ba- 
vaizduojąs chinų ko- 
Lošime dalyvavo apie

Londonas.—J. H. Thomas, 
MacDonaldo kabineto narys, 
penktadienį iškeliavo į Ka
nadą su tikslu pagerinti 
prekybos ryšius su Kanada 
ir patyrinėti sąlygas apie 
pasiuntimą Anglijos bedar
bių Kanadon.

Allahabad, Indija. — Čia 
gauta pranešimas, kad buvo 
padarytas pasikėsinimas 
nužudti Bacha Sakao, Afga
nistano karalių,- kurį remia 
Anglijos imperialistai.

atva-ta, bet jie skaitlingai 
žinos.

Iš New Britain© bus 
niškas merginų choras 
ir orkestrą. Su jais atvažiuos 
labai daug pašalinių.

Iš Hartfordo bus apie 10 
busų ir daugelis važiuos auto- 

! mobiliais.
Iš New Haveno bus Choras 

Daina. Važiuos šeši busai, 
bus labai daug ir privačiais 
automobiliais. Jie mano, kad 
visus lietuvius sutrauks į Un
ion City.

Smarkiai rengiasi iš Man
chester, Stamford, Torrington, 
Bristol, Wallingford ir kitur. 
Jie organizuoja busus ir pa
vienius automobilistus.

Apie Waterbury, Union City 
ir Naugatuck jau nereikia nei 
kalbėti, nes iš ten visi lietu
viai dalyvaus.

Vilijos Choro Nariams
Susimildami, lankykite cho

ro pamokas. Juk negalima 
gerai susimokinti dainuoti, 
kuomet vieni ateina į pamo
kas, o kiti neateina.

• Vilijos Choro Koresp.,
J. Tamošaitis.

milži-
Vilija

NUO RED.—Apie jaunuolių 
tėvus ir ką 
eityje veiks 
nesiriša su 
dienos. Tuo 
ti parašyta 
dencija.

Vilijos Choras at- 
praleidžiame, nes 
skelbimu dainų 

klausimu turi bū- 
atskira korespon-

Dabar jie ir vėl paaukojo ke
ls kp. iždo au

kojo $5.00 ir sekami draugai 
aukojo: Antanas Drobis $2.00;

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

LIETUVIS GRABORIUS į

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKĄ

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

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 

• Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
l visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyvia! 'biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pa siunčiame 
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.

ĮVYKS NEDALIOJE

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

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE
INKERMAN, PA.

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
i Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro- 
i oklyno Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi

sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.
, i

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

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

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

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

stebūklingu žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmoghi reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors 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
nesne būtu svėikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaištžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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KALINYS No. 14,208
Parašė W. MORROW ApSttkymUS Vertė J. BARKUS

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

(Tąsa)
Pirmininkas atsigrįžo į kalinį ir manda

giai jam tarė:
“Jūs žinote, kas mes esame? Mes—kalėji

mo kontrolės komitetas. Mes girdėjome 
apie jūsų nuotikį ir norime, idant jūs papa- 
sakotumėt mums apie tai visą teisybę.”

Kalinio sąmone dirbo lėtai, ir praėjo tū
las laikas, kol jis suprato, ko iš jo nori. 
Paskui, taip pat lėtai, jisai pratarė:

“Jūs norite, aš sprendžiu, idant aš pada
ryčiau jums pareiškimą?”

“Je, jeigu pas jus yra kokis nors pareiš
kimas.”

Kalinys rinko visą savo energiją. Jis iš
sitiesė. Su kažin kokiu keistu atydumu 
žiūrėjo jis į pirmininką. Paskui kietai ir 
aiškiai atsakė:

“Pas mane nėra jokio pareiškimo.”
Abu žmonės, vienas priešais kitą sėdėda

mi, tyliai žiūrinėjo viens kitą, ir lėtai jųjų 
tarpe nusidriekė kažin kokis žmogiškosios 
simpatijos tiltas.

Pirmininkas atsikėlė, apėjo stalą, kuris 
skyrė juos, priėjo prie kalinio; padėjo ran
ką ant jo išdžiūvėjusio peties ir, pridavęs 
savo balsui draugiškumo išraišką, tarė:

“Aš žinau, jog jūs kantrus ir niekuomet 
nesiskundžiate; jeigu būtų ne taip, tai mes 
jau senai būtume apie jus išgirdę. Prašy
damas jus padaryti pareiškimą, aš prašau 
jūsų vien pagelbėti man atitaisyti neteisy
bę, jei tokios tapo dasileista. Tūkstantis 
penki šimtai žmogiškų esybių randasi šita
me kalėjime absoliutėje vieno asmens val
džioje. Jeigu su viena tų esybių pasielgta 
neteisingai, tai juk ir su kitais gali būt taip 
pat pasielgta. Aš jūs prašau, vien žmoniš
kumo delei, duoti mums galimybės įgyven- 

» dinti teisingumą šitame kalėjime. Kreipki
tės į mane, kaip žmogus į žmogų ir nieko 
nesibijokite.”

Kalinys buvo sujudintas ir užgautas. 
Pasiryžusiai pakėlęs akis į pirmininką, jis 
tvirtai pasakė:

“Nėra nieko pasaulyje, ko aš bijočiau.” 
Paskui jis nuleido galvą ir, greitai vėl ją 

pakėlęs, pridėjo:
“Aš jums viską pasakysiu.”

. Jis perkeitė savo ,padėtį; stati saulės 
spindulių sriuoga perėjo per jo veidą ir 
krūtinę, taip jog jis išrodė į dvi dalis per
pjautas. Jo akys, rodos, sotinosi ta j a švie
sos žaisme. Paskui jisai prabilo, lėtai, kei
stai vienodu balsu:

“A? byvau pasmerktas dvidešimčiai me- ■ iššaukė, aš negavau savo priedinio mokes
ty kalėjimo uz tai, kacb užmušiau^ žmogų. nį0- a§ niekuomet nevaginėdavau ir niekas 

; aš jį užmušiau,: pasaujyje neturėjo teisės vadinti mane va- 
nemąstydamas, kadangi jis mane apvogė ir ':gįmi. Aš jam tiesiai pasakiau: ‘Aš nepa- 
padarėman blogą. Štai jau trylika metų,! 
kaip aš čia. Pradžioje man tai buvo labai 
sunku: mane erzino mintis, jog aš katorgi
nis. Bet aš pergalėjau tą jausmą, kadangi 
direktorius mane suprato ir buvo man ge
ras; jis padarė mane vienu geriausių jij ka
lėjime. Aš nekalbu jums tatai, idant jūs 
manytumėte, jog aš skundžiuosi ant dabar
tinio direktoriaus, arba kad jis negerai su 
manim elgėsi. Aš nedarau jokio pareiški
mo. Aš nejieškau nei keno malonės ir ne
sibijau nei keno galybės.”

