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Kas Veža, Tą Plaka.
Tik Dvi Savaites Teliko^ 
Skunke.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Pirmas Lietuvių Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

«
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“Laisvės” No. 190 šioj pačioj 
vietoj draugas M. ž. tarp kita 
ko, sako:

“Nemažai yra draugų, kurie 
rašinėja gana daug į mūsų laik
raščius. Bet per mažai dirba 
praktiško darbo, mažai ima da- 
lyvumą klesinėj kovoj, unijose 
ir lietuviškoj dirvoj.''

Toliaus draugas M. ž., pasi
ėmęs bizūną ir raižo jau ir taip 
energingai vežančiam draugui 
Vargo Vaikui nugarą ir varo, 
kad jisai dar daugiaus vežtų. 
Juk draugas M. ž. labai gerai 
žino, kad mūsų laikraščių ben
dradarbiai yra darbo žmonės. 
Jie kuria savo kūrinius tik nuo 
kasdieninio darbo atlikusiomis 
valandomis — naktimis bei 
šfventadieniais, kuomet kiti 
draugai (gal) maudosi jūrėse?

Pajungkime juos prie prak
tiško darbo, tai kas tuomet 
bendradarbiaus laikraščiams?

Gerai lietuviška patarlė sako 
—kas veža, tą ir plaka, o katro 
viržiai liuosi, duokite tam pa- 
kajų.

Jau tik pora savaičių teliko 
iki Philadelphijos apiėlinkės 
"Laisvės" naudai pikniko. Bet, 
deja, iki šiol dar niekas apie tą 
pinkniką veik ir nekalbėjo. Ty
lu, ramu—šventa. Ar ta tyla 
bus gera byla? Apgailėtinai 
reikia paabejoti.

Jeigu jau pikniko rengimo 
komisijos nemato reikalo gar
sinti “Laisvės” pikniko, kad su
traukti skaitlingą publiką, su
kelti entuziazmą mums simpati
zuojančiose miniose bei drau
guose, tai jau pati “Laisvė” tu
rėtų imtis 
darbo.

už to, tuojautinio

lygiai Philadelphijos 
piknikuose teko pa-

Skebų Operuojamas
Gatvekaris Užmušė I

Vaika i
NEW ORLEANS, 

Ketvirtadienį skebų 
ruojamas gatvekaris suvaži
nėjo Floy East, trijų metų 
amžiaus vaiką. Gerai ne
patyrę prie to darbo skebai 
pastatyti operuoti gatveka- 
rius.

Streikieriai toliaus tęsia 
masines pikieto demonstra
cijas.

Kuomet gatvekaris suva
žinėjo vaiką, minia įpykusių 
streikierių apsupo gatveka- 
rį ir neleido Robert Blair, i 
skebui motormanui, toliaus 
važiuoti. Policija atakavo 
streikierius, bandydama iš
sklaidyti. Skebą Blair iš
gelbėjo nuo streikierių ir 
nugabeno į policijos stotį.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai ketvirta-

ope-

Vienybiniams fašistams įskundus, policija užpuolė ALDLD 1 kp. išvažiavi
mą Forest Parke, Brooklyne, ir išdraskė prakalbas. Policistai žiauriai puldami 
neleido drg. Pruseikai kalbėti. (Paveikslą nutraukė p. Sutkaitis.)

Masinis Mitingas Raleigh Mieste Gynimui
Gastonijos Streikierių; Kalbėjo Melvin

RALEIGH, N. C.—Ketvir-. ganizuotaš
dienj apsilankė miesto tavy- tadienj čia įvyko didelis ma-1 Darbininkų
’ ■ • ........ . I sinis mitingas gynimui Gas-1 skyrius šiame mieste.
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Tarptautinio
Apsigynimo

Vokiečiy Dirižablis Le
kia Per Sov. Sąjungą

GALI KILTI KARAS TARP SOVIETŲ
IR CHINIJOS; PADĖTIS BLOGA

Baltagvardiečiai, Chiniios Militarist!] Remiami, Puola So
vietų Teritoriją; Siunčia Daugiau Kareivių

V

Raudonosios Armijos or

Keliuose 
apielinkės 
stebėti naują ir nė velniuj neti
kusį “sportą”—skunkės lošimą. 
Ypatingai Philadelphijos drau
gai tuom “sportu” užsiima. 
Tai be galo prastą įspūdį daro 
piknikuose pašalinei publikai.

Jeigu dar piknikas būna 
skaitlingas publika, tau, giliuki, 
dėkui. Bet...kuomet piknikas 
jau ir taip mizernas, o prib 
tam dar ir tie patys draugai 
apsėdę kelis stalus, daužo juos 
krumpliais su kazyrėmis—paša
liniam žmogui nėra kas veikti, 
žioplinėk vienas dairydamasis į 
varnas, važiuok tuoj namo ar 
žiopsok į kazirninkus, |kaip dur
nas.

boj ir pareiškė, kad jie ne- 
atsakomingi del streikierių 
karingo nusistatymo prieš 
kompaniją ir kad streikie- 
riai nepaiso, laužo jų (va
dų) įsakymus. Vadai davė 
įsakymus nekovoti prieš in- 
džionkšiną, bet streikieriai 
to įsakymo nepaiso.

Policijos viršininkas Theo
dore F. Ray ketvirtadienį 
nuskyrė dar 200 vyrų dau
giau specialiais policistais 
kovai prieš streikierius.

Išdavikiški Vadai
Atšaukė Anglijos

Tekstiliečiy Streiką

MANCHESTER, Anglija. 
— Čia miesto salėj ketvirta
dienį įvyko, konferencija 
tarp darbdavių atstovų ir 
geltonųjų unijų vadų, kurie 
atstovavo streikuojančius 
tekstilės darbininkus. Daly
vavo joj ir MacDonaldo val
džios atstovas Sir Horace 
Wilson, darbo ministerijos 
sekretorius, kaipo tarpinin
kas.

Geltonieji unijų vadai su
tiko, kad darbininkai turi 

| sugrįžti darban bevedant 
derybas algų klausime. 
Streikas atšaukiamas.

500,000 tekstilės darbinin
kų paskelbė streiką, atsisa
kydami priimti algų nuka- 
nojimą ant 12 ir nusės nuo
šimčių. Pardavikiški vadai 
dabar įsako jiems grįžti 
darban, neužtikrinant, kad 
alros nebus nukapotos. Dar
bininkams sugrįžus dirbti 
bus vedamos derybos algų 

Londonas. — Sir Edwin klausime. Darbdaviai snir- 
Ray Lankester, 82 metų am- sis, kad algos būtų nuka- 
žiaus Anglijos moksliniu- notos, nes jie žino, kad su- 

numirė ketvirtadienį, demoralizuoti darbininkai 
populiariškų . nebegalės tvirtai pasiprie- 

! šinti.

Protestuoja Prieš 
Išdraskymą Komunistu 
Susirinkimo

ČiaTORONTO, Ont. — 
Darbo Unijų Taryba ketvir
tadienio vakarą priėmė pro
testo rezoliuciją prieš mies
to tarybą ir majorą del iš- 
draskymo komunistų masi
nio mitingo Queens Parke 
pereitą antradienį. Policija 
brutališkai išvaikė tūkstan
čius susirinkusių darbinin
kų.

Rezoliucija ’ reikalauja, 
kad provincijos valdininkai 
ištiriu policijos komisionie- 
rių tarybos metodas drasky
mui darbininkų susirinki
mų. Rezoliucija pabrėžia, 
kad Darbo Unijų Taryba 
neturi ryšių su Kanados Ko
munistų Partija.

Chicagoj Daugiausia Su
rinkta Parašų

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas praneša iš sa
vo nacionalės raštinės, 80 
E. 11th St., New York City, 
kad Chicagos distrikte iki 
šiol surinkta daugiausia pa
rašų protestui prieš terorą 

į dis- 
trikfui buvo nuskirta su
rinkti 100,000 parašų, o su- 

: rinko suvirš 300,000.
Po Chicag'os seka Phila

delphia. Buvo nuskirta su
rinkti 100,000 parašų, o jau 
surinko 48,000.

Pradžioj New Yorko dar
bininkai buvo pirmoj vietoj, 
dabar nupuolė trečion vie
non. New Yorkui paskirta 
250,000 parašu, o surinkta 

. tik 75,000.
Detroitui paskirta 100,000, 

surinkta 35,000. Pittsbur
gh™ nuskirta 25,000; surin
ko 25,000. Clevelande su
rinkta 20,000; nuskirta 50,- 
000. Bostonui nuskirta 26,- 
000; surinkta 26,000.

Daugelis darbininkų, pasi
rašydami po protesto peti
cija, paaukoja po daugiau 
negu 10 centų vedimui ko
vos už paliuosayimą Gasto
nijos streiko vadų.

tonijos streiko vadų. Kalbė
jo Sophie Melvin, kuriai 
biurokratiniai unijų vadai 
neleido kalbėti North Caro
lina Valstijos Darbo Fede
racijos konvencijoj, kuri čia 
atsibuvo. Į masinį mitingą 

i susirinko nemažai eilinių 
i delegatų, dalyvavusių fede-__ .. ___ ___ x-__  .
racijos konvencijoj. Suvirš i Gastonijoj. Chicagos 
700 žmonių dalyvavo.

Taipgi kalbėjo Dewy Mar
tin ir S. D. Saylors, Nacio
nalės Tekstilės Darbininku 
Unijos organizatoriai, ir Ju- 

’ liet Stuart Poyntz, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo atstovė. Liston M. Oak 
pirmininkavo.

Melvin, 17 metų amžiaus 
mergina, kuri kartu su 15 
kitų streiko vadų kaltinama 
žmogžudystėj, aiškino apie 
plačią darbininkų kovą tek
stilės pramonėj; ji nurodė, 
kad United Textile Workers 
Unija, kuri yra po kontrole 
Amerikos Darbo Federaci
jos, kur tik kokiam mieste 
paėmė kontrolę sustreika
vus tekstilės darbininkams, 
visur išdavė darbininkus.

Mitinge buvo T. A. Wil
son, valstijos darbo federa
cijos preidentas. Melyin ašt
riai kritikavo Amerikos 
Darbo Federaciją už rėmi
mą darbdavių, kurie deda 
pastangas pasiųsti Gastoni
jos streiko vadus elektros 
kėdėn arba ilgiems metams 
kalėjimo. Ji sakė, kad fe
deracijos vadai tarnauja bo
sams, oficialiai atsisakyda
mi remti gynimo vajų. Jie 
ne tik neremia, bet dar veda 
kovą prieš Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą.

BERLYNAS.— Vokiečių 
dirižablis Graf Zeppelin ke
tvirtadienį lėkė per Vokie
tiją, Lietuvą ir Latviją lin
kui Sovietų Sąjungos kelio
nėj į Tokio, Japoniją.

Vos tik perlėkęs Sovietų 
rubežių dirižablio koman
dierius Dr. Hugo Eckener 
buvo priverstas per radio 
atsikreipti į Maskvą del lei
dimo pakeisti kelionės ruož
tą iš priežasties numatomo 
prieky blogo oro. Sovietų 
valdžia tuo jaus davė leidi
mą ir tuo pačiu sykiu išreiš
kė apgailestavimą, kad blo
gas oras gali nedaleisti di
rižabliui lėkti per Maskvą.

Keturios Valstybes Atmeta 
Anglijos Reikalavimus Hagoj

HAGA, Holandija.- 
cijos delegacija reparacijų banditus, 
konferencijoj ketvirtadienio 
vakarą pranešė, kad Fran- 
cija, Italija, Japonija ir Bel
gija atmeta Anglijos reika
lavimą, kad būtų pertaisy
tas Youngo planas ir kad 
Anglijai būtų nuskirta di
desnė dalis Vokietijos karo 
kontribucijų.

Tuo pačiu sykiu socialis
tas Snowden pareiškė, kad 
Anglija neatmainys savo 
nusistatymo.

Tas parodo, kad konfe
rencija gali pakrikti.

MASKVA.— Tarp Sovie-j Raudonoji Armija nepasL | 
tų Sąjungos ir Chinijos gali į rengus? Ar galima leisti^ 

įkilti karas Chinijos milita-1 Chinijos militaristams mū- 
ristams toliaus tęsiant pro- su žmones kankinti? Mūsų š, 
vokacijas prieš Sovietų Są- orlaiviai turi bombarduoti ■ 
jungą. i Charbiną ir pamokinti bal-

Ketvirtadienį čia plačiau tagvardiečius.
sužinota, kad Sibiro parube-
žy įvyksta nuolatiniai susi- ganas “Raudonoji žvaigž- 
kirtimai tarp baltagvardie- dė” editoriale rašo: 
čių ir Raudonosios Armijos t “Chinijos banditai gene- 
kareivių, kurie saugo rūbe- i rolai parodo laukinį barba- 
žių. I rizmą kovoje prieš Sovietų

Baltagvardiečiai, Chinijos j Sąjungą. Sovietų valdžia, 
militaristų remiami, atkar- Į bėgy trumpo laiko, suras 
totinai puola Sovietų terito-, būdus užbaigimui to barba- 
riją įvairiuose »
bandydami atkirsti Amūro i 
gelžkeli arba užimti Blago-’mas iš Mukdeno sako, būk 
veščensko miestą. ;Sovietų ginkluoti

Žinoma, tos provokacijos, Amūro upėj bombardavę 
daromos su žinia imperialis- ■ Chinijos kaimus. Sovietai 
tinių valstybių. Tas gali tą pranešimą užginčina. 
privesti prie didesnių susi-, 
kirtimų ir pagalios prie ka- j 
ro. Tačiaus abejojama, ar| 
Chinijos militaristams pa
vyks išprovokuoti karą. 
Raudonoji Armija užtekti
nai tvirta litmušti ant rube
žiaus visas baltagvardiečių 
ir Chinijos militaristų ata
kas. Sovietai nedarys jo
kio puolimo.

