
Du Šimtai Sovietų 
Atstovų Amerikoj

Biznio Reikalais

♦

NEW YORK.— Antradie
nį tapo pranešta, kad perei
tą savaitę atvyko Amerikon 
dar 50 Sovietų Sąjungos at
stovų visokiais biznio reika
lais. Dabar viso yra Ame
rikoj 200 Sovietų atstovų. 
Jų tarpe yra inžinierių ir 
didelių sovietinių įstaigų ve
dėjų.

Biznis didėja tarp Sovie
tų Sąjungos ir Amerikos. 
Artimi ryšiai užmegsti tarp 
žymių Amerikos pramoni
nių kompanijų ir Sovietų 
pramoninių įstaigų. Ameri
kinės kompanijos, su kurio
mis Sovietai turi užmezgę 
ryšius, yra Fordo Motor 
Kompanija, International 
General Electric Kompanija, 
E. I. du Pont de Nemours 
Kompanija ir dvi stambios 
anglies kompanijos. Eina
ma prie padarymo kontrak
to su kitomis stambiomis 
kompanijomis.

Su paskiausia Sovietų de
legacija atvyko B. Kuritzin, 
pirmininkas Sovietų Valsty
binės Mašinų Gaminimo 
Korporacijos; M. Nikiforo
vas, pirmininkas Gurno 
Trusto; Williams S. Matlin, 
vice pirmininkas Elektro- 
technikinio Trusto, ir N. 
Levčenko, vice pirmininkas 
Donugol Anglies Trusto.

Apart kitų biznio reikalų, 
Sovietų atstovai čia užbaigs 
organizuoti technikinius 
biurus kooperavimui su So
vietų pramone.
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Ispanijos Socialistai Nebe
sutinka su Fašistų 

Diktatorium
■ • ■■■T'-

Madrid, Ispanija.—Socia
listu vadovaujamas Genera- 
lis Darbo Unijų Kongresas 
čia savo sesijoj išleido pa
reiškimą, kuriame išeinama 
prieš dabartinę valdžios 
formą ir reikalaujama 
įsteigti respubliką Ispani
joj. Taipgi kongresas at
metė diktatoriaus Primo de 
Rivera pakvietimą išrinkti 
du atstovus į fašistinį seimą 
diskusavimui naujos konsti
tucijos.

Iki šiol socialistai aktyviai 
rėmė Primo de Riveros fa
šistinę valdžią. Bet masės 
darbininkų juos verčia kei
sti savo nusistatymą.

Sutinka Ištraukti Armi
jas iš Reino Srities
HAGA, Holandija.— Čia 

imperialistinių valstybių at
stovai, suvažiavę į konfe
renciją galutinai išrišti Vo
kietijos reparacijų klausi
mą, sutiko, kad sąjunginin
kų kariuomene būtų iš
traukta iš Reino srities 
(Vokietijos) apie kalėdas.

Del Youngo plano taipgi 
eina prie susitaikymo su 
Anglijos atstovais. Socialis
tas Snowden, Anglijos impe
rialistų atstovas, davė įneši
mą, kad konferencijos fi
nansų komitetas pertrauktų 
savo posėdį iki šeštadienio, 
kad delegatai turėtu progą 
neformaliai pasitarti tarp 
savęs. ’

Darbininkai Visų salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Brooklyn, N. Yį, Ketvirtad., Rugpjūčio (Aug.) 15, 1929Telephone, Stagg 3878
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S. L. A. PREZIDENTAS GEGUŽIS GIRIA 
LIETUVOS KRUVINUS FAŠISTUS

Jeigu kurie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj nariai 
dar iki šiol manė, kad SLA 
viršininkai nėra fašistų gar
bintojai ir rėmėjai, tai jiems 
akis atidaro pats SLA pre
zidentas St. Gegužis, kuris 
nuvyko Lietuvon su Susivie
nijimo ekskursija.

Lietuvos kruvinieji fašis
tai iškilmingai priėmė Ge
gužį. Surengė jam puotą 
ir bebaliavodamas ponas 
Gegužis išgarbino kruvinuo
sius Lietuvos fašistų vadus, 
prezidentą Smetoną ir A-. 
Voldemarą. Fašistų orga
nas “Lietuvos Aidas” (lie
pos 26 d. laidoj) rašo apie 
tą puotą ir paduoda pono 
Gegužio kalbą. Gegužis su 
dideliu džiaugsmu pareiškė:

“Labai gražiai mane pri
ėmė ir labai nuoširdžiai su

Bosai Numeta Kaulą, 
kad Užslopinti Darbi

ninkų Karingumą

GASTONIA, N. C.—Šioj 
apielinkėj (Gastonijos ap
skrity) tekstilės dirbtuvių 
savininkai pranešė, kad jie 
“liuosu noru” sutrumpina 
darbo savaitę nuo 60 iki 55 
valandų nenukapojant al
gas.

Kapitalistinė spauda šau
kia, kad tai yra “didelė mie- 
laširdystė” iš darbdavių pu
sės.

Bet Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos organi
zatoriai sako, kad tai nėra 
bosų mielaširdystė, bet kad 
tai yra pasekmė darbininkų 
sujudimo organizuotis ir 
kovoti už sutrumpinimą 
darbo savaitės, už didesnes 
algas, už geresnes darbo są
lygas. Darbdaviai dabar nu
meta . darbininkams kaulą, 
kad sulaikyti juos nuo orga
nizavimosi, ‘kad užslopinti 
darbininkuose kylantį ka
ringumą. Jeigu darbininkai 
nebūtų pradėję bruzdėti, ne
būtų pradėję organizuotis, 
tai darbdaviai nebūtu susi
pratę, kad reikia būt “duos- 
niais” linkui darbininkų.

Litvinovas Esąs Paliuosuo- 
tas iš Komisaro Vietos

Londonas.-ęčia gauta pra
nešimas iš Rygos, kad Mak
simas Litvinovas, Sovietų 
užsienio reikalų komisaro 
pagelbininkas, tapo paliuo- 
suotas iš tos vietos.

Pranešimas nėra patvir
tintas.

manim kalbėjosi Valstybės 
Prezidentas p. Smetona (tai 
puikus žmogus!), maloniai 
priimtas buvau ir ministe- 
rio pirmininko, kuris man 
rado laisvą valandėlę. 
Trumpai sakant, visur suti
kau tik širdingumą ir lietu
viška broliškumą.”

Tai taip ponas Gegužis 
susibroliavo su Lietuvos 
darbininkų ir biednųjų val
stiečių priešais, kruvinai
siais fašistais.

Susivienijimo nariai dar
bininkai, kurie sudaro ta 7 c.
organizaciją, turi pradėti 
darbuotis visu smarkumu, 
kad iš Susivienijimo Vado- 
vybės būtų iššluoti lauk visi 
fašistiniai gaivalai, visi fa
šistai ir fašistų garbintojai.

(Platesnę ištrauką Gegu
žio kalbos rasite antram 
puslapy, Apžvalgoj.)

Reakciniai Uniją Vadai 
Neleido Sophie Melvin 

Kalbėti

RALEIGH, N. C.—Antra
dienį reakciniai vadai N. C. 
Valstijos Darbo Federaci
jos konvencijoj čia atmetė 
eilinių delegatų duotą įneši
mą, kad būtų leista pakal
bėti Sophie Melvin, 17 metų 
amžiaus merginai, kuri kar
tu su 15 kitų Gastonijos 
streiko vadų kaltinama 
žmogžudystėj sąryšy su nu
šovimu Gastonijos policijos 
viršininku Aderholt, birželio 
7 d., kuomet policija su mu
šeikomis /užpuolė streikierių 
koloniją nakties metu. Mel
vin norėjo trumpai pakalbė
ti konvencijoj apie įkalintus 
streiko vadus ir paraginti 
delegatus remti Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kampaniją sumobilizavimui 
Amerikos darbininkų del 
gynimo Gastonijos suareš
tuotų streikierių.

Daugeliui delegatų reika
laujant, kad būtų leista Mel
vin pakalbėti, biurokrati
niai viršininkai užsuko ma
šiną ir įnešimą atidėjo, o 
kad visą dalyką geriau ap- 

I sukti, tai patiekė rezoliuci
ją, kurioj prašoma valstijos 
suteikti Gastonijos suareš
tuotiems streikieriams “tei
singą teismą.”

Net vietos kapitalistiniai 
laikraščiai rašo, kad dauge
lis delegatų pasipiktinę to
kiu viršininkų pasielgimu ir 
kad jie svarsto patiekti įne
šimą, kad Melvin būtų pa
kviesta kalbėti.
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Gastonijos tekstiliečių streikierių šėtros, kur policija 
su mušeikomis buvo užpuolus streikierius nakties metu, 
birželio 7 d.

New Orleans Streikieriai Atakavo Miesto 
Tarybą; Policija Tris Peršovė

tarybos posėdį greitai po to, 
kaip atsisako- svarstyti peti
ciją, tai streikieriai, kurie 
įteikė peticiją, kaltino jį ir 
tarybos narius, kad jie atvi
rai remia gatvekarių kom
paniją, kuri valdo ne tik 
gatvekarių liniją, bet ir vi
sa miestą. Streikieriai iš- c- \
vadino juos streiklaužiais. 
Pribuvus daugiau streikie- 
riu, kilus ginčam, nekurie 
streikieriai bandė kumšti
mis pavaišinti majorą ir ta
rybos narius, puolė juos ata
kuoti. Pribuvus policija 
pradėjo brutališkai atakuoti 
streikierius. Atmušus poli
cijai streikierius nuo mies
to salės, didesnė minia susi
rinkusių streikierių vėl ban
dė įsiveržti miesto i 

NEW ORLEANS, La. — 
Streikuojanti gatvekarių 
darbininkai ir jų simpatikai 
antradienį atakavo miesto 
tarybą, atsisakius jai veikti 
del streikierių patiektos pe
ticijos, po kuria pasirašo 
50,000 piliečių. Peticijoj 
reikalaujama, kad miesto 
taryba atšauktų išleistą 
miesto pątvąrkymą praša
linti “džitnes” (pigios trans- 
portacijos automobilius) 
nuo gatvių, kad New Or
leans Public Service Kompa
nija (gatvekarių kompani
ja) galėtų operuoti busus ir 
kad tuo būdu galėtų sulau
žyti gatvekariečių streiką.

Danny Young, 50 metų 
amžiaus streikuojantis mo- 
tormanas, ir du kiti streikie
riai tapo peršauti, kuomet 
policija paleido šūvius j de
monstrantus ir metė gazo 
bombas.

Kuomet Walmsley, einan- kelis operuojamus gatveka- 
tis majoro pareigas, uždarė | rius.

salėn. i stantinovič Blucher naskir-1 apgyvento j Sibiro srity už 
Policija pradėjo šaudyti ir | tas Jomandierium^visu^So- 170 mylių nuo Irkutsko. Or- 

laivis išlėkė iš Krasnojars
ko sekmadieni po pietų.

Daromi žingsniai susisiek
ti su lakūnu Semion šesta- 
kovu, kad patirti, ar lakū
nams reikalinga pagelba. 
Pirmam pranešime nepasa
koma, ar orlaivis sugadin
tas nusileidžiant.

Nuo Krasnojarsko į Ir- 
i kutską, netoli Baikalo eže- 

yra sumobilizuota prie ru-1 rOi yra aDie r,00 mylių, ir 
bežiaus. Laike civilio karo 
jis komandavo visas Raudo
nosios Armijos spėkas ryti
niam Sibire ir patapo karo 
ministeriu Tolimos Rytų 
Respublikos, kuri vėliaus 
prisidėjo prie Sovietų Są
jungos. '

Jis įstojo į caro 
prasidėjus karui ir greitai 
pakilo į augštas 
Šiandien reputacijoj jis yra 
antras po generolu Buden
ny Sovietų Sąjunžoj.

Baltagvardiečių Spėkos 
Mobilizuojamos

Sovietai sudaro specialę 
armiją del to, kad balta
gvardiečių spėkos mobili
zuojamos prie Sibiro rube
žiaus puolimo tikslu. Ant-

metyti gazo bombas.
Streikieriai buvo užpuolę

Pradėtą Budavoti Laivą 
Griauna, kad Pabudavoti 
Dar Didesnį

LONDONAS.—White Star j MASKVA. _
Linija nenori užsileisti vo
kiečių North German Lloyd 
Linijai, kurios naujas laivas' 
Bremen padarė naują grei
tumo rekordą.

White Star ?
milžiniškas laivas Oceanic 
buvo pradėtas budavoti 
spalių mėnesį, pereitais me
tais, Harland Wolff kompa
nijos laivų budavojimo vie
toj, Belfast. Sulig padary
tų planų, Oceanic būtų bu
vęs 1,000 pėdų ilgumo ir 
60,000 tonų įtalpos; apro
buojama, kad būtų kainavęs 
$30,000,000. Bremen yra 
920 pėdų ilgumo ir 46,000 
tonu. Dabar visa budavonė 
išardoma ir bus būdavo ja
mas dar didesnis ir ilgesnis 
laivas, kad galėtų greičiau 
perplaukti Atlantiką, negu 
perplaukė Bremen.

Amerikiečių Delegacija 
Rengiasi Grįžti iš 
Sovietų Sąjungos

Didžiuma 
narių Jungtinių Valstijų 
pramoninės delegacijos šio
mis dienomis rengiasi grįžti 
Amerikon. Delegacija su
grįžo į Maskvą pereitą šeš- 

kompanijos įacĮjenį. jį apkeliavo 15,000
mylių į 16 dienų. Delegaci
jos nariai išsireiškė United 
Press korespondentui, kad 
Sovietų Sąjungos pramoni
nis progresas padarė jiems 
didelį įspūdį.

Clovis, N. M.— Sekmadie
nį netoli nuo čia užsimušė 
trys lakūnai nukritus orlai
viui.