“Labai gerai. Kalbėkite toliau.” |
“Kai direktorius padarė iš manęs gerą; 

žmogų, aš noriai ėmiausi darbo. Man bu-i 
vo gerai, kai iš dirbau. ?v

j peržengiau jokios taisyklės. Paskui tapo 
išleistas įstatyma's, sulyg kuriuo kaliniams 
už gerą elgimąsi buvo duodamas tam tik
ras kreditas. Aš buvau pasmerktas dvide
šimčiai metų, bet aš taip gerai elgiausi, jog 
mano kreditai vis didėjo ir, dešimtuosius 
metus baigdamas, aš jau skaitliavau savo 
paliuosavimą esant visai artimu. Sulyg iš- 
skaitliavimo, man liko tik 'treji metai, ir aš 

į darbavausi, idant tie metai būtų geri. Aš 
| žinojau, jog su menkiausiu prasikaltimu aš 
prarasiu visus savo kreditus, ir man teks 
prabūti dar veik dešimtį metų. Aš viską 
žinojau, tamsta:’aš niekados to nepamirš
davau. Aš norėjau apturėt liuosybę, išva
žiuoti kur nors ir iširau j o pradėti kovą, 
kad dar kartą tapus šiame pasaulyje žmo
gumi.”

“Mes žinome viską, kas telpa jūsų byloje 
ir jūsų reikale čia, kalėjime. Tęskite to
lyn.”

“Štai kaip tatai atsitiko: Jūs žinote, jog 
buvo pradėti dideli darbai akmenų laužyk
lose ir ant kelių; pareikalauta iš kalėjimų 
drūčiausieji žmonės. Jų buvo nedaug; ka
lėjimuose niekuomet neesti daug drūtų 
žmonių. Aš buvau vienu tų, kuriuos pasta
tė prie tų sunkiųjų darbų, ir aš sąžiningai 
pildžiau savo užduotis. Už pridedamuosius 
darbus mums mokėjo daiktais: žvakėmis, 
tabaku, drabužiais; aš mėgau pridedamuo
sius darbus; aš dirbdavau juos net už ki
tus. Kiekvieną subatą mus statydavo į ei
les ir vesdavo prie vyresniojo,—atsiimti tą, 
kas buvo mūsų uždirbta.

“Vieną subatą aš atsistojau į eiles sykiu 
su kitais; mano priešakyje tęsėsi jau ilga 
kaleina. Aš užmiršau jums pasakyti, jog 
gavusieji, kas jiems priklausė, paeidavo ke
letą žingsnių į šalį ir stodavo į kitas eiles, 
idant grįžti kamerosna. Priėjo man kalei
na; aš priėjau prie vyresniojo ir paprašiau, 
idant man užmokėtų už pridedamuosius 
darbus tabaku. Vyresnysis pažiūrėjo ,į ma
ne perveriančiu žvilgiu ir paklausė: ‘Kaip 
jūs čia sugrįžote?5 Aš atsakiau, jog dabar 
mano kaleina, ir jog aš atėjau atsiimti, kas 
man priklauso. Jis pažiūrėjo į savo sura
šą ir pasakė man: ‘Jūs jau buvote; aš da
viau jums tabaką.’ Ir jis paliepė man sto
tis prie tų, kurie jau gavo savo dalį. Aš 
pasakiau, jog aš tabako negavau, ir jog 
mane dar neiššaukė. Jis man atsakė: ‘Ne
gadinkite savo kreditų, stengdamasis pa- 

! vogti biskutį tabako; eikite... ’ Tas mane 
; iki gyvam kaului užgavo, tamsta. Mane ne-

Aš jam tiesiai pasakiau: ‘Aš nepa
eisiu, kol negausiu, kas man priklauso, ir 
aš ne vagis; niekas neturi teisės mane taip 
vadinti ir niekas neturi teisės pavogti iš 
manęs tą, kas man priklauso.’

“Vyresnysis pabalo ir tarė: ‘Liaukitės.’ 
Aš atsakiau: ‘Aš to nepadarysiu, kol man 
nebus užmokėta.’

“Tuomet jis pakėlė ranką: tai buvo sig
nalas. Abu sargai, stovėjusieji jo užpaka
lyje, nutaikė į mane savo šaudykles, taipgi 
ir prie vakarinės sienos stovintis sargas, ir 
tas, kuris stovėjo prie rytinės sienos, ir ar
senalo duris saugoj anty sis,—visi nutaikė 

- - -- savo ginklus į mane.
Aš nei kartą ne-1 (Tąsa bus)

►OrK'OOOO

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime!
Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 

klausimus

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Paradyta žymiausio tų dalykų Žinovo D-ro W, J. ROBINSONO.
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WORCESTER, MASS.

Delei Connecticut Valstijos 
Dainų Dienos

Aido( Choras ne juokais ren
giasi į Connecticut valstiją 
ant 18 dienos rugpjūčio. Mat, 
tai ne paprastas parengimas, 
bet dainų diena, kurią rengia 
tos valstijos chorai. Tai bus 
didelis sujudimas, nes daly
vaus šeši chorai programos iš
pildyme. Apart dainų, bus ir 
kitokių pamarginimų. Todėl 
ir mūsų choras turi prisireng-

ti, kad ten pasirodžius. Cho
ro organizatorė Sukackienė 
darbuojasi, kad visi choristai 
galėtų vykti piknikan ir kad 
dar pašalinių nusivežus. Cho
ro mokytoja Meškienė irgi 
darbuojasi, kad chorą išlavinus 
kuo puikiausiai. Ir matant 
choro pamokas, reikia tikėtis, 
kad jis mokės pasirodyti.

Taigi, 18 d. rugpjūčio cho
ristai vyksta į Union City, 
Conn. Bet neatsilikite ir pa
šaliniai. Mes turime i pasiro
dyti, kad mokame paremti 
dailės organizacijas.

