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Gamina Planą Patenki- 
nimui Anglijos Rei

kalavimą

i

Nedėldienių

“DAILY WORKERIO” KARNIVALAS i 
SEKMADIENI; VISI DALYVAUKITE!

HAGA, HolandijaFran
cijos, Italijos, Japonijos ir 
Belgijos atstovai svarsto, 
kaip išpildyti Anglijos rei
kalavimus, kad Anglijai tek
tų dedesnė dalis grobio nuo No. 194
Vokietijos, negu jai skiria> - 
Youngo (Amerikos imperia
listų išdirbtas) planas.

Tų 4 valstybių delegac. va
dai turėjo pasikalbėjimus su 
savo ekspertais ir įsakė 
jiems pagaminti planą pa
tenkinimui Anglijos reikala
vimų. Plžynas bus patiektas 
Anglijos delegacijai šį penk
tadienį.

50,000 Streikierių ir 
Simpatikų Kovoja su

Policija
NEW ORLEANS, La. — 

Trečiadienį tęsėsi streikie
rių masinė pikietavimo de
monstracija. Suvirs 50,000 
gatvekariečių streikierių ir 
jų simpatikų demonstravo, 
nepaisant policijos atakos. 
Valdžios ginkluotos spėkos 
buvo sumobilizuotos prieš 
streikierius. Prieš streikie
rius buvo naudojama šautu
vai, gazo bombos ir lazdos. 
Penki streikieriai tapo per
šauti.

Miesto tarybos nariai su
sirinkę nutarė, kad griežtai 
būtų vykinama jų išleistas 
patvarkymas prašalinimui 
“džitnių” (pigios transpor- j 
tacijos automobilių),' kad 
gatvekarių kompanija galė
tų operuoti busus ir sulau
žyti streiką. Kuomet mies
to tarybos nariai, užtvirtinę 
išleistą patvarkymą, ėjo iš 
miesto salės, tai minia įpy
kusių streikierių puolė juos 
kumštimis pavaišinti. Įvyko 
susikirtimas.

Majoras Walmsley greitai 
paspruko iš restorano mies
te, kuomet streikieriai jį pa
matę pradėjo baubti ir rėk
ti.

Federaliai teismai pradė
jo darbuotis. Teisia strei
kierius už laužymą in- 
džionkšino, kuris draudžia 
bile kokiu būdu trukdyti 
gatvekarių kompanijos ko
munikaciją. Teisėjas Rufus 
W. Foster nuteisė ant šešių 
mėnesių į kalėjimą William 
Clay, 20 metų, ir Emile Mes- 
sanb. Keletą kitų nuteista 
įvairiam laikui į kalėjimą.

Miesto taryba patvarkė, 
kad visi asmenys, kurie da
lyvavo antradienio , demon
stracijose (atakavime mies
to tarybos) būtų areštuoja
mi ir teisiami.

Streikai Bulgarijoj
SOFIA, Bulgarija.—Sta- 

nimak ir Raikov miestuose 
tęsiasi tabako darbininkų 
streikas. Streikuoja apie 
3000 darbininkų.

Jampol mieste streikuoja 
malūnų darbininkai. Susea 
mieste streikuoja kepėjai. 
Stara Zagora mieste strei
kuoja odos darbininkai. 
Varna mieste streikuoja 
drabužių siuvėjai.

Streikų vadovybė randasi 
Raudonosios Darbo Unijos 
rankose. Išstatyti reikala
vimai yra: pakelti algas nuo 
30 iki 40 nuošimčių, su
trumpinti darbo valandas.

Policija terorizuoja strei- 
kierius. Masiniai areštuoja 
streikierius.

Pirmas Lietuvių

Sekantį nedėldienį, rug
pjūčio 18 d., Pleasant Bay 
Parke, bus “Daily Worke- 
rio” karnivalas. Kadangi 
“Daily Workeriui” šiuo tar- 

, pu labai reikalinga finansi
nė parama, tai visi New 
Yorko ir apielinkės darbi-

Kapitalistų korespondentai turėjo pasikalbėjimą su 
Chiang Kai-sheku, Chinijos valdonu, apie užgriebimą 
Rytinio Gelžkelio, kad paskleisti daugiau melų apie So
vietų Sąjungą.

Raudonoji Pagelta Atsišaukia į Darbinin
kus Gelbėti Gastonijos Streikierius

MASKVA.—Tarptautinės 
Raudonosios Pagelbos Pil
dantysis Komitetas išleido 
atsišaukimą į viso pasaulio 
darbininkus, ragindamas 
gelbėti Gastonijos streiko 
vadus.

Atsišaukimas nurodo, kadi 
šešiolika streiko vadų kalti
nama žmogžudystėj už tai, 
kad jie drąsiai pasipriešino 
kapitalizmui; jų didžiau
sias prasikaltimas, tai kad 
jie didvyriškai vadovavo 
darbininkų kovą už dides
nes algas, už 8 valandų dar
bo dieną ir unijos pripažini
mą. Atsišaukimas sako:

“Du metai atgal Amerikos 
kapitalizmas nužudė Sacco 
ir Vanzetti po septynių me
tų kankinimo. Dabar Ame
rikos tekstilės viešpačiai no
ri pasiųsti elektros kėdėn 
šešioliką streiko vadų.

“Gastoniečių byla yra di
delės svarbos, nes Amerikos 
kapitalizmas nori parodyti 
Europos kapitalistams, kaip 
geriausia nugalėti, kylančią 
bangą darbininkų klasės 
pasipriešinimo.

“Pasaulio darbininkai, 
"protestuokite. Protestas 
prieš žudymą Sacco ir Van
zetti nebuvo užtektinai tvir
tas. Dabartinė protesto ban
ga turi sulaikyti budelio 
ranka. Todėl Tarptautinės 
Raudonosios Pagelbos Pil
dantysis Komitetas atsišau
kia į viso pasaulio darbinin
kus organizuoti galingą 
kampaniją išreikalavimui, 
kad šešiolika tų Amerikos 
darbininkų būtų paliuosuo- 
ta. Mitinguose, demonstra
cijose ir darbininkų klasės 

ninkai turėtų nuvykti į tą 
milžinišką parengimą. 
Apart suteikimo medžiagi
nės paramos darbininkų 
spaudai, atsilankiusieji pra
leis smagiai laiką. Bus įvai
rių žaislų, muzikos. Kalbės 
Weinstone, Engdahl, Wicks 
ir kiti.

spaudoj darbininkai turi 
protestuoti prieš tą krimi- 
nališkumą.

“Atminkite Sacco ir Van
zetti !

“Gelbėkite šešiolika darbi
ninku nuo elektros kėdės!”

Neduoda Svetainių
Paminėjimui
Sacco-Vanzetti Nužudymo

BOSTON, Mass.—Už dvie- 
jų metų po nužudymo Sacco 
ir Vanzetti, Massachusetts 
valdančioji klasė dar vis bi
jo ir vardo tų dviejų darbi
ninkų klasės kankinių. Bos
tone valdančioji klasė taip 
nusistačius, kad negalima 
gauti svetainių surengimui 
paminėjimo Sacco-Vanzetti 
nužudymo, rugpjūčio 23 d. 
Policija draudžia laikyti su
sirinkimus.

Sovietų Orlaivis Apgadintas 
Nusileidžiant Sibire

Londonas.— Daily News 
korespondentas iš Maskvos 
praneša, kad gauta žinia,i 
jog Sovietų orlaivis “Šalis i11^ 
Sovietų” tapo biskį apga
dintas nusileidžiant Sibire. 
Lakūnai yra sveiki. Orlai
vis buvo priverstas nusilei
sti miškuose.

Orlaivis Nukrito į Jūras

Marseilles, Franci ja. — 
Trečiadienį netoli nuo čia 
nukrito į jūras Francijos 
militarinis orlaivis, 
trys lakūnai.

Žuvo

Streikuojanti duobkasiai pikietuoja prie Calvary ka
talikiškų kapinių, Brooklyne. Jie reikalauja dj'desnių 
algų ir astuonių valandų darbo dienos. Kunigai ir kiti 
kapinių bosai samdo streiklaužius. Mušeikos užpuldinė
ja streikierius. Skubai nušovė vieną streikierį pereitą 
savaitę.

Toronto Policija Išdras
kė Darbininką Mitingą
TORONTO, Kanada.—An

tradienį čia Queen’s Parke 
įvyko masinis darbininkų 
susirinkimas po Komunistų 
Partijos vadovybe. Keli 
tūkstančiai darbininku susi
rinko. Pradėjus Partijos 
vadui Jack MacDonaldui 
kalbėti, pribuvo policija ir 
brutališkai išdraskė mitin
gą. Septynis darbininkus 
suareštavo".

Čia darbininkai, po Komu
nistų Partijos vadovybe, ko
voja už teisę laikyti susirin
kimus ant gatvių ir parkuo-

Gręsia Išdeportavimas įbirską nulėkė į Krasnojars
ką.

I HAMMOND, Ind. — Su
virs 100 svetimšaliu, kurie 
šiomis dienomis tano su
areštuoti East Chicago, 
Ind., padarius federalės val
džios blaivybės agentams 
užpuolimą ant būtlegerių, 
gręsia išdeportavimas. Fe
deralės valdžios viršininkai 
sako, kad bus deportuojami 
visi nepiliečiai svetimšaliai, 
surasti kaltais butleĮterys-

VOKIEČIŲ DIRIŽABLIS 
IšLeKė Į TOKIO

Friedrichshafen, Vokieti
ja.— Ketvirtadienį, 4:25 v. 
ryto, vokiečių dirižablis 
Graf Zeppelin išskrido į To
kio, Japoniją, tęsdamas sa
vo kelionę aplink pasaulį. 
Viso dirižably randasi 61 as
muo. Dvidešimts pasažie-

Snook Surastas Kaltu Pir
mo Laipsnio žmogžudystėj

Columbus, Ohio.— Trečia
dienį po pietų Čia džiurė iš
nešė nuosprendį, kad Dr. 
James H. Snook yra kaltas 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj ir turi būt nužudytas 
elektros kėdėj už nužudymą 
panelės r 
metų amž

’?heoa K. Hix, 28 
aus.

Sovietą Lakūnai Prane
ša Apie Nusileidimą '
MASKVA.— Sovietų or

laivio “Šalis Sovietų” vy
riausias lakūnas Semion 
Šestakovas pranešė Sovietų 
militariniams viršininkams 
iš Sosnozersko, 80 mylių 
nuo Čitos, kad jis ir kiti la
kūnai yra sveiki.

Orlaivis del technikinių parubežio sargybinius ir ci- 
kliūčių buvo priverstas nu- vipus gyventojus.
sileisti . Sibiro miškuose, 
Trans-Baikal o distrikte, ne
toli nuo Mandžurijos rube
žiaus.

Ar lakūnai galės tęsti ke
lionę, dar tikrai nežinia.

Orlaivis apleido Maskvą 
rugpjūčio 8 d. Į vienuolika 
valandų pasiekė centralinio 
Sibiro svarbiausią miestą, 
Omską. Iš ten per Novosi- 

HAMMOND, Ind.—Ant-
Skrendant iš Krasno- padienio vakara federalės . m • j v. . , . ~• ’ ’ • ' ' • • - . ja.— Trisdesimts devyni Sojarsko į Irkutską orlaivis 

buvo priverstas nusileisti.

Anglijos Orlaivis Leke 
Mylių j Valandą

320

Londonas.— Rengdamasis 
.prie tarptautinių orlaivių 
lenktynių, Anglijos lakūnas 
kapitonas Orelebar orlai
viu S-6 trečiadieni skrido 
320 mylių į valandą.

Telefonu Bus Galima Susi
siekti su Argentina

Williamstown, Mass.— M. 
C. Rorty, vice prezidentas 
International Telephone ir 
Telegraph Kompanijos, pra
nešė, kad už šešių mėnesių 
telefono sistema' bus su
jungta su Jungtinėmis Val
stijomis Argentina, 
guay ir Čilė.

Uru-
»

Peršovė Komunistą

Kaunas.—Liepos 28 d. fa
šistu kriminalūs policijos 
valdininkas Šančiuose ant 
gatvės peršovė P. Švarca. 
Fašistai sako, jog Švarcas 
esąs komunistas.

Sherborn. Moss.— Betti- 
na Masserelli. 28 metu am
žiaus moteris, trečiadieni 
pabėgo iš vietos kalėjimo, 
kur buvo .patalpinta ant 16 
metų už apiplėšimą vyro.