Tokio, Japonija.—šeši ofi- 
cieriai Japonijos generali
nio štabo užsimušė trečia- 

I dienį, nukritus jų orlaiviui.

BALTAGVARDIEČIAI ATAKAVO RAU 
DONAI A ARMIJĄ TRIJUOSE 

PUNKTUOSE
Sovietai Atmušė Atakas; Keletas Raudonarmiečiu Užmuš' 

ta; 2,000 Sovietu Piliečiu Suareštuota /‘ii
MASKVA.— Padėtis dar 

labiau įtempta pasidarė prie 
Mandžurijos rubežiaus, pra
dėjus baltagvardiečiams 
puolimą ant Sovietų armi
jos.

Oficialiai pranešta, kad 
baltagvardiečiai rusai, Chi
nijos militaristų remiami, 
trijuose punktuose atakavo 
Sovietų Raudonąją Armiją 
palei Mandžurijos rubežių.

Sovietų spėkos atmušė 
atakas. Keletas Sovietu ka
reiviu užmušta ir tūlas skai
čius sužeista.

Baltagvardiečiai
persiveržti per rubežių į Si-; Sovietų piliečių, daugiau 
bira. c

Vienas susikirtimas įvyko 
netoli Sungari upės, ant 
šiaurrytinio rubežiaus, ne
toli nuo Chabarovsko. Kitas 
buvo netoli Blagoveščensko, 
prie Amūro upės. Trečias 
prie Chanki ežero.

Apie žuvusių ir sužeistų- " 
jų skaičių nėra pilnų prane-: 
Šimų.
Sovietai Organizuoja Spe- 

cialę Armi ją
Antradienį tapo pranešta, 

kad organizuojama specialė 
Tolimų Rytų Raudonoji Ar-

MASKVA.—Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešė ant
radieni, kad Sovietų iš Mas
kvos į New Yorką lekiantis 

mija apsigynimui nuo impe-1 orlaivis “Šalis Sovietų” bu- 
rialistų atakų. Vasilij Kon-1 vo priverstas nusileisti ne-

vietų valdžios spėkų Toli
muose Rytuose. Blucher 
yra vienas iš žymesnių So
vietu militariniu vadu. Jis 
pakilo iš lokomotyvų dirb
tuvės darbininko į armijos 
komandieriu Ukrainu mill- c- v
tariniam distrikte.

Blucher yra gerai susipa
žinęs su rytiniu Sibiru ir su 
Chinijos kariuomene, kuri 

armiją

vietas.

radienį N. B. Melnikovas^ 
Sovietų buvęs generalis 
konsulas Charbine, Man- įj 
džurijoj, pranešė, kad balta- j 
gvardiečių spėkos Mandžu- 
rijoj dar tebemobilizuoja- 
mos prie rubežiaus ir pasi- j 
rengusios užpulti Sovietų Į 
teritoriją.

Baltagvardiečius koman- [ 
duoja generolai Bardzilovs- 
ky ir Volodečko.

Mandžurijoj reakcionie
riai brutališkai elgiasi su 
Sovietų piliečiais. Praneša
ma, kad bėgy pastarųjų ke-x„ 

bandė j lių dienų suareštuota 2,000

šia dirbusiu prie Rytinio 
Gelžkelio. Daugelis jų su
grūsta i kalėjimą, kiti išde- 
portuoti. Sovietų suimti pi
liečiai žiauriai kankinami.

“Šalis Sovietų” 
Nusileido už 170

Mylių nuo Irkutsko

lakūnai tikėjosi pasiekti Či
ta. 400 mvliu tolinus.

Iki to laiko, kada lakūnai 
buvo priversti nusileisti, jie 
padarė 3.726 mylias; skrido 
36 valandas.

Manoma, kad lakūnai ga
lės tęsti toliaus savo kelionę.

Potvinis Nušlavė Miestelį
ALBUQUERQUE, N. M. 

— Trečiadienį potvinis nu
šlavė miestelį San Acacia, 
Kitas mažas miestelis, San 
Marcial, tapo apsemtas, pa
kilus vandeniui upėj Puer- 
co. Šimtai galvijų prigėrė. 
Nuostolių padaryta už 
$100,000. Nepranešama, ar 
žuvo žmonių gyvasčių.

$
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NAUJOS RIETENOS
Užsispyrusiu ožiu” pasirodė Anglijos finansų mi- 

nisteris, socialistas Ph. Snowden Hagoje, konferencijoje 
Anglijos, Ęrancijos, Belgijos ir kitų imperialistų, kur jie 
vėl susirinko derėtis apie iškolektavimą karo kontribuci
jų bei mokesnių iš Vokietijos.

Social-ministeris Snowdenas nuo pat pradžios stojo 
prieš jYoungp-Movgano. planą, keli mėnesiai atgal iškeptą 
Paryžiuje deleį karo mokesčių ir skolų Jungtinėms Vals
tijoms. Šnowdenor supratimu, tas Amerikos imperialistų 
patiektas planas skriaudė Angliją. Todėl šis Anglijos 
kapitalo atstovas ultimatiškai reikalavo, kad Youngo- 
Morgano projektas būtų pakeistas. Anglija, mat, turinti 
gautRokį karo mokesčių nuošimtį, kokis buvo nustatytas 
Spa konferencijoj 1921 metais; o tai reiškia, kad Anglijai 
turi kas metai eiti $30,000,000 daugiau iš būtinųjų, pri
valomųjų'mokesčių iš Vokietijos, negu kad skiria Youn- 
go-Morgano planas. Be to, social-imperialistas Snowde
nas reikalavo, kad iš Vokietijos kontribucijų sumos būtų 
atmokėta Anglijai $1,000,000,000, ką Anglai išmokėjo 
Jungtinėms Valstijoms virš to, kiek jie iki šiol yra gavę 
iš Vokietijos ir kitų karinių Anglijos skolininkų.

Statė ir kitų reikalavimų Snowdenas, užsivertęs An
glijos, imperializmo tarnas. Jį kankino pavydas, kad su- 

Z lig Youngo-Morgano plano Francijai tektų liūto dalis iš 
Vokietijos aplupimo.

Buvę reakciniai bei liberaliai Anglijos ministerial, 
St. Baldwin, Churchill, Lloyd George ir visa buržuazinė 
Anglų ^spauda negali atsigrožėti ir nesuranda pakankamai 
puikių komplimentų socialistui ministeriui Snowdenui už 
tųkį ištikimą ir atkaklų gynimą savo imperialistų reika
lų. Jie, suprantama, įžiūri, kad pagal Youngo-Morgano 
planą, finąųsiniai drūtinama yra Francija lėšomis Angli
jos; tad tas planas tai yra savos rūšies kyšis, kuriuo 
Amerikos imperialistai nori pasipirkt sau Franciją prieš 
'Angliją ir kad tuo pačiu būdu yra išanksto stiprinama 
Jungtinu j Valstijų-numatoma talkininkė būsimame kare 
tarp Anglijos ir Amerikos.

Kaip kad Youngo-Morgano planas buvo nustatęs, tai 
Vokietija bėgyje 59 metų turėtų išmokėt buvusiems savo 
kaliniams priešams $8,808,000,000; bet su nuošimčiais tai 
iš Vokįetijos turėtų būt iškolektuota tarp 27 ir 28 bilio- 
nų dolerių. Būtų įsteigtas tarptautinis bankas su $100,- 
000,000 pradinio kapitalo; į tą banką turėtų būt mokama 
Vokietijos karo skolos, o iš čia jau skirstoma Francijai, 
Amerikai, Anglijai ir kitiems imperialistams, sulig nu- 

f statyto nuošimčio.
Patį banką buvo pasiryžę kontroliuot Amerikon ka

pitalistai; tam, kiek matėsi, pesipriešino ir Prancūzai; 
užtat Anglijos kapitalas varosi, kad tarptautinis bankas 
turėtų būt ne kur kitur, bet Londone, taip kad jam ga- 

9 lėtų bosaut Anglija. Prancūzų gi kapitalistų organas 
“Journal des Debats,” kiek drūtas, spardosi prieš to ban
ko įsteigimą Anglijoj, nes, girdi, su jo pagelba, Anglai 
įgalėtų ir toliau pasilikti finansiniais Europos viešpačiais.

Iš to lengva suprast, kokia “santaika žydi” tarp 
’dviejų imperialistinių abazų. New Yorko Times, kuris 

| paprastai- saldliežuvauja apie tautinę Amerikos brolybę 
su Anglija, dabar pradėjo atvirai spjaudytis ir urgsti 

E prieš Anglijos atkaklumą. Anglų-amerikonų brolybė aiš
kiai pakvipo paraku.

Šiuos žodžius' berašant, gauta žinių, kad socialistas 
ministjeris Snoivdenas kiek nusileidęs ir atsiimąs ultima
tumą apie išreikalavimą biliono dolerių, ką Anglai atmo- 

Į kėjo Amerikai virš sumos, kurią jie gavo iš savo skoli
ninkų. Tačiaus, pasilieka faktas, kad Anglų social-impe- 
rialistlnė valdžia toliau griežtai varysis už tai, kas jai 
“priklauso” prieš Francijos ir Amerikos finansinius rei
kalavimus.

Akivaizdoje tų kivirčų, New Yorko Times pareiškia, 
jkad vfel’tpavojuj ^atsidūrė nauja “nusiginklavimo” konfe- 

kįL r^ncijajapie kurią taip saldžiai buvo užgiedoję Ameri- 
Sp . kos ambasadūrius Anglijai Dawes ir Anglų ministeris 
R pirmininkas M^cDonaldas.
& Viskas rodo, kad rietenos tarp imperialistų ne mažė- 
r ja, bet ąūga’ir aštrėja. Jeigu ir įvyks tarp jų koks susi- 
K* . derėjimas, * tai tik laikinai, delei bendro kariško žygio 
B prieš Sovietų Sąjungą. Šičia ne pro šalį būtų prisiminti, 
■jį jog ii4 Vokietija bandoma įtraukt į bloką prieš Sovietus. 
K ^uk jau laike Youngo-Morgano vadovautos konferenci- 
E jos Paryžiuje buvo padaryta Vokietijai slaptas pasiūly- 
E mas,—kad jos kariniai mokesčiai galės būt sumažinti,
K jeigu Vokietija galutinai nusistatys su civilizuotu Va-
E' karų pasauliu prieš Sovietų Sąjungą. O kada “būtų ap- 
E sidirbta” su tuo raudonojo pavojaus lizdu, tai greit iš- 
E> muštų valanda* imperialistams pradėt naują visa-pasauli- 

nę skerdynę tarp savęs delei viešpatavimo.

Lietuvos Muilo Gamyba

Lietuvoje dabartinių laiku 
yra afoie 80 muilo ‘fabrikų, 
kurie [gamina tiktai Lietu
vai muilą, ; Didžiausi * tai 
Kauno*» ^Florance,” “Mui-

las,” “S&volit” ir “Marsei,” 
Vilkaviškio, Klaipėdos ir 
Šiaulių muilo fabrikai. Kiti 
fabrikai nežymūs. Viso dir
ba Lietuvos muilo gamybo
je 600-700 darbininkų ir tar
nautoji:. ‘ ~

bina Fašistus
- Kuomet į Kauną nuvyko 

“SLA. ekskursijos” vadovas, 
organizacijos prezidentas 
Stasys Gegužis, jam vieti
niai fašistiniai elementai, 
suruošė Lietuvos viešbučio 
“trijų kunigaikščių” kamba
ryj puotą. Apart valgių, 
gėrimų ir kitko, ten buvo ir 
kalbų. Kuumet parsidavęs 
fašistams ponas Račkaus
kas perstatė kalbėti p. Ge
gužį, tai jis, kaip praneša 
fašistų “Lietuvos Aidas”' 
(laidoje už liepos mėn.’26 
d.) sekamai pareiškė:

“Važiuodamas į Lietuvą bu
vau visaip įkalbėtas apie šio 
krašto papročius. Sakyta, kad 
čia žmonės esą nupuikę, sun
kiai sukalbami ir sunkiai pri
einami. Iš savo trumpo paty
rimo Lietuvoje turiu pasakyti, 
kad aš visur sutikau kuo ma- į 
loniausią priėmimą ir kuo di
džiausią nuoširdumą. Labai 
gražiai mane priėmė ir labai 
nuoširdžiai su manim kalbėjo
si Valstybės Prezidentas p. 
Smetona (tai puikus žmogus!), 
maloniai priimtas buvau ir mi- 

. nisterio pirmininko, kuris 
man rado laisvą vąįandėlę. 
Trumpai sakant, visur sutikau 
tik širdingumą ir lietuvišką 
broliškumą. ”
Vadinasi, p. Gegužis buvo 

priimtas fašistų išskėstomis 
rankomis ir jam Smetona 
“puikus žmogus!” “Puikus 
žmogus” tasai budelis, ku
ris suorganizavo kliką, nu
vertė pirmiąų to paties Ge
gužio garbintą. Seimą, pata
po Lietuvos žmonių engėju, 
ir kuriam viešpataujant, ke
lios dešimtys geriausių Lie
tuvos darbininkų reikalų gy
nėjų tapo nužudyta, šimtai 
jų sukišta į kalėjimus, o tūk
stančiai išvaikyta į visas pa
saulio dalis! SLA. preziden
tui “puikus žmogus” tasai 
galvažudys, kuris yra per
mirkęs darbininkų krauju ir 
užgniaužė visokias darbi
ninkų organizacijas Lietu
voje.

Ir toliau tasai ponas apie 
Susivienijimą pareiškė:

“Susivienijime dalyvauja 
įvairių pažiūrų tautiškai susi
pratę lietuviai.
munistai, kurie ir 
uoliai dirba naudai 
ro kliūčių.”

Kokių kliūčių? 
kovoja prieš tokius fašistus 
ir jų bernus, kai ponas Ge
gužis ir kompanija.