Temytojas.

...........

ROCHESTER, N. Y.
Amalgameitų Mašinos Mušei

kos Baisiai Sumušė Komu
nistų Partijos Narį Drg. 
Teemasą
Kiek laiko atgal drg. Tee- 

mas buvo vietos karingo pre
serių lokalo pirmininku, bet 
ponams viršininkams tas labai 
nepatiko, kad lokalas stovi ge
ro vadovo rankose. Todėl po
nai viršininkai, atradę prieka
bę, prašalino jį iš pirmininko i

ir išmetė iš ūnįjos. Bet, nors 
drg. Teemą’aš unijos ir 
tė, jo dvasia pasiliko urvjoj, 
ypatingai preserių lokale ir 
ponams viršininkams tas ne
davė ramumo. Todėl vėliaus 
atėmė iš preserių lokalo čarte- 
rį, bet ir to dar neužteko. Pa- 
galiaus, jų mašinos mušeikos, 
einant drg. Teemasui į darbą, 
iššoko iš automobiliaus, plak
tuku suskaldė galvą ir patys 
pasislėpė.

Vėliau pranešiu daugiau.
Rochesterietis..

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

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas -4
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT 4

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Ira
!

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organų subu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagystS, prostitucija, ženybaz 
kas reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybe 

įdomių dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui. •
/ Knyga turi 236 pusi, smulkaus rašto, su paveikslėliais

ir gražiai apdaryta. Kalnu $2.00.
Pinigus;siųskite money orderių arba popieriniais šiuo adresu: š

J. BARKUS, De&n^iW.29> New York, NY. h

Rugpjūčio 6 d. Lattimer ka
sykloj, Pardee Bros. Co., ga- 
zas apdegino keturis darbinin
kus : J. Ruteckį, lenką, ir tris 
lietuvius—J. Mikei idnį ir P. 

; ir V. Stasiukonius. Pastarasis 
' mažiau apdegintas. Pora sa
vaičių atgal irgi buvo ištikus 

panaši nelaimė: 4 anglia
kasius, tarp jų vieną lietuvį, 
Ambrazą Vidūną, labai apde
gino. -

Kasyklos labai mažai dirba, 
darbininkai nusiminę.

S. V. Ramutis.

■Im *

, Washington.— Jungtinių 
Valstijų eksportas / už -y šių 
metų tris mėnesius,’balandį, 
gegužį irt birželį, siekė $f;- Jo4jjfeo;ooo. '' ' ‘
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Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiaisJrgrelčiauslalsvohečiif laivais

BKEA4EN EVKCPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortes, parankūs ir tiesūs 
gęlžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

iNCCTU ©EKA4AN
įLLCYD

BROADWAY, NEW YORK K

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

nunzmi

KIŠENINIS ŽODYNAS
Susidedantis iš 18000 žodžių

1

j

46 Ten

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

savo kišeniųje.

Stiprus apdarai, kaina $1.25

•įnami

“LAISVĖ”
Eyck St. Brooklyn, N. Y.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA ■TROCKIZMAS
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jj?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje. i

46 Ten Eyck Si 
<’ ■. i' • ' į :

\.S .. •‘■.'•••Sfc Ą'.'.;

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

Matysite, kodėl Troc-

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

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 
liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVĖ”
Brooklyn, N.* Y.

; r;'--' v-.. A; ' A' /•'

Mes išmokiname taisyti ir valdyti! 
automobilius į trumpiausi laiką.! 
Mes garantuojain laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinSjimo lėkei-! 
jas už $10. Pamokos dienomis ir! 
vakarais. Informacijos d y k a i. I 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-!; 
ro. Nedeldieniais nuo 11 vai. iki!; 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas!; 
L. Tiknus. >
NEW YORK AUTO SCHOOL; 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.!;

DARBININKAI STOKITE

1 AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDA
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $l,00tf*

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UžeMe SAVO
(JULY), 1929

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

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

“LAISVE”
Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVĄ

50
100
200
300
400

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
uz
už
uz
uz

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

: 500
600
700
800
900

1000 Litų už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
uz
uz
uz
uz

51.75
62.00
72.25>
82.50
92.75

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

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. y. r
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CRAND RAPIDS, MICH

Mūsų miesto policija taipgi 
puolė prieškarinę darbininkų 
demonstraciją pirmo rugpjū
čio, nors ne taip žiauriai, kaip 
Chicagoj ir kitur.

Atėjo policijos kapitonas 
su keletu uniformuotų ir slap
tųjų policijantų ir pareikala
vo permito. Demonstracijos 
pirmininkas, John North, pa
reiškė, kokio permito reika
laujate? Juk jūs mums per-
mito nedavėte. Policijantas 
liepė sustoti kalbėti ir išsiskir
styti. Bet minia klausytojų 
griausmingai riktelėjo: “Let 
him speak—leisk jam kalbė
ti.” Policijantas apsidairė į 
aplinkui stovinčią minią, pa
mąstė, atsisukęs į kapitoną 
pasižiūrėjo ir atsitraukė. Kal
bėtojai tęsė prakalbas toliau 
apie buvusį pasaulinį karą, 
kokiu tikslu karai rengiami, 
kas iš karų pasipelno ir kas 
nukenčia; apie Gastonijos 
suokalbius prieš darbininkus 
ir t. t. Policija, nesumanyda
ma ką daryti, padrąsino mo- 
torciklistų kliubo narius, ame
rikoniškai išauklėtus vaikėzus, 
kad jie savo motorcikliais 
triukšmą darytų, šie, atsiga
benę šešius ar aštuonius mo- 
torciklius, didžiausį triukšmą 
darydami, važinėjo ir važinė
jo apie demonstrantus, kad 
negalėtų publika girdėti, ką 
kalbėtojai kalba. Vienas su
lūžęs senas fordukas net 16 
kartų su atdaru cut out, va
žiuodamas aplink demonst
rantus apsuko. Matydami, 
kad joks triukšmas negelbsti, 
nuolat minia klausytojų dau- j 
ginasi ir dauginasi, sumanė 
sieros pųripilstyti aplink de- 
monsracijos vietą ir uždegė, 
kad tais nuodijančiais sieros 
dūmais minią išvaikyti. Nei 
tas negelbėjo, žmonės pykda
mi, kosėdami, skepetaitėmis 
burnas užsiėmę, stovėjo ir 
klausėsi. Mačiau pats ir gir
dėjau, kaip jaunas vaikinas, 
Juozas Adomavičius, su kitu 
man nepažįstamu irgi jaunu 
vaikinu, net du sykiu ėjo po
licijos kapitonui sakyti, kad tą 
triukšmą sustabdytų ir tą sie
ros ugnį užgesintų, bet poli
cija protegavo triukšmada
rius ir džiaugėsi iš to viso da
romo lermo. Galų gale, ma
tydami, kad niekas negelbės, 
klausytojų minia vis didinosi, 
sumanė teisman pašaukti, į- 
teikti kvietimus trims kalbė
tojams ir keturiems jaunuo
liams, kurie iškabas laikė ir 
literatūrą pardavinėjo. Pa
kvietimai buvo įduoti John 
North, Philip Bort, Nadija 
Barkin—kalbėtojui ir ketu
riems jaunuoliams—Edward 
Kaffla, Harry ir Abraham