SOVIETŲ MASĖSE KYLA KERŠTAS, | 
BALTAGVARDIEČIAMS PRADĖJUS 1

ATAKUOTI RAUDONĄJA ARMIJAI
Užsienio Legionas Vyksta Sa ugoti Sibiro Rubežiu; Dar 60

Darbininku Su"mta Mandžurijoj 'H
MASKVA.— Sovietų Są

jungoj darbinir’rų ir valstie
čių masėse kyla keršto ban
ga prieš Chinijos militaris- 
tus ir baltagvardiečius ru
sus, gavus patvirtintus pra
nešimus, kad baltagvardie
čiai atakavo Raudonosios 
Armijos sargybinius prie 
Mandžurijos rubežiaus ir 
kad keletas raudonarmiečių 
užmušta. Masės darbinin
kų ir valstiečių reikalauja 
atkeršinimo baltagvardie- 
čiams ir Chinijos militaris- 
tams.

Sovietu valdžios oficialis 
pranešimas sako:

“Nuo pat pradžios užgrie
bimo Chinijos Rytinio Gelž
kelio ir tiesioginiai koope
ruojant Chinijos karei
viams, baltagvardiečiai si- 
stematiškai šaudė i mūsų 

«- <-

“Paskutinėmis dienomis 
užregistruota keliuose' 
punktuose mūsų užmuštų ir 
sužeistų. Nieko nepaisanti 
baltagvardiečiai banditai ir 
chinų kareiviai, nepasitenki-

Suareštavo Miesto Majorą, 
Užpuolus ant Būtlegerių

valdžios blaivybės agentai 
padarė užpuolimą ant but
legerių ir suareštavo suvirs 
250 asmenų East Chicago ir 
Indiana Harbor miestuose.

Suareštuotų tarpe yra 
East Chicago miesto majo
ras R. P. Hale ir to miesto 
policijos viršininkas J. E. 
Regan. Užsidėjus po $25,- 
000 kaucijos, abu tapo pa- 
liuosuoti.

Suareštuotų tarpe yra ne
mažai jaunų mergaičių, ku
rios dirbo “spykyzėse” 
(slaptose karčiamose).

Nori, kad Sovietai Dalyvautu 
Konferencijoj Japonijoj

NEW YORK.— Pacifiko 
Santikių Instituto Konfe
rencija įvyks Kyoto, Japo
nijoj, spalių 28 d. Jerome D. 
Greene, kuris vyks į tą kon
ferenciją kaipo vadas ame
rikinėms delegacijos, pranešė 
trečiadieni, kad jis ir Ed
ward C. Carter, vyks į Ja
poniją per'' Maskvą . Jie 
vyks Maskvon su tikslu, kad 
gauti 'Sovietų atstovus į tą 
konferencija.

Jie sako, kad toj konfe
rencijoj turėtų dalyvauti ir 
Sovietu atstovai, nes bus 
paliesti svarbūs Sovietų 
Sąjungos interesai disku- 
suojant Mandžurijos padėtį.

Apie 40 Amerikos atstovu 
dalyvaus toj konferencijoj.

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

nę vien tik šaudymu, neku-: ’ 
riose vietose bandė pereiti į 
rubežiu. BlagoveŠčensko 
apielinkėj, palei Sungari 
upę ir prie čanka ežero bal
tagvardiečiai, remiami Chi
nijos kareivių, atakavo mū
sų parubežio sargybinius. | 
Mūsų kareiviai išsklaidė I 
atakuotoji] būrius.”

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad susikirtimai tarp 
Raudonosios Armijos ir bal
tagvardiečių tęsiasi, bet 
kiekvienam punkte balta
gvardiečiai atmušami.
/Pranešama- iš Manchuli, 

kad Sovietų Užsienio Legio
nas, didžiumoj susidedantis 
iš chinų, buriatų ir totorių į 
raudonarmiečių, vyksta iš 
Verchne-Udinsko į Kerulun, 
netoli Mandžurijos rūbe- l 
žiaus, ginti Sovietų teritori
ją nuo baltagvardiečių.

Taipgi pranešama, kad 60 
Sovietų darbininkų, dirbąn- . 
Čių Ųhinijos Rytinio Gelž
kelio kasykloj, Jarainor J 
apielinkėj, tapo suareštuoti. 
Juos kaltina užliejime ka-

39 Sovietą Piliečiai Paskelbė 
Bado Streiką Mandžurijoj

CHARBINAS, Mandžuri-

vietų piliečiai, kuriuos Chi- 
nijos militaristai suarešta
vo gegužes mėnesį pada
rius .užpuolimą ant Sovietų 
konsulato, čia kalėjime pa
skelbė bado streiką, protes
tuodami prieš neteisėtą jų 
laikymą kalėjime be teismo.

DRAUGAI “LAISVES”
SKAITYTOJAI

Dirbtuvėše, susirinkimuo- • 
se ir kur tik susitikdami 4 
darbininkus kvieskite į 
“Laisvės” naudai rengia- ' 
mus piknikus šiose apielį’'r ^4 
kėse:

Wilkes Barre-Scranton

Rugpjūčio (Aug.) 25, 1929
VALLEY VIEW DARŽE 

Inkerman, Pa.

Puiki programa, geru mu
zika šokiams, užkandžiai ir 
gėrimai. Įžanga 10c ypatai.

Philadelphia, Pa.

Rugsėjo (Sept). 1, 1929
LAUREL SPRINGS, N. J. V.
Turtinga muzikos ir sporto g 
programa. Taip pat būsite 

aprūpinti valgiais ir 
gėrimais. f J
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Negalima su Tokiais Daryt Ceremonijų

lovestoniečiai stengėsi sumažinti klasinę reikšmę Gastonijos ko
vos ir užėmė tokią pat poziciją, kaip Amerikos trockiniai, Lore, 
Cannon ir Kompanija. Ypač gi Lovestono grupė pasirodė par- 
davikiškai ir kontr-revoliuciniai, kuomet ji paskleidė savo lape
lį laike besirengimO prie Tarptautinės Raudonosios Dienos ir ta
me lapelyje stojo prieš Partijos atsiliepimą, šaukiantį darbinin
kus į visuotiną streiką tą dieną prieš imperialistus, kurie pro
vokatoriškai ruošia karą Sovietų Sąjungai.

“Taikytojai”
Apart atvirų Lovestono pakalikų, šen ten iškelia galvą ir 

vadinamieji “taikytojai” (conciliators), kaip kad Lifshitz. Jie 
stačiai nepasisakė einą su Lovestonu bei remia jo dokumentus; 
tačiaus praktikoje jie rėmė Lovestoną su jo atskalūnais, tai 
dvejodami, tai skleisdami lovestonišką sentimentą, tai murmė
dami prieš Lovestono nubaudimą,\tai kitokiais būdais išreikš
dami tiems “nuskriaustiesiems” (!)/savo užuojautą.

Tokiems pusiaukelės žmonėms (faktinai paturintiems Love
stoną ir jo grupę) pareiškia Amerikos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto Politinis Biuras, kad jie turi tuojaus atvirai ir 
griežtai raštu pasisakyt už visus Kominterno ir Partijos nuta
rimus prieš lovestohiėčiūs, nutraukti su jais visokius ryšius, 
viešai juos pasmerkti; o kad ne, tai ir jie turės atsidurti už 
Partijos sienų: ' • :

“Laikas ir labai laikas; kad tokie svyruojanti elementai pa
darytų galutiną pasirinkimą, ar būti su Lovestonu, komunizmo 
renegatų pelkėje, ar būti su Komunistų Internacionalu, kovojan
čiose proletarinės revoliucijos eilėse,” užbaigia savo pareiškimą 
Politinis Biuras Amerikos Komunistų Partijos Centro Komiteto.APŽVALGA I

Komuriistų Internacionalo Dešimtas Plenumas galutinai už
tvirtini Jay Lovestono išnęietimą iš Amerikos Komunistų Par
tijos iP Kominterno, patvarkydamas tuojaus išbraukt iš komuni
stų eilių ir visus Lovestono pasekėjus,—kuomet pasirodė, kad 
jie yra’ pasiryžę ir toliaus kelt buntą prieš Komunistų Intema- 

- cionalo’politiką ir skaldyt šios šalies Komunistų Partiją.
Tokiais sukilėliais ir oficialiais lovestoniečių vadais yra: 

Benjamiil ^GitloxV; ‘Win.1 Miller, Tobi Myerscough, Ed. Welsh, 
Wm. J. Whiite ir Bert. D. Wolfe, kurie pasirašinėjo po tos gru
pės dokumentais; prie jų priklauso ir Herbert Zam, D. Ben
jamin ir ĮUorriš Nemser, kurie politinėj rezoliucijoj pasisakė pil
nai stoją .su ta grupe. Visi jie, todėl, sulig Politinio Biuro Ame
rikos Kart. Partijos Centro Komiteto nutarimo (Daily Workeryj, 
rugp. 14) lieka iš Partijos iššluoti, jeigu bėgyje 48 valandų jie 
raštiškai nfeatsimes nuo lovestonizmo ir neužgirs Komunistų In
ternacionalo Atsiliepimo, Kominterno Dešimto Plenumo tezių |r 
nutarimų; jeigu taip pat jie nepripažins teisingumą Lovestono 
pašalinimo, iš Partijos ir nepriims paskutinių Kominterno pa
reiškimų, atsakančių j Lovestono atsakymą.

Komunistu Internacionalas darė, ka tik galėjo, kad duot 
lovestoniškiams progos pasitaisyt ir pasilikt Partijoj bei sugrįžt 
atgal į Partijos kelią tiems, kurie, Lovestonui papėdžiaudami, 
buvo iškrypę iš komunistinės linijos.

Bet Visos Kominterno pastangos nieko negelbėjo; tie ele-j 
mentai buvo užsikirtę bėgiot lovestoniniais šuntakiais. Ką gi 
Amerikos Komunistų Partija galėjo daugiau su jais daryt, kaip 
Mk, vadovaujantis Kominterno linija, vyt juos iš Partijos, duo
dant jiems dar paskutinę progą, bėgyje dviejų dienų nutraukti 
visokius ryšius su lovestonizmu ir ned vėjo j amai išreikšt ištiki
mybę Kominternui ? *

Dabar platėliau pažvelgkime, kuriuo būdu Lovestonas su sa- 
Vo šalininkais priėjo liepto galą.

LovestOftįė^iai Nori Diktuot Komunistų Internacionalui
Kidk, laikė po to, kai Amerikos Kompartijos Komitetą^ iš- 

. braukė jį' iš organizacijos, Lovestonas padavė apeliaciją Dešim
tam Ko^T^itnistų1 Internacidųalp Plenumui. Komunistų Interna
cionalai; norėjo suteikt jam galimybės ęlai' kaip nors sugrįžti į 

r organizuotą komunistinį judėjimą Amerikoj; tuo tikslu liepos 
25 d. pasiuntė įovestonųi griežtą reikalavimą, kad atvyktų Mas
kvon, kur būtų užbaigiamai nagrinėjama jo išmetimo klausimas.

O ĮLoVbštdnas kokį į tai davė atsakymą? Tai buvo, ištikrų- 
jų, ne atsakymas, o paskelbimas atviros kovos prieš Komunistų 
Internacionalo poziciją. Po tuo Lovestono nachališku atsakymu 
pasirašė, ir žymiausi jo šalininkai, kurių vardai augščiau sumi
nėta. ^Tai buvo savotiškas jų ultimatumas, statomas Komunistų 
Internacionalui.

Koipinteplo Dešimtas Plenumas pasmerkė Lovestono plat
formą, kaip oportunistinę platformą, priešingą programai ir nu
tarimam Kominterno šešto Pasaulinio Kongreso. O Lovestonas 
su savo draugais, į tai atsakydami, užgiedojo, kad tai ne Love
stono platforma, bet Kominterno Atsiliepimas pakeičiąs politinę 
liniją, kurią buvo pravedęs šeštas Pasaulinis Kominterno Kon- 

J gresas.
Toliau,, lovestoniniai tame savo ultimatume veidmainingai 

sakosi, rkad jiė pasiryžę važiuot į Maskvą ir kovot prieš Komin
terno A’tsiliepimą, ir tuo pačiu pradėjimu stato Komunistų In
ternacionalui tokias sąlygas-reikalavimus:

Tuojaus- sustabdyt Amerikos Kompartijoj švietimo kampa
niją, varomą prieš frakcionlzmą ir už teisingą Kominterno li
niją;

Besąlyginiai sugrąžint atgal į Partiją Lovestoną ir jo šali-
• ninkus;-t

Tuojaus pasmerkt Amerikos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto atsakymą į Lovestono apeliaciją;

Politiniai užgirt lovestoninį atsišaukimą, atkreiptą prieš 
Komunistų Internacionalą.

“OVjęigu, ne,, taj dauginus Komunistų Internacionalo Pildo
majam Komitetui’.ir Internacionalo Kontrolės Komisijai nėra 
ko nei tjįipeti, ” daro išvadą Lovestono grupės pareiškimas.

Vadinasi, grupė dešiniųjų oportunistų, likvidatorių, Komin
terno liųijos paneigėjų reikalauja, kad Komunistų InternaciOna- 

ir jo sekcija; Amėfikoš Koųipartija, ant kelių atsiklauptų ir 
visAme jkįaiųe /pasiduotų saujelei ^dešiniųjų nukrypėlių, virtusių 
jau renegatais!; Ar jūs kur girdėjote šitokį nachališkuma?