Tegul apie tai pasvarsto 
kiekvienas SLA. narys! Lai 
šis p. Gegužio pareiškimas 
atidaro .akis ir tiem, kurie 
iki šiol Sekė Gegužį ir KoJ 
kaipo priešfašistiriio' nusi-; 
statymo žmones!

Komunistai jau senai sa
kė: Gegužis, Vitaitis ir 
kompanija tarnauja, čia A- 
merikoje, fašistui Lewisui 
ir jo klikai, o Lietuyoje jie 
remia Kruvinojo Smetonos 
režimą! ,

Iki šiol jie visaip slėpėsi, 
bet dabar atidengė savo vei
dą; pasirodė esą tikraisiais 
fašistais. Pažiūrėsim, ką į 
tai pasakys “Tėvynė” ir “so
cialistų” “Naujienos,” ku
rios visame kame rėmė ir 
teberemia ją!

Sovietų Baltarusijos lietu
viai valstiečiai ir darbinin
kai sumanė kuo tokiu kon
krečiu ir ypatingu prisidėti 
prie pakėlimo socialistinės 
kūrybos darbo visoj SSSR. 
Jie sumanė pastatyti orlai
vį ir tam tikslui renką au
kas. Apie tai diskusuojama 
“Raudonajam Artojuj.” 
Tarpe kitų, daktaras S. Ma
tulaitis rašo sekamai L t i '•

“Nėi^a abejonės; ikad klausi
mas apie pastatymą orlaivio 
Sov. Sąjungos lietuvių darbo 
masių vardu ir jų pastangomis 
yra visiškai pribrendęs, begalo 
svarbus ir reikalingas. Kaipo 
didelės Sov. Sąjungos 1 darbo 
šeimos dalelė, šituo mes veik
liai prisidėsime, įnešime savo 
dalį į bendras pastangas su
stiprini vienintelės' darbininkų 
tėvynės apgynimą, duoti jai 
didesnę galimybę ramiai vy
kinti socialistinę kūrybą.

“Iš kitos pusės orlaivio pa-j 
statymo vykinimas suvienys, 
mus, duos galimybę mums iš
blaškytiems po visą Sov. Są
jungą susipažint geriaus, su
bendrini mūsų jėgas, kurios 
mums su visu griežtumu rei
kia nukreipti kovai su kelian
čia galvą buržuazija, socialis
tinės statybos vykinimui. ši- 
tuom mes prisidėsime prie 
skynimo tako pasaulinei revo
liucijai.”
Ištikro, tai gražus darbas 

ir męs linkime jo sumanyto
jams ir vykintojams gyveni- 
man geriausių pasekmių. 
Amerikos darbininkai šiuo 
tarpu nekantriai laukia iš 
SSSR Styana Sovieto v ir ke
turių orlaivininkų, kurie, ra
šant šituos žodžius, skrenda 
per Sibiro plotmes į Jungt. 
Valstijas. Amerikięčiai ruo
šiasi juos pasitikti masėmis. 
Daroma planai apdovanoti 
pribūvančius į New Yorką 
karžygius bent 20-čia trak
torių, kurie, varde lakūnų, 
būtų įteikti Sovietų Sąjun
gos socialistinio ūkio kėli
mui. Lietuviai darbininkai 
turėtų prisidėti prie šito 
gražaus sumanymo.

A. L D. L. D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq„ New York City 
J. ALEKŠIS, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. 
IG. BACHES, Iždininkas, Box .353, Union Co., Union, N. J.

ALDLD ŽINIOS

Tik vieni ko- 
Amerikoje 
SSSR, da-

“Laisvės” naudai didžiulis 
piknikas bus rugpjūčio .'25 d., 
Vaįlėy . VįęW ,Tt&rkex Inker
man, Pa.

Pirmo Lietuvio Darbininko Ekskursija j 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą

Iš. visų pusių gaunama ži
nių, kad dar didelis narių 
skaičius nėra pasimokė jęs 
už šiuos metus.

Nejauku, tiesiog negalima 
suprasti, kaip tai pirmeiviš
kas žmogus,. pritariąs dar
bininkų judėjimui, užmiršta 
pąsimokėti pusantro dolerio 
ąr dolerį ir tris kvotėrius.

- Draugai, mokėkitės kuo 
greičiausia.' Nedarykite sau 
gėdos. Į sekantį susirinki
mą savo kuopos būtinai at
eikite.

Jau nekartą teko atkreip
ti domė į tai, kad mažosios 
kuopos geriau tvarko savo 
reikalus, negu didžiosios.

Paimti kad ir XII apskri
tį. Didesnieji miestai, kaip 
Scrantonas ir Wilkes Barre, 
blogiau stovi, palyginus su 
gyventojų skaičium, negu 
mažesnės kolonijos. Sekantį 
savo susirinkimą wilkesba- 
riečiai ir scrantoniečiai tu
rėtų labai gerai išgarsinti ir 
pastatyti savo kuopas ant

Tuo klausimu bus ginčų. 
Centras: apie tai tars savo 
žodį. Be abejonės, tars ir 
Centro Biuras.

SENO VINCO KNYGA
Seno Vinco Apysakų Rin

kinio jau sustatyta apie 200 
puslapių, o 
apie 130 pusi. Darbas eina 
gana sparčiai. Nedaug lai
ko fepraeis, kaip ta knyga 
bus gatava.

Daugelis draūgų ir kuopti 
rašo gerus atsiliepimus apie 
pirmąjį šių metų leidinį, 
apie d. V. Kapsuko atsimi
nimus.

atspausdinta

Nedaug lai-

{Tąsa iš per. antradienio num.}

Apsivedimas taip pat. At
eina pora prie raštininkės, 
be jokių ceremonijų parašo, 
dokumentą ir ‘.pora eina sa
vais keliais. Viskas atlieka
ma be jokio atlyginimo. 1 <

Vaikų auklėj iųie abudu 
yra atsakom ingk. Jei pora 
skiriasi, tai ,del sęimynoš 
turi susitaikinti tarp savęs, 
o kad. ne, tai teismas turi 
nuspręsti.

Vakare atlankė mus drg. 
Žalpis, su kuriuo mums bu? 
vo smagu sueiti. Jisai da
bar apsigyvenęs Maskvoj ir 
jaučiasi gerai. Vėliaus at
lankom Lenino karstą. Taš 
mane nustebino. Kas vaka
rą atdaras nuo 8 vai. Eilėse 
siekė tūkstančiai .

Vakare nuėjom pamatyti 
judžių. Buvo perstatoma 
chinų ir mongolų kova. Vei
kalas interesingas.

Ant rytojaus atlankėme 
kaimiečių namą, kuris labai 
mus stebino. Su neapsako
mai gerais įrengimais. Kai
miečiams duodami moksliš
ki patarimai visose šakose.

Vėliaus turėjom progą at
lankyti saldainių dirbtuvę, 
kuri varoma dviem pakai
tom ir dirba apie 3Q00 dar
bininkų. Dirbtuvės įtaisai 
senos rūšies ir’negalima ly
ginti prie. Amerikos techni
kos'. : • .•

Vėliaus turėjom progos: 
sjįįeiti daugiau ' lietuvių ir 
suradom Bimbienę. Atlan- 
kėm Kapsuką ir su ' juom 
praleidom apie porą valan
dų.

Ant rytojaus ėjom per 
valdžios krautuves, kas 
mums davė suprasti, kaip 
Sovietai galėjo surasti išeitį 
iš privatiškos pirklybos 
keblumų. Tas rodo Rusijos 
liaudžiai puikią ateitį. Iš 
ten atsidūrėm Darbininkų 
^entraliniam' Institute, kur 
jaunuoliai lavinami amatų. 
Tenai jaunuoliai abiejų ly
čių turi tą pačią progą ir 
tas jų triūsas daug ką žada 
Sov. Sąjungos ateičiai, i .

Vakare atlankom vieną 
sanatoriją. Tai Sužino jom, 
kad tai vįqną iš 24 Maškyęj 

’ir tose sanatorijose teikia-

ma, kam reikalinga, medika- 
lė parama.

Birželio 28 d. mūsų laikas 
Rusijoj jau baigėsi ir mes 
turėjom gauti vizas Lietu
vos ir Latvijos ir buvome 
nutarę vykti Lietuvon. Lat
vijos vizos Amerikos pilie
čiams nieko nelešuoja. , Už 
Lietuvos vizą turi pamokėt 
po 10 dolerių ir buvo daug 

• klausinėjami, ko mes atvy
kome Sov.. Sąjungon ir kur 
keliausime Lietuvoj. Turė
jom paduoti giminių vardus 
ir antrašus ir gavome įsa
kymą užsiregistruot kur tik 
sustosime pas policijos 
šininką.

Vėliau, užbaigus savo 
kalus, d. Žalpis patarė 
pasilikti ant ilgiau ir mes 
paklausėm. Jis pasistorojo 
mums butus ir mes pasili
kome trim dienom. Aš nu
sikrausčiau pas lietuvių šei
myną — Steponaičius. Jie 
buvo parsikraustę iš Angli
jos karo metu. Jos vyras 
buvo kare prie rusų ir po 
karui negrįžęs pas ją. Mo
teris pasilikus su dviem ber
niukais varge. Bet su So
vietų valdžios pagelba jinai 
suteikė augštą mokslą 
vaikam, .kurie, pasiekė inži
nieriaus laipsnį.. ’ Tas mane 
labai.stebino.

Vėliaus atlankėm daugiau 
privačių šeimynų, ypatingai 
Vailandai puikiai. gyvenanti, 
žmonės. Visi gerai atsinešė-, 
į mus. Vakare drg.'Žalpis 
nusivedė į cirką, kur buvo 
lošiama veikalas iš Angli
jos istorijos.

Tai buvo birželio 30-ta, iš 
ryto (nedėldięnis). Mask
vos darbininkija būriais 
traukė link Sovietų sporto graj0 — 8 rubliai. .Tąčiaus, 
įstaigos, kur ir mes nuėjom, lĮjenįngra(je mes i<aOpOS hę-

Mačiau “Laisvėje” d. Sa- 
pegos atsišaukimą, kad tver
ti ALDLD kuopą Troy, N. 
Y. Vienas pats atsišauki
mas per < “Laisvę” nedaug 
tepadės. Būtinai reikia pa
vaikščioti per. stubas ir ma
tyti visus geresnius žmones.

Septinto Apskričio (Mass, 
valst.) konferencija įvyks 
25 d. rugpjūčio So. Bostone. 
Linkime konferencijai gero 
pasisekimo. Reikia pasirū
pinti, kad ji būtų pasekmin
ga.

Septinto apskričio rube- 
žiuose ne visa kas gerai. 
Tūli draugai, kurie seniau 
vadovavo mūsų darbui 
Mass, valstijoj, dabar paki
tėjo. Nežinia — ar laikinai 
ar ant visuomet. Delei tos 
priežasties aktyviams drau
gams ypatingai reikia su
glausti eiles.

Konferencijos delegatai 
turi dėti didžiausių pastan
gų, kad VII Apskritys šie
met bent kiek pakiltų.

L. Pruseika.

vir-

rei
dai’

Keliose kuopose eina vai
dai. 'Springfield, Ill., dar 
vis nepasibaigia suirutė. 
Taip pat ir Denver, Colo. 
Tuose Vaiduose visuomet 
reikia skirti du dalykai — 
principialiai ir asmeniniai. 
Kartais ginčas prasideda 
nuo asmeniškumų, nuo ne
takto, o paskui laipsniškai 
išsivysto į principinio turi
nio ginčus, Politinio turi
nio ginčai, ginčai, kurie ky
la iš nevienodo įvertinimo 
darb. klasės reikalų, papras
tai daug lengviau išrišti, i 
negti asmeniški kivirčai 
(nemoralybė, girtavimas).

Nėra jokios abejonės, kad 
ALDLD atsirado elementų, 
kurie nori tempti Draugiją 
į dešinumo bąlą, kurie nori 
atskirt ją- nuo komunistinio 

■judėjimo. Yra mūsų Drau
gijoj menševikuojančių ele
mentų, kaip pirmiau joje 
buvo baltrušaitiniu. Štai ko-

EASTON, PA.
Vieša Padėka

Turiu tarti širdingiausį pa
dėkos žodį visiems draugams 
ir draugėms, ypatingai drau
gėms iš L. D. S. A. 11 kuopos, 
kurie, laike mano ligos, taip 
pasišventusiai mane lankė li- 
gonbutyj ir namuose.

Iš širdies gilumos ačiuoju 
už gėles ir už suraminimo žo
džius. Jaučiuosi daug, daug 
skolinga už tokį draugišką at- 
sinešimą link manęs.

Dėkinga,
B. E. Senkevičienė.

LAVALETTE, N. J.
Šimtas Dolerių Atlyginimo
Apie vidurį liepos tapau ap

vogtas. Apart įvairių daiktų, 
drabužių, pavogė visus mano 
dokumentus, tarpe kurių buvo 
ir kvitų nuo įvairių įstaigų, į 
kurias buvau aukojęs. Doku
mentai ir kvitos buvo išrašyti 
ant vardo J. Jacobs arba J. 
Jakubonis. Jeigu kas 
pasinaudoti tais mano 
ridentais, tai perspėju 
kad yra vogti..

norėtu 
doku- 
visus,

del nekįirioms ALDLD kuo- į Ypatį. kuriąs atliko vaa.ys- 
' ” ' .. rpa_ t£v sekama .......... • *......vyras 

apie
. išvaizda: 

Juodplaukis, rusvų akiu, 
5 pėdų ir 7 colių augščio, kal
ba lietuviškai ir latviškai; mo

poms reikia apsivalyti, 
čiaus, tas apsivalymas turi 
būti labai atsargiai veda
mas,-'nieku būdu nemaišant' tens lenkė, turi auksinius dan- 
jan asmeniško piktumę, pa- 
vydo, ambicijos., I • •' •

Šią savaitę įvyks Centro 
posėdis ir jame vėl reikės 
nagrinėti atskirų kuopų gin 
čai.

tis. > įSpėjama,, kad įvažiavo
L’NbįY, Yorką. J . į

' Kas' praneš apie juos, tai 
gaus šimtą dolerių atlyginimo.