Shenandoah ir Minersville
ApielinkeiIŠVAŽIAVIMAS

Rengia A. L. D. L. D. IX. ir 
L. D. S. A. VI Apskričiai 

KETVERGE

Rugpjūčio (Aug.) 15, 1929 
LAKE SIDE GIRAITĖJ 

(Parke)

Programa buc įvairi.
L. Prūseika sakys prakalbą. 

Dainuos Lyros Choras 
iš Shenandoah’rio.

Todėl visi apielinkės lietuviai 
malonėkit dalyvauti šiame iš
važiavime; pasidalinsime min

timis ir pakvėpuosime tyru 
oru.

Nepamirškite, kad programa 
prasidės 4 valandą po pietų. 

s Visus kyioč'ia Rengėjai,

,----------------- ---------- :--------
:Sampalinski, Ervin Kovalsk. 
,'Ant rytojaus teisėjas pasakė
1 kapitalistinį pamokslą ir 6 pa- 
liuosavo, o Philip Bortą po 
$200.00 kaucijos padėjo iki 

j teismui, kuris įvyks rugsėjo 
[20 d.

Vietos kapitalistinis gelton- 
j lapis “Grand Rapids Press’’ 
ant rytojaus parašė, kad kas 
tai metė smirdančią bombą į 
publiką ir kad policija turėjo 

(darbo tvarkos palaikyme, ir 
kad apie šimtas klausytojų su
darė visą publiką.

Na, tai dabar dar kartą 
grandrapidiečiai turi progą 
persitikrinti, keno reikalus gi
na policija, ir kaip teisingai 
kapitalistiniai laikraščiai ap
rašo darbininkų susirinkimus.

Keliauninkas.

MONTREAL, CANADA
Iš A. L. D. L. D. Veikimo

Tarp įvairių draugijos .vei
kimo pusių, kurios kartais la- 
spaudą minėti delei jos augimo 
ir apšvietos darbo plėtojimosi, 
delei kurių “Jauno Proletaro” 
buvau per “Laisvę” paragin
tas nemiegoti, o rašyti, bet 
ką?... Juk raštas yra gyve
nimo atspindis, į kurį mes, 
draugai bei apšvietos šalinin
kai, turime apgalvotai žiūrėti 

. ir rašyti, bet ne kas tik pa
puola. Taip ir iš mūs draugi
jos veikimo nuotikių, kuriais 
turime pasidžiauti, tai kad per 
vajaus laikotarpį įstojo į drau- 
bai nepageidautina būtų per 
giją šie draugai: P. Fileris, K. 
Potapas, Ašmonas, Wuilis, F. 
Spaišys, M. Laurinaitis, J. Sa- 
vičiūnas, K. Zečius, V. Suba
čius, Lukošius, Mikolas ir A. i 
Navickas. Įstojusiems d ran- | 
gams draugijos vardu tariu 
širdingą ačiū ir tuom pagei
daujant smarkiau darbuotis 
apšvietos labui, traukiant ir la
vinant vis didesnius ir dides
nius draugų būrius, kuriais at
eityj mes užduosime galutiną 
smūgį visiems nakties apuo
kams—teisybės ir apšvietos 
priešams, darbo liaudies dras- 
kūnams, siurbėlėms. Įstoji
mas į šią draugiją yra garbin
gas vyriausia tuom, kad joj 
darbo žmogus per apšvietą ir. 
geras knygas gauna reikiamų į 
žinių pasiliuosavimui iš kapi- i 
talistinių pinklių. O pasiliuo- I 
savęs žmogus protiniai, galės 
pasiliuosuoti ir materialiai iš 
kapitaližmo vergijos, susibūręs 
į tvirtas klasines organizaci
jas, nes protas valdo jėgas, o Į 
jos—pasaulį. Taigi mes, dar
bo skruzdėlės, įgiję žinių ir 
apšvietos, galėsime turėti ir 
jėgų, kuriomis valdysime pa
saulį, mūsų pačių pastatytą.

Tarp kitų veikimo dalykų 
labai nesmagu prisimint, kad

Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti tei- 
smgTjmą to patarimo:

■

;SI£K LUCKY VIETOJ
SALDUMYNO.”

IVC’AV

Dramatiška Žvaigždė
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• * * * ‘t—**“ 'A

| Milionų Mylimasis
Stebėtinas publikos užgyrnmas 
Lučky Strike padeda jud$ į visai

TOA^E°

skirtingą klasę. Apkepinsimas su
teikia Lucky Strike cigaretams tą 
pasižyminti skirtumą. Slaptas kai
tinimo procesas, “It’s To.' sted” 
ištraukia iš jų kartumą ir šiurk
štumą ir prašalina erzinančias med
žiagas, kurios kenksmingof-jgerklei. 
Anot 20.679^ daktarų, Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti ciga- 
retai. Tas išimtinas procesas pri
deda reikalingą prieskonį e.pkepi- 
nimo puikaus kvapsnio, kuris pa
daro Lucky Strįke mylimu cigaretu 
milionų, kurie įvertina stebėtiną jo 
kokybę.