U » f ' l f ’ t V • < r, - j *

Įjo^ėstono-Gitlųvvo Grupės Nušikaltirtiai
Amerikos komunistų Partijos Centro Komitetb Politinis 

Biuras,; Skelbdamas savo paskutinį nuosprendį prieš Lovestoną 
ir jo sėbrus,, paduoda ir specialius jų nusižengimus prieš Parti
ją Amerikoj: -

Sugrįžus Lovestohui iš Maskvos Amerikon, prieš Komin
terno nutarimą, Lovestonas ir jo grupė varė nuolatinę kampa- 
ifiją prieš Partijos vienybę, ruošdamiesi ją suskaldyti.

Jie skleidė frakcijinius dokumentus prieš Kominterno nusi
statymą irtprieš Amerjkos Komunistų Partijos liniją ir nutari
mus.
cionalą,,jie*suorganizavo visą mašineriją, skleisdami savo aplink
raščius tarp Partijos narių ir nenarių, gyvu žodžiu varydami 
*avo propagandą, mobilizuodami Partijos narius’ ir šiaip Ameri
kos darbininkų klasę prieš Komunistų Internacionalą.

Tarp' tų frakcijinių lovestoniškių dokumentų vienas buvo 
atkreiptas ir prieš .Komunistų Partijos obalkius kas link Gašto- 
nijos kovos, prieš Partijos atsišaukimą į. darbininkus, kad stotų 
kovon už teisę prgąpįzuo^is j dąrbo unijas ir gintis nuo užpuo
limų iš I pųąėš galvažudžių-mušeikų, kuriuos samdo fabrikantai, 

; ir prieš kapitalistinės valstybės užpuolančias spėkas. Tuo būdu

Brazilijoj Reakcija
Argentinos Komunistų 

Partijos organe “La Inter
national” telpa pareiškimas, 
kurį padarė Lotynų Amer. 
Darbo Unijų Konfedera
cijos (Confederation Sindi- 
cal Latino Americana) apie 
Brazilijos darbininkų padė- 
t. Pažymima, kad nesenai 
San Paulo mieste buvo 
spaustuvių darbininkų strei
kas, kuris buvo sukriušin-Į 
tas valstybės mašinerijos.! 
Toliau nurodoma, kad Rio 
de Janeiro ir San Paulo 
miestuose policija užpuolė 
ant darbininkų unijų orga
nizacijų ir uždarė 15 unijų 
skyrių, ir subruko į kalėji
mus 700 unijistų darbinin
kų. Policija puolė darbinin
kų namus, daužė streikie- 
rius ir kiekviena veiklesnį 
unijista./

Pareiškimas šaukiasi į vi
sus Lotynų Amerikos darbi
ninkus kelti protestų prieš 
Brazilijos fazendierių ir fa
brikantų valdžios brutalu
mą. \v

ą ir pijiCs Amerjkos Komunistų Partijos liniją ir nutari- 
Pris'iclėngiah’t Lovestono apeliacija į Komunistų Interna-

Ką Vincą Kalba 
Apie Tautininkus

Boksininkas Juozas Vin
ca, kuris dabar randasi 
Bostone, pasakęs klerikalų 
laikraščio redakcijai, kad 
gyvenant Brooklyne, tauti
ninkai (“Vienybės” štabo 
žmonės) noręję jį išnaudoti 
ir išnaudoję. Esą,

“Kudrota ir Ginkus, kur 
Vinča kumščiavosi, ėmę; ; po 
50% už surengimą. Turėję 
ir sutartį pasifašę^bet ji’ bu
vusi nelegąlė ir tokiu būdu jis 
juos paliko.”

X. f
Sis pareiškimas parodo 

vienų, būtent, kad tas visas 
blęfas, kurį fašistai skelbė 
apie Vincų, būk jie jį gelbė
ję, jam padėję, yra, vėjais 
paremtas. Faktinai, jie sau 
norėję pasišienauti iš ,rVin- 
čos kumštynių. Dabar, 'kaip 
viskas rodo, iš jo šienausis 
svetimtaučiai. Iš lietuvišku 
fašistų nagų išspruko gar
dus kepsnys.

Užsidarė Klaipėdos 
Gimnazija

Laikraščių prahešimu, 
Klaipėdos krašte iki Šiol 
veikusi lietuvitt gimnazija, 
rugpjūčio pirmų dienų tapo
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Pirmo Lietuvio Darbininko Ekskursija j MetZiųlietaus pavaišintas

Sovietų Sąjungą ir Lietuvą

uždaryta. Užsidarė del ne
turėjimo lėšų, nes Klaipė
dos krašto seimelis tesutiko 
jai duoti tik 50% lėšų, o ki
ta 50% turėjo duoti pati 
Kauno valdžia, kuri, mato
mai, atsisakė.

Gimnazija užsidarė, bet 
veikiausiai kalėjimas tuoj 
kur nors atsidarys. Fašis
tų valdoma Lietuva tik ir 
tegali tuo pasididžiuoti.

Sandariečių Garbintas 
Radys, ir Lašiniai 1

Savu laiku buvo pasklidu
sių įvairių gandų apie Lie
tuvos . liaudininkų šulų, p. 
Radį ir lašinius. Radys, 
kaip atmename, buvo atvy
kęs į Jungtines Valstijas ir 
čia buvo mūsiškių sandarie
čių smarkiai garbinamas. 
Dabar Kauno krikdemu or
ganas “Rytos” (laidoj už 
24 d. liepos) apie Radį ir la
šinius sekamai praneša:

“1926 m. keliuose laikraš
čiuose buvo aprašyta, kaip val
stiečių liaudininkų atstovas 
Seime ir jų laikraščio ‘žemai
čio’ redaktorius N. Radys, tar
naudamas pas p. Gedvilą už 
berną, išvogęs jo lašinius. N. 
Radys patraukė atsakomybėn 
keletą,žmonių, jų tarpe ir “že
maičių Prieteliaus’ redaktorių. 
Šių metų liepos 10 d. byla bu
vo svarstoma Telšiuose. Jau 
paties Radžio liudytojai įrodė, 
kad kalbos apie jo vagystę 
plačiausiai yra pasklydušids ir 
kad korespondencija parašyta 
jo liudytojo. Kaltinamųjų liu
dytojai, kurių buvo daugiau; 
negu reikia, po priesaika įro
dė, kad 1906; frį vį,eną ,naktį 
p. Gedvilo klėtifi(kažkas įsilau
žė ir išnešė daiįnių ir drabu
žių už 500 rūblių. Išlaužėjo 
pėdus lengva buvo pažinti, nes 
jie visai gerai ; atitiko 'krei
viems N. Radžio batąrhs. Po 
kiek laiko pats Radys, bučiuo
damas p. Gedvilui ranką, pra
šėsi dovanoti. Nuo tos dienos 
žmonės ir kalbėjo apie Radžio 
vagystę. Po to jis buvo Išva
žiavęs Amerikon. Grįžęs Lie
tuvon ir norėdamas užkirsti 
kelią kalboms, Radys, pasiė
męs Mažeikių notarą ir kelis 
vyrus, atvažiavo automobiliu 
pas senuką Gedvilą ir pareika
lavo pareiškimo,t kad jis laši
nių nevogęs. Gedvilas tokio 
pareiškimo nepasirašė. Girdint 
lii/dytojų parodymus neliko- 
abej’on.ės, kad korespondencija 
teisinga. Viši kaltinamieji iš
teisinti.

“Vadinasi, N. Radys laši
nius vogė ‘ž. Prietelius. ’ ”
Jeigu taip, tai . nepavydėti

noj rolėj atsidūrė ir lietu
viški sandariecidi, kurie kė
lė Radį į padanges.

1 (Pabaiga)
Vėliau turėjom proga at

lankyti kita Sovietų įstaigų 
— tai Darb. Kultūros Par
kų, kurį Sovietai įrengė 
apie du metai atgal. Kur 
tik buvom, visur buvo žmo
nių jūros ir čia svieto be 
saiko. Įžanga buvo po 10 
kap. asmeniui.

Tas man davė suprasti, 
kad tik Sovietai gal atlikti 
tokius milžiniškus darbus.

Apleidžiam Maskva
Liepos 1-mų rengėmės ap

leisti Maskvų ir keliauti 
Kaunan. Dienų turėjome’ 
proga pereiti krautuves, bet 
pasirodė viskas brangu: 
auksinių daiktų krautuvėse 
daug randasi ir visko pilna, 
bet kainos augštos. Vėliaus, 
apie vakarų suėjom ant sto
ties, kur mus draugai pra
leido. Ir d. Bimbienė su mu
mis sykiu važiavo Latvijon.

Mes stebėjomės iš daugy
bės kaimiečių susigrūdimo 
ant stoties, su visokios rū
šies nešiniais. Apleidom 
Maskva apie 10 vai. vakare. 
Gavom miegamų traukinį 
ir pramiegojom naktį. Iš 
ryto tėmijom ūkį tose apie- 
linkėse.. Ūkis dar neperaug- 
štai stovi. Kaimiečiai su
vargę ir abelnai žemės plo
tai prastai atrodo. Budavo- 
jimas gelžkelių visur mųto- 

•si. Toliaus, pagal Latvija, 
į kainiai pradeda rastis dide
sni. Kaip antrų valandų 
pasiekėm Bigasovų, kur tu
rėjom pereiti rubežiaus pa
tvarkymų. Pakeleivių ma
žai buvome ir mažai keblu
mų buvo. Visus pinigus 
mums atmainė iš rusų ant 
latvių, kas reiškia, kad ir 
ten spekuliantam nėra ge- 
šefto.

Apie .6-ta valanda vakare 
pasiekėm Dvinska, kur pa
matėm kelis mūrus apdau
žytus, kas* davė suprasti, 
kad dar karo liekanos. Įdo
mu, kad Latvijoj jokios sta
tybos niekur nepatėmijom: 
viskas apmirę, kaip ūkyj, 
taip ir statyboj.

Važiuojant traukiniu, nie
kur nematai žmonių judant. 
Apie 10 vai. vakare buvome 
jau Rygoj, kur praleidom 
apie 2 valandas. Ten nieko 
svarbaus nepatyrėm.

Važiuojam Lietuvon
Vidurnaktyj gavom tarp- 

tautiška traukinį, kuris ėjo 
per Kaunu į Berlynu. Mu
du su drg. Baginsku pasili
kom ir gavom Paryžiaus 
karų su miegamaisiais. Apie 
2-rų vai. buvom Joniškėj ir 
lietuviškas rubežiaus dabo
tojas mus peržiūrėjo, bet 
pasirodė nedrąsus. Atida
rėm' neštuvus, bet mažai 
žiūrėjo. Kaunu pasiekėm 
liepos 3 d., apie 7-ta vai. ry
te. Į Kauna kelione nedarė 
malonaus jausmo. , Miegas 
mūs neėmė ir tėmijom, kas 
dedas ant ūkio. Apie 3-čių 
vai. ryte matom piemenė
lius varinėjant gyvulius, 
kas priminė mums tuos ne
jaukius senovės įspūdžius.

Kauno stoty j visai mažai 
pakeleivių tebuvo. Mūsų 
neštuvus perdavė ant maši
nos /ir muš perkėlė į Lietu
vos viešbutį. Tenai, man 
paklausus, ' kiek lešuoja 
kambariai, vienas pranešė 
19 litų, o kitas — 25 litai už 
ta patį kambarį. Tuojau 
supratom netvarkų biznį. 

Tas pats su taxi: vienas už 
atvežimų nuo stoties į vieš
butį paėmė 7 litus, kitas nu
vežė už 4 litus. Ir visur 
taip ir matai amerikonam 
skirtingas kainas. Vėliau 
atsidūrėm gatvėje, ant Lais
vės alėjos. Pas mane apie ja 
buvo visai kita mintis. Aš 
maniau, kad Kaunas švarus 
ir atsakantis miestukas, bet 
visai kitų kų patyriau. Vi
sus reikalus atlikus ir su
radus, kad Lietuvoj trumpa 
laikų tegalim prabūti, nuta
rėm Kauna apleisti tų patį 
vakarų, ka ir padarėm. Aš 
jau vienas traukiau ant Pa
nevėžio, kur turėjau atlan
kyti Anykščiuose žmonos 
gimines. Tenai f dasigavęs, 
patyriau pamatinį kaimo 
vargų: žmones gyvena ant 
čielos žemės (valako) ir ne
gali padaryti pragyvenimo, 
ir turi jieškoti uždarbių. 
Laimė, kad dar paskutinius 
miškelius čystina. Kaip 
greit juos pabaigs, tai ir ta 
“laimė” pranyks.