’ i J. Jacobs.
P. O. Box 162, Deal Beach, 

L N. J. '’

Iš Maskvos kuopos prisių
sta 32 rubliai, o iš Lenin-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

įstaiga dar tebedirbama, I 
bet jaū patalpina apie 50,- 
000 asmenų. Man paklau
sus vietinių, ■ kiek sėdynių 
randasi, jie atsakė, kad 50,- 
000. Aš nenorėjau tikėt. 
Man rodėsi milžiniška yieta 
ir svieto buvo jūros. Pas
kui buvo .atlaikyta prieška
rinė demonstracija iri lošia
ma sportas (?). '
T ' V ! ; v .■ i •' i

(Bus daugiau)

turime. Mes taip pat nega
vome jokio pranešimo iš 
Leningrado. Tai, veikiausia, 
pavienių asmenų mokesčiai.

Maskvos kuopoje; kaip ne
senai rašė d. Žalpis, ALDL 
D kuopon priguli -25 nariai..

i —_—

Rugpjūčio 15 d.
, —Išėjo streikai! Carmeaux 
nuėsto (Francijoj) angliakasiai 
už tai, kad fabrikantai atstatė— 
jų išrinktą majorą, 1892.

—-Charlestown, Mass., kalėji
mo viršininkai prievarta valgy-

■ ‘Molrurln /WwoMon dino Nicola. Sacco, kuris išbada- 
3aU. Pa" vo 30 d:,ld27.

, , 1 —New Yorke pradėta organi-
sumąnymo įnešti žymių pa- žuoli naują Nacionalė Kaįlia- 
keitimų į ALDLD veikimą. į siuvi ų Unija, 192Š.

sisakė del d. V. Andriulio
. «
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Smetona patiko Gegužiui, 
Gegužis patiko Smetonai. 
Abu nutukę ir sujeniužę, 
Abudu fašistiški ponai.

2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

Massachusetts Avenue
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

su kompanijomis
Tada kasyklų

Darbininkai! Ruoškitės prie 
didžiulio pikniko, kuris įvyks 
rugpjūčio 25 d., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

kaipo užsakymus

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

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. 10(h St., Camden, N. J

Nuo
Nuo
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik--- $3; Pusei-------$1.50

PIKNIKĄ

Ketvirtad, Rugp. 15, 1929 LAISVE Puslapis Trečias

Krokodilius
Dabar pranešama, kad jis, 

gyvendamas' Bostone, susipa
žinęs ir su Bagočium. Natu- 
rališka to pasėka turėtu būti 
ketvirtas kontraktas .

SUTARTINE

Karalius Jurgis mėgsta socialistus, o socialis
tai mėgsta karalių Jurgį“—laikraščiuose 
ant galvis.

tMacDonaldas:
f , Tavo šviesenybe, Jurgi, 

Tu esi viešpats, tad kurgi 
Mes, taviškiai pavaldiniai, 
Tavęs negerbsim. Kodelei?!
Esi galingas ir rūstus— 
Valdai žmonių milionus;
Trempi ir spaudi indusus, 
Aigiptiečius ir mus, britus.
Jei ne jūs mylista augšta, 
Tai aš ir mano “banda” 
Nebūt patekusi valdžioj, 
Vis būtum padėtyj skurdžioj.

Karalius Jurgis:
Džėms, dievas telaimin tave! 
Kol aš dar vis su kepure 
Karališka, tau bus vieta 
Imperijos sosto greta.
Tik tu, Džėrtuk, nepamiršk tai, 
Kad mano laimė būtinai • 
Reikalauja iš tavęs 
Kovoti prieš S. S. R. S.

' Raudona Maskva—ak, gana!— 
Pavojus mums ir dargana, 
Visiems karaliams, jų tarnams— 
Socialistams, mūs klaunams.
Kol Maskvos Kremlius raudonuos, 
Kol raudonarmiečiai žygiuos > 
Po Kremliaus Aikštę ir gatves, 
Tol mes pasigesim tavęs.
Kol Maskvos cerkvėse varpai 
Gaus “Tarptautinę” išdidžiai, 
Kol fabrikuose ir laukuos 
Raudons vėliukas plevėsuos;
Kol Leningrade,’ Sibire, 
Baltrusijoj ir Kaukaze

* Valdžioje bus bolševikai, 
t> Karaliams bus labai riestai!

Prieš bolševikus, tuos brudus, 
Tegal kovoti tik budrus 
Socialistas, toks kai tu, 
Bei tavo sugabiu protu.

Satyros ir Humoro Meistras

MacDonaldas:
Karaliau Jurgi, tau siekiu
Bučiuoti ranką ir linkiu
Ilgai gyventi ir ramiai 
Prie socialistu amžinai.u
Toji Maskva ir jos bernai
Lai ein prieš mus—ma juos velniai!
Mes esam stiprūs ir tvirti, 
Kol darbininkai dar tiki,
Kad mes draugai ištikimi, 
Kad mes, idėjos vedini, 
Dirbame jiems ir jų šeimom, 
Nors ištikrųjų tai.. .šeimom.
Kai jie tik pamatys klastas, 
Kokias mes dirbam per maskas, 
Kai tik sučiups už uodegos, 
Tada gud bai ant visados!
Tada ir jūs ir jūs šeima, 
Monarchijai ištikima, 
Turės nešdintis, turės bėgt, 
Pas carą Mikę paviešėt!
Karolis Pirmas jau senai 
Vieši tenai, ilsis ramiai; 
Ir Liudvikas šešioliktas 
Ne šiandien ten jau pasiųstas.
Tuomet ir mums bus gan riestai, 
Turėsim bėgti greit žvajai 
Paskui Kerenskį, jo sėbrus, 
Nes tik viena išeitis bus!
Tuomet “J. Stalino bernai” 
Sakys mums: “Šalin, jūs kvailiai! 
Jūs buvot mulkiai, jūs niekšai, 
Jau nusikratė jus vargšai!”

IMacDonaldas, Snowdenas, Hendersonas 
i ir kiti:

Karaliau Jurgi, mes tave
Augščiau pastatom už save.
Plaukas nuo galvos nenukris,
Kol socialistai valdys.
Nei Stalinas su Polittu,

i Neį, Rykovas keliu rimtu,
Nei Saklatvala negalės
Tave nuverst, nors ir norės.
Būsim laimingi—Tu ir mes,
Kol plačios masės nepames 

j Mūs viso būrio ir tavęs,—
Tada tai jau tikrai nuvers.

Krokodiliaus Ašara.

Wilkes-Barre, Pa
________________________ l________

: PATIKO VIENAS ANTRAM

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDAI

Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 
vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE

Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro
oklyn© Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas ‘^Laisvės” Štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Dalyvaus darbininkų chorai iš: Brooklyno, Phila
delphijos, Shenandoahrio, Binghamton© 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.” pikniką iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimą net iš Brooklyno ir Philadelphijos.

DAUKANTAS VAŽIUOJA Į 
BRAZILIJĄ

Lietuvos fašistų generolas 
Daukantas važiuoja i Brazili
ją—sako Lietuvos laikraščiai.

.Klausimas, ar brazilietės 
(beždžionės) prisiims jį savo 
generolu.

NAUJOVIŠKAI, BET PO
1 SENAM

Liaudininkų “Lietuvos ži
nios“ praneša:

“Kamajų girininkas arešta
vo ir pristatė į Kamajus nuo 
Petri'osiškių ežero paprastus 
lovius, kuriuose ūkininkai gir- 

' dydavo ąalvijus.“
Tai nėra fašistų naujas iš

radimas. Vincas Kudirka ka
daise rašė, kad caro žandarai 
areštuodavo sėdynes. . .

Kažin kokią bausmę tiems 
loviams Smetonos valdžia pa
skirs: sušaudys, ar į amžiną 
katorgą ?

SAKO, JAU KAPSTOSI
žmonės kalba, kad pirmiau 

buvęs Clevelande, o vėliau nu
lėkęs į Detroitą baltrušaitiš- 
kas gaidys jau baigia giedoti 
paskutinį kakarieku.

KIEK. VINČA TURI 
KONTRAKTŲ?

Kumštininkas Vincą padarė 
jau tris kontraktus:

Su Kondrota, 
Su Ginklum, ir 
Su Buckley.

ŠNARVYDUKAS IR JO 
PRISAKYMAI

“Durnybėje” šnarvydukas 
sekančius patarimus duoda sa
vo lapo nelaimingiems skaity
tojams :

“Nebūk kvailas, nebūk pik
tas, nebūk išdidus, nebūk 
daug kalbus.“

Čia jau Vytautukas suklupo 
pirmam sakinyj (ot, jei būtų 
pape ir mamė, tai luptų kai
lį!), nes jeigu “Durnybės“ 
skaitytojai klausytų pirmo į- 
sakymo, tai neskaitytų pačios 
“Durnybės.“

ŠIŲ DIEI'JŲ PATARLĖS
į Nusigyveno, kaip “Sanda- 
j ra“ su redaktoriais.
1 Laimėjo, kaip kunigas, Pet-! 
kus iš “Laisvės.“

Apsidžiaugi, kaip Kundro
tą su Ginkum Vincą.

Suorganizavo, kaip socialis
tai savo sąjungą.

Nusivylė, kaip sandarokų 
partija Bukšnaičiu.

Pakėlė tautos garbę, kaip 
Akyras-Biržis, Lietuvos fašistų 
valdžios kapitonas, išžaginda
mas jaunutę mergaitę. \

Mainieriai, Turime Pagalvot, 
Pakol Dar Nėra Vėlu

Pittston, Pa.
Mainieriai, mes turime pa- 

j galvot, pakol dar nėra vėlu. 
1 Mes turime atsiminti, kad 1930 
j metais pasibaigia mainierių 
| kontraktas. Kasyklų kompa
nijos ir U. M. W. of Ą. par- 
davikiški vadai rengiasi visu 
smarkumu nukapoti mainie
riams algas, kurios jau ir da- 

| bar yra pusėtinai mažos. Ka
syklų kompanijos visu smarku
mu mobilizuoja visas spėkas 
prieš mainierius ant 1930 me
tų. Pennsylvanijos kasyklų 
kompanija dabartiniu laiku 
dubeltavai padidino kompanič- 
nos policijos spėkas, ji priėmė 
daug drūtų vyrų, kurie moka 
gerai valdyt motorinius dvira
čius. Jų uniforma atrodo' 
kaip valstijos kazokų. Kas ne-j 
žino tų vyrų, kaip jie buvo 
pirma , tai dabąr galėtų ma-j 
nyti, kad jie yra valstijos ka
zokai. Apart to visko, dar 
jie yra mokinami kariško 
muštro, čia tokioj kompariič- 
noj policijoj randasi ir keli j 
lietuviai, kuriuos Pittstone visi 
gerai pažįsta. Jie nėra kokie Į 
tai niekšai, bet geri katalikai,į 
šv. Kazimiero parapijos nariai 
—parapijonai. Jie yra pasi
rengę gint Pennsylvanijos ka-, 
syklos kompanijos reikalus ■ 
1930 metais, kada pasibaigs 
mainierių 
kontraktas,
kompanijos kirs mainieriams 
algas. Be abejonės, mainie-1 
riai nepasiduos, kad kompani
jos jiems algas nukirstų, jie ” 
kovos ii] gins savo algas. Ka- 
sykių kompanijos tuomet pa--R® 
lieps tokiems katalikiškiems I Tai Tie švelnūs Cigarai, 
kazokams daužyt mainieriams 
galvas, nežiūrint, ar tu būtum 
katalikas ar bedievis, visvien 
ta pačia buože gausi nuo to 
paties katalikiško kazoko, jei
gu tu tik pareikalausi dides
nio kąsnio duonos.

Legališki Streiklaužiai
Šiais praėjusiais keliais mė

nesiais Pennsylvanijos kasyklų 
kompanija priėmė, daug viso
kių bosų. Vienus jų pavadi
no “bone bosais,“ o kitus šiaip 
kokiais tai boseliais. Didžiu
moje jie yra skvajeriai arba 
paprasti teisėjai. Jų tikslas, : 
arba jie instruktuoti nuo di-1 
dėsnių bosų, kad vaikščiotų po• 
kasyklas, po “pleisus,” kur 
mainieriai dirba ir„ mokytų 
mainierius šaudyt anglį. Tik
renybėj ne tame dalykas. Jie 
vaikščioja po mainierių “plei
sus” i 
mainierių, kaip šaudyt anglį, rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
kad jie galėtų mokyti kitus 
laike mainierių streiko, 
čia, 
yra

turi būt egzaminuotas korte ir 
turi turėt tam tikras popieras. 
Nepadaręs to, negali mainie- 
riauti. Dabar bile kada mai- 
nieriams išėjus į streiką, svar
biausia, tai 1930 metais, ka
da pasibaigs mainierių kon
traktas, kasyklų kompanijos 
prigabens iš visur visokių 
streiklaužių, o tie dabartiniai 
vadinami “bone bosai“ turės 
mokyt skobus, kaip šaudyt an
glį. Kiti iš tokių boselių ope
ruos inžinus, pompas ir kito
kias mašinerijas.

Šitokie visi “bone bosai“ yra 
legališki streiklaužiai. Tad 
aišku pasirodo, kad kasyklų 
kompanijos labai skubiai ren
giasi prieš mainierius 1930 
metais.