(PASlRASO)
Včla paduodamas 
■skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND. ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai. Tbe American Tobacco Company,

Incorporated

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C. 

radio tinklą.

g Tcl.f Grcenpoint 0681

K. M.S. j
I LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
| Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau- : 
| ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną, biznį. Į 
| Mes pertaisysime jūsų langus už visai žėmą kainą.
į Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą S 
b atliekame greit ir tinkamai,,
‘ Tarlutėa su mumis del kainos.
s Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
| K. M. S.

i 644 Driggu Avenue, Brooklyn, N. Y. |
| Ridge wood o Skyrius: 258 Grove St.

iiiiainaiiipiiiBiiii!oi

O

o

2
6

2
6
§

12
£

o

ir?

iO

IPi

21

oi
n
2 
i

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

Cnlfl Pnurrlorc (Miltelius nuo žalčio) jokių Šalčių ne- unidii s loki r wiierb bij0 Už 7Bc už baksą ap3igin]daOk 
nuo savo amžino priešo!

I BY T'Jk (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei 
UI uu LiUa luuo 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
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Kampa* Ciermont Arenu* 
TELEPHONE: JUNIPER 8791

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
. 161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________  ORDER BLANK __________

Siųcdatni pinigu* »u aavo adresu, užrašykite:

Ai, žeuair.u pa»lra£ę*, siunčiu jum* V1EN4 DOLERĮ, u?. kurj malonėkit man 
priiiųnti URBAN’8 COLD POWDERS ir URBOLA. au viaaia nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardai ------------ ---------------- - ———--------------------------------------------—————.

Na.
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susirinkimas įvyko su praneši
mais, vietoj 2 v. p. p., 10-tą 
v. ryte, o daugelis lietuvių 
kviestų ir žadėjusių prisirašy
ti, bet atėjus 2 v. p. p. ir ra
dus jau uždarytas svetainės 
duris, grįžo atgal, žinoma, su 
pasipiktinimu ir nepasitikėji
mu manim, kas žymiai kenkia 
draugijos augimui, kuri auga, 
bet kaž kaip vis išsisukinę j ant 
nuo visų narių bendro organi
zavimo neorganizuotų, netak
tiškam bei sužiniam valdybos 
elgesiui renkant narius. To
dėl, negavęs nei pranešimo bū
ti ant 10-tos vai. ryte (nors 
antrašą kaip kas ir turėjo), li
kau diktatoriškai; atmestas 
valdybos. Tas pbžymis reiškė
si senai, tai kad radikalų ne- 
prileidus prie organizavimo 
neorganizuotų d’arbininkų, kad 
išprovokavus juose nepasitikė
jimą jais ir tuom nuvedus 
draugiją social-pardavikiškais 
keliais bei sudemoralizavus 
jos žygį link tikslo atsiekime.

Tokie ir panašūs reiškiniai 
reikia tėmyti visur, nes ir ma
žas nepastebėjimas kartais 
daug blėdies atneša darbinin
kiškam judėjimui.

Vasaros metu veikimas ei
na nerangiai, žiemą, tikimės, 
paaštrės. Matau reikalinga 

įkelti ir aštriai kritikuoti tai, 
kas daroma draugijoj velkant 
ją į pilką social-patriotišką 

i rūbelį, neatsižvelgiant, kad 
|kad tas ir labai įžeis neku- 
Įriuos narius, to liogerio daly
vius. Jei to vengsime, tai 
draugiją apims dar tirštesnis, 
neva raudonai nudažytas, bet 

I juodas ūkanų'rūkas.' K. K.

© 1929, The American

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO” 

“It’s toasted” 
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYK£a 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
cialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

Tobacco Co., Manufacturers
..VIETOS ŽINIOS Biznieriai, Garsinlcitės

“Laisvėje” Tai Tie švelnūs Cigarai,

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street* 

New York City

Naujos Banko Vagystės
Vincent Broderick, 25 me

tų,z buvo išgavęs $3,000 ant 
suklastuoto čekio, iš United 
States Banko, New Yorke. Li
ko areštuotas. Jis pirmiaus 
tame banke buvo kasierius. 
Apart jo, suimta ir kiti trys 
to paties banko buvę tarnau
tojai, kurie nusukę apie $110,-

Kurių Jūs Pageidavot

000 išviso.

H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

į 90 Millbury Street 

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams,

į WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

- žinokite kad

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

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

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

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

Atdara taipgi nedčliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame malioriy, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

Apipiešė Bayonnės 
Demokratus

šeši piktadariai, sekmadie
nio rytą, apiplėšė visus buvu
sius žmones 2nd Ward Demo
kratų Kliube Bayonnej, N. J., 
laimėdami $150, per iškrėtimą 
visų kišenių. Nariai ir svečiai 
buvo su iškeįtomis rankomis 
sustatyti palei sieną ir jiems, 
prigrąsinta nei ' nekrustelėt. 
Vienas iš kliubiečių, Remigo 
Remigi, tapo pavojingai pa
šautas.

moterims ir vaikams-—viršuti- 
inių ir apatinių, įvairaus pasi- 
| rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 

jpančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite -nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabųžiukų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Gerai įsitemykit antrašą:

90 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba 1 
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos; ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nejape, kaipo užsakymus 
(orderius)-. ■ . ; j . <■

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

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

;■ •
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VIETOS ŽINIOS
Dviejy Organizacijy 
Išvažiavimas

{spūdžiai iš III Apskričio 
Konferencijos

Pereitą sekmadienį Forest 
Parke įvyko Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlės ir Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
17 kuopos bendras išvažiavi
mas. Kadangi oras iš ryto 
buvo labai abejotinas—debe
suotas ir išrodė, kad lys (taip 
sakė ir laikraščiai), todėl žmo-i 
nių nebuvo perdaugiausia, at-| 
vyko daugelis tik nusigiedrė- 
jus, pačioj pavakarėj.* v •__  • Y. x • A  
gražus. Kurie atsilankė—ne
sigailėjo. Jis buvo dar ir tuo- 
mi ženklyvas, kkd jame dai
navo abu mūs chorai—Aidas 
ir Lyra, naujų savo mokytojų 
vadovaujami. Tai buvo mū
sų naujų chorvedžių—Eremi- 
no ir šalinaitės—tarsi debiu
tas. Deja, matomai, del pras
yto oro, abiejų chorų daug cho- 
riečių negalėjo atsilankyti, ir 
todėl chorai negalėjo pasiro
dyti savo visumoj.

Pirmiausia tris daineles su- | 
dainavo Lyros Choras, vado- 

. vaujant O. Ereminui. Choras 
pasirodė gražiai, organizuotai.