Pranešimai apie- Sovietų 
piliečių kankinimą Mandžu->nija nepasiduos Sovietams 
rijoj sukelia masėse didelę 
pagiežą prieš Chiniios mili- Siunčia Aukas Del Orlaivių, 
turistus, ir laikraščiai pra- Į Tankų Budavojimo 
neša, kad “Sovietų Sąjun-1 
gos darbininkai reikalauia, i Su dideliu entuziazmu ei- 
kad ju valdžia darytu griež- na vajus visoj Sovietų Są- 

—Fran- tą žingsni prieš Chinijos jungoj rinkimui aukų del 
budavojimo tankų ir oriai- * 

I • 
J Vių.

Įvairių pramonių darbi- 
iG ninkai ir darbo unijos siun- I v• 1 i 1*11* 1 J

punktuose,; rizmo.
Associated Press praneši-

ginkluoti laivai

y

Chinija Siunčia 40,000 
Kareivių

Mandžurijos diktatorius 
Chang Hsueh-liang pareiškė
ketvirtadienį, kad jis siun
čia 40,000 kareivių prie Si- 1 
biro rubežiaus.

Iš Nankingo pranešama, 
kad vienas viršininkų iš 
Chinijos užsienio reikalų 
ministerijos pareiškė: “Chi-

Tankų Budavojimo

prieš 
n

I

Laikraščiuose patalpinta ; 
Londono Daily Mail kores
pondento aprašymas apie 
įvykins Charbine. Nors tas 
anglu laikraštis yra Sovietų 
priešas, tačiaus korespon
dentas neužslepia to fakto, 
kad Chinijos militaristai 
kankina suimtus Sovietų pi
liečius. Jis rašo, kad matėt

Čia aukas tam tikslui, kad 
sudrūtinti Sovietų Sąjungos 
apsigynimo spėkas.

Augščiausia Militarinė 
Taryba ir generolas Blu
cher. komandierius Specia
les Tolimųjų Rytų Raudo- 

nuolatos

kas, 
Parašė 19 
mokslinių knygų.

kurie dalyvavo konvencijoj, 
pasižadėjo remti Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kampaniją ir liuosnoriai pa
gelbėti surengti susirinki
mus savo miestuose.

Po susirinkimo tapo suor-

“Šalis Soviety” Negales Lėkti New
Yorkan; Ruošiamas Kitas Orlaivis

MASKVA.— Penktadienį} Tuo pačiu sykiu Sovietų 
čia paaiškėjo, kad Sovietų aviacijos komisija ir orlaivi- 
iš Maskvos į New Yorką iš- nirikystės ekspertai tyrinėją 
lėkęs orlaivis “Šalis Sovie- priežastį nelaimės orlaivio 
tų,” kuris tapo priverstas 
nusileisti Sibire miškuose, | 
už 50 mylių nuo Čitos, nega
lės toliaus tęsti keliųnę, 
nors, sakoma, orlaivis nėra 
labai sugadintas. Nei vienas 
iš keturių lakūnų nesužeis
tas.

Dabar jau ruošiama kitas 
orlaivis lėkimui iš Maskvos 
į New Yorką.

“Šalis Sovietų.” Apie orlai
vio ir lakūnų padėtį kol kas 
smulkmeningų žinių negau
ta.

Londonas.—Čia gauta pra
nešimas, kad Bombay pro
vincijoj, Indijoj, pastaruoju 
laiku nuo choleros numirė 
1,300 žmonių.

grupes Sovietų piliečių, ku- nosios Armijos, 
gatvėmis gauna pasiūlymus nuo jau 

surakinti retežiais; ių vei- komunistų grupių 
dai buvo kruvini, sudaužyti. |bitu darbininkų grupių, kad 

, ‘ . jie liuosnoriai sutinka stoti
Išdeportuoti Sovietu Pilie-i J Raudonąją Armiją gyni- 

čiai Sumušti mui Sovietu Sąjungos.
Ketvirtadieni gauta pra-

Įiesinias is chabarovsko, garino Vandenį
kad 32 Sovietų piliečiai, ku- 1
riuos Chinijos militaristai 
suareštavo, o paskui išde- VILNIUS.— Spauda pra- 
portavo iš Mandžurijos, bu- neša apie nepaprastą atsiti- 

ivo lebai sumušti.
Walter Duran ty, New 

York Times korespondentas 
Maskvoj, praneša, kad vi
sur masės kalba, jog reikia 
daryti griežta žingsnį prieš 
Chiniios militaristus. kurie 
tain brutališkai elgiasi su 
Sovietų piliečiais. Gatveka- 

p’iuose, ant gatvių ir kitur 
j žmonės kalba:

“Kam jie tai leidžia? Ar

rie Imvo vedami
ir i

kimą Švenčionių apskrity 
per paskutinių dienų aud-

■ ras. Perkūnas trenkė i vie
ną radio anteną ir laidais, 
jungiančiais aparatą su 'že
me, nuėjo į šulinį, kuriam 
buvo iki 2 metrų vandens. 
Po įvykio pastebėtą, kad . 
vanduo iš šulinio nežinia ’^ 
kur dingo, o šulinio dugne ; 
pasiliko rusvi pėdsakai, pa- | 
našūs j rudį.

■

Rytoj Visi Būkite “Daily Workerio” Dideliam Parengime, Pleasant Bay Parke, New Yorke; Apart Prakalbų, Bus Žaislų, Dainų ir Geros Muzikos
t

■ •
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Kaip Prieinama Prie 
Logiško Išvedimo

KAS KLAUSYS TU ŠUNADVOKAČIU?

■

E

Kaip vest Gastonijos streikierių bylą, kišasi su savo 
patarimais New Yorko „Times,” organas žmogžudiškos 
kapitalistinės tvąrkos. Norint išgelbėti gyvybę trylikos 
gastoniečių, tai, girdi,- būtų geriausia, jeigu iš tos bylos 
pasitrauktų komunistai su savo Tarptautiniu Darbinin
kų Apsigynimu. “Times” (rugpj. 15), todėl, posmuoja:

“Tarp žmonių, trokštančių užtikrint teisingą 
kaliniams, yra atvirai reiškiama nuomonė, 

kad'nėra 'geriausi jų reikalų tarnautojai Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, komunistinė organiza
cija,; ir komunistinė spauda. ‘Daugelis simpatizuoto- 
įų/ Tašo; Pilietinių Laisvių Sąjungos narys Forest 
‘Bailey “New Republic’e,” ‘labai nudžiugtų, jeigu ga- 
įima: būtų uždėti šiokią tokią protingą kontrolę ant 
JJaily Workeryj spausdinamų rašymų apie tą bylą 
bėgyje kelių artimiausių savaičių.’ ”
•Kaip atvirasis kapitalo organas “Times,” taip ir li

beralės buržuazijos žurnalai “New Republic” ir “Nation” 
nudiioda neva labai susirūpinę, kad keliolika Gastonijos 
kovotojų nebūtų suspirginti elektros kedėje. Bet tas jų 
rūpesnis yra tik lošimas ir veidmainystė. Ko jie ištikro 
bijosi, tai kad Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ir 
Komunistų Partija žadina plačiąsias minias ir išvysto 
milžinišką proletariato klasinę spėką, kuri viena tegali 
tinkamai apgint tąsias aukas prasmegusios kapitalistinės 
“teisybės.”

|<aip atviri reakciniai kapitalistai, taip ir “laisvai” 
šnekantį buržuaziniai liberalai stengiasi palaikyt darbo 
masėse tokį klaidinantį supratimą, būk kapitalistiniai 
teismai visgi teisybės žiūri, teisdami darbininkus kovoto
jus.^ Tie ponai liežuviais suka ir plunksnomis braižo, būk 
jei kairieji darbininkai nesikištų į panašias bylas, tai tei
siamieji kur kas daugiau išloštų.

NeĮtiesiogihiai tųomi norima pasakyti, kad Amerikos 
darbininkai^ saugotus komunistų ir su jais einančių dar- 
binihk,4,;kaip apsigynimo bylose, taip* ir unijose, ir strei
kuose, ir ^politiniame judėjime,—tuomet, esą, būtų jiems 
daug sveikiau. Tokiomis deklamacijomis taikoma į pat 
šaknis; rfyolijicinio darbininkų judėjimo šioje šalyje.

JJrkai del buržuazijos teismų teisingumo klasinėse 
byląšė’,' tai ir Sacco-Vanzetti, ir Mooney, ir šimtai kitų!
tos .rūšies bylų pirštu prikišamai įrodė, jog kapitalistai m n k 
nuperka; pirmininkaujančius teisėjus, prisiekusius posė- VeilO 
dininkus ir liudininkus. Taip ir Gastonijos byloje, be 
kitų parsidavėlių liudininkų, yra vienas ex-policmanas, 
kitas policmanas, kriminaliai tipai, kurie patys liko areš
tuoti po to, kai buvo nupirkti į liudininkus prieš streikie- 
rius!

Ne buržuaziniai šunadvokačiai iš “Times’ų” bei 
“New.. Republic’ų” ką pagelbės teisiamiems gastonie- 
čiams, bet tiktai galingas darbo minių sujudimas prieš 
kapitalistinius teismiškus budelius.

Kaip tie šunadvokačiai pasitarnavo Sacco-Vanzetti 
byloje, teisingai pareiškia “Daly Worker”:

išnaujo šiandien tvirtiname, kad Sacco ir Van
zetti buvo mirtin pasiųsti būtent todėl, kad besitabaluo- 
jantj liberalai, kurie tūlą laiką atsistojo jųdviejų gynimo 
bylos galvinyj, pagelbėjo kapitalistiniams žmogžudžiams 
sūkųrti miniose iliuziją apie bešališkumą (gubernato
riaus) Fullerio, taipgi Granto, Lowellio, Strattono ir ki
tų dėlikatnų, universitetinių, elegantiškų budelių.”

Vienas draugas “Vilnyj” 
rašo apie kai kuriuos žo
džius, kuriuos mes dažnai 
ne vietoj vartojame, arba 
kuriais vadiname tam tik
rus daiktus, kurie neatatin- 
ka tų vardų prasmei. Jis, 
pav., nurodo:

“žodis 'bažnyčia’ nėra lietu
viškas. Lietuviškai vertus 
reiškia ‘dievnąmis.’ Bet kad 
į dievnamį susirenka žmonių 
pamatyt dievą-, o nemato,, tik 
matos davatkos meldžiantės, 
tai tiktų vadyt TnaldnamisUl 
Bet ir vėl k mąstant/ jeigu 
fmaldnamis,’ tai 'neturėtų būt 
nieko kito apart maldų. O 
taip nėra. Esama visokių pa
mokslų. Pamokslas reiškia 
mokyti, žinoti. Vieta, kur ga
lima ką nors sužinoti, išmokti, 
rodos, tiktų geriau vadyt ‘ži- 
nyčia.’ žinyčia vadint tokią 
vietą vėl negalima, kuomet nė 
vienas žodis teisybės nėra gir
dimas, kuomet gerai žinoma, 
kokios nesąmonės tep yra ap
sakoma ir liepiama tikėt, kad 
dievas tvėrė žmogų iš molio, 
moterį iš šonkaulio, dievo sū
nus nekaltai prasidėjo, Ga
brielius nė biskio nėra tame 
kaltas. Dievas visagalis. Bet 
parapijonai turi būti duosnūs, 
Įduoti pinigų ir tt. Taigi, jei
gu šitokis žinojimas mokina
ma, tai jau ne mokslas, bet 
mulkinimas. Rodos užvis ge
riausia tiktų vadinti ‘mulkinan
čia.’ ”

atstovus, jis važiuoja šlapta, 
uždaram automobily. Tada jis 
apsivelka fraku ir ant krūtinės 
užsikabina lenku valdžios do
vanotą ordeną.

“Plečkaičio adjutantas Pa
plauskas gyvena Antakalny. 
Jis užima visą dviejų aukštų 
namą, kuriam yra apie 20 
kambarių. Du gražūs kamba
riai, vienas pirmafn, kitas an
tram aukšte, paversti .laukia- 

1 maišiais. Pirmo aukšto. lau
kiamasis paskirtas eiriigraii- 
tams interesantams, o antro 
aukšto lenkams;. .Toliau eina 
darbo kabinetai, sekretų ir pa
sitarimų kambariai^ salionai ir 
rpkomasis'.. i • . 1 1 <

’ Esą, Paplausko kambariai 
išpuošti, brangiais 'baldais

1 •' • » 1“Paplauskas riebus, atrodo 
solidžiu pirkliu. Dėvi auksi
nius akinius, visada gražiai 
apsivilkęs.

“Pas Paplauską dažnai įvyk
sta įvairūs emigrantų ir lenkų 
valdžios atstovų pasitarimai.

I fe

Ištikro, panagrinėjus dau
gelį “šventų daiktų” atžvil
giu kalbos, pagelbėtų nema- 
žam skaičiui •’žmonių • at-' 
merkti akis daugeliu klausi
mu.

Chicagos kunigų dienraš
tis nurodo, kad

“Mūsų socialistų vadai, be
kovodami prieš kapitalizmą, 
patys kapitalizmo liga apsirgo. 
Del to ir socialistų sąjunga 
amžinu miegu jau užmigo.”

I 
-Tik jau ne dėlto, kad ko

vojo prieš kapitalizmą. So
cialistų vadai kovojo ne 
prieš kapitalizmą, bet prieš 
darbininkus, ypačiai jų są- 
moningiausiąją dalį — ko
munistus. Del to jų visokis 
judėjimas susmuko amžinai.

šeštad., Rugpjūčio 17, 1929
4 I ‘„.i U'i' t1 ? t ''.Tąsęs
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VISOM A. L. D. L. D. VI 
APSKRIČIO KUOPOM

sim. Du'okite ir suvažiavimui 
naujų sumanymų. Kelkite ir 
tai, kas yra blogo A. L. D. L. 
D. organizacijoj bei jos vie- 
netose.