Matant tokį ruošimąsi ka
syklų kompanijų prieš mainie
rius, mainieriams gręsia pa
vojus algų apgynime 1930 m. 
Mainieriai neturi unijos. U. 
M. W. of A. unija liko sudau
žyta į šmotelius per pačius 
unijos vadus, kurie jau senai 
to norėjo. Dabai' jei dar ir, 
randasi kokių U. M. W. of A. 
unijos liekanų, tai tik gaivalai, 
kurie laukia, kas jiems atneš 
dolerių, o daugiau jie niekam 
netikę ir jie jau savo dienas 
atgyveno. ' Patariame, kad 
mainieriai būtų atsargūs su to
kiai gaivalais ir savo dolerių 
jiems be reikalo neduotų.

Tiesa; kad mes, mainieriai, 
unijos jau neturime. Kas mums 
prisieina daryti? Mes neturi
me sudėję rankas sėdėti ir 
žiūrėti į U. M. W. of A. griu
vėsius. Mes turime greitai or
ganizuotis į Nacionalę Mainie
rių Uniją, ši unija yra tikra 
mainierių unija ir kiekvieno 
mainierio pareiga prie jos pri
gulėti. Jos vadai neskaldo 
darbininkų spėkas, bet būda- > 
voja, kad jos būtų stipresnės 
prieš darbininkų išnaudotojus. 
Jos vadai neeikvos jūsų sudė
tų pinigų teismams ir advoka
tams, kad įsiskverbti į bent 
kokią vietą, jie skaitysis su 
jumis, ką jūs išrinksite, Zas 
bus išrinktas. Jos vadai ne-

ima algų po $12,000 į metus, 
jiem gana tokios algos, kokią 
jūs uždirbai, dirbdami kasyk
loj. Tad, mainieriai, kol dar 
ne vėlu, stokime j Nacionalę 
Mainierių uniją ir stiprinki
me savo spėkas ant 1930 me
tų, kad galėtume apginti sa
vo dabartines 
puolikų.

Lai gyvuoja 
nierių Unija!

u z-

Nacionalę Mai-

Beturtis.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

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

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

Argentina

'Ivjtl V L 1j

ir patys mokinasi nuo Sulig reikalavimo, šiuos eiga-

Mat, ngJame’ 
Pennsylvanijos valstijoj, (orderius), 

įstatymas, kad- mainierys

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 

i 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.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyno 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, 
I užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas?

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. tY.

Bel) Phone, Poplar 7545

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Norintieji ge- i 
riausio patar- ■ 
navimo ir už į 
žemą kainą, | 
nuliūdimo va- ? 
landoje šauki- į 
tės pas: į

MATTHEW P. BALLAS i
(Bieliauskas]1 į

.UNDERTAKER ’

t > V,

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

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogbi reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susirahkęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui if auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, 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.

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

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
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 GUIet Road, Spencerport, N. T.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedillo- 
■aia nuo 9:80 iki S vai. po pieta)

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.



Connecticut Valstijoj
Parašė W. MORROW Vertė J. BARKUS

tačiaus

DARBININKAI STOKITE

BUFFALO, N. Y.
Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

ES

Į KOVĄ, DRAUGAI!
Reporteris nuo sa- H. STANKAUS KRAUTUVĖJ Kethri Skyriai Pomirtinės:

r

Atminimui

J. MILIAUSKAS

PITTSBURGH, PA

Ly-

Greitai ir Pigiai Persiunčia
Nedelioje

PINIGUS į LIETUVA18 Rugpjūčio-Aug., 1929PHILADELPHIA, PA.
Reikalaukite tuojaus, nes .neilgai garsinsime! RUSŲ PUŠYNE, MAYNARD, MASS

uz
uz

materialiai pagelbėti savo giminėms ai

H

tuks- 
gera

3

Na, tai pasimatysime 18 d. 
rugpjūčio, Linden Parke, Un
ion

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

su
Jie

ŠĮ

DETROITO LIETUVIU 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
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETRW

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

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ”

City, Conn.
Reporteris.

“LAISVE”
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Milžiniškas Piknikas

Amerikos Komunistų Parti
jos IV Distriktas rengia milži-

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad

Apsakymas

Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 
klausimus

Patarimai Vyrams 
Apie Lytįes JDalykus 

Parašyta žymiausio ti| dalyku žinovo D-ro W. J. ROBINSONO.

PRASIDĖS 11 VAL. RYTE

Puslapis Ketvirtas t'AISVE ’
■1

KeivirlacI, Rugp.' 15, 1920

KALINYS No. 14,208
tęs. Tai buvo supkios medinės kopėčios, 
atremtos į sieną; kpačia jų buvo prišriū- 
buota prie grindų, o viršus prie sienos. Ant 
grindų gulėjo bizūnas...”

Čia kalinys vėl padarė ilgą pertrauką.
“Direktorius įsakė man nusiimt drabu

žius, ir aš nusirengiau... Ir aš vis dar ne
galėjau sau įsivaizduoti, jog jis mane plaks. 
Aš maniau, jog jis norėjo mane įgąsdinti.

“Jis įsakė man atsistot veidu prie kopė
čių. Aš paklausiau ir pakėliau- l ankas iki 
augštai kabojusių diržų. Jie pririšo mano, 
rankas prie kopėčių ir taip drūčiai suveržė, 
jog pakėlė mane nuo žemės. Taip pat jie 
surišo man ir kojas,, ir direktorius paėmė į 
rankas bizūną. ‘Aš duosiu juins paskutinę 
progą/ jis pratarė. ‘Ar eisite rytoj į dar
bą?’ Aš atsakiau: ‘Ne, aš neisiu dirbti, kol 
aš negausiu tai, kas man priklauso.’ ‘Ge
rai/ jisai atsakė, ‘jūs tuojaus gausite tai, 
kas jums priklauso.’ Ir tuomet jis atsitrau
kė žingsnį atgal ir pakėlė bizūną. Aš pa
sukau galvą ir žiūrėjau į jį; aš perskaičiau

(Tąsa)
“Sekantį nedėldienį, vakarą, direktorius 

vėl atėjo ir pasakė: ‘Ar jūs pasiryžęs rytoj 
imtis darbą?’ Aš pasakiau: ‘Ne, jeigu aš 
anksčiau negausiu tai, kas man priklauso.’ 
Jis ant manęs sukeikė. Aš jam pasakiau, 
jog kiekvienas žmogus privalo ginti savo 
teises, ir jog tas, kuris leidžia elgtis su sa
vim, kai su šunim, nėra žmogus.”

Pirmininkas pertraukė kalinį.
“Ar neateidavo jums galvon,” jisai pa

klausė, “jog tarnaujantieji vargiai 'galėjo 
iki tiek nupulti, kad jus apvogdinėti? Jog 
čia buvo koks tai nesusipratimas, ir jog, 
kaip ten nebūtų, jums buvo proga paSi-, 
rinkt vieną iš dviejų blogybių: prarasti pa
kelį tabako, iš vienos pusės, arba septyne
rius metus laisvės, iš kitos pusės?”

“Bet, tamsta, jie mane įpykino ir įžeidė, 
pasielgę su manim lyg su vagimi. Ir jie 
įmetė mane į karcerą, kaip gyvulį!... Aš 
gyniau savo teises, o mano teisės, mano 
žmogiškoji vertė—tai vienatinis daiktas, jo akyse geidimą uždaužti... Ir kuomet aš 
kurį žmogus gali pasiimti su savim į kapą tai pamačiau, aš pajaučiau, jog manyje ka- 
—ar jis būtų kalinys ar laisvas, silpnas ar žin kas turės tuoj perplyšti.
galingas, beturtis ar turtingas.”

“Na, gerai. Ką gi padarė direktorius 
jums atsisakius stot į darbą?”

Nepaisydamas to, jog baisus susijaudini
mas virė ir audrėjo jame, kalinys lėtai, pa
siryžusiai ir jėgas įtempdamas atsistojo. 
Jis padėjo savo dešinę koją ant kėdės ir de
šine alkūne pasirėmė ant kelies. Dešinės 
rankos smilius pirštas, atkreiptas į pirmi
ninką, ir kurį jis laikas nuo laiko judino, 
kad priduoti daugiau jėgos pasakojimui, 
tik vienas priduodavo gyvumą įtemptam 
sustingimui viso jojo kūno.

Nekaitaliodamas balso, tuo pačiu mono
tonišku lėtumu, kaip ir pradžioje savo pa
sakojimo, jis tęsė:

“Kuomet aš jam tatai pasakiau, jis man 
pareiškė, jog pastatys mane prie kopėčių 
ir pažiūrės, kaip greitai aš perkelsiu savo 
pažiūras. Je, tamsta, jis pasakė man, jog 
pastatys mane prie kopėčių.”

Čia kalinys padarė ilgą pertrauką.
“Mane,” galop ištarė jisai, “žfnogų su 

kaulais, kurius dengia kūnas, ir su žmogaus 
širdimi tame kūne!... Pirmesnysis direk
torius nebandė ant kopėčių mano charakte
rių perlaužti. O betgi jam pasisekė jį per
laužti. Jis jį galutinai nulaužė, bet atsiekė 
tai geru žodžiu, o ne karceru ir ne kopėčio
mis. Aš nepatikėjau direktoriui, kuomet 
jis man pasakė, jog pastatys mane prie ko
pėčių, ir aš negalėjau sau įsivaizdinti, kad 
žmogiška esybė galėtų lengva širdimi siųs
ti mane prie kopėčių. Jeigu aš būčiau jam 
patikėję^, aš būčiau jį ten pat pasmaugęs 
ir būčiau leidęs save į kretilą paversti kul
komis.

“Jis įsakė man išeiti. Aš pasekiau pas
kui jį sargų lydimas. Jis atvedė mane prie 
kopėčių. Aš dar niekuomet jų nebuvau ma-

Kalinys sustojo toje savo pasakojimo vie
toje, idant susirinkt savo pajėgas; bet jis 
nepakeitė savo padėties; smilius pirštas vis 
tęsė savo lengvą judėjimą; akys žibėjo ne
judamu žvilgėjimu; niekas neardo monoto- 
ningai lėto pasakojimo.

Mane ne kartą sujudindavo mūsų didie
ji artistai, kai tragiškose vietose jie duoda
vo valią savo talentui, bet kokiais mizer- 
nais ir dirbtinais tie vaidinimai man išro
dė prieš tai, ką aš mačiau dabar.

Stenografo paišelis užmirė ant popieros.
(Tąsa bus)

Ilgai, darbininkai, da vargsim, kentėsim?
Ilgai da mes jungą taįmpysim sunkiai?

Ei, stokim į kovą'už .ateitį šviesią,—
Už darbo idėją kovokim narsiai!
Į kovą už buitį, brangieji draugai! 

Gyventi ar mirti—kovokim vis viena.
Į kovą prieš gaujas, kaip narsūs kariai,— 

Kovokim su priešais, kurie mus kankina!...
Vargo Juzis.

(Į albomą mokslo draugei.)
Ką atminimui aš galiu palikti?
Kuo Jūsų sielai aš galiu įtikti?

Gal žodeliu skambios dainos—
Ar balsu virpančios stygos?...

Tik parašau Jums šią dainelę:
Te šviečia ji atminčiai, kaip saulelė,—

Jums vienai, drauge, vienai
Lig bendrai laimės dienai. ..

Vargo Juzis.

Protesto Mitingas
Rugpjūčio 17 d., Labor 

ceum svetainėj, 7 vai. vakare, 
įvyks didelis mitingas užpro- 
testavimui prieš Gastonijos
valdžią, kuri dabar rengiasi 
pasmerkti mirtin keliolika

i darbininkų, dalyvavusių audė
jų streike. Visi vietos ir apie- 

i linkės lietuviai darbininkai 
j privalo dalyvauti šiame mitin
ge. Mes turime atsiminti, kad 
tik dideli darbininkų protestai 
gali tuos streiko vadus išgel
bėti nuo mirties. Kapitalistai 
pa^ryžę ’tuos darbininkų va
dus nugalabinti, bet darbiniu-

kai neprivalo tylėti, jie turi 
protestuoti prieš tokį kėsini
mąsi, turi gelbėti tuos, kurio 
darbavosi del visu darbininkų 
labo ir dabar laukia elektros 
kėdės tik už tai, kad darba
vosi del darbininkų labo, kad 
gynė streikierių reikalus.

Darbininkų parėiga juos 
gelbėti. Todėl 'visi į mitingą.

Rengėjai.

ku
M f. v,j

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

įdomiv dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.
f Knyga turi 236 nusl. smulkaus rašto, su pavėikslčllals >*)

J ■ ir gražiai apdaryta. Kalno. $2.00.
' Pinigus' siųskite money orderiu ■ arba' popieriniais šiuo - adresu:
S'3;’BĄRkUS,'

'ir'L v

f

O I A 1 * A * A* |d. rugpjūčio, finų vasariniame i vieną'bloką po dešinei.i askutmis i ranesimas Delei Daniu Dienos h ^be, wooden, n. y , SeP- mobiliais važiuojant, <ik a1 
• 'tynios mylios nuo Buffalo. Bu- važiuoti 18th Route ir važiu->•

vo garsinta, kad piknikas į- ti iki tai pačiai vietai, kaip ir 
vyks Schaffer’s Grove, Dela-1 gatvekariais.

Visi vietos ir apielinkių k- 
Todel visi tuviai kviečiami atsilankyti, 

i praneši-' nes bus gerų kalbėtojų ir bus 
j įvairi programa.

imti gat- Rengėjai.
car, prie ' 

viešojo knygyno, Broadway ir j 
Main St.,’išlipti ant 6th Avė., 
Woodlawn, N. Y., paskui eiti

Visi žmonės laukia, visi 
kalbasi, apie dainų dieną, kuri 
šiemet bus puikiausia iš visų 
parengimų. Tai tiesa, ji bus 
puiki ir -daug įvairumo, nes 
bus iš visur žmonių. Narsu
sis Aido Choras iš Worcester, 
Mass., atvyks, bus ir penki 
konektikiečių chorai. Be to, 
bus jaunuolių i orkestrą. Tai 
armija, kuri išpildys progra
mą.