Turėjau progos sueiti bū
rį. kaimiečių, kurie darbuo
jas prie tų malkų. Jie įdo
mių dalykų piešė apie savo 
likimų. Anykščiuose randa
si pora daktarų, lietuvis ir 
žydelis, bet jei kaimietis no
ri gaut daktarų, tai be 100 
litų jis visai nei nekalba. 
Dabar kaimiečio likimas 
daug prasčiau stovi, negu 
pirm karo. Pagal jų nusi
skundimus ir sprendžiant 
pagal gyvulius, kaimietis 
visai beviltis. Antrų diena 
turėjom keliauti į Žemaitija, 
Telšius, kuriuos palikau 20 
metų atgal. Panevėžio sto- 
tyj buvau apie vidurnaktį. 
Turėjau palaukti traukinio. 
Daug kunigų buvo. Negalė
jau suprasti, kur jie taip 
“vargsta” visi su andaro- 
kais. Gavus traukinį į 
Šiaulius, ir visa kunigija ten 
atsidūrė. Vėliau sužinojau, 
kad jie traukė į Žemaičių 
Kalvarijų.

Netoli pavažiavus, patė- 
mijau, kad visa parapija 
demonstratyviai ėjo į stotį. 
Tai buvo maldininkų armi
ja.

Keliaujant į Žemaitija 
ūkis biskį geriau atrodė. 
Šiauliuose turėjau traukinio 
laukti 10 vai. Turėjau lai
ko miestukų pažinti. Nieko 
svarbaus nesimatė. Apie 8 
vai. vakare pribuvon] į Tel
šius. Esant mano gimti
niam miesteliui, buvau žin
geidumo apimtas viskų at
lankyti) bet tai buvo suba- 
tos vakaras ir svietas plūdo 
į Žemaičių Kalvarija, kuri 
nuo Telšių yra 3 mylios ir 
traukinys už Telšių toliau 
rieina, o ant rytojaus nedėl- 
dienis ii’ Kalvarijoj svieto 
jūros. Lietus kaip.iš kibiro 
pylė visa dienų. Tai pasi
baisėtinas vaizdas, kaimie
čiai vakare varos ant namu. 
Kumelaitės ka tik juda, o 
maldininkai kai iš balos iš
traukti. Aš buvau pasilikęs 
viešbuty!. Pąnedėlio ryte 
lietus vėl drožė, bet aš žūt
būt pasirengiau kalnius at
lankyti. Pasisamdžiau au
tomobilių iki Veišvėnų mie
stelio'. Tai baisi kelionė. 
Per purvų plaukėm ir maši
na ant kelio jokiu būdu ne
silaikė. Atlankiau Liūnų 
kaime dėdę ir Judrėnų kai
me pusbrolį. Prastus Įspū
džius gavęs, vakare grįžau

Ir utarninko ryte lietus 
dar vis, drožė, bet vargais 
negalais sukviečiau gimines 
į kermošių, kuris Telšiuose 
atsibūva kas utarninkas. 
Apie pietus lietus apsirami
no ir nemažai mano giminių 
atsilankė. Buvo daug, ku
rie gyvena iš uždarbių. Blo- 

I gai pieš? savo likimų, nes 
i uždarbių jokių nėra, inteli
gentija, sako jie, lupa už 

I viskų. Telšiuose pirmiau 
buvo apie 6 kunigai, o da
bar, kaip padarė vyskupijų, 
kunigų priskaito apie 18 ir 
tiek klerikų, nes ir semina
rija ten randasi. Man už
klausus, kaip tų visų būrį 
užlaiko kaimiečiai, atsaky
mų gavau, kad krikštai ir 
šliūbai esą daug užkelti ir 
kas pinigų neturi pakanka
mai, visur esu smarkiai iš
baranti.

Telšių miestas įvalias ap
leistas, nei kiek nepažengęs 
pirmyn. Dienų praleidęs 
blogame ūpe, turėjau ke
liauti per Šiaulius į Klaipė
da, kur turėjau skubėt į lai
vų, kuris galima gauti sykį 
į savaitę. Klaipėdoj pasiro
dė lietuviai nieko negiliuo
ju, viskas vokiškai. Rasa- 
žieriu tik vienas buvau ir 
lietuvių nei pėdsako nebuvo, 
apart Baltrūno, kuris su
tvarkė mano popieras.

Liepos 10 d. 5-tų vai. po 
pietų “Baltonija” apleido 
pakraštį. Traukėm link 
Liepojaus. Tenai prabuvom 
per diena. Vėliau buvome 
Dancige, kur taipgi per die
na prabuvome. Nebloga vie
ta buvo nusipirkt kai ko, 

ir padarėm. Vidurnak
tį apleidom Dancigu ir trau
kėm per Baltijos jūra. Ke- 
.lionė buvo smagi ir oras 
puikus. Su mumis daugy
bės emigravo iš Lenkijos 
ukrainiečiu i Kanada, ku- V t V 7
riem Canadian Pacific Kom
panija lėšas padengė.

Vakare pasiekėm Londo
ną, kur turėjom prabūti per 
naktį. Iš ryto peržiūrėjus 
emigracijos viršininkams, 
perkėlė mus busais ant 
traukinio ir pasiekėm 
Southampton© emigracijos 
stotį. Man, kaip turistui, 
pasipriešinus, tai mane vie
na perkėlė į viešbutį, kur 
turėjau prabūti 4 dienas, 
kas leido daugiau pažinti 
Anglijos gyvenimų. Anglų 
konservatizmas visur patė- 
mijamas ir su keleiviais jie 
nedraugiški. Prie progos 
nori pasinaudot. Saliūnų 
daug, visur merginos patar
nauja.

Apleidau Angliju laivu 
“Aquitania,” kuris mus per
kėlė per 6 dienas į New 
Yorkų. Kelionė vasaros me
tu nesunki.

Dabar jau .gatavas grįžti 
prie savo sunkaus darbo ir 
stumti gyvenimų pirmyn.

Tiek turiu pasakyti: tokia 
kelionė, kokia aš turėjau, 
duoda daug supratimo, kaip 
visur gyvenimas sekasi 
rankpelniams. Suėjau žmo
nių, kurie susičėdinę pinigų, 
važiavo laimės jieškoti ir 
ten prarado viską, dabar di
delę bėda kenčia ir nėra jo
kios išeities. D. Janusas.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 16 d.
—Socialistu Kongresas Brus- 

selyj, Belgijoj, 1891.
—Sovietų Sąjunga atsisako 

dalyvauti susisiekimo konferen
cijoj Genevoj, 1927.
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LAISVE - Puslapis Trečias

BUFFALO, N. Y.MILZINISKAS PIKNIKAS
Nedelioje, 18 d. Riigpjučio-Au&, 1929

SHAFER’S GROVE DARŽE
1561 E. Delevan Ave. Buffalo, N.

BOSTONO IR APIELINKĖS Ikiam blogam darbui. Nes jie I šiltų vietelių yra. Staniškis ti-

ŽINIOS
MONTELLO, MASS.

Dar Pralaimėjo
Didelę Byl ą

Tautiško 
byla su

juodeikiniais

Namo 
užpuoli- 
tautinin-

dėjo tuos dolerius todėl, kad

Bus dainos, prakalbos, žaismes, šokiai ir lenktynes.
Kaihes vienas iš žymiausių kalbėtojų C. Z. Foster.
Ged. Choras iš Rochester, N. Y., vadovaujamas J. Fido, dainuos naujas darbininkiš

kas dainas.
Svečių bus iš Schenectady, Binghamton, Niagara Falls ir kitur.
Su įžangos tikietu bus proga įgyti naujas šių metų laidos Fordas.

TIKIETAS 25c, PENKI Už $1.00

Rengia Komunistų Partija

NORWOOD, MASS.

kiši povaliai dasikasti į para- 
, į komitetą. Jo 

kolegos—Barauskas, Vasiliau- 
; skas—jau tupi komitete, pir- 

agentas susipešė su tais masis iždininkas. Jie pagelbės 
ir Antanėliui irtis pirmyn. O 

parapijonams kas 
galvoj, kas jų valdonu taps— 
surambėjęs bedievis Staniškis 
ar kas kitas. Parapijonai be 
valdonų negali apsieiti. Jie sa- 
vystoviai nemoka tvarkytis.

Rimb as.

, H vy V C V A . C V.

I prie tų blogos valios generolų pijos viršūnes,
i.________ .. ____________

Užpuolikai
Viena 

C

Lietuviu 
Draugovės 
kais,
kais ir klerikalais, kurie anais 
metais buvo Juodeikį pasista
tę į priešakį ir užvedė bylą 

į prieš Lietuvių Tautiško Namo 
Y ! Draugovės valdybą, pamatuo- 

’ i darni, kad valdyba esanti pa
vogusi draugovės kelius tūks
tančius dolerių ir kitokių niek- 
'šysčių pridariusi, formaliai ta- 
j po panaikinta advokatų ir tei
sėjų 1 d. liepos, Bostone. Ir 
apie tą pergalę teismo vedimo 

■komisija išdavė raportą drau
govės susirinkime, kuris įvyko 
j6 d. rugpjūčio.

Nors mums kaštavo dau
giau, negu tūkstantis dolerių, 
tačiaus mes, pažangieji žmo
nės, laimėjome tą bylą. Ir 
esame linksmi, kad atmušeme 

| užpuolimą. Todėl, kad mes 
nebuvome vagys nei kitokie 
niekšai, kaip tie užpuolikai ar-j 
g u men tave.

Nors tie užpuolikai gerai ži
nojo, kad nėra nei pinigų pa
vogta, nei kitokių žūlikysčių 
draugovėje padaryta, bet jie 
susirnokino ir ėmė provotis, 
kad nubankrūtinus tuos bolše- 
vikuojančius .žmones. Vienok 
jie, taip elgdamiesi, skaudžiai 
apsiriko—patys nusibankrūti-,' 
no, kuomet nebepajėgė tą by-' 
lą vesti ant toliau. O nebega
lėjo todėl, kad nėra argumen-į 
tų, nėra nei pinigų . . .

Tie skundikai pasilieka me-j Juk 
lagiais ir apgavikais, kuomet Imas, toks jų kelio galas, 
jie neprirodė to, ką jie sakė.

Katalikų taipgi yra pareiga ningi 
reikalauti atskaitos iš tų gene- šlykštisi Antano Staniškio _el- 
rolų, kurie ketino 
mą paversti į bažnyčią, o to smurtu i

nei pinigų pasilaiko minėtoj kuopoj pir
mini nku-diktatorium. Anks
čiau ar vėliau jo diktatoriavi- 
mui bus galas. Staniškis tą 
nujaučia, todėl jieško yietos 
kitur, čia parapijonu armija 
didelė, parapija turtinga, o ir

! buvo prisidėjęs ir “pono die
vo” agentas... O kiek vėliau 
tasai 
generolais del pinigų.

Šio mūšio išlaimėjimo fak- vargšams 
tą reikia žymėti ne tik vietos 
žmonėms, bet ir kitų kolonijų 
lietuviams darbininkams, 
tie patys skundikai 
prieš drg. A. Bimbą, o nieko 
nelaimėjo; dabar vėl gavo po 
skaudų smūgį.

Dabar tie sutvėrimai šalina
si nuo tų, 
minti apie 
Už tai jie 
nepasirodo.

ant šio svieto nėra.

Nes 
kariavo

nei

kurie bando prisi- 
jų pralaimėjimą, 

nei susirinkimuose
Atrodo, kad jų

SHENANDOAH, PA

su- 
Ch i-1

Kelio Galas
Sufašistėjęs socialistas, 

rambėjęs bedievis, aklas 
cagos Pijušėlio sekėjas Anta
nas Staniškis, S. L. A. 23 kuo
pos 
jau 
parapijon! Ir kodėl ne? 
Anglijos socialistų vadas 
Donald galėjo bučiuoti 
liaus Jurgio pantaplį, o 
vių socialistų vadas (be ; 
jos) Jungtinėse Valstijose gaj 
Ii grožėtis mergų plikomis 
blauzdomis; šauktis Jėzusėli 
talkon, kad sutraukti daugiau 
žmonių Į savo rengiamas pra
mogas—tai kodėl mūsų Anta
nėlis, tas užkietėjęs bedievis, 
negali grįžti prie ‘‘dvasios 

| šventos,” tapti parapijonu?
jau toks socialistų liki-

diktatorius-pirmininkas, 
priėjo kelio galą—įsirašė 

’ Jei 
Mac- 
kara- 
lietu- 
armi-

Visus kviečia Rengėjai.

NORWOOD IR STOUGHTON BENDRAS

CASTON ROPSEVICH

Baigęs- Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant srhui- 
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. 1 Oth St.. Camden. N. J.