Draugiškai,
Pirm. Senas Vincas, 
Sekr. D. M. Šoloihskąs.

A. L. D. L. D. VI Apskričio 
susisiekimo sekretoriaus ant
rašas: 46 S. 12th St., Easton, 
Pa.

Nors namas ir didelis,' bet kar-1 
tais svečių nesutalpiha. Vaka-1 
rais ten sustoja riet'keli ka-j 
riški lenkų automobiliai. Se- Į 
kretų kambariuos vyksta ilgos 
konferencijos, einamųjų reika
lų svarstymai. Į tuos pasita
rimus atvažiuoja ir pats Pleč
kaitis.

“žinios, kad Plečkaičio
Paplausko sąjunga skyla, ne
turi pagrindo. Jos skleidžia
mos tam tikrais sumetimais ir 
jas diktuoja lenkai, kurie už 
savo pinigus duoda ir plečkai
tininkų sąjungai kryptį.”
Kaip sakyta, šitas žinias 

paduoda klerikalų spauda, 
todėl jose gali būti netikslu
mų, perdėjimų. Bet kad yra 
tiesa, jog Plečkaitis su Ko. 
ir'jų klika minta Lenkijos 
fašistų stipendijomis, tai 
ųįekas neužginčys; neužgin
čija ir . jie patys. Jie neva 
skelbia kovą Lietuvos fa
šizmui, bet tuom pačiu sy- 'tvarkis telpa “Laisvėje.” < 
kiu laižo rankas tokiu pat k.uri kuopa matys nedatek-j 
T ! .u o v. , T. . liu, tai gales pasiūlyti patai-!
Lenkijos fašistu. Jie non Symų pačiam suvažiavimui, 

(fe
Draugai, rinkite vieną dele

gatą nuo kiekvieno 10 narių 
skaičiaus didžiumos, ir vieną 

., kuopa, tu
rinti 16‘narių, gali rinkti 3 
delegatus. Kiekviena kuopa 
siųskite pilną delegaciją, nes 
nuo suvažiavimo daug pri
klauso ir viso ‘ apskričio veiki
mas. Taipgi suvažiavime tu
rėsim išrinkti ir apskričio val
dybą del 1930 metų; to rei
kalauja konstitucija, šis su
važiavimas kartu bus ir įžan
ga į agitacijos mėnesio darbą. 
Kiekviena kuopa, kaip tik iš
rinks delegatus, tai malonėki
te pranešti sekretoriui drg. 
D. M. šolomskui, kiek ir kas 
išrinkta.

, Taipgi kiekviena kuopa pra
neškite, ar jūsų kuopai yra 
reikalingos prakalbos laike 
agitacijos mėnesio iš apskričio 
pusės? Praneškite ir kurį iš^ 
kalbėtojų jūs labiausia, pagei
daujate. Draugai, ąpąvarstyki- 
te agitacijos mėnesio darbą, 
prisireng’kite "ir apie tai pra
neškite mums, o mes pagelbė-

Brangūs draugai:—
A. L. D. L. D. VI Apskričio 

metinis suvažiavimas šaukia
mas nedėlioj, 29 d. rugsėjo, 
928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa. Pradžia 10 
vai. ryte.

Draugai, apskričio komite
tas iš savo pusės deda pastan
gų, kad suvažiavimas būtų: 
sėkmingas. Mes atsikreipiame i 
į A. L. D. L. D. Philadelphijbs' 
kuopas,, kad jos ką nors su-j 
rengtų agitatyvio bei iš pasi-|A. L.

Metinio Suvažiavimo, 29
d. Rugsėjo, 1929 m., 

Philadelphia, Pa.
Atidarymas suvažiavįmo 
ir rinkimas mandatų ko
misijos.
Raportas 
sijos.
Rinkimas 
rotoriaus 
sijų.
Raportas
bos už 1929 metus i)' jo 
diskusavimas.
Raportai iš veikimo kuo
pų ir jų diskusavimas.
Agitacijos ir A. L. D. L.
D. auklėjimo klausimas. 
Darbininkų judėjimo rei
kalai Amerikoj.
Darbininkų judėjimo rei
kalai kituose kraštuose ir 
Lietuvoj.
Kova prieš fašizmą Ame
rikoj ir Lietuvoj.
A. L. D. L. kuopų ir 
delegatų sumanymai.
Knygų leidimas ir bendri 
A. L. D. L. D. reikalai.
Rinkimas VI Apskričio 
valdybos del 19.30 metų.

13. Ręęoliuęiįų skaitymas ir 
bilų išmokėjimas. ;

14. Suvažiavimo uždarymas.
Pirm. Senas Vincas,

. Sekr. D. M. Šolomskas.

linksminimo srities tą subatos 
bei nedėlios vakarą. Dieno-

Lenkijos fašistų.
nuversti Smetonos kliką ir 
jos vietoj pasodinti Plečkai
čio su Paplausku kliką, ku
ri būtų tolygi Varšavos Pil-jnuo kuopos; pav 1 r 11 1 r i t m o i cm ' 1 (X ‘ ii o 1'111 /sudskio klikai, remiamai so
cialdemokratu.

Amerikos Lietuviai Aplankė S. S. R. S.

DIENOTVARKIS
k

Jei-j
1.

2.

ki.

mandatų komi-

pirmininko, sek- 
ir įvairių komi-

apskričio valdy

Birželio men. keturi ame
rikiečiai aplanke Sovietų 
Sąjungą. Nekuriems Mask
va patiko.

Draugė Bimbienė atva
žiavo viena ir pabuvo tru
putį ilgiau už kitus. Ji 
Maskvoj viešėjo tris savai
tes ir neblogai susipažino su 
miestu, dirbtuvėmis, įvairio
mis įstaigomis.

Gaila, t kad’ d-gė Bimbienė 
pejr trumpai buvo Sovietų 
Sąjungoj, ir- nešusipažino su 
sovchozais, kolchozais ir ap^ 
lamai su ūkininkų padėčia. 
O tai galėjo padaryt. Balta
rusijos draugai labai norėjo, 
kad juos kas nors iš ameri
kiečių aplankytų ir sugrįžę 
Amerikon supažindintų lie
tuvius darbininkus su lietu
vių gyvenimu ir padėčia 
Baltarusijoj. Draugai mins- 
kiečiai būtų supažindinę ne 
vien suJietuvių gyvenimu, 
bet ir su kitų tautų, kurių 
yra nemažai SSRS, o tafpgi 
Baltarusijoj.

Kiti trys, dd. Baginskas, 
Jonušas ir Rimkiutė atvyko 
kartu. Jie atvažiavo, kaip 
turistai per Leningradą ir 
pabuvę savaitę Maskvoj, iš
važiavo. Beje, d-gė Rim
kiutė norėjo pasilikt Mask
voj, bet neturėdama reika
lingų dokumentų negalėjo 
pasilikt.

SSRS važiuojant ir norint 
pąsilikt, reikia turėt leidimą 
iš k,ąlno ir gerus .liudijimus,, 
darbininkiškų organizacijų. 
'Partijos nariai turi /turėt 
Kompartijos’ leidimą, >o ki
taip 'jokiu' būdu nėgal pasi
likt. ‘ Darbininkiškų organi-

Lietuvos klerikalų spau

dei Mass, valstijos teismas at- 
— !mcs prašymą naujo teismo,prašymą naujo

—Pbpiežius griežtai atsisako 
užtarti Sacco ir Vanzetti, 1927.

PATERSON, N. J

Nepamiršk dienraščio , “Lai
sves” pikniko, kuris įvyks rug- 

'Valley View 
Parke, Inkeitnan,’ Pa.

Rugpjūčio 17 d. Į • . v ...
—-Stepniak-Kravčynski nudū-1 da plačiai ^rąso^ajlį^^SOCiai- 

re ’ Franci  jo j žandarų virsimu-11 
ką, Mezencovą, 1878.

—Prasidėjo tarpe Sov. Sąjun-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 13 d. užsinuodino 
gaztį J|čtuyis JuČis, 37 metų 
amžiaus^ iilko audėjas. Prie- 
žastis~*saužudystės—šeimyniš
ki n^ptikirpąi, nes tik kelios 
dieno®j 'kaip- <buvo areštuotas 
už mūŠtyhes šu pačia? - Kas jį 
pažįstamai sako, kad buvęs, 
blaivas ir rimtas žmogus. Lai- g0S įr Lenkijos taikos konfe- 
ke' palskųtipio "audėjiį streiko rencija į92o. - 
stropiai^ veikęs' rdė.į laimėjimo ' ; ’
streiko. Sako,- skundėsi ne- 
kuričins, ?sxavo' jdrjaugamš, kad 
pamęįtU savo žmoną ir. eitų Rugpjūčio 18 d. 
kur'akįks 1 riešą,. bet tikėjimas - ’ "
to hedaleidžia 1 jam driryti. 
Buvo karšta^ katalikas, .para- 
pijonasjr priklausė šv. Kazi
miero Draugijai. Paliko ve
lionis savo moterį ir du vaiku
čius,, ‘Jeigu tikėjimas neleido 
atsiskirti, tai visgi jis sura
do. būdą Apgauti dievą.’

Vaikas.

Kaip Gyvena Plečkaitininkų. 
Vadai Vilniuje

j cĮemokratp PleČkąįcioir , jo 
adjutanto,! Phplausko,. gyve
nimą Vilniuj. Kaip žinoma,

‘ —Pakartas Romualdas Trau- 
gutas, Lietuvos sukilėlių vadas, 
1864.

—Štutgarte prasidėjo II In
ternacionalo kongresas, kuriame 
dalyvavo ir Leninas, 1907.

—Išėjo pirmutinis “Vilnies” 
dienraščio numeris, 1926.

—Sacco ir Vanzetti advoka
tas Hill prisirengė duoti apelia
ciją j J. V. augščiausią teismą,

Manchester, Anglija.
Prasidėjo derybos^tarp tek- l92?- 
stiles dirbtuvių savininkų ir 
unijU atstovų del užbaigimo
stropo. 500,1)00 4arbipinJ<iį pja£io 2s 5

tiedu elementai, pabėgę į - , , , . . - _ x
Vilnių, dirba bendrai su zaėijų ir unijų liudijimai tu- 
Lenkijos fašistais, kad jiem 
pagelbėjus greičiau užimti 
pačią Lietuvą. Jie. taj daro 
po skraiste kovos su Lietu
vos fašizmu. Klerikalų 
“Ūkininkas” nurodo:

“Pirmiau Plečkaičio bute, 
‘Vilniaus’ viešbutyj, Kijevo g. 
2 Nr. buvo ir visas emigrantų 
štabas ir ‘Pirmyn’ redakcija.' 
Dabar visa tai perkelta į (So- 
kolausko viešbutį. Pats Pleč
kaitis butą užima (į-tapi vieš
bučio aukšte’. .Interesantus jis 
priiminėja vienam is savo 
kambarių, kuris paverstas jo 
darbo kabinetu.

• “Kada reikalinga. ntli^ti 
ypatingą misiją pas aukštes
nius VIlMmltf Valdžioj

ri didelės reikšmės. ( '
Bridgewaterio koopera- 

tyvės draugovės preziden
tas galėjo ilgiau'pabūti So
vietų Sąjungoj ir, plačiau sų- 

'"sipažint su gyvenimu, .kaip 
miesto1, taip ir sodžiaus gy
venimu. SSRS šalis yra di
delė, turi įvairių istorinių 
vietų, ir įvairaus klimato. 
Per kelias dienas mažai kas 
galima patirt.

v D-gas Baginskas nustebo, 
.kada pastebėjo, kad nekurie 
lietuviai nešioja Jų firmos 
“Overglob”. čeverykus. Rei
kia pažymėt, kad čeverykai 
labai1 geri ir tinka'dėl euro
piečių kbjoš. D-gas Daubh-

ras išvažiavo iš Amerikos 
1922 m. ir tai dar tebenešio
ja bridgewaterieciu čevery
kus. Čeverykai labai geri 
del ilgo ir tolimo vaikščioji
mo. Kojos nepavargsta ir 
negadina. Paprastai kitų 
firmų čeverykais naujais ne
labai galima vaikščioti, o 
ypač vasaros metu.
Patarimas Ekskursantams

Važiuojant su bile ekskur^ 
sija pasižiūrėt ir susipažint 
su proletarine valstybe, ge
riausias laikas yra gegužės 
arba rugpjūčio mėnesiai. 
Birželio ir liepos mėnesiai 
yra atostogų mėnesiai ir di
džiuma išvažinėja Kryman, 
Kaukazan ir į kitas poilsio 
vietas. Reikia turėt ome
ny j, kad visi darbininkai ir 
tarnautojai gauna7 2-4 sa
vaites atostogų ir tą laiką 
daugiausia suvartoja vasa
ros metu.

Kitas dalykas, reikia iš- 
kalno pranešt, kad būtų ga
lima vietiniams prisirengt 
ir tinkamiau sunaudot lai
kas. Plačiau susipažinti. 
Neužtenka, ką supažindina 
ekskursantų organizacija, 
bet reikia stengtis kuo pla
čiausia susipažint su viskuo.

Vasaros metu visi moky
tojai išvažinėja poilsiui. Lie
tuvių mokytojų ir studentų 
irgi nemažas skaičius yra..

' Trečias, tai reikia steng- , 
tis ilgesniam, laikui važiuo
ti. Sovietų Sąjungoj > yh’a 
gerų viętįų, kurt galim a gerai 
pasilsėt ir sveikatą pątaisyt. 
Paiįnkime pavyzdžiui Kaū- 
kąz'ą, kur teka įvairūs mi
neraliniai šaltiniai narzano, 
baršomo, ir kitokie vande
nys; kuriais geriausiai gydo 
širdies; plaučių, reumatizmo 
ir kitas ligas.