Chorų reporteris matėsi 
visų chorų mokytojais.

kad 
chorai 

choram 
. Mat,

7

van Ave., bet del tūlų priežas- j 
čių tapo perkeltas. rr' J-’ — 
gerai įsitėmykite šį 
mą.

Važiuojant, reikia 
vekarį Hamburg St.

waterbtirieciai, tai visaip 
Jiem 

Un- 
Jie 

Tas 
ko-

kurios yra jį apnešusios po vi
są Connecticut valstiją. Tat 
dar štai ką jis sužinojo: hart- 
fordiečių Laisvės Choras yra 
suorganizavęs daug žmonių 
važiuoti busais. Vilijos Jaunų 
Merginų Choras, newbritainie- 
tės, tą patį yra padarę. Dai
na Choras, newhavenieciai, 
taipgi neatsilieka. Vilijos Cho
ras,
važiuos į dainų dieną, 
bepiga. Mat, netoli nuo 
ion City, Linden Parko, 
ir pėsti gali atžingsniuoti. 
pats- ir su kitomis lietuvių 
lonijomis. Iš visur jau prisi
rengę įvairiais būdais atvykti.

Reporteris, viską svietui 
pranešęs, dar tiek nori pasa
kyti, kad visi, nuo seniausio 
iki jauniausio, turi rastis dai
nų dienoj. Tuomi paremsite 
mūsų darbininkiškus chorus, 
jiems/duosite daugiau energi
jos darbuotis ir dainuoti ant 
toliaus. Kaip matote, mes jau 
turime keletą chorų, 
mes tikime, kad jų galėtų bū
ti ir daugiau. Geriau sakant, 
galėtų būti po chorą kiekvie
name mieste, kur tik randasi 
dalelė susipratusių darbinin-

reporteriui pranešė, 
kartą 'konektikiečių 
bandysią svetimiem j 
nepasiduoti dainavime, 
pereitais metais per neatsar
gumą tasai Lyros Choras ir 
Ufa, newyorkieciai, mūs cho
rus apniaukė savo gabiai iš
lavintais balseliais, bet šį kar
ta to nebūsią, worcesterie- 
čiams nepasiduosią. Reporte
ris to gero visiem savo choram 
linki, tačiaus yra įsitikinęs, 
kad Aido Choras irgi taip yra 
susimokinęs dainuoti, kad jei
gu būtų skiriama dovana, tai 
ji tektų vien Aidui, todėl ta
sai glaunasis Aidas nesibijo 
nei tos ‘didelės kelionės. Drą
siai atkeliaus į mūs dainų die- kų. 
na pasirodyti.

Chorų reporteris, kaip ir vi
si kiti reporteriai, negali iš
kęsti nepasakęs svietui teisy
bės. Jam teko sužinot dar 
štai kas: visi chorai yra prisi
rengę su naujausiomis daino
mis pasirodyt. Visi jaunuoliai, 
esą išsimankštinę del įvairių 
žaismių atlikimo, net ir mer
ginos manančios parodyt savo 
narsumą, tačiaus, kokie tie i ... .. ,
merginų narsumai bus, repor-įlllfc P1 kuns įvyks 18 
toriui neteko užuosti, nes la-!----- ;-------------------------------------
bai didelėj slaptybėj laikoma. 
Tat. dainų dienos programa 
bus turininga iš dailės atžvil
gio. Joje bus darbininkiškų 
dainų; joje bus komiškų dai
nų ir joje bus, muzikos ir kitų 
dąl^kelių. f .
vęšfigūli pasakyt tiek, kad to

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

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

visko inebūtų, jeigu nebūtų ge- 
j ro ūpo tarpe choriečių bei 
lenktyniavimosi.

Reporteris jau žino, 
rėiigimo komisija irgi 
turi prirengus del keleto 
tančių žmonių. Paimta 
orkestrą del šokių. Nuskirtos 
geros gaspadinės, kurios paga
mins skanius užkandžius ir pa
rinkti sugabūs padėjėjai, ku
rie priims svečius ir visiems 
pagelbės, jei kuriem 'ko trūk
tų. Todėl niekas nelieka da
ryti, kaip tik laukti 18 d. rug
pjūčio.

Reporteris nors ir nedrąsus 
ir nenori perdaug savo žinoji
mu girtis, bet jis' sužino daug 
todėl, kad turi greitas kojas,

90 Millbury Street
Worcester, Mass. / 

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

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET

Worcester, Mass.

------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------—---------------------------—I

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $3fo,v 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000'

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 UŽĖMĖ SAVO1 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

DIDELIS METINIS

PiknikaS
' A’ / ’ ‘

RENGIA HUDSONO AIDO CHORAS

Nepaprastas Piknikas
Rugpjūčio 18 d., Fairmount 

Park, 40th St. ir Girard Ave., 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas rengia nepaprastą
pikniką. Kadangi dabartiniu
laiku T. D. A. veda Gastoni
jos streikierių bylą, tai visų 
darbininkų pareiga remti ir 
šios organizacijos parengimus. 
Paremiant parengimus, mes 
sykiu prisidedame ir prie gel
bėjimo, tų darbininkų, kurie 
dabar randasi kalėjime ir ku
riuos < Gąstonij'os.h' kapitalistai 
būtinai nori pasodinti elektros , 
kėdėn.
I, '*• 1 ■“ - - V , • ■’ • A ■,

t'CTddel' visi-ir.; visos"dąlyvau-V
. i*‘ iv ♦V ... ♦ V ■" < '■ ii. ■ i -f ' X

y. j^it^J, piknike ■ j n. •

50
100

Praeitą nedeldienį lietus sugadino pikniką. Todėl 
.perkeliamas ant sekančios nedėlios.

!Bus Puiki Programa
• '<

Šie chorai prisižadėję dalyvaut piknike su daino
mis: Worcesterio, Lawrenco, So. Bostono, Norwoodo 
ir kiti. .

Nėra abejonės, l^ad privažiuos daug žmonių iš vi
sos apielinkės.

i
kviečia rengėjai

S
• t Z - 1 • <

./S* A . J " te

200
300
400

Litų už
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
uz

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

' 1000 Litų

500
• 600

700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

N/uz
vuz

už
uz

vuz

51.75
62.00.
72.25
82.50
92.75

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiusi 
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa 
siųsti per

46 TEN E.YC.K STREET, BROOKLYN, N&
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•¥• Č i a paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 

> Patikrintojai ir Audi
toriai.

MINERSVILLE ir APIELINKE
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Company, Incorporated

PITTSTON, PA.
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DONORA IR AP1ELINKĖS 
LIETUVIAI!

© 1929, 
The American

0 kuomet atsirado 
kurie tokiai Lewiso 
pasipriešino, tai jis 
unijos visą 14-tą dis-

bosų, apsišluostė savo 
ir ramiai tyli.
politiškų biznierių ne
teisingos ašaros, kad
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LAISVE Puslapis Penkias

Mat, Į 
s ai-

Pine Knot kaleryje, kaip ir 
kitur, darbai labai prastai ei
na, mažai dirba, arba, geriau 
pasakius, veik visai nedirba.

Gegužės mėnesį pirmą sa
vaitę dirbo kelias dienas ir 
paskui uždarė. Birželio mė-! 
nesį dirbo tik vieną dieną ir 
to uždarbio darbininkai dar 
negavo, nes Reading Coal and 
Iron Co. visą uždarbį pasiliko 
už randa ir dar darbininkai 
likosi skolingi, nes viena die
na negali tiek uždirbti, kiek 
kompanijoms reikia randų mo
kėti už stubas.

Liepos mėnesį į pabaigą 
pradėjo dirbti, bet 20 d. su
stojo ir buvo uždaryta iki 26 
d. Bet 26 d. pradėjo dirbti 
ir daugelis “gudruolių” jau 
tvirtino, kad dabar dirbs. Bet 
padirbus penkias dienas—iki 
31 liepos—vėl sustojo ir nie
kas nežino, kada pradės dirb
ti. Dabar tie patys, kurie 
džiaugėsi, kad jau kasyklos 
dirbs, vaikščioja gatvėmis no
sis nuleidę ir nežino, kada 
pradės dirbti.

Bosai daug bjauresni, negu 
buvo 1922 metais. Jeigu ga
lėtų, tai viena diena iš darbi
ninko sveikatą išsemtų ir pas
kui išmestų, kaipo lemoną iš
spaustą. Darbo sąlygos neap
sakomai blogos. Darbo diena 
pailginta. Gal kai kurie sa- Į 
kys, kad tik astuonias valau-! 
das dirbame. Taip nėra. Dar
bininkas priverstas po žeme iš
būti iki 3 valandai po pietų, 
nepaisant, ar jis būtų sušla
pęs, kaip žuvis gaudęs, ar nuo 
dinamito dūmų jo galva ap
svaigus ir jaučiasi liguistas. 
Tu negali niekam pasiskųsti, 
niekas į tai nekreipia domės.

Pirmiaus, iki 1925 metų, dar 
vis žmogus galėdavai šiokią 
tokią rodą gauti. Jeigu pasi
taikydavo dirbti vandenyje ir 
nuo dienų, tai išdirbus iki vie
nai, paleisdavo ir už visą die
na užmokėdavo. Bet dabar 
ir po kontraktu dirbdamas tu
ri išbūti po žeme pilną laiką 
—8 valandas. Tokiu būdu 
blogiausiose vietose pasiilgirta 
darbo diena.

Ką mes, darbininkai, turi
me daryti? Daugiau nieko, 
kaip tik visi turime stoti į nau
ją uniją—National Miners Un
ion, kurios vadai yra po kon
trole eilinių darbininkų ir po 
tų pačių darbininkų discipli
na. Juk senoji mainierių uni
ja atgyveno savo amžių, 1922 
metais suskaldydama darbi
ninkų vienybę ir padarydama 
skirtingas sutartis tarpe kie
tųjų ir minkštųjų angliakasių. 
Juk per dvidešimtį metų dar
bininkai kovojo, kad būtų vie
na unija, o unijos vadai tą pa
naikino, 
žmonių, 
sutarčiai 
išmetė iš 
triktą.

Tą patį padarė ir su Fayet
te apskričio mainieriais, ku
riuos pardavė darbdaviams. 
Darbininkai streikavo 18 mė
nesių ir iš unijos negavo jo
kios pagelbos. Streikuojan
čius šelpė tik komunistai, jie 
rinko aukas ir dėjo visas pa
stangas, kad nors kiek pagel
bėjus streikuojantiems darbi
ninkams. Tuo tarpu Lewisas 
lupo nuo; mainierių po du ir 
tris dolerius kiekvieną mene-] 
sį neva streiko vedimui, bet I 
streikieriai tų pinigų nematė' 
juos sunaudojo Lewiso maši-

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

ir Pavienių už Labai 
Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
Čia labai paranku lietu

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

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

na saviems reikalams. ‘ 
Lewisui dar neužtenka tos al
gos, kurią jis gauna, reikia 
daugiau. Jis pats sau pasi
skyrė net 12,000 dolerių į me
tus ir iš unijos iždo pasiima 
visas kitas išlaidas.

Per birželio mėnesį mes 
dirbome tik vieną dieną, bet 
unijos lyderiai į tai nekreipė 
jokios atydos, jie rinko iš mūs 
duokles, kad pasidarius 
algas. Ar tai čia yra pas j 
nors kiek žmoniškumo? 
tai jie rūpinasi nors kiek 
bininkų reikalais? Kiekvienas 
pasakys, kad jie rūpinasi tik 
savo reikalais, o ne darbinin
kų. Kiekvienas pasakys, kad 
jie lupa darbininkus kaip į- 
manydami, kaip galėdami.

Kad išsigelbėjus iš to jun
go, kad atsikračius nuo tų lu
pikų, mainieriams kito išėjimo 
nėra, kaip tik visiems stoti į 
Nacionalę Mainierių .Uniją, 
kuri yra pačių darbininkų uni
ja ir kurios vadovai pačių 
darbininkų kontroliuojami. T- 
stojimas tik vienas doleris, 
mokestis 50 centų į mėnesį. 
Asesmentų viršininkai nieka
dos negali uždėti be narių ži
nios, be jų leidimo. Viršinin
kų algos bus tik tokios, kokias 
ir darbininkai uždirba. Aš 
dirbu kasyklose 24 metai ir 
gerai matau tas visas skriau
das. Todėl visus kviečiu 
naujai organizuojamą uniją.

Simano Sūnus.

Mainieriai ir Bedarbės
Rodosi, visur kietųjų anglių 

kasyklose viešpatauja nema
žos bedarbės, bet man rodosi, 
ar nebus tik didžiausia bedar
bė Pennsylvanijos kompanijos 
kasyklose. Viršminėtos kom
panijos nekurios kasyklos sto
vi visai uždarytos. Kitos ka
syklos leidžiamos po biskelį 
dirbti, bet visai mažai—dirba 
po 4 ir 5 dienas į dvi savai
tes, o tas labai skaudžiai atsi
liepia angliakasių gyvenimui.