; Visi Shenandoah’rio sąmo- 
lietuviai darbininkai

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
tautos” na-

Taipgi 
kuriuos katalikai 

darbininkai buvo sudėję

neatliko.
nebeliko,

to-

NORWOOD, MASS

gūsiu S. L. A. 23 kuopoj. Tik 
ir policijos pagelba

PIKNIKAS j Tai "Tie švelnūs Cigarai, 
I Kurių Jūs Pageidavot

Įvyks Nedelioje, 18 d. Rugpjūčio-August, 1929
ANT A. ALIUKO ŪKĖS ANT KRANTO EŽERO

Wilson Street Tai yra puikiausia vieta Bostono apielinkej. Norwood, Mass.
Pikniko pradžia 10 vai. ryte. Programos pradžia 5 vai. po pietų.

MENDELO
Gi’^borius-Undertaker

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.

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 

j importuotų tabakų.

LIETUVIS GRABORIUS

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 klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

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

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

Argentina

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

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga-
I rus taipgi ir per paštą išsiimti- j 
nėjame, kaipo užsakymus I 
(orderius).

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

gražių papuošalų vyrams

Gerbiama Bostono ir apielinkės visuomene! Kadangi 
šį pikniką rengia dviejų miestų A. L. D. L. D. kuopos, tai 
ir programa bus įvairi, nes bus dedamos dviejų miestų 
pastangos pasirodyt gerinus vieno už kitą. Taipgi pro
gramoje apsiėmė dalyvauti L. L. K. Choras, vadovaujant 
drg. Edw. Sugar. Taipgi bus visiems mylima muzika,

kuri grieš šokiams. Todėl kviečiame plačią lietuvių dar
bininkišką visuomenę skaitlingai atsilankyti. Įvairių val
gių ir gėrimų bus pakankamai visiems. Taipgi mylin
tiems maudytis reikia atsivežti savo maudymosi drabu
žius; karštoj dienoj galima puikiai pasimaudyti švariam 
ežere. Kviečia A. L. D. L. D. 9 ir 62 Kuopos.

yra
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo ; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 

i rasite sau patinkamų ir už ga- 
Ina žemą kainą; kaklaraiščių, 
i pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm j u pelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

t

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET

/ Worcester, Mass.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

13

— *

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
’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.

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

' riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 
■ Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sakys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 

■senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

Į visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

‘ , “j 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- , 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist 
žolių, kurios jums šugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

: i viuurjų uzKievejimu, biuiviu ncincui- 
I [ mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nediUo- 
Mii nuo 9:30 Iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

iNHV



Puslapis Ketvirtas PenklaUiėM., Hugp. 16, 1929* EKISV® ’

KALINYS No. 14,208
STAMFORD, CONN

Parašė W. MORROW Apsakymas Vertė J. BARKUS

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

“Kiek gi laiko?”
“Dvidešimts tris menesius.”
“Ant ašakinės ’duonos ir vandens?”
“Je, bet ‘juk tai visa, kas man buvo rei

kalinga.”
“Ar mąstote jūs apie tai,kad, kol jūs sva

josite užmušti direktorių, jus laikys karce
re?. Tokiose aplinkybėse jūs neištesėsite il
gai išgyventi, ir jeigu jūs ten numirsite, 

.tai jums nepasitaikys progos, kurios jūs 
jieškote. Jeigu jūs pasakysite, jog neužmu- 

1 šite direktoriaus, tai jis gali pervesti jus į 
kamerą.”

“Bet juk tai bus melas, tamsta! Man ga-

(Tąsa)
“Ir tuomet bizūnas čiaukštelėjo man per 

nugarą. Manyje kažin kas drūčiai susi
spaudė ir paskui, greit pramupęs sau kelią, 
pasiliejo po visą mano kūną, kaip ištirpy
tas plienas. Ir tuomet aš štai ką pasa
kiau direktoriui: ‘Jūs man uždaužėte bizū
nu pilniausiai tam pasiryžęs. Jūs man su- 
rišote rankas ir kojas, idant mušti mane, 
kaip šunį. Na, tai čaižykit mane ik soties, j 
Jūs nedorėlis. Jūs šlykštesnis, bailesnis iri 
niekingesnis už bjauriausią ir šlykščiausią1 
šunį, kuris cypia, kai savininkas spardo jį 
meluoja ir vtgia, ir jūs ne daugiau, kaip j 1 but proga jį užmušta, jeigu as sugrisiu 
melagis ir vagis. Net šuva su jumis ne-! 
draugautų... Muškite mane ilgai ir drū
čiai, nedorėli. Muškite mane, sakau aš 
jums. Sotinkitės prakilnumu, kurį jaučia; 
nedorėlis, kuomet jis suriša žmogų ir čaižo; 
jį, kaip šunį. Muškite mane iki paskutinio-1 
jo mano atsikvėpimo; jeigu jūs paliksite 
mane gyvą, aš jus už tai užmušiu.’ Jo vei
das išblyško. Jis paklausė mane, ar aš pa
mąsčiau apie tai, ką aš kalbu. ‘Je, žino
ma, prisiekiu jums dievu, jog mąsčiau.’ 
Tuomet jis abiem rankom pagriebė bizūną 
ir ėmė čaižyti mane iš visų jėgų.”

“Tai įvyko- veik dveji metai atgal,” pra
tarė pirmininkas. “Dabar juk jūs jį neuž
muši te, ar ne tiesa?”

“Užmušiu. Aš jį užmušiu, jei tik man! - - - 
pasitaikys proga, o aš jaučiu, jog ta proga | .F5?"' v'.IntiJo 
man pasitaikys.” , kalimo kiūtinės

“Gerai. Tęskite.”
“Jis vis mane mušė. Jis raižė iš visų jė- i 

gų, abiem rankom. Aš jaučiau, kaip suka
pota oda raitosi ant mano nugaros, ir, kai 
mano svaigstanti galva nusviro žemyn, aš 
pamačiau, kaip kraujas bėgo žemyn mano i 
kojomis ir darė ant žemės klaną. Ir visą! 
laiką*manyje kas tai kovojo ir raitėsi, iri 
tas darė man kančias. Aš skaičiau dūžius; | 
ant dvidešimts aštuntojo ta vidujinė kon-; 
vulsija patapo taip galinga, jog užsmaugei 
mane ir apjakino.. Aš atsibudau karcere; i 
gydytojas pridengė man nugarą plesteriu i 
ir, klūpodamas šalę manęs, skaitliavo ma
no širdies mušimą.”

Kalirfys pabaigė, 
kambarį, taftum norėdamas išeiti.

cere?” 44
mo.”

Iš mūsų kolonijos nieko ne
simato spaudoje. Bet turiu 

] pasakyti, kad mes visgi ne
snaudžiame, bet veikiame. 
Rugpjūčio 4 d. Įvyko tarptau
tinis piknikas, kuriame buvo 
keturi kalbėtojai. Lietuviškai 
kalbėjo drg. Valaitis iš New 
Britaino. Nors drg. Valaitis 
kalbėjo trumpai, bet jo kalba 
publikai labai patiko.

Vietos lietuviai darbininkai 
draugiškai sugyvena. Tik 
vienas įkyrus Karaliukas de
da pastangų, kad kaip nors 
užkenkus darbininkų veiki
mui ir sukėlus vaidų. Jis la
bai nusistatęs prieš komunis
tus, bet tik laimė, kad apie 
komunizmą nieko nesupranta. 
Todėl ir visą jo veikimą mar- 
gis ant uodegos nusineša.

i kamerom Aš beveliju numirti karcere, ne
gu meluoti ir veidmainiauti. Jei jūs mane 
pervesite į kamerą, aš jį užmušiu. Bet aš 
jį ir taip užmušiu. Aš jį užmušiu, tams- 

! ta... ir jis tą žino.”
Atvirai, pasiryžusiai, nenukreipiamai, 

Ičia, dviejuose žingsniuose nuo mūsų, suar
dytame šito žmogaus kūne, stojosi piestu 
žmogžudystė, ir ne kokia tuščiai besidi
džiuojanti, bet nepermaldaujama, kaip pa
ti mirtis.

“Apart jūsų silpnumo, kokis jūsų svei
katos stovis?” paklausė pirmininkas. f

“O, mano sveikata veik gera,” pailsusiai! 
atsakė kalinys. “Užeina kartais vėl tos į 
vidujinės konvulsijos, bet kuomet aš atsi-j 

! gaunu, viskas vėl gerai eina.” j
Ligoninės gydytojas pridėjo ausį prie 

i, o paskui pasakė pirminin
kui keletą žodžių šnibždomis.

“Aš taip ir maniau,” atsakė pirmininkas. 
“Dabar nuveskite šitą žmogų į ligoninę. 

! Tegul jam paskiria lovą saulėtojoj pusėj, ir 
! kad gerai jį maitintų.”

Kalinys neatkreipė į tuos žodžius jokios 
į domės ir kojas vilkdamas išėjo lydimas sar
go ir gydytojo.

Dabar vietos ir apielinkių 
lietuviai neprivalo užmiršti 
18 d. rugpjūčio. Juk taisiais 
metais bus paskutinis didžių
jų piknikų, kuris įvyks Linden 
Parke, Union City, Conn. Ta
me piknike visi dalyvaukime.

Rugpjūčio 24 d. įvyks A. L. 
D. L. D. kuopos susirinkimas, 
kuriame visi turime dalyvauti, 
nes, yra daug svarbių dalykų, 
kuriuos reikės apsvarstyti.

Stamfordietis.

BINGHAMTON, N. Y.

Plačiai žinomas dainininkas turi aukotojų sąrašą ir čia be- 
Stasys Vaineikis išvyko Lietu-!veik visi žmonės pasipažįsta; 
von pasiviešėti. Jis čia turėjo;jokių skelbiamų nesusiprati- 
dyi fotografijų studijas, kurių mų, suktybių negalės būti, 
vieną (Lietuvių Tautiškame Vietinio komiteto nariai sa-|

Klimyį’ ^a“,ko, jog daugelis aukotojų su- 
pareiškia, kad skyrimas 

aukų Gastonijos streikieriams 
ir priešfašistiniam darbui yra

daise gyvenusiam Brooklyne,lgję 
o kitoje' paliko savo dalininką!aup 
J. Radkų. » . r.

Vaineikis, smagus ir drau-'taip pat svarbūs ir remtini rei- 
gingo būdo žmogus, turėjo kalai. Tokį pareiškimą padarė 
nuo žmonių daug simpatijos. įr a. L./D. L. D. kuopa.
Jo iškeliavimas bus žymiai at
jaustas ir suėjimuose ir, itin, 
Aušros Chore, jei ’choras at
eityj pradėtų dainavimą.

6 d. rugpjūčio, ant greitų
jų, Piliečių Kliube buvo su
ruoštas Vaineikiui atsisveikini
mo vakarėlis, į kurį—tik vie
nos dienos sužinojimu—suėjo^ 
nemažas būrys choristų ir 
šiaip artimų Vaineikio drau-1 
gų, skaitliuje apie 40 ypatų.1 
Čia pasilinksminta ir palinkė
ta Vaineikiui laimingos kelio
nės ir nuo visų pareikštas pa
geidavimas, kad jis sugrįžtų.

Lietuvių Darbininkų Susi- 
šelpimo Draugija, turėjusi la
bai daug išmokėjimų savo li
goniams, ir žymiai susimaži

nūs jos iždui, nutarė reikalau-i 
ti iš Lietuvos Baduolių ,^fpi- ’ 
mo Komiteto jos aukotus $25. 
Ir ta dr-ja, žinoma, gaus savo 
pinigus atgal be jokių keblu-.
mų. J- I

Drauge darbininke, atsi
mink, kad rugpjūčio 25 d., 
Valley View Parke, Inker-r 
man, Pa., įvyks tavo dienraš-l 
čio “Laisvės” naudai piknikas!!

SKAITYKIT IR
PLAT1NKIT “LAISVĘ”

31 d. liepos, buvo garsinta, 
kad Komunistų Partija rengia 
prakalbas prieš naujo karo pa
vojų, bet prakalbos neįvyko 
delei kalbėtojo, Fred Bieden- 
kapp, neatkeliavimo. 
jis neatvyko, nežinia.
kos buvo suėję geras, būrys, 
bet skirstėsi nepsitenkinusi.

Kodel
Publi-

Nežiūrint, kad socialistų, 
tautininkų ir klerikalų spauda 
gvoltu rėkia, kad Lietuvos Ba- 
d uolių šelpimo Komitetas pri
gavo aukotojus, ir nežiūrint, 
kad toji spauda liepia aukoto
jams reikalauti pinigų ątgal, 
bet vietos komitetas tokių rei
kalavimų, kol kas, negauna, 

buvo paskelbęs 
pranešimą, kad

Margumynai
Nors šiemet iš mūsų miesto 

telpa “Laisvėje” koresponden
cijų daugiau, negu pirma, ir Komitetas
pasirodo vienas kitas naujas “Laisvėje” 
korespondentas, bet vis tiek kas nori teatsiliepia—pinigai 
ne visos svarbesnės žinios bū- bus sugrąžinti, nežiūrint nei 

Reikėtų dau- to priešų spaudoje skelbiamo 
baubo, kad be kvitų, nebus 
pinigai išmokami. Mūsų mie
sto aukų rinkėjai grąžins pini
gus ir be kvitų, nes komitetas

na parašomos.
giau žinių ne tik iš lietuvių gy
venimo, bet taip pat iš darba
viečių. Kas bent kiek valdote 
plunksną, rašykite!