Kaukazas.ii< Krymas fruk- 
tų kraštai) kur; galima pi
giai pragyvent./,

P. V. Žalpis.

Haga, Holandija.— No-’ 
rint išvengti reparacijų kon-1 
ferencijos . pąkrikimo, Bel-! 
gijos atstovas, varde ketu
rių valstybių Francijos, 
Italijos, Japonijos ir Belgi
jos — prašė Anglijos atsto
vo Snowden sušaukti finan
sinių ekspertų susirinkimą 
disljusavimui Anglijos rei
kalavimo;'' ' "■ " ’

8.

9.

10.

11.

12.

Aukotojams į Komitetą Šelpimui 
Lietuvos Baduolių

PASKUTINIS PRANEŠIMAS
Visiems, kurie prisiuntė Komitetui šelpimui Lietuvos 

Baduolių aukų, tapo išsiuntinėta sekančio turinio laiškai:
GERB. TAMSTA:

Jūs, veikiausiai, jau esate girdėję, kad Komitetas šel
pimui Lietuvos Baduolių, kuris buvo pradėjęs rinkti aukas, 
sulaikė savo darbą ir likviduojasi. Likviduojame jį todėl, 
kad negalėjome Lietuvoje patys varyti šelpimo darbo; be 
to, negalėjome perduoti pinigų Lietuvoje tokiom įstaigom, 
kuriom mes pasitikėtume. Visos pačių darbininkų organi
zacijos ir įstaigos yra uždarinėtos ir fašistų valdžia nelei
džia jokiem iš pačių baduolių įsikūrusiems susišelpimo ko
mitetam veikti. Gi perduoti aukas tiem komitetam, ku
riuos sutvėrė patys fašistai ir kunigija, negalime todėl, kad 
jie, tie komitetai, nešelpia tų, kuriem pagelba lĮeikalinga, 
bet dalina aukas turtingiem, o biednjekani' leidžia mirti ba
du. Mes gerai žinome, kad aukotojai'į’mūs komitetą tam 
būtų priešingi. • ' / ' f .

Taigi, Komiteto' šelpimui Lietuvos. Baduolių fiarįai nu
tarė likviduoti šį komitetą ir< atsiklausti pačių aiikotpjy, 

< ką daryti su jų aukoiųis. Mes Jau esame paskelbę 'darbi
ninkiškoje spaudoje, kącį su .25 d. rugpjūčio šį komitetą lik
viduojame. Prašome sįdkotojų parętk^ti, ką ijie nori daryti 

x su* jų aukomis: sugrąžihti jiems ar tft'įduoti į kitais' įstai
gas. Komitetas šekajiMąi yra nutaręs pasiūlyti aukotojams: 
jie ęali savo pinigus įįsilmti arba gali perduoti juos kur ki
tur. Mes patariame paaukoti pinigus dviem įstaigom: pusę 
Priešfašistiniam KoYnitėtui, kūris remia Lietuvos darbinin
kus, ir pusę Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui, gilian
čiam Gastonijos tekstįllniųs streįkierius,' kuriuos kapitalis
tai įkalino ir ICariėiti gręsia mirties bausmė. ,

Jei kurie aukotojai neatsilieps iki rugpjūčio 25 ck ir ne- 
, pasakys, ką daryti su 'jų aukomis/tai mbs jas ir paaukosi
me minėtieni tikslam. Todėl 'prašome greit 'pranešti, ką 
darote su tomis aukomis, kurias tamstos prisiuntėte? Būti
nai pranėškit iki viršminetai dienai.

Komiteto šelpimui Lietuvos Baduolių Sekretorius,
- ROJUS MIZARA,

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N, Y.
Taigi, jei kurie aukotojai, deh kai kurių priežasčių ir 

nebūtų gavę šito laiško, dabar spaudoje jį pamatę, lai greit 
praneša kuo veikiausiai,: ką daryti sli jųjų aukomis. Dauge
lis aukotojų jau atsiliepė: vieniem buvo pinigai sugrąžinti, 
kitiems dar bus tas padaryta (kurie pareikalavo), o dau
gelis pareiškė sutikimą su Komiteto pasiūlymu.

_ . . R. Mizarą. i
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WORKERS’ CHILDREN DEMONSTRATE ON RED DAY

millions of 
factories, 
fields in

they are really my friends • forget that there are hund- 
and will fight for the workers. ■ dreds of thousands of • such 
I want to leave the Boy Scouts dreamers while the position 
because 1 don’t want to be is filled by one person. The 
loyal to the bosses any more, rest are very greatly hurt and' 

of the disappointed at their failure.' 
.It is almost the same with 

Once there was at

am a friend

Dr. Jonas Repšys
881

Jau J rys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

t ■Tel. Porter 3789

Now I 
workers.

1 was always told
Prepared” for war.

. fight with the workers and 
I their children and 
’help the workers 
go out on strike.

When I went to your camp, 
I was not permitted to pe with 
the other children, because' I 
am a Negro. In the Pioneer 
camp we are all the same, 

.white children and ‘Negro 
. children. I like the camp for

i “ALWAYS READY in the reason. I know that 
| interests of the working class’! . ,

Write

tions the Young Pioneers took 
an active part. In the New 
York demonstrations hun
dreds of Young Pioneers 
marched through the streets 

orders 
no parades.” This shows

that 1 must 
when they

All over the world, answer
ing the call of the Communist 
International, 
workers quit the 
mines, mills and
huge demonstrations on Au-, in defiance of police 
gust 1st against the new im-; of 
pferialist .war and for the de-'that the Young Pioneers are 
fense of Workers’ Russia. A
20,000 at Union Sq. Meeting , . ,► I Workers children’
, In New York 20,000 work-1 and tell us what part YOU 
ers gathered in Union Square 
and inspite of the driving 
rain, cheered the speakers as 
they denounced the war prep
arations of the bosses and 
called upon the workers to 
defend the Soviet Union. 
Marching at the head of the 
demonstrations in the front 
ranks were the Young Pio
neers, and hundreds of work- ( 
ers’ children, who joined the j 
Young Communist f 
members ^vho formed __
front guand of the parade.

In many other cities of the 
U. S. mass meetings of thou
sands of workers were held. 
In all of these demonstrations! 
the workers’ children led by! 

’the Young Pioneers were in wr 
the forefront.

In Europe troops were 
massed in the principal cities, Scoutmaster Glenn, 
because the bosses wanted to 
prevent the demonstrations of 
the workers. 30,000 soldiers 
were brought to Paris, alone, 
in an attempt to crush the 
demonstrations.

These huge demonstrations 
all over the world show that 
the workers are ready to de
fend the Soviet Union and 
will fight against a new im
perialist war. The workers’ 
children have shown that they 
are with the working class. 

In all of these demonstra-

took in the demonstrations on 
August 1st. We want to know ■ 
reports from all over the I 
country on how the workers’ . 
children showed their SOLI
DARITY with the working 
class. Write to the editor of 
the Young Pioneer corners 
and tell us what happened 
your city.

įea^e i Negro Boy Scout

to “Be business.
Now time when small business men 

when the bosses will start an
other war for more money for there are so many of them 
themselves, they want us who have such a strong hold 
workers’ children in the Boy on everything that it is use- 
Scouts to fight for them. My less for a working man to ( 
father is a worker, and 1 am even think of such a thing. ! 

“Now a hint to the future
You mayn’t 

i have such an easy life after 
all, for people are becoming 
wiser and prehaps when you 
become a priest you’ll have 
very few people to listen to 
you. Those who want to be 
an officer, captain, lieutenant 
and even a policeman, must 
have an iron heart, for those 

their 
kill

became millionaires. Now

not going to fight against him. •
Please forward to my home I priest, Percy, 

address the $2 you owe me.
Leslie Boyd.

WHICH OCCUPATION IS BEST?
school is closed the' be ah praze fighta like God- 
usually play on the free.” 
Sometimes when it J

After
1 children
i streets.
is too warm td^play, or
a game of baseball’in a nar-|up most all of the 

crowd of the the neighborhood.
ą fight (juently when this statement

I or some sort of discussion. One was made, the children said I 
most interesting and that they thought that prize

Ignatius Randolph wa

OFISO
Nuo
Nuo
Nedaliomis:

VALANDOS:
2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

ryte.

CASTON ROPSEVICH
“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

it
or 
parents, 

friends.

■ after I noted fighter for he had beat- occupations make 
! -• -...................... 1 duty to hurt, slug

workers, even their 
brothers, sisters and

“It is different with an on- 
gineer and mechanic. But it / 

very important discussions was I fighting was a good job for! *s necessary not to forget that 
about trades. I him because he could fight there are so many of them,

I well. I and so many machines are
They had just finished a; * I . I invented that we are not far . j

After a short pause Lillian from the time' when few Ao
workers will be needed. All 
the machinery is in the mil-* Philadelphijos muzikos kon- 
linnnirp’q hands- rnnspmipntlv servatoriją, duoda lekcijas ant smui- lionane S nanos, consequently kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- 
they make as much of their tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
production as is possible to mane, o gausite tikrai profesionalę 

1 pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street 

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais: 

1218 So. 10th St., Camden.

row street, a 
. i children start either 111 I

j of the

Exposes Boy Scouts 
—Joins Younj Pioneers

The following letter
ritten by a Negro Boy Scout 

I who was at the Pioneer camp 
in New York:

Troop 783,
115 W. 134th St., 

New York, N. Y.
Dear Mr. Glenn:

I want to let you 
I don’t want to be 
of the Boy Scouts 
You sent me
Young Pioneer camp at Wing
dale so that I should send in
formation about the Pioneers 
and help the Boy Scouts fight tice.”
the Pioneers. I am here only Before 
a short time, but I learned a could be 
lot. I learned that I must. declared,

kids” in
Conse- ‘GERAI PATAIKO!

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.”

game of baseball with David 
as a pitcher. He could be 
seen often playing baseball 

'on the street and even while 
on his way to school he 

wifs played catch with a boy who 
had to walk backwards.

Not knowing it, David be
gan the discussion by saying, 
“I’m gonna practice up a lot, 
an’ when I’m older I’ll tiy to 
be a pitcher on the A’s team.”

At this there was a gen-
i erai uproar of laughter. When 
it had subsided a little Benny 
spoke up, “Huh, you couldn’t 
even pitch opposite me.”

“Ya never kin tell,” replied cU1,J 
David, “an’ there’s nothin’ita an I 
like tryin’. Gee, most of tha 
star players got on by prac-

thatknow
a member 
any more, 

here to the

anything 
said a Negro boy 
“Well ah’m gonna

WILKES-BARRE’O, SCRANTONO IR APIELINKŠS
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS

Sontil, who often looked in a' 
mirror wich she almost always 
carried with her, boasted, Į 
“Myš uncle works as a cam
eraman, in the movies, and 
I’m almost sure I can get in 
and soon take Billie Dove’s,1 ployed 
Mary Pickford’s or any other the products, you’ll see that 
actress’es part.”

“Gee, you’re lucky.
1 was you, 
girls.

“What are you going to be, 
Gilbert?” someone asked. .

“Me ? I’m gon’ ta be ah 
(drumma on the army at fust, 
[then ah’m gona get promoted! 
(_.J leader,” answered 
i Gilbert Johnson.

“Well, we all pity the poor! 
army,” said one of

sell,' but when the unem-
I workers cannot buy

I even the best . professionals
1 wish won’t have any work. Then 

exclaimed some life will be hard.
Bell Phone, Poplar 7545

J.

furthėr trying to be witty.

Rengia A.L.D.L.D. 12 Apskr., L.D.S.A. 4-tas Rajonas ir Litkomf r akcija

. Nedėliojo, 25 d. Riigpjučio-Aiigiist, 1929
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Programos išpildyme dalyvaus įvairių kolonijų spėkos:
SHENANDOAH’RIO LYROS CHORAS, WILKES BARRE AIDO CHORAS; 
BINGHAMTONIEČIŲ DUETAI ir BUS VISOKIS SPORTAS; KALBĖS “LAI

SVĖS” ADMINISTRATORIUS DĘG. P. BUKNYS
Programa prasidės 4-tų valandą po pietų, ne vėliau

"No, we don’t all pity the 
army, for I don’t, 

i criticized.
“Me neither,” another per- 

q'soii agreed. “Gee, itf’s pretty 
Y^.easy to get on the band, then 
!;;! someone has to be a leader.” 
f!; i Meanwhile Al was asked 
<;! what he’ll be.
!;! “Oh, when I’m older 

open a small store which 
!;;! grow till it becomes as 
;!!; or bigger than Wanamaker’s.” 
;! < “Tha’s a pufty good idea, 
;!; but don’t forget us,” remind- 

;!!; ed Ignatius.
;! “Gee, maybe I would like 

! !; to be a great aviator,” sighed 
; . Mike, “but my mother and 
! !: father won’t let me be one.”

“I don’t know why not one 
of you thought of such an oc
cupation that would change 
and better such conditions.

“Today there are many r 
people who not only don’t Į

| have a good job, but don’t' 
„lhave any at all. There arei 

the boys many Pe°Ple who would like 
y to learn some good occupa

tion, but cannot. We know 
QnmPnnP that there is' a ^reat deal of

j production, because of this we i 
have a ‘slack.’ Why do work
ers have to go hungry when 
there is such an over-produc
tion ?

1’11 
will 
big

turned

he be
lt’s an

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

Šiame piknike bus svečių ne tik iš Pennsylvanijos, bet ir iš. kitų valstijų. Tai 
bus žingeidžiausias piknikas mainų apielinkčje, nes bus turtinga ir graži pro
grama, kuri patiks visiems, o kita svarba, tai čia rasite savo senų pažįstamų ir 
draugų, su kuriais senai jau trokštate pasimatyti. Taipat jau čia bus linksmo ir 
gražiausio proletarinio jaunimo, kuris duos dvasines inspiracijos linksmai jaus
tis suaugusiems ir pasenėjtįsiems žmonėms. Patys besilinksmindami, suteiksite 
moralės ir materialės paramos savo dienraščiui “Laisvei,” kuris gina darbinin-

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

“Every one should think 
and learn how to change this 
old system, 
occupation, 
ago it was 
Marx. N. 
proved that 
it is good, 
work is 
Communist Party, Young- 
Workers Communist League, 
and by us, the Young Pio
neers. Why can’t you stand 
with the Young Pioneers and I 
help change conditions from 
capitalism towards .Commun
ism ?”