Paskui sekė trumpa pra
kalba, kurią pasakė, drg. R. 
Mizara apie surengusių išva
žiavimą organizacijų reikšmę, 
ragindamas jas remti, į jas 
įstoti, ypač į Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, kuris 
šiuo tarpu ant savo pečių ne
ša didelį darbą ir atsakomybę 
—gina gastoniečius streikie- 
rius, kurių daliai gręsia mir
ties bausmė. Tenka pažymė
ti tas faktas, kad, nesant čio
nai vienybinių fašistų, niekas 
šiuo tarpu kalbėtojo neįskun- 
dė ir todėl prakalba buvo ne
sutrukdyta. žmonės po to kal
basi ir sako:

—Mat, kaip gerai, kai nėra 
fašistukų! Būt gerai, kad jų 
ir nebūtų niekur.

Toliau sekė žaislai, nes ma
nyta, kad aidiečių nebus dai
nuojančio kvorumo. Bet vė
liau • pasirodė, kad aidiečiai 
gali dainuoti, nes kai kurios 
dainininkės jau atvyko. Ir 
todėl Aidas, vadovaujant B. 
Šalinaitei, gražiai ir sklan
džiai sudainavo tris daineles.

Kaip Ereminas, taip ir ša- 
linaitė—gražiai diriguoja ir, 
matomai, abu gabiai mokina, 
kas užtikrina abiem choram 
gražią ateitį. (Ašku, chorai 
pilnumoj pasirodys tik svetai
nėse, todėl ten padarysime ga
lutiną išvadą apie pasėkas.) 
Šiuo tarpu palinkėtina abiem 
choram bujoti, o jų mokyto
jam—geriausios kloties moky
ti.-'

Išvažiavime gauta 11 naujų 
narių į Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimo 17 kuopą, šį trečia
dienį bus tos kuopos susirinki
mas, kurin visi kviečiami at
eiti.

Apie tai, kurie laimėjo do
vanas žaisluose, tikiu, praneš 
patys rengėjai. Aš neturėjau 
laiko nusirašyti visų vardus.

Koresp.

Sekmadienio rytą, rugpj. 4," 
Newark, N. J., įvyko Ameri
kos Proletmeno III Apskričio 
konferencija, 
delegatų iš 
Aido, Lyros, 
no chorai ir 
li.ška kuopa.

Iš raportų pasirodė, kad, ne
paisant prastos dabartinės 
chorų padėties, visi pilni ener- 

Tačiaus, išvažiavimas buvo gijos ir daro planus del sek-

Susirinko 13 
5 organizacijų: 
Laisvės ir Siety- 
Newarko teatra-

mingo sezono. Visi chorai, iš
skiriant Lyrą, gerai stovi fi
nansiniai. Nors Patersono ir 
Newarko chorai iki šiol laikė 
pertraukas ir kol kas neturi 
mokytojų, bet konferencijoj 
mokytojų klausimas buvo ge
rai apkalbamas, nors išrišimas 
klausimo paliktas patiems cho
rams. Aš manau, kad į trum
pą laiką visi chorai laikys re
peticijas ir ruošis prie artimo 
sezono pareigų.

Aido Choras turi apie 60 
1 narių ir dabartiniu laiku smar
kiai užimtas, besimokinant 
op. “Kornevilio Varpai.” Ai- 
diečiai išreiškė pasitenkinimą 
savo nauja mokytoja. Jiems 
sekasi. Lyra irgi turi apie 60 
narių. Nepaisant iždo tuštu
mo, lyriečiai dirba stropiai. 
Jie rengiasi pastatyt veikalą 
“Blinda.” Newarko teatrališ
ka kuopa geroj padėtyj, turi 
40 narių. Pereitas sezonas 
buvo jiems labai sėkmingas ir 
šiemet mano, kad bus ir taip 
pat. Jų didžioji bėda—tai 
stoka tinkamų veikalų. Kuo
pa statys “Kova Už Idėjas.”

Pats apskritys gerai stovi. 
Pereitam 
$188.21.
$200 turi ižde, todėl ir nutar
ta išleisti
idant turėjus dar vieną opere
tę, idėjiniai sveiką. .Mum rei
kia daugiau ne tik operečių, 
bet ir šiaip tinkamų veikalų. 
Apskritys pasiskyrė kaipo sa
vo darbą rengimą didelio gero 
koncerto Newarke.

Konferencija ap k a 1 b ė j o 
centro nepasidarbavimą ir nu- 
tarfė pasiųst laišką, biskį ra
ginant juos į darbą ir pata
riant, idant daugiau ir tinka
mesnių dainelių išleistų. Ki
ta konferencija įvyks Paterso- 
ne, N. J. A. Jeskevičiūtė.

piknike pelno liko 
Apskritys daugiau

Seno Vinco operetę,

Kas Girdėti Pas Kriaučius

Pasmarkintas T.D.A. Vajus
Nuo rugpjūčio 24 d. iki rug

sėjo 2 d., Tarptautinis Darb. 
Apsigynimas su Tarpt. Darbi
ninkų Pagelba ir Audėjų Uni
ja skelbia pasmarkintą dešim
ties dienų vajų:—už sudarymą 
$50,600 gastoniečių apgynimo 
fondo, už 1,000,000 .parašų dė
lei paliuosavimo teisiamųjų 
mirtin bei katorgon Gastoni
jos streikierių ir už davarymą 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimi iki 100,000 narių.

Daug yra kalbama, daug 
klausinėjama ir buvo rašyta 
laikraščiuose, kad kriaučių 
piknikas neįvyko iš priežasties 
lietaus.

Bet nenusiminkite, kriau- 
čiai ir visi pritarėjai lietuviai 
ir lietuvaitės. Kriaučių pikni
kas tapo atkeltas, ir jis įvyks 
31 d. rugpjūčio, tame pačiame 
Jono Klaščiaus parke (Clin
ton Park), Maspethe. Taipgi 
jau tą dieną nelys. Kodėl ne- 
lys? Todėl, kad oro spėjikai 
jau išanksto taip spėja ir jau 
New Yorko oro biuras prane
ša, kad 31 d. rugpjūčio bus 
gražiausia diena šių metų. To
dėl kriaučiai ir perkėlė pikni
ką į viršminėtą dieną.