DIDELIS METINIS I

PiknikaS
RENGIA HUDSONO AIDO CHORAS I

Nedėlioję

18 Rugpjūčio-Aug., 1929
RUSŲ PUŠYNE, MAYNARD, MASS

PRASIDĖS 11 VAL. RYTE

Praeitą nedėldienį 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, kad privažiuos daug žmonių iš vi
sos apielinkės.

KVIEČIA RENGĖJAI.

naudon ir tik veidas jo vis dar buvo mir-

(Tąsa bus)

A.LD.LD. ŽINIOS DARBININKAI STOKITEnamus labai pigiai ir tas neilgai^

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę'

WILKES-BARRE, PA.

Keturi Skyriai Pomirtines:

J. MILIAUSKAS

Bendro Komiteto sekreto- 
Darbininkų reikės daug, 

kai kurios kuopos neišrin-

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽĖMĖ SAVO 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

Tr nuo tada jūs vfeą laika buvote kar- ktuįas jis praleido ligoninėje, išėjo jam 
:-y J * * naudon ir tik veidas jo vis dar buvo mir-

Je, tamsta, bet tas man nedaro skirtu- išblyškęs.

Darbininkai! Ruoškitės prie 
didžiulio pikniko, kuris įvyks 
Valley View Parke, Wilkes- 
Barre, Pa.

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

f *

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

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

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

v ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel.,’Liberty 7865

, kiek turėsime darbinin- 
Kuopų valdybos tą turi 

Rašykite šiuo 
Stanisl o vaitis, 

Ave., Wil'kes-

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organų subu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagystė, prostitucija, ženyba, 
kas reikalinga laimingam Šeimyniškam gyvenimui, ir daugybe 

įdomių.dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 pu«l. smulkaus rašto, su paveikslėliais , v 
Ir gražiai apdaryta. Kuinu $2.00. .

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais šiuo adresu: 
J. BARKUS, ^raiW.29’ New York, N.Y.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 Easte-Broadway, South Bostone, 

skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

Stambiausią lietuvių kalboje knyga apie lyties 
klausimus •

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

Parašyta žymiausio tų dalykų žinovo D-ro W. J. ROBINSONO.

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

/ II.
Kalėjimo direktorius sėdėjo savo kabine

te vienų vienas su kaliniu No. 14,208.
Kalinį labai stebino tas, kad jį paliko 

| vienų vieną su žmogumi, kurį jisai pasiry
žo užmušti. Jis buvo be retežiu." Durys 

Jis apvedė akimis buvo užrakintos ir raktas gulėjo čia pat 
- I jųjų tarpe ant stalo, los trys savaites,

, niškus konferencijai raportus 
i iš kuopų stovio.

Dar turiu priminti ir tą, 
kad yra kuopų, kurios neužsi- 

IX APSKR. KONFERENCIJA mokėję į apskritį metinių duo
klių už 1928 metus. Mokes- 

■po 15c nuo nario į metus. 
Todėl, ^-draugai, pildykite ap- 

| skričio patvarkymą, užsimo- 
I kėkite į apskritį.
i Apskr. Seki’. K. Rušinskiene, 
l 212 Middle St., Minersville,

A. L. D. L. D. IX Apskričio 
pusmetinė konferencija įvyks ,pS~ 
sekmadienį, 15 d. rugsėjo, 11 
vai. prieš piet, J. Aidukaičio 
svetainėj, 1139 Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa. >

Visos minėto apskričio kuo-j 
pos malonėkite būtinai daly-, 
vauti šioj konferencijoj, pri-l 
siunčiant skaitlingai delega-' 
tus, su daug gerų sumanymų! 
ateinančios žiemos | darbuotei į 
ir organizacijos gerovei. Nes1 
nuo šios konferencijos suma-; 
ningumo’ priklausys sekančio! 
pusmečio darbuotė mūsų ap-i 
skrityje. Taip pat delegatai1 
pasistengkite turėti -smulkme-! . v 9

Pranešu visiems darbinin
kams, kurie išrinkti į “Lais
vės” pikniką, įvyksiantį 25 d. 
rugpjūčio, kad pribūtumėte 
10 vai. ryte į Valley View 
Parką ir užsiregistruotumėte

Mes išmokiname taisyti ir valdyti, 
automobilius į trumpinusį laiką. * 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas XI25.1 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei- i 
jas už $10. Pamokos dienom^ ir j 
vakarais. Informacijos dykai.. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-l 
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki’ 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.;

t> ■

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime!

pas 
rių. 
nes 
ko.
Iš Bendro Komiteto Posėdžio

Tvarkyti Seno Vinco pra
kalbų maršrutas pavestas A. 
L. D. L. D. Dvylikto Apskričio 
komitetui, nes apskritys tvir
tesnis finansais, bet su ta iš-; 
lyga, kad turės kalbėti ir už 
L. D. S. A., kur tik bus su
rengtos prakalbos.

Nutarta šaukti pikniko dar
bininkus 23. d. rugpjūčio, 7 
vai. vakare, 206 S. Main St., 
Wilkes-Barre. Todėl visi dar
bininkai, kurie tik turite dirb
ti piknike 25 d. rugpjūčio, tu
ri dalyvauti 23 d. susirinkime, 
nes turime apsvarstyti svar
besnius dalykus. Į tą skaičių 
įeina ir visi Bendro Komiteto 
nariai, todėl ir jie privalo da
lyvauti.

Kurie važiuosite gatvekariu, 
tai ant stoties Wilkes-Barre ir 
Scranton bus mūsų du parda
vėjai ekskursinių tikietų ir to
dėl pas juos pirkite, nes tuo
met daug pigiau gausite. Ant
ras dalykas, dar paremsite ir 
“Laisvę,” nes nuo tų tikietų 
mums bus duotas ir nuošimtis.

Visos kuopos, kurios tik iš
rinkote darbininkus ir darbi
ninkes, tai praneškite sekreto
riui, nes turime žipbti pirma 
23 d., LLI. L._7 ’ ' - 
kų.
tuojaus atlikti, 
antrašu: V. J. 
307 Plymouth 
Barre, Pa.

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. ” 11 ’
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garądžius, gražus so
das, vienas , iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $1^05; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizar^.

Už $4,000 CASH 
galima gauti pūikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina■

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI K
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

Ką.Įpiariai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi' geriaiisį' Patarimą, nes mes , ne tik pęrkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

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

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

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDA 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

>
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Tek:

GIEDRA AR LIETUS—PIKNIKAS BUS

HMMKBRnHra||

Cambridge, Mass.
Tel. Porter 3789

Cho-! 
žada 
valš-

Komitetas :
Petras Mačiukas, 
P. Balčiūnas, 
Pranas Kaminskas.

kainos.
sekančiu adresu:

103 j 
Narių i 
Drau-

OKI SO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir'

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

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

siau: J 
tu i ir 
bylai.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠAUS
Parūpinant mortgičius namams ir

Išvažiavimas bus su pla- 
dailes žvilgsniu, progra- 

Dainuos ukrainų darbi-

A. L. D. L. D. 20 Kuopos Pa
reiškimas Atiku Reikale

A. L. D. L. 1). 20 kuopa sa
vo susirinkime, įvykusiame 8 
d. rugpjūčio, vienbalsiai pa-

I IHIOCTTC 332 WEST BROADWAY 
L J. MJh) HO So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

paskirstyme į duolių, tebūna skiriama pu- 
Šelnimo l.siau : Priešfašistiniam Komite- 

Gastonijos streikierių

Dr. Jonas Repšys
Massachusetts Avenue

t

*
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Penktadien., Rugp. 16, 1929 Puslapis PenktasWATERBURY, CONN. tijos chorams. Na, draugai! 
aidiečiai, pasirodykite, ką ga-| 
Ii padaryti Mass, valstija.

dainų bus ir darbinin- 
sporto programa—du j 

jaunuoliai kumščiuos isI 
“raundus”; taipgi bus'

Tai'

Žodis Apie Vilijos Chorą
Labai retai tenka matyti 

parašyta apie Vilijos Chorą. 
Rodos, jame taip nieko ir ne
beveikiama ir nėra ko rašyti. 
Bet visai atžagariai. Tik, ži
noma, kaltė korespondentų. 
Kadangi per susirinkimą lieka 
išrinktas korespondentas ir 
apsiima parašyti šį bei tą apie 
chorą, bet paskui nieko nepa
rašo.

Šiuo tarpu net galima pasi
džiaugti su Vilijos Choru, nes] 
žymiai nariais paaugo; tvar-j 
kingai lankosi į praktikas; į j Komunistų Partijos 
susirinkimus irgi 

f daugiau susirenka, 
miau. Tuomi choras ir stip
rėja, pas choristus energija 
pakyla pasidarbavimui.

Apart kitko, Vilijos 'Choras 
visu smarkumu rengiasi prie 
dainų dienos, kuri įvyks 18 
d. rugpjūčio, Linden Parke, 
Union City, Conn.. Kadangi j mą dovaną 
Į tą dainų dieną suvažiuos net| rengiamame

l’rie 
kiško 
tvirti 
penkis 
bėgimų ir kitų žaidimų, 
matote, draugai, programai 
bus įvairi. Bet rengėjai pa-Į 
geidauja, kad simpatizuojanti 
publika visa būtų 18 d. rug
pjūčio Linden Parke, Union 
City, Conn. Aš irgi būsiu.

i reiškia sutikimą
j Lietuvos Badu oi ių
Fondo aukų: Priešfašistiniam 
Komitetui ir Gastonijos strei
kierių bylai.
svarbūs, abu reikalingi para
mos. Mūsų kuopos auka, ne
galėjusi pasiekt Lietuvos ba-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS . GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 Sputh 2nd Street
PHILADELPHIA, ?A.

vietinis 
jau daugjlokalas rengia išvažiavimą 25 
negu pir-jd. rugpjūčio, Lietuvių Darže, 

už Lakewood ežero, Waterbu
ry, 
čia, 
m a.
ninkiškas choras iš New Ilav 
en, tas pats 
sė metų tam

šeši chorai iš apielinkių ir dar 
pribus Aido Choras iš VVorces- 
terio, tai Vilijos Choro moky
toja deda pastangas, kad Wa
terbury choras irgi galėtų pa
sirodyti, kuomi jis yra.

Matomai, dainų diena nebus 
kokis tai paprastas išvažiavi
mas, o tiesiog milžiniškas. 
Pereitais metais dainų dienoj 

i buvo suvažiavę tūkstančiai 
žmonių, tai reikia tikėtis, kad 
šiemet mūsų simpatizatoriai 
ir pritarėjai taipgi nepamirš j 
atsilankyti i dainų dieną.

Tad Conn, valstijos ir to
limesnių apielinkių visuomenę 
kviečiama atsilankyti į dainų 
diena.- Choriste.*

Waterburio šviesos Savišel-! 
pinės Draugijos įvyko susirin-i 
kimas 4 d. rugpjūčio, 
Green St. svetainėj, 
atsilankė vidutiniškai.
gijos pirmininkas J. Strižaus-| 
kas atidarė susirinkimą 9 vai.’ 
ryte. Perskaičius protokolą, j 
knygų peržiūrėjimo komisija! 
raportavo, kad draugijos tur-į 
tas paaugo per pusmetį virš 
$600. Vajaus komisija reko
mendavo, kad W. š. D. vajus

' tęstųsi per šešis mėnesius nau-Į 
S jų narių gavimui, su nupigin

ta įstojimo mokesčia. Mokes- 
ties nupiginimas seka šitaip: 
nuo 15 iki 25 metų amžiaus— 
pusė įstojimo sumažinta; nuo 
25 iki 30 metų amžiaus—vie
nas trečdalis; nuo 30 iki 45 
metų—tik vienas doleris nu
pigintas. Retai tokia proga 
pasitaiko, kad su taip žema 
mokesčia galima įstoti į drau
giją, kuri moka savo nariams! 
laike susirgimo $9 savaitėj ar-į 
ba $1.50 į dieną per 90 dienų į 
ir per kitas 90 dienų po 75c I 
į dieną. Nariui mirus, draų-| 
gija moka iš savo iždo pomir
tinės ne dauginus, kaip $175. į 
Narinių mokesčių moka po 75 j 
centus į mėnesį. Tai lengvos-> 
nių sąlygų negali būti, noriu-1 
tiems įstoti į draugiją. To-j 
liaus, susirinkimui tęsiantis, at
silankė du delegatai nuo Tarp-1 
tautinio 'Darbininkų Apsigyni-! 
mo 30 kuopos, užkviečiant 
draugiją prisidėti prie T. D.! 
A. 30 kuopos šaukiamos, kon-; 
ferencijos, kuri įvyks rugpjū-l 
čio 5 d., gynimui areštuotų j 
streikierių Gastonijoj, nuo au-i 
dinyčių bosų. Po apkalbėji-Į 
mui, nutarta prisidėti ir išrink-! 
ta du delegatai atstovauti 
draugiją prisirengimo konfe
rencijoj. Išrinktiems delega- 

/ tams perėjus su kepure per 
susirinkimą, tapo suaukota 
$11 del vedimo teismo prieš- 
Gastonijos bosus. Po vien.ąj 
dolerį aukojo šie draugai: J. j

< Strižauskas, P. Pl use i k as, M. i 
Vosylius, drg. Ulinskienė, A.
Žuoba, B. Marcinionis, P. Bo-J 
kas ir drg. Satulienė; po 50c: Į 
M. Ciplijauskas. Su smulkiais’ 
pasidarė viršminėta suma.