Pittstono biznieriai, maty
dami, kad ši kasyklų bedar
bė atsiliepia ir jų biznio sri
tyje, pradėjo verkšlendami 
prašyt Pennsylvanijos kasyklų 
kompanijos didesnių bosų, kad 
jie padalintų darbą ir leistų 
visas kasyklas dirbti. Bet 
tie kasyklų bosai štai ką jiems 
atsakė: Mes neturime kur
parduoti anglį, tai negalime 
visas kasyklas paleisti dirbti; 
mes leidžiame tik tas kasyk
las dirbti, kur gauname pi
giau iškasti anglį. Vadinasi, 
Ewen kalerio kasyklos, kurios 
priklauso Pennsylvanijos kom
panijai, daugiausia dirba, nes 
jų darbininkai pigiausia iška
sa anglį; o kitos visos virš
minėtos kompanijos kasyklos 
stovi uždarytos ir darbininkai 
priversti badauti todėl, kad jie 
gauna biskelį daugiau apmo
kėt už savo darbą. Dabar 
biznieriai, gavę šitokį atsaky
mą nuo Pennsylvanijos ka
syklų 
ašaras

Šitų 
buvo 
bent kiek pagelbėt šioj bedar
bėj kasyklų darbininkams. Jų 
buvo tikrasis tikslas, kad ka
syklų darbininkams parodžius 
savo gerą širdį, kad, va, ..ir 
mes einame su jumis, darbuo- 

‘ jamės už jus, o jūs eikite su 
, mumis. Mat, šį rudenį Pitts- 
l.tono miesto valdybos bus rin- 
I Girnai, tai jie ir ašaroja prieš 
Pennsylvanijos kasyklų bosus, 
kad susigaudžius kasyklų dar
bininkus į savo politišką tink
lą. Man rodos, kad kasyklų 
darbininkai neturėtų užmiršt, 
•kas praėjo. Čia turėtų atsi
minti, kad viršminėti gerašir
džiai buvo didžiausi darbinin
kų priešai. Pittstono miesto 
majoras, ponas Gillespie, lap
kričio mėnesį 192,8 metais ar
dė mainierių streiką, vadova- 
jamą Megeres, ir nežiūrint, 
kas jį būt vadovavęs, visvien 
jis būt ardęs siųsdamas savo 
policiją prie kasyklų, uždari- 
nėdamas mainieriams mitin
gus ir taip toliau. Antras po
no Gillespies atsižymėjimas, 
kuris, su policijos pagęlba, iš
ardė rimtas di'g. Mizaros pra
kalbas. po num. 51 Butler Al
ley, Pittstone. Be abejonės, 
jam tą darbą atlikt pagelbėjo 
ir biznierių organizacija. Tai 
štai koki jie darbininkų'’ge ra

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Vienas Žavintis Kvepėjimas

Lucky Strike suteikia rūkytojui begalinį skarbą malonumo ir ap
saugos) Luckies kvapsnyje yra kuo daugiausia pasitenkinimo. Isim- 
tinasai kaitinimas, vadinamas “toasting” (apkepinimas), surenka į 
vieną žavintį kvepėjimą puikiuosius skonius kiekvienos iš daugelio 
rūšių geriausių tabakų—tabako Derliaus Smetonos. Apsauga yra kita 
ypatybė to apkepinimo proceso. Per kaitinimą, puikusis tabakas yra 
paliuosuojamas nuo nešvarumų, kurie galėtų iššaukti gerklės suer
zinimą bei kosulį. Milionai rūkytoji} užgiria Luckies kokybę—20.679* 
daktarai sako, kad Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai.

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo 

Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike 
Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną suka
tos vakarą skleis savo 
muziką, nuo 
vandenyno iki 
per N. B. C. radio 

tinklą.

vieno 
kilo,

laibą figūrą, 
nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

lucky

širdžiai.
Dabar pažiūrėsime, ką pa

tys kasyklų darbininkai vei
kia. čia reikėtų darbinin
kams gerai pagalvot, kad uni
jos mes jau neturime kasyk
lose; sąlygos kasdien vis eina 
blogyn ir blogyn. Mokestis už. 
darbą vietomis jau liko suma
žinta ir dar daugiau mažins, 
jeigu mes tik ramiai sėdėsi
me ir nieko neveiksime. Svar
biausia, tai mes turime žiūrėt, 
kad kasyklose mūs sąlygos būt 
geresnės, kad mes už kiekvie
ną padarytą darbą kasyklose 
gautume tinkamą atlyginimą. 
Ir jeigu mes tikrai permaty- 
sime šitą dalyką, tai žinosime, 
kad turime būt organizuoti į 
Nacionalę Mainierių Uniją. 
Bet štai kas mus trukdo nuo 
šio darbo, tai mūsų pačių toki 
beverčiai įsitikinimai. Ot, aš 
katalikas arba tautininkas, o 
jis bolševikas,' o čia ir nesuti
kimas pas darbininkus. Mes 
turime atminti, kad katąlikiš-

į venimaš darbininko tik tada 
I pasigerina, kada visi darbinin
kai, be ■ skirtumo įsitikinimo, 
sujungia savo spėkas į krūvą 
ir kovoja už >savo reikalus. 
Tada būna ir pasekmės geres
nės. Tai mainieriai darbinin
kai, mes turime pirmiausia iš
vyti iš savo galvų ant visados 
katalikiškumą ii- tautiškumą, 
jungkime savo spėkas į krūvą, 
organizuokimės į Nacionalę 
Mainierių Uniją ir kovokime 
už geresnes sąlygas, už trum
pesnes darbo valandas kietų
jų anglių kasyklose.

Beturtis.

sų kitų kuopų ir delegatų au
komis pasiunčiau Bad uolių 
šelpimo Komitetui, nepažymė
damas atskirai, tik kartu viso 
$72 (žr. “Laisvės” num. 172, 
už 22 d. liepos, 1929 m., Cen
tro Sekretoriaus raportas už 
antrą bertainį).

Taigi, dar kartą pabrėžiu, 
kad drg. J. Miller yra geras 
ir darbštus draugas ir jis vi
suomet remia mūsų darbinin
kiškus reikalus.

J. Gataveckas,

AIŠKUMO DELEI
Drg. J. Miller, Ą. P. L. 
kuopas ^organizatorius

McAdoo, Pa.’,';yra prirašęs 5 j • 
naujus nacius pradžioje šių

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAb
Keystone — __________ Main 9669
Bell__________________Oregon 5136

Tel.i Greenpoint 9682

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu.:

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 258

Brooklyn, N. Y.

Grove St.

jMlMIIMIIHIIIdllEniHM.maun iiiiami iiiBiiiaitieiiisHiDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrbnn’c CoM PnwJpre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdU a UU1U I UVYUUb bij0 Už 76c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IIpĮin I a Y Talio ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI Uu UflA AdUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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

Kampai Clermont Avena* 
TELEPHONE: JUNIPER 9701

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

Siųidaiai pinigui iu invo adresu, užrašykite:

A8, žemiau pasirafięi, siunčiu Janai VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLI) POWDERS ir URBOLA, su viials nurodymai!, 
kaip vartoti. 
Vardai

Ne. —.

Mieitai

_St. or Ava.

-------Stat®---------

IIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGHo FinidlIFIltGtllGHlGIIIGIltQIIIGHIGHIGIIIGIIIGItlGIIIEIliQHIo

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0174 M0KYKLA SU REPUTACIJA 

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

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

New York City

£

£

I 
zs 
£

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

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

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

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

Viena, Austrija.— Sekma
dienį keliupse Austrijos mie
steliuose palei vakarinį gelž- 
kelį netoli Vienos įvyko su
sikirtimas tarp- fašistų ir 
socialistų darbininkų. Kelio- 

iš lika asmenų sužeista.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYITOMA CHRftNIšKOS 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 Li^bs, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS

.JUMS.
‘ X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

- -PATARIMĄ! įR IŠTYRIMAI UžDYKĄ
J)r.' ZINS-—Specialistas Jau 25 Metąi.

134.1 .•»«- trying Pl.;; New York
ėlinj.9 XJ. M



$

Puslapis šeštas LAISVE ’

i

Ketvirtad, Rugp. 15, 1929

Overkočių Darbininkai 
Laikinai Sustojo Dirbę

Daily Workerio Karnivalas
“Daily Workerio” Spau

dos Karnivalas bus Pleas
ant Bay Parke, šį sekmadie
nį, rugpjūčio 18 d., ir tęsis 
nuo pietų iki aušrai. Bus 
įvairių pasilinksminimų, 
sporto dalykų, šokių, užkan
džių ir gėrimų. įžanga 35' 
centai.

Geriausia nuvažiuoti į tą 
karnivalą, tai požeminiu 
gelžkęliu^ dayažiuot iki East 
177tlx St. stočiai, o nuo čia 
jau 5th Avė. busais dabaigt 
iki Pleasant -Bay Parko.

Konferencija Pasitikimui 
Sovietų Lakūny

IrvingAntradienio vakare,
Plaza Svetainėj, įvyko entuzi
astiška konferencija,

l apkalbėta ir sudaryta planai j
kurioj i

pasitikimui Sovietų lakūnų, 
kurie atvyksta New Yorkan iš 
Maskvos.

Drg. Landy išdavė platoką 
raportą nuo. Sovietų Sąjungos

Trečiadienį sustojo dirbę 
Amalgam eitų Kriaučių Unijos 
nariai visose tose šapose 
Brooklyne, New Yorke ir New- 

’ arke, kur gaminama overko- 
Į čiai. Unijos viršininkai ims 
kelias dienas sužiūrėti, ar, kur 
ir .’kiek numušta to skyriaus 
darbininkams “praisai“ (dar
bo mokestis) už tą darbą. Tuo
met, jei bus susitaikyta, tad 
darbininkai grįš darban.

Apie tai rytoj bus plačiau 
parašyta. Kr.

Šioj Apygardoj Statys 
Orlaivius Vežt po 50 Keleivių

Farman Broliai ketina šioj 
apielinkėj statyti didžiulius 
lėktuvus. Keturių motorų lėk
tuvai galėsią vežt po 50 žmo
nių iš Amerikos į Europą ir 
atgal; mažesni dvimotoriniai 
gi vešią po 25 asmenis.

READING, PA.
Pranešu visiems apielinkės drau

gams ir Lyros Chorui, Philadelphia, 
Pa., kad Readinge piknikas neįvyks 
18 rugpjūčio. įvyko klaida! Tą 
dieną kiti turės pikniką, todėl mes 
turime savo atidėti. K. Romikaitis.

193-94

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku |

Prašalint Pedlerius
Jamaicos Prekybos Rūmas 

kreipiasi į miesto vyriausybę, 
kad uždraustų pedleriams 
vaikščioti nuo vienų durų prie 
kitų su savo tavorais.

LAWRENCE, MASS.
A. L. D. L. D. 37 kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus pėtnyčioj, 16 
rugpjūčjio, L. U. Kliubo kambary, 
41 Berkeley St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Draugės ir draugai, būtinai 
būtikite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi rei
kės išrinkti delegatai i rajono kon
ferenciją. Kurie dar neatsičmėte 
naujos knygos, malonėkit atsiimti. 
Ir mokesčius pasistengkite užsimo
kėti. Atsiveskit nauju nariu. Sekr. 
M. S. ’ 193-94

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

$5,000,000 Iškaulijo su 
‘ Patarimais Apie Wall 

Stryto Šerų Pirkimą
150New Yorke esama apie 

slaptų urvų, kur įvairūs politi
kieriai davinėja žmonėms ne
va tikrus patarimus, kada ir 
kokius Wall Strytyj šėrus 

• pirkti, norint ūmai pralobti. 
Lengvatikiai už tuos patari
mus moka šuleriams didelius 
pinigus. Vietinis Jungtinių 
Valstijų prokuroras Tuttle ap- 
skaitoMkad bėgyje vienos pas
kutinės savaitės tie gaivalai 
šitaip išviliojo $5,000,000 
asmenų, norinčių pralobti.

p.

iš

Visiems Komunistams
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, į- 

vyks visų brooklyniečių komu
nistų konferencija, po num. 56 
Manhattan Avė., kur bus 
svarstoma komunistinės rinki
mu kampanijos reikalai ir pa- 
p'ekta tam tinkami planai.
i bl \ 1 L;-Į d—*■

Vėl Žulikišky Šery 
Pardavinėjimas

Įkaitintas tapo New 
namų ' statytojas Biago

Yorke 
Viale, 

kuris pardavė už $1,000 be
verčių šėrų kostumeriškam 
kriaučiui J. A. Abbotui. Še
rai buvo išspausdinti vardu 
uždarytos Franklin Plan Kor
poracijos nebuvėlio, išmislyto 
banko.

Z Mėnesiais Nubaustas 
Automobilistas, kad 
Paliko Sužeistą Vaiką

Draugų. (Friends of Soviet Kalbės Drg. Wm. Z. Foster 
Union) pasitikimo komiteto ir 
sužymėjo propozicijas nuo to 
komiteto. Proponuojama pa
imti Yankee Stadium del pri
ėmimo lakūnų ir apvaikščioji-[ gatų " "f’Clevelanda, į Darbo 
mo jų pribuvimo New Yor-iUnijų Vienybės Suvažiavimą, 
kan. Manoma įteikti laku- kalbės ir drg. Wm. Z. Foste- 
nams dovanas nuo Amerikos ši konfereneiia ivvksdarbininkų Sovietų Sąjungos| ™gpjJ’io n-i's d., Irving Pla- 
darbininkams. Dovanos bus- 
traktoriai ir trekai. Del jų 
nupirkimo bus varomas vajus 
surinkimui pinigų. Perdavi
mui dovanų bus siunčiama de
legacija, kuri galės būti taip 
didelė, kaip organizacijos, da
lyvaujančios šiame darbe, no
rės. Kiekviena organizacija 
gali siųsti savo atstovą bei at
stovus, apmokant jo kelionės 
lėšas iki Sovietų Sąjungos ru- 
bežiaus. Visos kitos išlaidos 
bus padengtos.

’ Išklausyta raportai nuo ru
sų ir ukrainiečių atstovų, nes 
šios kalbinės organizacijos jau 
turėjo savo konferencijas pa
sitikimui lakūnų.

Trumpai pakalbėjo
Trachtenberg, kuris tik ką su
grįžo iš Rusijos. Jis nurodi
nėjo skirtumą tarp Rusijos 
šiandien ir šešių metų atgal, 
kuomet jis ten lankėsi. Pada
ryta stebėtinas progresas.

Mandatų komisija pranešė, 
jog delegatų suregistruota 
214 nuo 198 organizacijų. Bet 
tai ne visi, nes vis dar ateidi- 
nėjo delegatai ir nebuvo gali
ma visų suregistruoti į laiką, 
kad raportavus šiai konerenci- 
jai.