While Alby was speaking 
every one was very attentive.1 
When he had just aLout fin
ished !two boys exclaimed at 
once, “Oh gee I .This is some
thin’ new. 
it before, 
teach us anything about Pio
neers in school?”

“Because,” Ąlby explained, *• 
“the teachers are under the’ — 
management of the capitalist t’

” Rožytė. I

This is not a new 
Quite a long time 
started by Karl 
Lenin of Russia 

it is possible and 
In America this 

being done by the 
Party,

I never heard of 
Why don’t they

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 
kuogcriausiose vietose ir “ 
kainą.

1023 Mt. Vernon

PHILADELPHIA,

už žemą

Street

PA.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

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 krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visu^ 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystŠs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
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.

: “That certainly is tough,”
■ declared a few. “If you tried 
: you could become a great avi- 
: ator.”

“But listen everyone,” cried 
; ' Al, “we don’t know what our 
I dear little Percival is going 
I to be in the future.”

All the children stopped 
I talking to Mike and 

toward 'Percy.
i “I am going to be,” 
gan, “a priest. ’Cause

; easy and profitable life.” 
I į “I’d like to be one but I 
; ! am sure I can’t reach it,” one ,, 
! boy declared. ’elass-
; A few from the group said | _ ____
• they would like to be a law-1'^M 
! yer, doctor,' engineer, lieute- 
; nant', a captain of the police 
! force, and Little Thomas said 
; he wanted to be a policeman. 
! All of the above mentioned 
; thought they would, after se- 
; curing their positions, lead a 
! very good and easy life.
; i During1 this time one of the 
' -boys, Alby, seemed to be very 

interested. • Sometimes a sort 
of mocking smile appeared . ....
on his quite face, then again jr apatinių, įvairaus pasi- 

, he seemed to become disgust- rinkimo; puikiausių , šilkinių, 
ed 
times he appeared to 
deep thought. Now he 
up and addressed the 
of children.

“All of you,” he sąid, “Įiave 
a wrong ideal. It seems good 
to sweetly think of holding 
high places, but you say no
thing of how to reach them. 
It is nice to dream bf becom
ing a champion boxer, a star 
baseball pitcher or a movie 
actress. But pou shouldn’t

mocking smile appeared

or almost-angry. Other 
be in 
stood 
group

MATTHEW P. BALLAS

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

į žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti-

; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 

prasite sau patinkamų ir už ga- 
jna žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite. nepermokėdami 
nei vieno cento. * Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

A’ 1 ‘ ; Į '

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg ,

5043

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge. 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap« 

įimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
į sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaištžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU JR NUKA

LTA VOJ U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
mii nuo 0:80 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINCIUS *
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB
WILKES-BARRE, PA.

*• ■
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jus prasideda nuo užžengimo turėtų rūpintis ir naujai orga- nis mitingas, kuris įvyks
ii u i 1 • • i • • • _ •• -i-’XT—-- ... JI w A X« XX7 V» i T<\

KALINYS No. 14,208 nes visi

ApsakymasParašė W. MORROW Vertė J. BARKUS
Dabar yra reng

McADOO, PA
lietuvių darbininkų, dir-

RENGIA HUDSONO AIDO CHORAS

RUSU PUŠYNE, MAYNARD, MASS.
PRASIDĖS 11 VAL. RYTE

KVIEČIA RENGĖJAI.

kū- PARAŠYTAS GARSAUS D-RO W. 3. ROBINSONO

DARBININKAI STOKITE
H

New York, N. Y.
Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

i

u

Keturi Skyriai Pomirtines:
K.e-jp»

6

Ff/i

į kasyklas

&

koki norėjai, jei vienoj dirbtu-

WTAMH4I VYlĮAMj

3S

—f"

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Ir taip bedarbiai 
išeities

Šitas knygas galima siųsti į Lietuvą ir j kitas šalis. Pinigus už 
knygas iš kitų šalių reikia siųsti pašto perlaida (money orderiu), 
skaitant po 2 Amerikos dolerius už knygą. O kur paranku, galima 
nupirkti amerikoniškų dolerių ir prisiųst, įdėjus į registruotą laišką.

pa
ir 

tai
pas

pristatys 
ar nesi-

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

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

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

dirbo. Tuomet darbininkai 
pradėjo į kasyklas važiuoti.

apie vyrų lytinį gyvenimą. Bet abi tos knygos viena kitą dapildo 
kiekvienas vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

y •

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

sulyg jose paduodamų pamokymii.
Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu. $4.00 (su prisiimti imi).
Reikalaujant vienos knygos, parašykite, kurią fiorite— 

vyrams ar moterims.
Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS,
Box 129, Gen. P. O.,

J

NORINlTūn SVEIKU IR STIPRIU- 

S GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK,

seniais

<#

(Pabaiga)
“Kalėjimo kontroliuotojų komiteto ak

tas, sutaisytas trys savaitės atgal,” pratarę 
direktorius, “privertė mane atsisakyti iš 
tarnystės. Aš laukiau tik paskiriant mano 
vietininkų; dabar mano vietininkas jau 
perėmė iš manęs pareigas. Aš apleidžiu 
kalėjimų šiandien. Bet šiuo momentu aš 
turiu pasakyt jums ką tokio, kas jus užin- 
teresuos. Keletas dienų atgal, vienas bu
vęs kalinys (kuris pernai, užbaigęs savo 
bausmę, išėjo iš kalėjimo), perskaitęs tų, 
kų pastaruoju laiku apie jus laikraščiai ra
šė, atsiuntė man laiškų. Jis prisipažino 
man, jog tai jis, po jūsų numeriu, gavo 
jūsų tabakų iš vyresniojo. Jį vadina Sal- 
teriu, ir jis labai į jus panašus. Jis jau 
buvo gavęs savo atskaitų ir kuomet vėl pri
ėjo, idant gaut jūsų dalį, vyresnysis, ma
nydamas, jog tai jūs, išdavė jam. Vyres
nysis neturėjo nei mažiausio noro jus ap
vogti.”

Kalinys sunkiai atsiduso ir godžiai pasi
lenkė.

“Kol aš buvau negavęs to laiško,” tęsė 
direktorius, “aš buvau priešingas judėji
mui, kuris prasidėjo su tikslu išgauti jums 
dovanojimų; bet perskaitęs tų laiškų aš 
pats ėmiausi darbuotis delei to dovanoji
mo, ir jis jums suteiktas. Tame pagelbėjo 
taipgi jūsų rimta širdies liga. Taigi, jūs 
dabar laisvas.”

Kalinio akys liovėsi mirgsėję ,ir jisai, 
nei žodžio nepratardamas, atsikėlė. Jojo 
akyse šmėžtelėjo keista išraiška, ir jo balti 
dantys grasinančiai sužvilgėjo tarpe prasi
šiepusių lūpų. Kartu su tuo kokis tai liū- 
dėsis mažino jojo išraiškos žiaurumų.

“Po keturių valandų iš čia išvažiuoja 
gelžkelio stotin busas,” tęsė direktorius. 
“Jūs pareiškėte kai kokius grųsinimus ma
no gyvasčiai...”

Direktorius sustojo, o paskiau, biskį dre
bančiu iš susijaudinimo balsu, vėl prakal
bėjo:

“Jūsų planai toje linkmėje—aš nenoriu 
jais rūpintis—nei kiek nepakliudys man iš
pildyti link jūsų tų, kų išpildyti aš skaitau 
savo pareiga, kaipo žmogaus žmogui. Jūsų 
linkui aš pavartojau žiaurumų, kurio šlykš
tybę aš tik dabar suprantu.- Aš maniau, 
jog buvau teisingas. Mano baisioji klaida 
buvo tame, jog aš nesupratau jūsų prigim
ties. Iš pat pradžios aš blogai išsiaiškinau 
sau jūsų elgimųsi ir aš apsunkinau savo 
sąžinę našta, kuri apnuodys visas man li
kusias gyvenimo dienas. Aš padaryčiau 
viską, kas tik galima, idant pataisyt blo
gą, kurį aš jums padariau, jeigu tai nebū
tų per vėlai. Jeigu pirm pasodinant jus

| karceran aš būčiau galėjęs suprast visų to 
neteisybę. ir permatyt visas pasekmes, aš 
džiaugsmingai būčiau pirmiau atidavęs sa
vo gyvastį, negu pakėlęs prieš jus rankų. 
Abiejų mūsų gyvenimas sukaneveiktas, bet 
jūsų kančia praeityje, o manoji dabartyje 
ir užsibaigs tik sykiu su gyvastimi. Mano 
gyvastis—prakeiksmas, ir aš'beveliju jos 
nesaugoti.”

Tai sakydamas, direktorius, labai išblyš
kęs, bet pasiryžusią išvaizda, išėmė iš stal
čiaus užlioduotų revolverį ir padėjo jį prie
šais kalinį.

“Štai proga atsitiko,” pratarė jis ramiai: 
“niekas negali jums pakliudyti...”

Ilgai ir sunkiai kvėpavo kalinys, paskui 
pasišliejo nuo ginklo, kaip nuo žalčio.

“Ne dar... ne dar.,.” sušnibždėjo jisai 
sielvartingai.

Abu žmonės sėdėjo vienas priešais kita, 
ir nei vienas raumuo juose netrūktelėjo.

“Jus bijote?” paklausė direktorius. 
Ūmus žaibas žybtelėjo kalinio akyse.
“Ne,” uždusdamas pratarė jis, “jūs žino

te, jog nebijau. Bet aš negaliu... dar 
ne... dar ne...”

Kalinys atsistojo, svyruodamas. Jo bai
sus išblyškimas, stiklinės akys ir žvilganti 
dantys darė veidų panašiu į negyvėlio mas- 
kų.

“Jūs, galop, atsiekėte savo. Jūs mane 
apveikėte. Vienas žmoniškas žodis pada
rė tai, ko negalėjo padaryt nei karceras, 
nei bizūnas. Kaip man vėl kas tai raitos

Ašaros varvėjo jam iš akių.
“Aš negaliu išsilaikyt neverkęs. Aš 

dikis... Aš maniau, jog aš vyriškis !”
Jis pasviro.
Direktorius sugriebė jį ir pasodino krės- 

lan. Jis paėmė kalinio rankų ir pajautė 
drūta, atviraširdį paspaudimų. Akys ne
laimingojo jau nieko nebematė. Skausmin
ga konvulsija privertė jį pakelt kita ran
kų prie krūtinės; jo išdžiūvėję pirštai su-, 
spaudė marškinius. Silpna šypsą suraukš- 
lėjo išblyškusį veidų ir dar labiau atiden
gė jo žvilgančius dantis.

“Tasai žmoniškasis žodis,” sušnibždėjo 
kalinys,” jeigu jūs būtumėt senai jį išta
rę... jeigu... bet dabar... dabar viskas 
gerai. Aš stosiu... ryt... aš'stosiu prie 
darbo...”

Jo ranka, kuri laikė direktoriaus rankų, 
lengvai spūstelėjo pastarųjų, paskui spau
dimas pasiliovė. Pirštai, kurie spaudė 
marškinius; paslydo, ir ranka nupuolė. Pa
ilsusi galva atkrito užpakalin ir atsirėmė 
krėslo nugaron; šypsą užšalo marmurinia
me veide, ir lubų linkui nukrypo žvilganti 
dantys ir stiklinės lavono akys.

Wilkes-Barre ir Apielinkė IYSJ. nePatiko>• Hm rhn onn m • n
, eini į kitą ir 

darbą gauni; jei dar netinka, ei
ni kiton; žodžiu sakant, tris 
keturis darbus gali gaut į vie- 
nąxdieną. O jei. kurią gražią 
dieną pavargai darbo bejieš-j išvaizdo 
kant ir atsisėdai kur nors, tai 
kaip tik greit policijantas pa-

i matė, taip greit priėjęs 
_____ : “Kodėl nedirbi?” 
”jeigu nepataikysi atsakyt, 
) tuojau ir veda kur įfors 
dirbtuvės raštinę; 
prie darbo ir ištirs,

naktis. Tai išgirdę, grįžo at
gal į dirbtuves su ašaromis

I ant veidų ir su gailesčiu >ant 
I širdies. Ir kaip greit sugrįžo, 
: taip greit susitiko “gražios” 

ypatą, vadinamą 
“bosu,” kuris pareiškė, kad 
nuo ryt Hienos tiek ir tiek 
tūkstančių darbininkų bus pa- 
liuosuota nuo darbo, prie ku
rių priskaitome ir tave. Ir 
ne tik tūkstančiai likosi išmes
ti iš dirbtuvių, bet dąr prisi
dėjo ir tie, kurie dar tūrėjo 
progą sugrįžti su Dėde Samu 1 in 11 rr rn i-i čl/a i »» 1ziiv»izy O

Šis-Tas Apie Angliakasius ir 
J y Darbus

Ne vienas “Laisvės” skaity
tojas, kuris/nėra buvęs anglių 
industrijos apielinkese, nėra ) 
susipažinęs su angliakasių gy- i 
venimu, taip pat ir su darbais \ ■ 
kasyklose, stato sau klausimą: 
Kaip gi ten- žmonės gyvena ir 
kaip gi jie ten dirba? Po že- 
me dirbt pavojinga, gali už- sl, tai nu0 D8d6g Samo 
griūti ir taip toliau. ■