Todėl visi rengiatės į minė- 
pikniką. Programa bus gera 
ir muzikantai, grieš visokius 
šokius, po vadovysteXP. Rich.

Komisija.

Rockefellerio “Geradarystė”

Nauja Queens ? Ligoninė

pra-

John D. Rockefeller 
neužilgo pradėt statyt 
dingus darbininkams apart- 
mentus, kurie užims septynis 
ketvirtainius blokus, ties 
Chrystie ir Forsyth Sts., East 
Sidėj, New Yorke. Tuose 
apartmentuose kambarys vi
dutiniai atsieisiąs įnamiui $10 
į mėnesį. Majoro Walkerio 
demokratų valdyba jau garbi-

ketina 
pavyz-

Už kelių mėnesių bus 
dėta statyti Queens General 
Hospitalis, tarp Parsons Bou-Hia Rockefellerį už tą naują
lėvard ir 164th St., palei 
Grand ^Cehtrdl, Park way ši 
lįgonipė; miestui atsieis ; $3,- 
6100,000. “ * '
gonUms.

Bus joj 600 lovų Ii- savo 
i ninkams.

“geradarystę.’’ Tai yra hum- 
bugas. Be gero pelno Rocke- 
felleris nežengs nei, 'žingsnio 

patarnavimudse” darbi-

Trečiadienį, rugsėjo 14 d., 
“Laisvės” svetainėj, bus Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 17 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai privalot atsilanky
ti, kurių mokesčiai užsivilkę, 
malonėkite ateit ir užsimokėt. 
Kadangi dabar eina vajus ga
vimui 100,000 narių, tad mes 
kviečiam visus darbininkus at
eit ir prisirašyt prie šios or
ganizacijos, nes daugeliui yra 
žinoma, kad ši organizacija 
gelbsti kovojančius darbinin
kus.

Draugai, kurie esate paėmę 
Gastonijos streikięrių štampas 
pardavinėjimui, (malonėkite 
sugrąžinti.

Org. V. Januška.

Padėta pagrindai Naciona- 
lei Čeverykų Darbininkų Uni
jai pereitą šeštadienį, Irving 
Plaza Svetainėj, New Yorke, 
kur susirinko 120 delegatų 
nuo 15,000 darbininkų. De
legatų buvo ne tik vietinių, 
bet ir iš Philadelphijos, Bosto
no, Rochesterio, Binghamtono, 
Haverhillio, Lynno, St. Louiso 
ir Chesterio.

Konferencija išrinko du de
legatu į Darbo Unijų Vieny
bės suvažiavimą, kuris įvyks 
Clevelande. Nutarta varyt 
organizacinę kampaniją už 
naująją uiiiją, įtraukiant į ją 
ir negrus darbininkus ir mote
ris.

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 vai. 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, 

-• • Tikietai 
abi puses: suaugusiems—$1.25; 

jaunuoliams nuo 6 iki 15 metų—65 
centai.

kviečiami į šį išvažiavimą, 
į abi puses:

Nuoširdžiai kviečia
Komitetas.

(190-191)

PLYMOUTH, PA.
L. D. L. D. 97 kuopos susirin-

Mesta nuo Stogo Bonka 
Perskėlė Galvą

Daug Mažiau Važinėja 
Gatvekariais

A.
Rimas bus seredoj, 14 rugpjūčio, pas 
drg. Simokaitį, 448 W. Main St. 
(T.sitėmykit naują antrašą.) Visi 
nariai dalyvauki!, yra svarbių rei
kalų. Bus renkami delegatai į kon
ferenciją, kuri įvyks 21 rugpjūčio. 
Kurie nariai dar neatsiėmė! knygų, 
ateikit ir atsiimkit. Sekr. M. Sta
nį si ovai tienė.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Jir ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

U Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Edward Lewis, 11 metų vai
kas, nuo stogo namų, po num. 
119 E. 114th St., metė tuščią 
pieninę bonka; jinai pataikė 
į galvą Murielei Cohen, 7 me
tų mergaitei, kuri tuo kartu 
žaidė kieme. Mergaitė su per
skelta galva nuvežta į Jigini- 
nę, o vaikas areštuotas.

Pirma Automobiliaus Pamoka 
Labai Nelaiminga j

Re h a27 metų moteriškė, 
Du Hamelien, imdama pirmą 
pamoką važiuot automobi- 
lium, užmušė Carolina Sessą, 
57 metų amžiaus, New Hyde 
Parke, Long Islande.

Bosai Užsiundė Plėšikus 
ant Unijos Ofiso

Kuomet didžiuma viršinin
kų kairiosios Nepriklausomos 
Čeverykų Darbininkų Unijos 
buvo konferencijoj, svarstyda
mi sukūrimą nacionalės indus
trinės toj pramonėj unijos, 
tuo laiku du ginkluoti plėšikai 
įsiveržė į unijos ofisą, 51 E. 
10th St., New Yorke, pereitą 
šeštadienį; pasigrobė $200 ir 
pabėgo.

Piktadariai, grasindami re
volveriais, ne tik išplėšė unijos 
pinigus, bet iškratė kišenius ir 
visiems raštinėje buvusiems 
tarnautojams ir atvežusiems 
duokles darbininkams.

Yra spėjama,s kad čeverykų 
fabrikantai arba jų gižai 
siuntė plėšikus ant unijos 
so.

Svarbu Mūrininkams, 
Teplioriams ir Kitiems 
Statybos Darbininkams

uz- 
ofi-

tu-Šio penktadienio vakarą 
ri susirinkt visi mūrininkai, 
karpenteriai, teplioriai, plum- 
beriai, elektrininkai ir kiti na
mų darbininkai į Irving Plaza 
Svetainę, 15th St. ir Irving 
Pl., New Yorke, 7:30 vai. va
kare. Čia bus išdėstyta, kaip 
dabar Darbo Federacijos va
dai dar kartą pardavė 60,- 
000 New Yorko statybos dar
bininkų, kad priverst elektri- 
kininkus ir tulus kitus skebau- 
ti. čia taipgi bus patiekta 
planai, kaip namų statybos 
darbininkai turi iš
veikti ir organizuotis, kad ap
saugot bei apgint savo 
lUy. , ■ ; . . p

apačios

Lyriečių Domei

re i k a-

Visi Lyros Choro nariai pri
būkite į susirinkimą, kuris į- 
vyks antradienį, rugpjūčio 13, 
National Hali, Maspethe. Tu-i 
rime daug svarbių dalykų ap
tarimui.