Abelnai, konferencija darė 
gerą įspūdį. Visi darbininkai 
ir darbininkės pilni energijos 
ir entuziazmo, rodos,. pasiren
gę by ką daryti, kad padarius 
kpodidžiausią parodą pasitiki
mui lakūnų. Aukų sunešta la
bai daug, bet neteko sužinoti, 
kiek išviso sunešta. Prie to, 
daugelis delegatų davė pasi
žadėjimus varde savo organi
zacijų. Atrodo, kad bus gali
ma įvykinti visi planai, pri- 
skaitant ir traktorių dovanas.

Norma.

Priruošiamojoj, antroj New 
York o ir New Jersey kohfe- 

I rencijoj, delei siuntimo dele- 
l. į Darbo

kan.

drg.

TEATRASDAINOS-MUZIKA
“HUNGARIAN RHAPSODY”

za Svetainėj, 15th St. ir Irv
ing PL, New Yorke, čia su
važiuos šimtai delegatų nuo 
šios apielinkės darbininkiškų 
organizacijų ir bus išrinkta at
stovai į clevelandiškį suvažia
vimą.

Vėlesniu laiku Paramount 
Teatre, New Yorke, rodė hun- 
garišką romansą—“Hungari
an Rhapsody.” Iš muzikalio 
atžvilgio šis veikalas yra labai 
puikus, nes jame randasi la
bai daug liaudies dainų. Bet Bus 
iš tikrenybės atžvilgio jame tus

PIKNIKAS, DAINOS IR ŠOKIAI
Rengia S. L. A. V Apskritys New 

Jersey valstijos.. įvyks nedčlioj, 18 
rugpjūčio, Progress Hall, Mitchell 
Ave.,. Linden, N. J. Pradžia 12 vai. 
dieną. Muzika bus puiki. Dalvvaus 
oktetas Ufa iš Maspeth, N. Y. Drau
gai ir drauges, šiame piknike ga
lėsime linksmai pasilinksminti, nes 
bus puiki programa. Taipgi galėsi
me tyru oru pakvėpuoti ir puikiai 
pasišokti, nes puiki svetainė 
kiams, parkas puikus. Įžanga 
ypatai. Kelrodis: Iš New Yorko 
žiuojant Pennsylvania gelžkefiu, 
kia išlipti Lindene ant stoties ir, 
lipus žemyn, eiti į pietų pusę. 
Elizabetho busąi eina num. 34 ir 44.

galima gaut ant Broad St. Lie- 
ar giedra, piknikas įvyks, nes 
didele svetainė. Rengėjai. 193-4

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
so-
25c
va-

mi
ls

a “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

GRABORIUS
(Undertaker)

Cunard Garlaivių Linija 
Laimingai Pristatė 100 
Amerikiečių į Kauną

Linija

kai kas perstatoma visai at
bulai—netaip, kaip ištikrųjų 
yra.

Vienoje dalyje parodo apie 
penkiasdešimts ūkio darbinin
kų pjaunant kviečius didelia
me dvaro lauke. Tuo tarpu 
orkestrą griežia malonią hun- 
garų liaudies melodiją, o pa
veiksle matosi, visi kviečių 
pjovėjai pjaudami dainuoja.

Tai nesąmonė, iš tikrenybės 
atžvilgio! Taip darbininkus

yra
DETROIT, MICH.

Gerbiami vietos lietuviai, vaikinai 
ir merginos, pagelbėkit našlei už
laikyti stubą. Aš turiu ant randos 
kambarius, tat kam reikalinga, ma
lonėkit kreiptis po num. 1462 Ferdi
nand Ave., Detroit, Mich. 192-93

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ati
tinka aukščiausioms gero 
skonio reikalavimams.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOR RENT

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

Telephone Stagg 0783

* Brooklynietis Frank di 
gėlo buvo automobilium užva
žiavęs ant trijų metų kūdikio 
John Shaw^ kurį labai pavo
jingai sužeidė; bet visai ne
apsistodamas tolyn nupleškė
jo. ♦ Teisman patrauktas, di 
Angelo tapo pasiųstas septy
niems mėnesiams kalėjiman už 
tą- -nusikaltimą.Į

An- 25 Metai Kalėjimo už 
Antrą Nusikaltimą

25 metus kalėjimo

""*• ’ *_ BROOKLYN/ N. Y. •
- ETŲ RIAS DEŠIMTS PIRMAS

PIKNIKAS
< ! . I t S I r _ ! 1 I i r. f • ž-žf3*. į 

, ... -,^a

švento Jurgio Draugystė
; 1Į , ĮVYKS NEDALIOJ , , ,

Rugp ju čioAug. 18,1929
CLINTON PARK

Betts* ir Maspeth Ave’s.,
, ■ . ; , Maspeth, N. Y.J.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Gerbiami Brooklyn© ir Apielinkės 
etuviai ir Lietuvaites! Kviečiame 
sus atsilankyti į- mūsų puikų pikni

ką, nes bus paskutinis toks pikni
kas šią vasarą. Prie to galėsite at- 
aišokt griežiant puikiausiai muzikai. 
Prof. Rjch Orkestrą Grieš Lietuviš- 
[■ kua ir Amerikoniškus šokiuos

, '$anįgą So centų į f I

Kelrodis:4fifahi št* ir. Hsiurig 
karu pervažiavus geležinkelį, reikia 
išlipt ir eit po kairei.

gavo 
Wm. Reid, 21 metų amžiaus, 
2061 E. 15th St., Brooklyne, 
už tai, kad jis su revolveriu 
rankoj išplėšė $100 iš Thomas 
McHugh, šoferio Abraham ir 
Straus krautuvės troko.

Tokia ilga kalėjimo bausmė 
paskirta, kaip už antrą kri- 
minalį nusikaltimą.

Tas pats Wm. Reid 1928 
metais perdūrė Raymond St. 
kalėjime “Red“ Moraną, už
mušėją dviejų Brooklyno: po- 
licmanų.

Garlaivių Cunard 
praneša gavusi žinią iš ‘ Kau
no apie sėkmingą ten.atkelia- 
vimą 100 amerikiečių lietuvių, 
kurie iš Amerikos išvyko tos 
linijos laivu “Aquitania” ir 
dabaigė važiuot kitu laivu, 
“Baltriger,“ per Southampto- 
ną, ir kuriems vadovavo vir
šininkas tos linijos lietuviško 
skyriaus; Bukšnaitis. Jis duo
da savo kompanijai žinią, 
kaip svečiai iš Amerikos buvo 
vaišingai pasitikti Klaipėdos 
gubernatoriaus Merkio. Cun
ard Linija dar darysianti ke
lias panašias ekskursijas į Lie
tuvą šį sezoną ir joms visoms 
vadovausiąs Bukšnaitis.

Sacco-Vanzetti Nužudymo 
Sukaktuvių Demonstracija

Didžiausia Sacdo-Vanzetti 
demonstracija įvyks antrame- 
tinėse sukaktuvėse nuo nužu
dymo tųdviejų darbininkų kla
sės kankinių, rugpjūčio 22 d., 
ateinantį ketvirtadienį, Union 
Square aikštėje, New Yorke; 
prasidės 5^vai. vakare. De
monstracija bus svarbi ypač 
šiuo momentu, kuomet kapita
listai kėsinasi mirčia nubausti 
keliolika Gastonijos streikie- 
rių. Kiekvienas lietuvis 
bininkjas turėtų prisidėt 
demonstrantų minios.

Sumušė ir Areštavo 
Septynis Komunistus

dar- 
prie

PARSIDUODA restoranas, labai ge
roj vietoj, biznis įdirbtas. Gera 

proga pigiai pirkti iš priežasties 
____ 1’.___A G. Jasinskas, 13 Co
lumbia Heights, arti Fulton St., 

192-94

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
gali perstatyti tik tas, kuris nesveikatos
nėra tokio darbo dirbęs ar
ba nėra jokio darbo dirbęs. Brooklyn, N. Y.
Kas jau yra matęs, kad dalgį PASIRANDAVOJA puikūs kamba-
galėtum per tankius kviečius įai’. . gražioj vietoj, randa pigi.

----- - - - | Kreipkitės po No. 932 Liberty Avė.,
■Brooklyn, N. Y. (189-193)

galėtum per tankius kviečius 
traukti ir sykiu sutartinę dai-j 
nūoti? Devyniasdešimts penk-i 
tas nuošimtis Lietuvos sūnų I

I v 1labai gerai žino, kad dalgį 
traukiant per kviečius ne tik 
negali dainuoti, bet negali nei 
kalbėti, nes tas darbas sun
kus. O kiekvienas žino, kad, 
sunkų , darbą dirbdamas, gali 
tik stenėti, ne dainuoti.

Gal to veikalo rašytojas to
kią nesąmonę nesužipiai pa
rašė, begražindamas romansą, 
bet kad jis klaidina miestų 
darbininkus, tai aišku. Jis 
miestų darbininkams parodo, 
kad lauko ūkio darbininkai 
sunkius darbus atlieka dainuo
dami, švilpaudami. . .

Kitas nonsensas. Ant galo 
paveikslo parodo, kaip armi
jos oficierius numeta unifor
mą del mėrginos ir nueina že
mės arti. Kad taip gali atsi
tikti, tai tiesa. Bet ve kame 
tas nonsensas. Jis pasikinko 
keletą jaučių plūgan ir aria, 
vagą net iki kelių varydamas. 
Paskui jį eina jo mylimoji ir 
sėja grūdus. Kas gi yra ma
tęs tokį idiotą, kuris sėtų grū
dus tokion gilion vakon? Var
giai kas. O veikalo rašytojas 
nori svietą įtikinti, kad taip 
yra, arba gali būti.

A. Gilman.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
OZONE PARK

Parsiduoda vienos šeimynos, šešių 
kambarių namas ,su visais paranka
mais. Yra privatiškas driveway, ga
radžius. Dviejų minučių ėjimas iki 
I'Yilton St. eleveiterio. Labai priei
nama kaina. Atsišaukite: 10548— 
87th St., Ozone Park, N. Y. Tel., 
Mic. 1337. 193-95

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)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka-

Reika-
S., 114

Tel.
7

Juniper 7646 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

----- -------------------- 1
? Tel., Triangle 1450 •
[Lietuvis Fotografas,
i IR MALIORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės

Nufotografuoja ■ 
ir numaliavoja į 
visokius p a - į 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir J 
kra javus iri 
sudaro s ui 
amerikoniškais Į 

i 
gerai Ir pigiai 

šiuo adresu: !
Į JONAS STOKES Į
Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. Į

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
? DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

i 127 East 84th Street
?(Tarp Park ir I^exington Avės. 

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

«8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO

■

W5- <

$250,000 už Paveikslą
mili-Koks tai Long Islando 

onierius, kuris dar neskelbia 
savo vardo, nupirko už $250,- 
000 “Blue Boy” paveikslą iš 
Erich Galerijos Londone. Pa
veikslas buvo nupieštas gar
saus tapytojo Romney’o 1789 
metais; jis yra vidutinio 
džiOrf ; ‘

Policija apkūlė ir areštavo 
septynis komunistų kalbėtojus 
per rinkimų ‘ vajaus mitingą 
atvirame orę, ties 138th St. ir 
7th Avė., Harleme. Tame 
skaičiuje yra “Daily Worke- 
rio“ redaktorius'J. Louis Eng- 
dahl, negrų komunistų direk
torius Harold Williams, ko
munistinės Jaunimo Lygos na
riai A. Ponįdn ir kiti. Mitin
gas buvo Toks didelis, ‘kad de
mokratiškai policijai pasidarė 
nepakenčiamas; ir “tvarkada- 
riai“ areštavo kalbėtojus, būk 
per jų kaltę susitrąmdęs žmo
nių praėjimas ir pravažiavi
mas.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio Draugystė rengia gra

žų pikniką nedčlioj, 18 rugpjūčio, 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspeth. N. Y. Bran
džia 2 vai. po pietų. Tai bus pas
kutinis šiame sezone toks puikus 

Bus skanių užkandžių irpiknikas. < 
gėrimų, o šokiarfis grieš puiki Re- 
tikevičiaus 
mę vietos 
lietuvaites;/atsilankyti ir, pasilinks
minti. Įžanga 50c. Kviečia rengė
jai. 193-95

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4 th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
. BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki « ▼»!. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
■ulys sutarties.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

užeiga

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

dy-
Mirė Buvęs Policijos 
Komisionierius

orkestrą. Todėl kviečia- 
ir apielinkės lietuvius ir

NAUJA BUČERNE

Beveik Sulaužytas 
Kapinių Streikas

Sugrįžę darban 200 iš‘300 
Calvary zka'pjnių streikierių, be 
jokių laimėjimų. Dar tebe- 
streikuoja 100. Užvakar at
statytą ' Visi. 175 streiklaužiai, 
atėjus 200 darbininkų atgal į

darbą.

t
Mirė buvęs New Yorko 

licijos komisionierius J. 
Warren, 47 metų amžiaus. 
Sakoma, kad labai blogai atsi
liepęs į jo sveikatą nepasiseki- 
liepęs į jo sveikatą nepasise- 
rie nušovė niilionierių gemble- 
rį 'Rothsteiną, šmugelninką 
degtinės ir opiumo. Už tai ir 
už kitus nepavykimus Warren 

,‘gavd daug kritikos,’ kuri suar- 
I džius jam nervus.

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos susirin

kimas bus nedėlioi, 18 rugpjūčio, I. 
A. S. svetainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave., 10 vai. ryte. Visi nariai ma
lonėkit dalyvauti, nes bus renkama 
centro valdyba. Yra ir kitokių svar
bių reikalų. Atsiveskit ir naujų na
rių. Sekr. V. J. Geraltauskas.

193-94

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

po-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir it. Puikus 
šteičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios boliij alleys.
KAJNOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikaląvimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daujriau.
Grybelių / I^elijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiuklų
Kaštavolų Šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmečių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 8514
CENTAI