Man teko dirbt virš trij .................
metų kasyklose, kaip tik atvyNgijžo iš karp lauko su plates- j ri 
kau iš Lietuvos; paskiau teko i nė 
dirbt virš ketverių metų di 
tuvėse Connecticut valstijoj^ aukso, 
Kuomet būdavo įsikalbi apiefjvą: 
kasyklas, tai# gauni visokių tahčrai darbininkų (per
klausimų: kaip giliai anglis šalį—milionai) bėgo iš dirb- Man taipgi prisiėjo tą patį
po žeme randasi ir jeigu gi- tuvių; pasitikt Dėdę Šamą, pa- padaryti—nors ir labai neno-
liai, tai kaip ten žmonės įli- sitikt savo brolius iš anapus
pa? Kaip anglį iškelia iš po vandenyno. Dėdė i 
žemių Ir kitokių klausimų, ku- prastas lauktuves: vietoj 
riuos būtų sunku šiame rasi- i tikt savo brolius, savo sūnus, 
nelyj suminėti. Kada prade- ' savo myliinuosiu 
davau atsakinėt į klausimus,, šią šmėklą, vadinamą bedai- 
tai gaudavau visokių išsireiš- be, sutiko baįsią šmėklą, vadi- 
kimų išgirsti. Vieni sakyda- namą “Spanish Flue, 
vo, kad neitų į kasyklas nei 
už dešimts dolerių į dieną; ki
ti—už dvigubą, nei už trigu
bą, nei už jokius pinigus, tik 
tada jį galės pakišt po žeme.

j; kada jis bus negyvas. Mat, 
tai buvo karo laikotarpis, vir-

> šutiniai darbai ėjo smarkiau
siai, dar šiek tiek ir uždirbda-

LĮJOVtVl 1 A Vz V. VA kJ-O

Bet kaip tik karas pasibai-! iš už vandenyho, ir kurie ma
gė, kaip greit Dėdė Šamas su- į nė turėt geriausius darbus, ge- 

(riausį gyvenimą^ turėjo prisi- ) 
elinėm, su dideliais ki-, dėt prie bedarbių armijos. , 

ir didesniais maišais j Taip bedarbei ^pasitęsus vir- 
taip greit dirbtuvių šuje, dar kasyklos kiek geriau 

.rta'i/plačiai atidaryti, tūks- 
visa

roms grįžau į kasyklas. Dar- 
parvežė bą buvo lengva gaut. Nors ir 

• antru kartu sugrįžus, bet vis 
tiek lyst po žeme baugu, Ne

sutiko bai- roms nenoroms apsipratau.
Kadangi tais laikais darbinin
kų mainose stokayo, tad ne- 

Lj kompanijos pradėjosutiko kurios
savo brolius amžinais paliegė- siųst apmokamus agentus, kad 
liais, sutiko ,savo sūnų, savo prikalbintų iš didmiesčių be^- 
mylimųjų šaltus kūnus. Kiti, darbius .važiuot į kasyklas 
dairydamiesi savųjų, pažvelgė dirbt (daugiausia tai darė Le- 
i Šamą, išgirdo rūstų- balsą,' high and Wilkes-Barre Qoal 
kad jųsų veltus jieškojimas, Co.), prikalbėdami geras41ar- 
nes jųjų kūnaį liko ištaškyti [ bo sąlygas, trumpąs darbo va- 
ten, toli-toli, ahoj pusėj van-1 landas, gerą užmokestį ir tt. 
denyno, jūąų pačių padirbtais Tokių darbininkų parveždavo 

vo; darbą galėdavai pasirinkt, ginklais, kuriuos jūs taip sku- daugiausia iš New Yorko ir 
’ • -• • • • • -i- i-x įotai 'dirbote pįr^dienas ir Philadelphijos, nes tuose mic-

stuose buvo įsisteigę tam tik
ros agentūros. Prisiųntimas 
tokių darbininkų būdavo tam 
tikromis dienomis, du sykiu į 
savaitę. Gelžkelio išlaidas ap
mokėdavo agentas, bet dar
bininkas, pradėjęs dirbt, turė
davo už bilietą^ atidirb't, kom
panija išskaitydavo iš jo už
darbio.

Tokių emigrantų daug pasi
taikydavo su “diplomais” nuo 
Dėdės Šamo. Vieni kaip greit 
pamatydavo kasyklas, taip 
greit nešdavosi atgal, iš kur 
atvežti, ir dar keikdami; ku
rie neturėdavo už ką grįžti, 
turėjo apsiprast ir nors Etht 
bilieto užsidirbt. Ir kaip greit 
užsidirbdavo kelionei, taip 
greit' grįždavo atgal, keikda^ 
mi ir grūmodami agentams at
keršyt už suvylimą, nes to ne
rasdavo, ką agentai jiems į- 
kalbėdavo. Daug atvažiuoda
vo ir iš tolimesnių miestų ir 
valstijų pas savo draugus bei 
pažįstamus, kurie apsigyvenę 
nuo seniau,
neturėdami ' kitokios 
nenorėdami badu mirti, apsi
prato, apsibuvo, gindamiesi 
nuo bado šmėklos.

Ar ištikrųjų labai pavojin
ga anglių kasyklose? Atsa
kymą gali duot kiekvienas, 
kuris tik yra šiek tiek susipa
žinęs su kasyklomis, kad— 
taip. Vedęs vyras, išeidamas 
iš namų į darbą, atsisveikina 
su savo pačia, su šeimyna ir 
nežino, ar jam teks matytis, 
ar gal paskutinį atsisveikini
mą jiems suteikė. Jam pavo-

ant keltuvo, kada jis esti nu-nizuojama unija, tai Naciona- 
leidžiamas į šulinį (shaft) nuo le* Mainierių Unija, nes visi 
6-18 šimtų pėdų ir baigiasi, mato,, kad jau Lewiso unija 
kuomet liekasi iškeltas, už- virto anglių kasyklų savinin- 
baigiant darbo valandas, ir kų unija ir tik jų, o ne dar- 
nužengia nuo keltuvo. Kodėl ,bininkų, reikalais ^rūpinasi, 
jam gresia sužeidimo bei mir
ties pavojus? Todėl, kad ka
syklos prastai prižiūrimos.

(Tąsa bus)
Ashley’s Mainierys.

čia 
bančių anglių‘'kasyklose, ran-" 
dasi d'aug, bet jie nesupranta 
reikšmės darbininkiškų orga
nizacijų. Jie nepriklauso prie 
tos darbininkų partijos, kuri 
kovoja už visų darbininkų 
reikalus, tai prie Komunistų 
Partijos, kurios čia skyrius 
randasi. Nepriklauso nei prie 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo, kuris rūpinasi dar-’ 
binjnkų reikalais, kuomet jie 
laike streikų pakliūva j val
džios rankas, ši organizaci
ja veda bylas, kuomet dar
bininkus suareštuoja. Dabar 
ji rūpinasi apginti Gastonijos 
streiko vadus, kuriuos kapita
listai rengiasi pasiųsti į elek
tros kėdę tik todėl, kad jie 
ištikimai gynė darbininkų rei
kalus, ištikimai vedė audėjų 
streiką ir neparsidavė kompa
nijoms, kaip paprastai padaro 
kiti unijų vadai. Darbjninkai

| Nusipirkite Šias Svarbias Knygas 
Dabar, Kol Dar Jų Yra

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

Knygoj “Patarimai Moterims” daugiausiai rašoma apie moterų 
lyties reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams,” daugiausiai rašoma 
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d. /"rugpjūčio, White E# 
Hali, 146 E. Blaine St., vak. 
Visi vietos lietuviai darbi 
kai turite dalyvauti šiame 
tinge, nes bus labai gerų '. 
bėtojų ir išgirsite daug na 

McAHoo Komunistą;

DIDELIS METINIS

PiknikaS
Nedėlioję

18 Rugpjūčio-Aug., 192S

Praeitų nedėldienį lietus sugadino pikniką. Todę 
perkeliamas ant sekančios nedėlios.

Bus Puiki Programa
Šie chorai prisižadėję dalyvaut piknike su dainę > 

mis: Worcesterio, Lawrenco, So. Bostono, Norwood* 
ir kiti.

Nera abejones, kad privažiuos daug žmonių iš vi 
sos apielinkės.

Mes išmokiname taisyti ir vald 
automobilius į trumpiausį lai 
Mes garantuojam laisnius ir d 
lomus. Pilnas mokslo kursas 
Taipgi duodame važinėjimo lei . 
jas už $10. Pamokos dienomis ■ 
vakarais. Informacijos dyk 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vai 
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. 
2 vai. dieną. Lietuvis mokyto;
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOI 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. i

S

Į AUGŠČIAUSU PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Pirmame Skyriuję $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

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

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

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

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

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. , Tel. Stagg 6533

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa
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tiek pasakyt, kad čia treini- 
ruojasi tokie garsūs kumšti
ninkai, kaip Lomskis, Brad
dock ir kiti; tai ta pati vieta, 
kur ir garsusis Šarkis sa
vo svarbiosioms kumštynėms 
treiniruojasi. Treiniravimui 
VinČos taipgi nusamdžiau ži
nomus treiniruotojus kaip Wi- 
dy ir Ray.
Rengėm Vincai Gerą Ateitį

Čia, kaip sakiau, buvome 
pradėję rimtą darbą. Su trei- 
niruotojais buvome sutarę, 
kad Vinčos pasauliui nerodyt 
bent bėgyj šešių mėnesių. Tai 
darėme atsižvelgdami j tau 
kad jis būt turėjęs progos ge
rai išsilavint, susipažint su a- 
merikoniško kumščiavimosi 
metodomis ir tik tuomet, jau 
kaipo geras, lavintas kumšti
ninkas į kumštynių areną iš
eitų. Prie to, prie kumštynių 
Vinča neturėjo didelio reikalo 
skubėt, nes, kaip jau minėjau, 
aš jam buvau garantavęs $1,- 
500 metuose.

Treiniruotojai numatė, kad 
iš Vinčos gali būt geras kum

štininkas. Reikia tik, anęt jų, 
j j gerai prirengt. Matant ši
tai, man buvo smagu ir aš 
jaučiaus gerai, nes žinojau, 
kur link Vinča siekia, žino
jau, kad ir man teks geras 
darbas atlikt Vincą iškeliant 
j tas augštumas, kuriose aš jį 
mačiau jau apie pusantrų me
tų tam atgal.

Piktos Valios Žmonių 
i Darbų Pradžia

Vinčos atvykimas suintere
savo visus lietuvius* Neužte
ko to, kad aš jį su -daugeliu 
lietuvių supažindinau besive- 
džiodamas. Daugelis ateida
vo jo aplankyt pas mane i 
namus ir į' mano biznio vietą, j 
Pradėjus Vinčai treiniruotis, 
taipgi daug lietuvių eidavo 
Vinčos žiūrėt. Čia,' neabejo
ju, buvo atsilankęs ir J. Cin
kus.

Matant, kad aš šiuo jaunuo
liu globoju ir, kai kam ma
nant, kad aš iš to pasidarysiu 
didelio kapitalo, nereikia abe
jot, tuose žmonėse kilo dide
lis pavydas, “žiūrėkit, Kun
drotas parsitraukė Vincą iš 
Lietuvos ir dabar galės pra
turtėt!’’ Man Vincą globo
jant ir dirbant rimtą darbą, 
išgirstu, kad Brook lyne ant 
manęs jau smarkiai ūžiama. 
Tenka išgirst, kad J. Ginkus

žmonių elgėsis buvo nesupran
tamas. Ašv maniau, kad pa
mals liežuviais, pakalbės ir 
viskas bus baigta. O Vinča 
bus lavinamas ir rengiamas 
prie to, ko delei jis Amerikon 

' atvažiavo.
Bet košės Virimas nesiliau

ja. Ginkus ant manęs siundo 
visus, su kuo tik turi progos 
susieit. Tenka pastebėt, kad 
tas pats Ginkus bėgioja pas 
Brooklyn© žymesnius žmones 
ir jau siundo, kad Vincą, kai
po lietuvių nuosavybę, reikia 
iš Kundroto atsiimt.
Piktavalių Žmonių
Jėgos Didėja

čia prideda savo trejoką ir 
senis Sirvydas iš Lietuvos. 
Kaip teko sužinot, senis Sir
vydas parašo savo sūneliui Vy
tautui laišką delei Vinčos. Čia 
J. O. Sirvydas įsako Vytautui, 
kad jis užstotų Vincą ir jį 
“k era vytų.”

Susijaudina ir jaunasis Sir
vydas. Tėvelio įsakymų pa
klauso, Ginkaus gundymus-pa- 
ima už gryną pinigą ir susi
jungia priešais mane.

(Bus daugiau)
Antanas Kandrotas.

t

Red Sports
Baseball

It seems that the Red Sox 
of Boston are married to the 
last rung: of the American 
League ladder. They have 
maintained the same position 
for the last few years and in 
spite of all the efforts of ma
nagement to pep up the team 
with “star” players the Reds 
prefer to remain as it is. Last 
Sunday they were nicely de
feated by a.score of 5 to 1 by 
the Chicago team. It is pos
sible that the beans of the 
bean city are the cause of 
keeping the team down.

Boxing

The leading heavyweights 
in the cauliflower market are 
due for a: little rest till their 
managers and the boxing com
mission of several states set
tle their isquabbles as to who 
will get Max Schmeling for 

'their next fight. At the pres
ent time Max is signed to box 
Phill Scott, the Britisher. His 
manager, Jacobs, is trying to 
wriggle him out of this fight 
and save him a record gate 
fight against the “Boston

Saugokitės smiltynų, nes 
smiltys prasta žemė del ūkės.

Nepirkite labai žemose vie
tose, nes ten žemė prarūgsta 
ir prastai javai auga. Kad ir 
mėšlo dedi, tai reikia ir kal
kių pilti.

Reikia žiūrėti, kad žemė 
būtų nuotaki ir vanduo galėtų 
nubėgti.

Daugelis lietuvių turi nusi
pirkę prastas ūkės, o ant pras
tų ūkių apverktinas gyveni
mas. Sukiša pinigus ir pas
kui turi skursti. Bet daugelis 
lietuvių turi nusipirkę geras 
ūkės ir gražiai gyvena. A. L. 
D. L. D. nariai veik visi turi 
geras ūkės, gražias trobas, ge
rus gyvulius ir viską gerai už
augina.