Pradžia 8 vai. vakare, ne 
vėliau! Sekr.

Nebus Sekcijų Mitingų >

Komunistų Partijos visi sek
cijų mitingai šią savaitę Di
džiajame New Yorke yra at
šaukiami. Užtat visi vienetai 
(nuclei) turi susirinkti į savo 
mitingus ir diskusuoti tezius 
Komunistų, Intęrnacionalo De- 

I šimto Plenumo.

Per pirmuosius tris šių 
tų mėnesius 7,829,000 važiavi
mų buvo mažiaus gatvekariais 
New Yorke, nekaip per, tris 
paskutinius mėnesius 1928 m. 
Tuo pačiu laiku skaičius va-{žinote, 
žiavimų I. R. T. kompanijos 
požeminiais gelžkeliais ir ele- 
veiteriais pakilo 6,201,000.

Iš Amerikos Piliečiy 
Kliubo Parengimo

me- PAJIEšKOJIMAI
PAJ1EŠKAU sesers Elenos Laurina- 

; vičiūtės, Nemaniūnų parapijos ir 
švogerio Povilo Simonavičiaus. Mel- 

•džiu juos pačius atsišaukti arba kas 
malonėkit pranešti man jų 

(adresą. Ignas Laurinavičius, Calle 
I San Martin 666, Buenos Aires, Rep. 

Argentina. (189-191)

FOR RENT

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

J

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

11 d. rugpjūčio įvyko A. 
P. K. piknikas Clinton Par
ke, Maspethe. Piknikas iš 
karto atrodė, kad nebus pa
sekmingas, nes iš rytmečio la
bai apsiniaukė ir pradėjo ly
noti. Vienok po pietų tiek pa
sidarė gražus oras, kad priva
žiavo apie tūkstantis publikos.

Tiesa, kliubas leido tris di
delius daiktus laimėjimui. Ra
dio išlaimėjo Bronius, o pa
vardės nepamenu.
laikrodį išlaimėjo 
54 skyrius.

Piknikas visais
puikiai pavyko ir kliubas pa
darė kelius šimtus dolerių pel
no.
, Toks puikus kliubo pikni
kas, kaip patys kliubiečiai sa
ko, tai pirmas per dešimtį me
tų buvo; Tas rodo, kad, kaip 
kliubas pradeda'netoleruoti iš 
“Vienybės"' fašistų, tai ir pa
rengimuose pasekmes geres
nes; turi. Dalyvis.

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

PASIRANDAVOJA kambarys su vi
sais parankumais, arti Lorimer 

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

(189-191)

SALES—PARDAVIMAI

Lempas ir 
kriaučių

atžvilgiais

PARSIDUODA groserne ir delika- 
tesen arba restoranas. Bizniai įdirb
ti ir gera proga pirkti. Restoraną 
galima pirkti su namu arba vien 
biznį. Vienam persunki! du bizniu 
prižiūrėti, tat noriu vieną parduoti. 
Groserne 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)

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Kiaules Užkasė su Chinu

apeigo-
Jo giminės ir draugai j

Per dviejų chiniškų biznie
rių, organizacijų kovą nušautas 
chinas Chin Sew-oy, 30 Pell 
St., New Yorke, buvo palaido
tas su krikščioniškomis ir bud- 
dlstiniai-chiniškomis 
mis.
jo duobę įdėjo kelias keptas 
kiaulaites, 'kad vargšaš neiš- 
alktų kitame sviete.—Velionis 
nebuvo krikščionis, bet jo ar
timieji pamanė, kad nieko 
jam nekenks ir krikščioniškos 
apeigos, apart buddistihių ce
remonijų.

sportas

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

Telephone Stagg 0783
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
Juniper 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE
MASPETH, N. Y.

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas (

IR MALIORIUS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

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

ing house, geroj vietoj, graži apie- 
likė, garadžius del 2 karų, lotas 143 
pėdų platumo su 213 pėdų fronte. 
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 E. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-/09)

VINČA—ŠARKIO 
TREINIRUOTES PARTNERIS

I

Juozas Vinča dabar; Bosto-i 
ne. Šarkis pasiėmė jį, kaipo 
vieną iš savo treiniravimosi 
partnerių (sparring partner), 
besirengdamas į kumštynes su 
Loughranu. Vinča daug ko 
pasimokins iš Šarkio, kaip a- 
merįkbniškai boksuotis. Šar
kis gi patirs; ką reiškia Vin- 
cos kirtis. JCK.

Daugiau Vietos Žiniy 
Penktame Puslapyje

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Komunistų Partijos lietuvių 
kuopos susirinkimas bus sere- 
doj, 14 rugpjūčio, Mažeikos 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai susirinkit laiku. Valdy
ba.

MAHANOY CITY, PA.
FOTOGRAFISTAS J. D. Taunis sa- 

vo studiją iš Kulpmonto perkėlė 
j Mahanoy City, Ra. Taigi visi ma
no draugai 
esant, 
Studio, 321 
W Pa.

ir ‘ prieteliąi, 
kreipkitės: 

E: Centre
The 
St.,

reikalui 
Central 

Mahanoy 
191-92

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barbenanti ir mo

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

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
61?—10th Ave., cor. 44th St.

New York, N. Y. 169-93

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka-

Reika-
S., 114 

Tel.
T

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 piet. 
Ketvergaia ir «nb«tomi« iki 8 vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniala tik 
aulyg Butartiea.

NAUJA BUCERNE
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
( Gkrbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 

i visokius pa
rt veikslus įvai- 
|Į riomis spalvo- 
II mis. Atnau- 
V jina senus ir 
' krajavus ir 

sudaro su 
amerikoniškais

gera! Ir pigiai 
šiuo adresu:
STOKES

I Darbą atlieku
T Kreipkitės
Į JONAS
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y t-H —«u—m—.™—w —m—— m—--- m—m— —

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 

;8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

J. m O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

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

. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daturiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 

naropių Našlelių
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

' daugybę kt.

ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronelių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durį 
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.
.___ ir- —r "

PETRAS KUNDROTĄ

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiuklų 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų deyynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos Šaknų 
Šalmėčių

Ph. G., Vaistininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, 2860, 8514