Varde teisiamų streikierių' 
tariu ačiū visiems už aukas. I

Conn. valstijos darbininkiš-' 
ki chorai rengia metinę šven-' 
tę vardu dainų diena, 18td.| 
rugpjūčio, Linden Parke, Un-i 
ion City. Dainų dienos komi-į 
sija publikai užtikrina, kad' 
programa dailės žvilgsniu tik
rai bus žavėjanti, nes visi cho
rai laiko po dvi pamokas į 
savaitę. Didžiulis Aido 
ras iš Worcester, Mass., 
padaryti sūrprizą Conn.

choras, kuris pu- Į 
atgal laimėjo pir- 
Yale Universiteto 

dainų konteste.
išvažiavime ir Vi- 
dalyvaus, po va-j

Taipgi tame 
Ii jos Choras 
dovyste B. Rasimavičiūtūs. Bus, 
du kalbėtojai—rusas ir ameri- 
konas. Komunistų Partija at-1 
sikreipia į darbininkišką pub-į 
liką, kviesdama dalyvauti iš-j 
važiavime. Draugai, gerai ži
note, Komunistų Partija yra Į 
vadas viso kairiojo judėjimo. 
Jai reikalinga nuo darbininkų 
moralė ir materiale parama. 
Jūs tą galite atlikti, atsilanky
dami į mūsų išvažiavimą. Pa
sižymėkite dieną, kad nepa
iri irštumėt.

W aterburietis.

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’* 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
.12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0(L. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabąr būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vienų sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojau.s 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

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

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus^ne toliau kaip 
1.2 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampine vieta. Rondos $820 į 
metus. Kaina $6,500, Įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Lietuviu Darbininkų Connecticut Valstijos Antra Metine

RUOŠIAMA ANT NEDĖLIOS

9669
Oregon 5136

TKLEFONAI:
Keystone ________________ Main
Bell

♦—t ♦—•—< ♦-e-*
*

TeI.i Greenpoint 9635:

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.

Tr>rl itės »u munm del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253
Brooklyn, N. Y.

Grove St.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusiusUrban’s Cold Powders ^ltc^ ?6“c°
nuo savo amžino priešo!

III’!)*) I SY TjillQ (25 ccntal skrynutę) yra tai kanuolė priei UI EJU IjUA lauo k i amžiną žmogaus priešą—viduriui užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių /gų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIš/ų IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

I'1. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
TELEPHONE 

GREENPOINT Mil

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

K»tnpii Clermont Avenue 
TELEPHONE i JUNIPER 87M

RENGIA
DARBININKIŠKI
CHORAL

LINDEN PARKE
UNION CITY 

CONN.

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

_______________ ____  ORDER,BLANK _______ —___ ______  
Sfųcdaroi pinigu* *u anvo udresti, užrašykite:

AM. že»i«u piiirušei, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymai!, 
kaip vartoti 
Vardas —

N9. —

f
T

PRADŽIA 10 VAL. RYTE

Ml 1
M 
•y

■ * j
L/ s

BPr J

Dainuos geriausia išlavintas AIDO CHORAS iš Wor- ; 
cester, Mass., po vadovyste talentingos chorvedės M. 
Jablonskiūtės-Meškienes. Bu,s lenktynės jaunų vyrų Jr 
merginų ir kitokie įvairūs žaislai. Dainuos LAISVĖS 
CHORAS iš Hartford, Conn., vadovaujamas J. Plikimo. 
Trečias dalyvaus VILIJOS CHORAS iš Watęrbury, Conn., 
vadovaujamas A. Rašimavičiūtės. Ketvirtas-—J.' M. VI
LIJOS CHORAS iš New Britain, Conn., vadovaujamas V. 
Visockio. Penktas—CHORAS DAINA iš NewJ Haven, 

i Conn., vadovaujamas J. Kuncos- šeštas—LAISVĖS CHO- k 
RO OKTETAS iš Hartford, Conn., vadovaujamas J. 
Plikimo.

Šešių Chorų Dainos ir Žaislai
Tai dar šiaurines Amerikos lietuviai nematė tokio pa

rengimo. Pernai buvo geras, bet šiemet bus dar geres
nis. Pernai dainavo keturi chorai, o šiemet šeši. ‘Tiki
mės turėti 10,000 lietuvių šiame didžiuliame išvažiavime. 
Būkit ir jūs ir kitiems pasakykite apie tai.

Parkas/randasi-prie ,pat didžiojo kelio—Main St. Iš 
Mass, ir $ew Yorko atvažiavę į Union City, Conn., arba 
Naugatuck, Čonn., paklauskite Linden Park—Jums paro
dys. Conn valstijos lietuviai visi žino.

Miestai S t* te—

IIQIII IIQIIICIIICIIiCIII' AMERICAN LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNI LER 2177-0474 AI0KYKLA SU REPUTACIJA 

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

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

į New York City

i

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

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klatiskite arba pašykite: $
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir 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 vpatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS
Keršija Prohibišinų 

i Slaptiem Tarnautojam SPORTAS

Profesorius su Pačia ir 
6 Vaikais Vėl Studentas

Amerikos Priešfašistinio
Susivienijimo Konferencija

profe- 
India- 
šešiais 
iki 10

kursus

Šiaurės Amerikos Priešfašis- 
tinis Susivienijimas šaukia sa
vo konferenciją, kuri bus rug
pjūčio 19 d., pirmadienį, 
organizacijos centre, 108 E. 
14th St., New Yorke.

Long Beach, L. I. Indoor 
Yacht Kliube liko pašautas 
Ed. Th. Russell, 29 metų am
žiaus, keliaujantis tavorų par
davinėtojas (seilsmanas). Apie 
jį buvo kalbama, kad jis tar
naująs ir blaivybės agentams, į 
šniukštinėdamas, kur parda
vinėjama bei dirbama mūn- 

išainas. Už tą šnipinėjimą tai 
ir buvęs dabar pašautas. Po- 

nesuranda šoviko.
Tai jau antras keršijimas

tos Ii ei,j a dar

RED SPORT

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

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

nis susirinkimas bus pėtnyČioj, 16 
rugpjūcjio, 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 Į rajono kon
ferenciją. Kurie dar neatsiėmėte 
naujos knygos, malonėkit atsiimti. 
Ir mokesčius pasistengkite užsimo
kėti. Atsiveskit nauju narių. Sekr. 
M. S. ‘ 193-94

LIETUVIU VALGYKLA "j
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku į 

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

With the National Conven
tion of the Labor Sports Un
ion but a week ahead, final 
preparations are being made 

’to receive and house over 200 
delegates and athletes. The 
out of town delegates and ath
letes will be given a fitting
reception. Plans 
made to meet the 
with banners at 
and convey them 
gressive Hall, at 15 W. 126th 
St'. On Wednesday, Aug. 21st, 
the delegates will be official
ly greeted by the Eastern Dis
trict and the many labor or
ganizations of New York, in
cluding the Young Communist 
League, at the Progressive 
Hall. Oh this evening there
will also be shown the
motion picture “Spartakiade,” 
a film record of last year’s in
ternational workers’ Olympics.

All workers of New York 
should come to the hall and 
greet the out of town worker 
athletes and to see this great 
picture, so that when they 
come to the L. S. U. Meet on 
Aug. 24th and 25th, they will 
be in a good position to judge 
the relative development of 
workers’ sports in a country 
of the victorious proletariat 
and of the imperialist United 
States.

Labor Sports Union request 
that if any workers can house 
one or more visiting athletes 
that they should write to the 
L. S. U. about it. The address 
is: 764—40th St., Brooklyn.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gero vyro, kuris yra 

ženotas ir gabus su karpenterio 
įrankiais. Mes gyvename ant Dela
ware Upės ir turime naminių pauk
ščių farmą. Atsišaukite: A. J. Tho
mas, Milanville, Pa.

have been 
delegations 
the station 
to the Pro-

Lietu- Long Islande, bėgyje paskuti- 
vių Priešfašistinio Susivieniji- njų desėtko dienų, asmenims, 
mo Komitetas ir vietinės New | kurie buvo įspėjami, kaipo 

“prohibišinų” slapti tarnauto
jai.

Yorko ir New Jersey lietuviš
kos priešfašistinės organizaci
jos privalo pasiųsti savo atsto
vus į tą konferenciją. Gerai 
būtų, kad atvyktų delegatų ir 

| iš toliaus.
Konferencija stato sau tiks-

Į Vasarinius Columbijos Uni
versiteto kursus atvyko Dr. W. 
Vernon Little, De Pauw Uni
versiteto' psichologijos 
sorius iš Greencastle, 
nęs,.su savo žmona ir 
Vaikais,! ntio pustrečių 
metų amžiaus.

Abudu tėvai lanko
suaugusiems, o vaikai—speci
alius savo amžiui pavyzdingus 
kursus.

Prof. Vernon Little yra už
baigęs *Yale Universitetą.

K dipt sau norite, reikia ati- | 
duoti kreditas žmonėms už to- lą geriau darbininkus sumobi- 
l$į jų pasiryžimą—nepasilikti lizuoti kovai prieš 'kylančią
nuo mokslo pirmyneigos.

Iš Paviršio Pažįstąs 
Žmogaus Charakterį

Jeigu žmogaus krūtinė plok
ščia, įtraukta; jeigu jo pėdų 
galai einant nukrypę vidun; 
jeigu jis kojas suglaudęs, o; 
alkūnes prie šonų prispaudęs, 
tai tas žmogus yra nedrąsus, 
greitai nusigąstantis, publikos 
bijantis, daugiausia apie save 
abejojimais manantis,—sako
’Columbijos Universiteto Mo
kytojų Kolegijos profesorius 
Wm. H. Blake, kuris tvirtina, 
būk pagal žmogaus stovėjimą, 
ėjimą, arba net sėdėjimą, ga- 
lifria esą pasakyti, kokio būdo 
jis yra. Vadinasi, išsižergė- 
liai, atstatanti alkūnes, su pė- 

lauko 
žmo-

dų galais iškrypusiais 
puseri turėtų būt drąsūs 
nes.

Žmogžudys Nusišovė ir 
nuo Stogo Nudribo

John Pastorino, 41 metų, 
pereitą sekmadienį 
Rdštujrferišką i kriaučių 
Versace ir s 
į (T ii ii m. IDl
Yorke. Kriaučius buvęs jam 
skolingas pinigų, del kurių at- 
griebimo ir kilo kova.

Dabar žmogžudys, bijoda
mas bausmės elektros kedėje, 
įr 'pats nusižudė, nusišauda
mas ant stogo namo po num. 
788 Thįrd Ave., New Yorke. 
Jo lavonas nuo stogo krašto 
nukrito ant šaligatvio.

nušovė 
Ant. 

idė .jo pačia, 
49th St:, New

Gazolino Eksplozija nuo 
Cigarete Apdegino Tris

Alfred Frey, 37 metų 
žiaus, Maspethe. plovė savo 
darbinius drabužius (overall- 
suš) viedre gazolino, skiepe 
po num. 5890—55th St. Užsi
manė ‘užsirūkyt cigaretą; eks- 
plodavo gazolinas ir pavojin
gąjį-apdegino jį patį ir du jo 
Vaiku, vieną 9, kitą 5 metų.

am-

_BROOKLYN, N. Y.
KETURIASD'EŠIMTS PIRMAS

PIKNIKAS

FOR RENT

Amerikoj reakciją ir prieš tos 
reakcijos fašistines saikas.

Moterų Darb. Konferencija
New Yorko ir New Jersey 

darbininkės moterys yra ragi
namos išrinkti ir pasiųsti sa
vo delegates j antrąją Darbo 
Unijų Centro Konferenciją, 
kuri įvyks rugpjūčio 20 d., 
antradienio vakare, Irving Pla
za Svetainėj, 15th St. ir Irv
ing Pl., New Yorke. Be kitų 
dalykų, bus svarstoma bjaurus 
darbininkių išnaudojimas dirb
tuvėse ir išdirbta kovos būdai 
prieš tą blogumą.