Iš Chicagos daugelis lietu
vių atvyksta į čia atostogas 
praleisti, bet nežinia kodėl iš 
Detroito labai mažai atva
žiuoja. šiemet buvo atvykę 
draugai Birštonai ir Muštei- 
kiai. Mums labai smagu, kuo
met susieiname su savo idėjos 
draugais. Kada jie apiplėšia 
miesto darbininkų vargus, tuo
met pas mus daugiau energi
jos atsiranda del veikimo.

Jonas Juodaitis.

§ Tel. j Greenpoint 96S8j K. M. S. . |I LIETUVIŠKI KONTRAKTOKIAI
| Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau- :
1 ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni.
| Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

CAMPOLO SUKIRTO 
HEENEY

Ad No. E-45
Nuo gasų ir išpūtimo 
, pilvo ar vidurių

Skausmas ir nesmagumas, kokį padaro 
Kasai ar išpūtimas pilvo ar vidurių, bus 
greitai pašalintas paimant Nuga-Tonc. Šis 
pastebėtinas preperatas taipjau nugali kon- 
stipaciją. pagelbsti virškinimui, padidina 
apetitą. pašalina inkstų ir pūslės suerzi
nimų. galvos skaudėjimų, kvaitulius, musku- 
linius skausmus ir panašias ligas paeinan
čias nuo abelno organų silpnumo.

Taip daug pastebėtinų pasekmių duoda 
Nuga-Tonc vartojimas, kad vartotojai neži
no kaip jj ir be girti. Mrs. Francis 
Blackman, Clemons, N. C., kuri ėmė Nuga- 
Tonc, sako: “Mane vargino gasai vidu
riuose per 5 metus. Paėmusi Nuga-Tonc 
tris dienas aš pasijaučiau tarsi įgijusi nau
jų pilvą ir tai buvo pirmoji pagelba, ko
kią aš turėjau į 5 metus. Nuga-Tone yra 
Dievo davinys žmonėms, kurie turi vidprių 
pa|rlmą.“ Milionai žmonių susilaukė ste
bėtinų pasekmių iš Nuga-Tone ir jis ypač 
geras tiems, kurie turi abelnai silpnus ir 
sumenkėjusius organus. Jūs galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų vertelga neturėtų jų sta
ke. paprašykit jį užsakyti del jūs iš urmo 
vaistynės.

ir kai kurie jo suvilti žmonės 
leidžia kalbas, būk aš Vincą 
paniekinęs. Pasakojama, kad 
Kandrotas Vincą treiniruotis 
išleidęs lietuviškuose marški
niuose, basą, be pirštinių ir 
tt. Del to, anot Ginkaus, Vin
ča net ranka susižeidžia, žo
džiu, sudaroma tokis įspūdis, 
kad Vincai pas mane nebevie- 
ta, kad kas nors kitas turi

| Gob” Jack Sharkey. Phill 
Scott is not such a powerful 
puncher, but like all the Brit-

PORTLAND, OREGON

juo rūpintis. Tačiaus neatsi
žvelgiama į tai, kad Vinča sa
vo padėtimi pilnai patenkin
tas, aprūpintas ir dirba rimtą 
darbą delei savo ateities.
Bet Košė Vis Verdama

Išsyk man šitoks kai kurių

Argentinietis Victorio Cam
polo, sunkiasvoris boksininkas, 
sušutino Tomą Heeney, nauja- 
zelandietį. Devintame raun
de Heeney buvo taip sudirb
tas, kad referas sustabdė 
k u m šty n es, p r i pa ž i n d am as
Campolai laimėjimą per tech
nišką “nakautą.” Neabejoja
ma, kad .Heeney būtų tapęs 
greit park irstąs ir tikruoju 
“nakautu,” jeigu referas ne
būtų sustabdęs tą “žmogžu
dystę” iš Campolo pusės. .

Skaitytojai prisimins, kad 
Heeney kumštynėse su Šarkiu 
anąmet New Yorke išėjo ly
giomis. J CK.

ish boxers he can use his 
i hands well and step around 
. a bit and it is feared by those 
interested in the Sharkey- 
Schmeling fight that he might 
make Schmeling look a bit 
foolish in the ring and spoil 

, the chances of collecting a 
fortune from the fight crazed 
fans. I

I Professional boxing is but 
t an industry and it must be 
manipulated by the promoters

I and managers in such a way 
! so as .to bring hi the most 
’ profits. The building up of 
j a strong labor sports move
ment in this country will do I . .i a lot towards; winning away 
'the hundreds of thousands of

Rugpjūčio 6 d. įvyko gatvė
je prakalbos. Kalbėjo senelė 
Bloor unijų klausimu. Ragi
no visus darbininkus, nepai
sant rasių ir tautų, organizuo
tis. Kvietė visus darbininkus 
gelbėti Gastonijos streiko va
dus, kuriuos dabar kapitalis
tai rengiasi pasiųsti elektros 
kėdėn. Pasakojo, kad ir čia 
matė vaikučius apiplyšusius, 
išblyškusius nuo prasto maisto 
ir todėl sakė, kad ir čia dar- 
bininl^ų padėtis sunki.

žmonių klausėsi jos kalbos 
pusėtinas būrys ir jos žodžius 
lydėjo delnų plojimais. Aukos 
taipgi rinktos.

, Portlandiškis.

| Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, Darbą 
g atliekame greit ir tinkamai.
I Tarkitės su murai? del kainos.

I
i Ypatiskai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
S K. M. S.
1 644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

5 Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
(old Powders (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdUd MMU t UftULIfc bij0 Už 7B(i už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

Ilfho I 3Y Toko (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI wo LflA lauokjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų,

LIETUVIŠKŲ. BULGARIŠKŲ, IIOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
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Dienraščio Laisvės Naudai!
workers which are now fol- i 
lowers of’ professional sports 
apd opefr ųį),their eyes to the 
class, character of bosses’ 
sports. ■ Red Sport. ,

Nepamiršk dienraščio “Lai
sves” pikniko, kuris įvyks rug
pjūčio 25 5., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa.

o

o

o

o

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GRERNI’OINT Ull

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

Kampai Clermont Arenos 
TELEPHONE. JUNIPER 97M

O

IC-J1

o

PIKNIKAS
RENGIA PHILA DELPHI JOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

CUSTER SCOTTVILLE, MICH.)
Iš Ūkininkų Gyvenimo

Šiemet labai gerai užderėjo 
šienas, rugiai, kviečiai, avižos 
ir miežiai. Pašaro ‘turėsime 
užtektinai.

Liepos 28 d. A. L. D. L. D.

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conn.

o

o

o

o

o

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

__________  ORDER BLANK ___________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Ai, ževui&u pniiražęn. siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
knip vartoti.
Vardas------ ~--------------------—- -------- --------------------——--------------- ■--------- —

Ne.

Miestai

_St. or Are.

____ State.

O,

.—= J vyks Nedėlioję ..... ..

1 d Rugsėjo-September, 1929
PRASIDĖS ANKSTI RYTE IR TĘSIS IKI VĖLAI VAKARE

VIETA LAUREL SPRINGS, N. J.
PROGRAMA SUSIDĖS Iš DAINŲ, PRAKALBŲ IR ĮVAIRAUS SPORTO

Atvyksta iš Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas L. B. šaknaites, ir iš Maspetho 
Lyros Choras, vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vietinis Lyros Choras, vado
vaujamas J. Jurcikonio ir bus gerų kalbėtojų iš “Laisvės” štabo.

ŠĄUNI SPORTO PROGRAMA SEKANTI:
Risis J. BAGOČIUS su VITKAUSKU. Abudu gana drūti vyrai ir atsižymėję risti- 

kai, daugiau žinomi svetimtaučiams. Sverianti po 170 svarų ir siekianti prie visapa- 
saulinio lengvasvorio čampionato. Bus boksininkai: J. WOODMAN sunkiasvoris, 
190 svarų,su lenku sunkiasvoriu, sveriančiu 200 sv. (Lenkas atsisako duot savo pa
vardę). Antras boksininkas pagarsėjęs tarpe svetimtaučių A. STROPIS, sveriantis 
175 svarus (pastarojo oponentas irgi „nėra kol kas žinomas).

(Bus skanių užkandžių ir gėrimų
< Čia yra puiki vieta del pasimaudymo. Norintieji maudytis, ątsivežkite bathing 

siūtus.
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Dalyvaudami šiame piknike paremsite dienrašti “Laisvę,” kuris atsidavusiai gina 
darbininku klasės reikalus visose jos kovose.'

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatve- 
karį ir važiuokite apie 45 minutas iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutas; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.

BERLIN BUS nuo N. W. cor. Filbert ir Broad Sts., Philadelphia, eina kas pusė valandos ir 
daveža visai arti vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipt ir eit tiesiai 
vieną bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike iki Union Avė.; 
paskui sukite po dešinei Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukate po 
dešinei, ten ir pikniko vieta. <

218 kuopa turėjo pasekmingą 
pikniką. Turėjo svečių iš Chi
cagos ir iš Grand Rapids. Iš 
Grand Rapids buvo atvažiavęs 
Dailės Choras ir kalbėtojas 
drg. J. Šukys. Choras sudai
navo Internacionalą ir keletą 
kitų darbininkiškų dainų, ku
rios ūkininkams labai patiko. 
Drg. J. Šukys pasakė gerą 
prakalbą. Kaip chorui, taip 
ir kalbėtojui tariame širdingą 
ačiū. Kuopos moterys chorie- 
čiams surengė pietus, kaipo 
atsilyginimui už jų dainas. 
Kuopai atliko nuo pikniko 
apie 30 dol. pelno.

Kadangi ūkininkai labai re
tai girdi dainas, tai jiems la
bai patiko ir klausinėja, kada 
vėl turėsime chorą. Iš Chica
nos atvyko di*g. V. Strygas ir 
pradėjo brghnizūoti jaunuo
lius. ’ Pasekmės geros, nes 
suorganizavo ratelį iš 17 na
rių. Strygas jau pradėjo jau
nuolius piokinti dailės srityje.

Rugpjūčio 24 d. jaunuoliai i 
turės savo parengimą ir per
statys “žioplių Joną” ir “Pas 
Fotografistą.” Bus ir dekla
macijų. ; A
Tiems, Kurie Nori Pirkti Ūkės j

Dabartiniu laiku daugelis) 
pradėjo pirkti ūl^es. Bet ku
rie manote pirkti ūkės, tai ve 
ką turite žinoti.

Nepirkite apleistų ūkių, ne
paisant kokioj vietoj. Apleis-j 
ta vadinasi ta, ant katros sa
vininkas negyvena. Randau- 
ninkai, berandavodami, nudė
vi žemę. Ūkę paversti į neti
kusią labai greitai galima, bet 
ją atitaisyti užima penkerius 
metus, kol pradeda kas nors 
augti.

Nepirkite su prastais bud in
kais, nes labai brangiai kaš
tuoja naujus pastatyti.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičią Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi- 

. mo ir geriausių pirkinių, kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo t

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

"s.

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring ‘Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA gn REPUTAC1JA

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

PERSITIKRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

$10.00 LC$TAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

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

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

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 y yru ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedelioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS
Milžiniškas Medikalis 
Centras New Yorke SPORTAS

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Daily Workerio Karnivalas
“Daily Workerio” Spau

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

' Geriausia nuvažiuoti į tą 
karnivalą, tai požeminiu 
gelžkeliu davažiuot iki East 
177th St. stočiai, o nuo,čia 
jatt 5th Avė. busais dabaigt 
iki Pleasant Bay Parko.

Girto Paskalai Prieš Banką 
Išjudino Tūkstančius 
Depozitoriy I

Vienas norvegų biznierius, 
negavęs $16,000 , paskolos, iš 
Bay Ridge Savings Banko, ant 
savo $10,000 verto namo, su
pykęs, paleido gandus slaptoj 
gertuvėj, būk tas bankas sto
vįs jau ant pat bankrūto 
kranto.

Tie gandai tuojaus paskly-

101 Mėty “Čiūtabakis”
Rytoj sukanka 101 metai 

amžiaus Thomasui Gallaghe- 
riui, 149-18 W. Madison Ave., 
Flushing’e, L. L

Laikraščių reporterių klau
sinėjamas, kaip jis gyveno, 
kad tokios senatvės susilaukė, 
senis atsakė: “Rūkymas ne
kenkia. Aš rūkiau dieną ir 
naktį nuo 10 metų amžiaus. 
Aš taipgi ir kremtu tabaką. 
Aš tik retkarčiais ‘gerai pasi- 
gerdavau; abelnai vidutiniai 
geriu degtinės; labiausia man 
p’atinka ‘džine.’ Kai del val
gių, tai daugiausia valgiau ir 
valgau jautieną mėsą ir bul
ves. Tai buvo valgis ir mano 
tėvo, kuris gyveno 125 ar 135 
metus—tikrai neatmenu. Vie
na bėda dabar, tai hš ilgai tu
riu dabar miegot, 19 valandų. 
Dabartinė degtinė man nepa
tinka; aš galiu ją gert, bet ji 
prasta.”

New Yorko Hospital ir Cor
nell Medicinos Kolegija pra
dės statymą 13 naujų namų, 
padidinimui tų dviejų įstaigų 
bendro Medikalio Centro. Nau

dieji namai užims apie tris 
i blokus tarp 68th ir 71st St., 
j palei East River, New Yorke.

Sacco-Vanzetti Mirties 
Paminėjimo Demonstracija

Didžiausia Sacco-Vanzetti 
demonstracija įvyks antrame- 
tinėse sukaktuvėse nuo nužu
dymo tųdviejų darbininkų kla

psės kankinių, rugpjūčio 22 d..