Tinkuotojas, Pasivertęs 
Inspektorium ir Policmanu

(plastereris), 
Sutton St., 

apsimetęs E- 
Kompanijos

George Harrison, namų sie
nų tinkuotojas 
gyvenantis 489 
Brooklyne, buvo 
disono Elektros
inspektorium. Nuėjęs į Marės 
Garssienės skiepą, patikrint 
“myterių,” 640 W. 35th St., 
New Yorke, jis užtiko vyno. 
Tuomet jai ir sako, aš ne elek
tros inspektorius, bet polic- 
manas, ir galiu tave areštuot 
už alkoholio laikymą; Norė
dama atsipirkt, moteriškė jam 
davė $20; po kelių dienų jis 
ir vėl atėjo, reikalaudamas 
daugiau pinigų; gavo dar $10, 
bet paskui tapo suimtas ir be 
kaucijos laikomas iki 
džiurės teismo.

grand

metų, 
nušovė 
Worg- 
geležų 

66 Lewis St.,

Netyčia Nušovė Savo 
Geriausių Draugų

Alter Walfisch, 68 
netyčia iš revolverio 
savo partnerį Hymaną 
maną, 62 metų, senų 
krautuvėlėje, 
New Yorkę,

Užtikęs seną, surūdijusį re
volverį, Vorgmanas bandė at
laužti jo gaiduką, bet nega
lėjo. Tuomet jo partneris ir 
geriausias draugas Walfisch 
pasiėmė plaktuką ir su jo pa- 
gelba mėgino atlaužti gaidu
ką. Tuo tarpu revolveris iš
šovė; kulka pervėrė Worg- 
mahui pilvą ir jis nugabentas 
į ligoninę greit/mirė. Wal
fisch areštuotas.

Kriaučių “Stapičius” ir 
Toliau Kas

over-

PARSIDUODA kendžių storas su at
daru langu. ‘ Yra Fountain, Car- 

binator ir 4 kambariai gyvenimui. 
Parduodu labai pigiai iš priežasties 
ligos. Ateikit ir apžiūrėkit, po num. 
99 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

194-96

/ AUTHORIZfO > 
f DISTRIBUTORS A.

NATIONAL

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

nors
overkotų sezono, 

darbininkai kiek pa- 
algas turėtų tą sezo-

Kriaučiąį, dirbantieji 
kotus, sustojo 14-tą d. augusto 
kaip 10 valandą iš ryto.

Sustojimas įvyko tik overko
tų išdirbėjų todėl, kad sunkus 
darbas kaipo tokis ir kainos už 
jų padarymą puolė ir dar puola. 
Unija turėjo imtis griežtesnio 
veikimo, kad overkotų puolantį 
darbo mokesnį suturėti, 
pradžioje 
taip kad 
stovesnes 
ną.

Lietuvių lokalas turėjo du 
susirinkimus. 14 d. augusto su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas, bet apčiuopiamų rezultatų 
nebuvo. Tad tik F. Vaitukaitis 
apibrėžė, kodėl šis sustojimas 
yra overkotų pramonėje, o dail
iausia overkotus dirba lietu
viai, todėl juos labiausia ir pa
lietė šis taip vadinamas “sta
pičius.”

15 d. augusto susirinkime pas 
lietuvius kriaučius jau buvo su
sidarius atmosfera, kad tik lie
tuviai testreikuoja, o kiti tau
tiečiai dirbą. Joint Boardo at
stovas susirinkusiems išaiškino, 
kad ne vien lietuviai yra strei
ko lauke, bet yra ir daugiau, 
kitų tautų. Taip pat nurodinė
jo, kad kokia buvo iki šiam lai
kui padėtis, tai nebuvo galima 
pakęsti. Lietuviai kontrakto- 
riai dirbdami išimtinai tų pa
čių firmų darbą vaginėja nuo 
vienas kito, nusimušdami “prei- 
sus” už žiponus. Taip, sako, 
atstovas, kad jau nebuvo gali
ma rimto “preiso” nustatyti 
sekcijoms, kurios dirba nuo ka- 
valkų.

Keletas buvo paklausimų, kad 
jeigu kontraktoriai gaus seną 
savo kainą už žiponus, tai jie 
dabar negaudami gali išeiti, o 
jeigu gaus pridėti, tai tas bus 
jau jiems perviršiu? Atstovas 
atsakė, kad čia turės* delegatas 
taip veikti, kad pridėti pinigai 
eitų ne į darbdavio kišenių, bet 
į darbininko.

Kelios dirbtuvės, kaip: Bud
raičio, Atkočaičio, šalaviejaus, 
Kaspersko, Šimėno, Gužo, Mes- 
lio, Dovidaičio, pradės dirbti 
šiandie, o kitos jau pradėjo 
dirbti vakar, tuojaus po mitin
go.

Tikimasi, kad šiandie veik vi
sos dirbtuvės bus sugrąžintofe 
atgal į darbą.

J. Kriaučius;

over 
will 
the 

ath-

PARSIDUODA kendžių Storas su 
kounteriu, labai pigiai; netoli 

Grand St. subway stoties. Priežas
tis pardavimo—važiuoju j Europą. 
Atsišaukite 804 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. 194-95
KAS TURI parduoti restorano Ra

kandus—“kaunterj,” kad būtų apie 
17 pėdų ilgio, malonės pranešti. 
Taipgi reikalingas partneris arba 
partnerka j restorano biznį. Gerai 
būtų, kad mokėtų gaminti valgi. J. 
Jurevich, 148 Grattan St., cor. Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Stagg 7311. 194-99
PARSIDUODA 11 mėnesių German 
police dog. Kreipkitės po num. 395 
Nostrand Ave., top floor., Brooklyn.

194-96
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, prie vandens, daug laivų 
prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
pamatysite, kad daroma geras biz
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant- vietos. W. Mitchell, 420 
West St., near 11th St., New York, 
N. Y. 194-220

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka a u k šči a u si e m s gero 
skonio reikalavimams.

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

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

Telephone Stagg 0783

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

iTelephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

One of the most interesting 
features of the Meet will be 

I a mass drill in which 
four hundred athletes 
take part. Then also 
grand march of all the
letes on the athletic field with 
the club banners is also a 
thrilling spectacle. New York 
workers should hot miss wit
nessing this important event 
of the Labor Sports Move
ment., It is the Labor Sports 
Movement that will ( provide 
the future shock-troops of the 
working class.

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

proga pigiai pirkti iš priežasties 
nesveikatos. G. Jasinskas, 13 Co
lumbia Heights, arti I'Yilton St., 
Brooklyn, N. Y. 192-94

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Red Sport.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN/ N, Y.
Šv. Jurgio Draugystė rengia gra

žų pikniką nedėlioj, 18 rugpjūčio, 
Klaščiaus Clinton PaZke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspbth^ N. Y. Pra
džia 2 vai. po pietų, 
kutinis šiame 
piknikas. P 
gėrimų, o šokiams grieš puiki Re- 
tikevičiaus 
me vietos ir apielinkės lietuvius ir 
lietuvaites ?atsilankyti ir pasilinks
minti. Įžanga 50c. Kviečia rengė
jai..193-95

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Tai bus pas- 
sezorie toks puikus 

Bus skanių užkandžių ir

orkestrą. Todėl kviečia-

OZONE PARK
Parsiduoda .vienos šeimynos, šešių 

kambarių namas su visais paranka
mais. Yra privatiškas driveway, ga- 
radžius. Dviejų minučhj ėjimas iki 
Fulton St. eleveiterio. Labai priei
nama kaina. Atsišaukite: 10548— 
87th St., Ozone Park, N. Y. Tel., 
Mic. 1337. 193-95
r—*====-t?—*---- ■----------- ---------------------—----------

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)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. T

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja I 

> visokius p a -1 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- Į 
mis. Atnau- I 
jin a senus ir ■ 
kra javus ir i 
sudaro sul 
amerikoniškais |

gerai Ir pigiai I
šiuo adresu: i
STOKES !

Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

kimas bus nedėlioj, Į8 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. Geraitauskas.

193-94

TELEPHONE, STAGG 9105

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

— Rengia — 
švento Jurgio draugyste

, } i ĮVYKS NEDĖLIOJ

Rugpjūčio-Aug. 18,1929
KLAŠČIAUS 

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Ave’s.,

• Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Gerbiami Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuviai ir Lietuvaitės! Kviečiame 
visus atsilankyti į mūsų puikų pikni
ką, n4s bus paskutinis toks pikni
kas Šią vasarą. Prie to galėsite at- 
aišokt griežiant puikiausiai muzikai. 
Prof. Rich Orkestrą Gries Lietuviš

kus ir Amerikoniškus šokius
f ĮŽANGA 50 CENTŲ

KELRODIS: Grand St. ir Flushing 
karu /pervažiavus geležinkelį, t teikia 
išlipt ir eit po kairei.

Kriaučių Šapų Delegatam
Kitų tautų kriaučiai renka 

savo delegatus nuo šapų ko
mitetų, turi ir lietuviai juos iš
rinkti ir pasiųsti į Šapų Dele
gatu Konferenciją, kuri bus 
Irving Plaza Svetainėj, rug
pjūčio 20 dieną, antradienio 
vakare, šičia bus aptariama 
svarbiausi adatos pramonės 
darbininkų dienos klausimai.

strei-

200 Duobkasių Vėl 
Streikan Išėjo

200 Calvary kapinių 
kavusių. duobkasių ir kitų dar
bininkų, sugrįžę darban užva
kar, Atrado,, kad ne visi streik
laužiai atstatyti. Tuomet grį
žusieji išnaujo išėjo streikan.

Streikieriai reikalauja, kad 
būtų paskirta arbitracijos ko
misija, kuri, ištirtų jų)sąlygas 
ir reikalavimus; o kitaip, tai 
nežada liautis streikavę. Ka
pinių valdyba nenori :nei gir- 
.dėt apie jokias .komisijas.

Priruošiamoji CIeveJandui 
Paskutinė Konferencija

Et-fruoŠiamojoj, antroj New 
Yorkp, ir New t Jersey .konfe
rencijoj, deiei siuntimo dele
gatų į Clevelandą, į Darbo 
Unijų Vienybės Suvažiavimą, 
kalbės ir drg. Wm. Z. Toste
ris. ši konferencija įvyks 
rugpjūčio 17-18 d., Irving'Pla
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 clevelandiški suvažia
vimą.

Visos darbininkų organiza
cijos išrinkite delegatus į šią 
konferenciją.

wilKes-barre, pa.
Aūgščiausios Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoje 51 kuopos susirinkimas į- 
vyks 18 d. rugpjūčio, 10 vai. ryte, 
12 Lvnwood Ave. Visi nariai daly
vaukite, nes bus išduotas pikniko, 
komisijos raportas. Kurie manote 
įsirašyti į draugiją, kviečiami ateiti 
ir įstoti. J. V. Stanislovaitis, sekr. 

194-95

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po piet 
Ketvertais Ir subatonais iki 6 vai. 
Penktadieniai! ir aekMadieniali tik 
■ulyg sutarties.

užeiga

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

-5=^

Šimtas tūkstančių lapelių 
Didžiajame New Yorke bus 
paskleista ateinančią savaitę, 
šaukiant į Sacco-Vanzetti nu
žudymo antramebinio minėji
mo demonstraciją, kuri įvyks 
Union Sq. aikštėje, rugpjūčio 
22 dų ketvirtadiehį. > ;;

READING, PA.
Pranešu visiems apielinkės drau

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

193-94

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

Jersey valstiios. Įvyks nedėlioj, 18 
rugpjūčio, Progress Hall. Mitchell 
Ave., Lihden. N. J. Pradžia 12 vai. 
diena. Muzika bus puiki. Dalvvaus 
oktetas Ufa iš Masneth, N. Y. Drau
gai ir draugės. Šiame piknike ga
lėsime linksmai pasilinksminti, nes 
bus puiki programa. Taipgi galėsi
me * tyru oru pakvėpuoti ir puikiai 
pasišokti, nes puiki svetainė y* 
kiams, parkas puikus. Įžanga 
ypatai. Kelrodis: Iš New Yorko

turime savo atidėti.

šo- 
25c 
va

žiuojant Pennsylvania gelžkeliu, rei
kia išlipti Lipdene ant stoties ir, nu
lipus žemyn,; eiti į pietų pusę. Iš 
Elizabetho busai eina num. 34 ir 44. 
Bus galima gaut ant Broad St. Lie
tus ar giedrą,. piknikas ivyks, nes. 
yra didele svetaine. Rengėjai. 193-4

linus žemyn,: eiti į pietų pusę.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučemę 
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.

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių d ui 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunelių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų deyynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
ŠalmėČių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
B

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514