Ir Mano 'Žodis Apie 
Santikius su Vincą

“Laisvės” num. 189 Sporto 
Skyriuje tilpo Juozo Ginkaus 
straipsnis apie jo santikius su 
kumštininku Juozu Vincą. Ta
me rašinyje neteisingai liečia
ma ir mano vardas. Todėl 
prašau “L.” duot man vietos 
ir reikalą nušviesti tokiu, ko
kiu jis ištiesti yra; kitaip sa
kant, jei jau J. Ginkaus “tie
sos žodis” tilpo, lai skaityto
jai žino ir mano tiesos žodį.

WILKES-BARRE, PA.
AugšČiausios Prieglaudos Lietuvių 

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

194-95

IŠRANDAVOJIMAI
PASTRANDAVOJA puikus kamba

rys? yra steam heat ir visi nau
jausi įtaisymai. Geribo, 8 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

FOR RENT

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

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

a v į oco i vi., •

do tarp norvegų tautos žmo- {ateinantį ketvirtadienį, Union 
nių, kurie daugiausia laikė Isqunre aikštėje, New Yorke; 
pasidėję savo taupinius Bay i prasidės 5 vai. vakare. De- 
Ridge Savings Banke. Ant ry- monstracija bus svarbi ypač 
tojaus jau 1,200 depozitorių §įuo momentu, kuomet kapita- damas 
apspito banką, i 
savo pinigų.

Bankas atsivežė ginkluota- 
. 1 me automobiliuje $3,000,000 

ir pradėjo atmokėjimus. Tuo 
tarpu ir J. A. Broderick, vals
tijos bankų komisionierius, iš
leido pareiškimą, kad to ban
ko knygos ir finansai yra vi
sai geroj tvarkoj, o jo turtas 
$1,350,000 viršija visas jo sko
las. Tada tai žmonės aprimo, 
ir nebereikalauja 1 
jiems grąžint depozitus.

Kada Aš Susiinteresavau 
Vincą

Nori Padaryt Komunistų 
Partiją Nelegale Organizacija
J > S » ! ' > * * '

Fėderails teisėjas Th. . D. 
Thatcher buvo patvarkęs, kad 
negalįrpa deportuot 
Vbldhą iŠ Amerikos

drg. John 
Amerikos į Jugosla

viją j vien t todėl, (kad jis pri
klausė Amerikos Komunistų 
Partijai. Anot Thatcherio, 
Kbmunistų Partija yra legal ė 
organizacija, nes jai buvo lei
džiama oficialiai dalyvaut rin
kimuose, statyt savo kandida
tus į valdžios vietas, ir tt.

Dabar Jungtinių Valstijų 
prokuroras New Yorke, Chas. 
Ji. Tuttle, duoda apeliaciją į 
augštesnį teismą, prieš teisėjo 
Thatcherio patvarkymą. Tut
tle nori, kad Komunistų Par
tija taptų paskelbta, kaipo 
neteisėta; nelegalė, draustina, 
taigi ir baustina politinė orga
nizacija.

Brooklyno Komunistams
* Rugsėjo 8 d., sekmadienį, į- 
vyks visų brooklyniečių komu- 
pistų konferencija, po num. 56 
Manhattan Avė., kur bus 
svarstoma komunistinės rinkt
inų kampanijos reikalai ir pa
tiektą tam tinkami planai.

-BROOKLYN, N. Y.
; KETURIASDEŠIMTS pirmas

PIKNIKAS
... , j. — Rengia —> , . į , , 
Švento Jurgio Draugystė • 

‘ . < ĮVYKS NEDĖLIČJi

Rugpjučio-Aug. 18,1929
lt - ▼ <
J /u : KLAŠČIAUS 

CLINTON PARK
Beftd ir Masb^th Ave’s., 

f Maspeth,
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Gerbiami Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuviai ir Lietuvaitės! Kviečiame 
visus atsilankyti į mūsų puikų pikni
ką? nes bus paskutinis toks pikni
kas šią vasarą. Prie to galėsite at- 
rišokt griežiant puikiausiai muzikai. 
Prof. Rich Orkestrą Grieš Lietuviš

kus ir Amerikoniškus šokius
Įžanga so centų

KELRODIS: Grdnd St.- ir Flushing, 
karu pervažiavus geležinkelį, reikia 
išlipt ir eit po kairei................

N.

Juozu Vincą, kaipo gabiu 
kumštininku, pats bešidarbuo- 

atletikos dirvoje jau 
, susiinteresavau 

apie jo pir- 
Liėtu vo j e ir 
bus jau apie 
Aš jau tuo- 
tas vaikinas, 

galėtų 
Sekdamas 

jo pasisekimus kumštynėse, 
j ieškojau progos vykt į Lietu
vą, su Vincą susipažint ir, jei 
bus galimybių, jį Amerikon’ 

. , parsitrauki.
vilioja is žmonių pinigus, kai-’į^ikė 
po žinovai pelningų šėrų. Jie.
turi tūkstančius įvairių žmo-1 Kaip Susitikau Vincą 
nių adresų, kuriems pranešinė- Lietuvoje 
ja, kad tuo ir tuo laiku galima 

. gana pigiai pirktis geriausių 
1 šėrų, 

New Yorko majorus La Guar- sjanįi, 
dia kalba taip, kaip socialis- kreipiasi, prašydamas patari-i žint su Vincą i* 
tas,” dejuoja Norman Diomas,' mo> kokius būtent Šerus pirk- gaut jį 'Amerikon, 
socialistų kandidatas į majo- 
rus. p

N. Thomas bijo, kad Lajjerjy. 0 kaip reikia, tai pasi-i 
Guardia, taip kalbėdamas, ne- rodo, kad patarėjai ne dau-! 
nutrauktų socialistam balsų gjau ^jno L 
šiuose rinkimuose. Bet koks: kaip jr bile kas kitas; 
gi, pagaliaus, skirtumas šian-j,___ -____ ■____
dien tarp socialistų ir repub- bruka beverčius šėrus.

* -------------C | o 1 U V All VH 1 Vii vU j vaivaaalvm vvv*v>v**»

reikalaudami ]jstai kėsinasi mirčia nubausti nuo 1907 m.,
keliolika Gastonijos streikie- i kaip tik išgirdau 

irių. Kiekvienas lietuvis 
, bininkas turėtų prisidėt prie 
demonstrantų minios.

dar-

380 Šery Židikų New Yorke
Jungtinių Valstijų prokuro

ras padėjėjas G. J. Minter, 
New Yorke, atranda, kad esą-4. V A ii 11 KZ, Z ' .

tuojaus ma bent .380 meklerių, kurie Į

Republikony La Guardia
Šneka Socialistiškai

“Republikonų kandidatas

likonų? Kaip vieni, taip ir 
kiti yra buržuazijos vežimo 
furmonai prieš darbininkų 
klasę.

Žvėriška Močeka
11 metų mergaitei Magdu- 

tei Mangino jos močeka Anna 
sukramtė pirštus, elektriniu 
prosu nudegino rankas ir Iri 
bai sumušė, kaip kad mergai
tė skundėsi Gates Ave. teisme, 
Brooklyne. Magistratas J. 
Eilperin pastatė žiaurią moče- 
ką po $7,500 kaucijos iki 
lesnio teismo.

to-

muosius žygius 
Pabaltijoje. Tai 
pustrečių metų, 
met maniau, kad 
būdamas Amerikoje,
daug ko atsiekt.

pasisekimus

PARSIDUODA labai pigiai electri
fied Radio, kitoj pusėj Victrola 

(combination), su lietuviškais rekor
dais. Parsiduoda’ su 7 kavalkais 
oak dining room setu. Matyt gali
ma nuo 4 iki 9 vai. vakare. Kreip
kite^ po num. 43 Marcy Ave., base
ment, Brooklyn, N. Y. 195-96
PARSIDUODA kendžių storas su at

daru langu. Yra Fountain, Car- 
binator ir 4 kambariai gyvenimui. 
Parduodu labai pigiai iš priežasties 
ligos. Ateikit ir apžiūrčkit, po num. 
99 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

194-96

PARSIDUODA kendžių storas su 
kounteriu, labai pigiai; netoli 

Grand St. subway stoties. Priežas
tis pardavimo—važiuoju į Europą. 
Atsišaukite 804 Grand St., Brooklvn, 

194-95
Ta piOga pasi"jKAS TURI parduoti restorano ra- 

j kandus—“kaunterį,” kad būtų apie
I 17 pėdų ilgio, malones pranešti. 
■ Taipgi reikalingas partneris arba 
j partnerka į restorano biznį. Gerai 
I būtų, kad mokėtų gaminti valgi. J. 
Jurevich, 148 Grattan St., cor. Va- 
rick Ave., Brooklvn, N. Y. Tel., 

Stagg 7311. • 194-99

/ AUTHORIZED
/ DISTRIBUTORS Ą

JHATIOHAL Į
'■ CASKITS ?’

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
“TAMSTOMS PA

SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 0783

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
klijavus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai
šiuo adresu:
STOKES

• Tel., Triangle 1450
{Lietuvis Fotografas)
' IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
1928 metų pavasarį išvykau 

kurių vertė greit pakil-1 Lietuvon. Svarbiausia to vy- 
Kuomet paskui žmogus kimo priežastimi buvo susipa- 

prašydamas patari-j žint su Vincą ir kaip nors
Kuomet 

tuomet tie maklioriai už a.^ nuvykau į Lietuvą, Vincą 
patarnavimą paima šimtus do-1 buvo .Paryžiuje. Specialiu te- 

ilegramu Vincą parsikviečiau 
!į Kauną,* idant su juo pasikal- 
| bėjus ir sudarius vykimo pla
nus į Ameriką.

Vinca man labai patiko. Is žinosite ant vietos, 
pirmo žvilgsnio jis man išro- West St., near nth St, New York, 
dė energingu kumštininku. Aš;^- Y- 194-220
numačiau, kad jame yrą kas j---------«
nors nepaprasto ir todėl pa- DCAI FQTATF* Namai W kalbinau jį vykt Amerikon. EOlAlE. Namai, 461116 
Jis sutiko. Mudu susitaikėme, 
kad padarius kontraktą, ku
riuo aš jam, be niekur nieko, 
garantavau pusę įeigų iš jo 
kumštynių ir be to $1’500 me
tuose. Sutartį dariau del to, 

Ikad maniau, jog be sutarties 
jam, kaipo ne profesionaliam 
kumštininkui, nebus galimybių 
atvykt Amerikon.

čia turiu pažymėt, kad dar 
prieš vyksiant Lietuvon buvau 
susitaręs su vienu žymiu 
štininkų manadžerium, 
gavus Vincą Amerikon, 
padarysim žymų ir garsų 
Štininką.
Vinčos Atvykimas Amerikon

Vos man spėjus sugrįžti A- 
merikon, Vincą susižeidė ran
ką ir todėl sutartu laiku Ame
rikon jis negalėjo atvykt. 
Laukta kol jis pasveiks, 
galinu jis atvyko, 
vykus, 
leido, 

i imt iš 
daręs jį priėmiau, kaipo savo 
tikrą 
svečią: supirkau drapanas, su
pažindinau su to paties New 
Ridgewood Grove promote-, 
riais, vedžiausi į šešerias kum
štynes, supažindinau pu lietu
viais ir jį. savo namuose už
laikiau. Visa tai dariau sa
vais kaštais ir geriausiais no
rais.

Apie savaitę laiko Vincai 
pasilsėjus, nusamdžiau Still- 
mario gimnaziume vietą, įtei
kiau kas reikalinga prie trei- 
niruotės ir pradėjome rimtą 
darbą. Apie šią vietą, tai yra, 
Stillmano gimnaziumą, reikia

(Tasa ant 5 pusi.)

apie šėrų pakilimą, 
; arba jie 

savo kostumeriams brangiai į-

PARSIDUODA 11 menesių 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 
Į pamatysite, kad daroma geras biz- 
i nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastj su- 

. W. Mitchell. 420

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Vienas iš tokių žulikų, A. 
Arthur Carter, per tris pasku
tinius metus šitaip susikuopė 
milioną dolerių. Panašiai se
kėsi ir Robėrtui Northui, kuris 
areštuotas ir po $7,500 kauci
jos pastatytas, šuleriai Sam 
Gomez ir J. A. P. Venderbergj 
padėti po $10,000 kaucijos 

Traukiama atsa- 
visa eilė kitu v

padėti po
kiekvienas.
komybėn ir 
rūšies parazitų.

tos

OZONE PARK

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

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.LCEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS :

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės, f 

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

I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
— U« — M — M —n — n — M —- NN —— — J

Kalėdų Ekskursijos 
Hamburg-American Linija

Hamburg-American Laivų 
Linijos manadžeris John Pan
nes praneša, kad jau dabar 
galima užsisakyt laivuose vie
tas, norint važiuot gruodžio 
mėnesį Europon praleist ten 
kalėdines šventes su savo gi- 

Vie- 
nas iš tos kompanijos laivų, 
“Cleveland,” išplauks iš New 
Yorko gruodžio 9 d., kitas, 
“Boston, gruodžio 10 d., o 
naujasis didžiausias motorinis 
garlaivis “St. Louis” grudžio 
12 d.

Pasikorė Vaikas, kad 
Nemokėjo Žaisti

Pasikorė George Stein, 
metų amžiaus berniukas, 210 
Rochester Ave., buvęs geriau-į minėmis ir artimaisiais, 
sias mokinys viešosios mokyk
los num. 210, iš kurios jis gau
davo pirmąsias dovanas už 
pasižymėjimus moksle. Jo nu
sižudymo priežastis tame, kad 
jis nemokėjo, kaip reikiant, 
žaisti, bolę gaudyti ir daryti 
įvairias, vaikams priprastas 
gimnastikas. Del savo nega
bumo sporto srityje jis buvo 
taip susįkrimtęs, jog kuomet 
motina paragino jį eit pažaist 
su vaikais, tai jis nuėjo į kitą 
kambarį ir pasikorė."

Republikonų Suktybės 
Queens Paviete

Republikono Queens

12

PARENGIMAI IR 
"SUSIRINKIMAI

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

I žų pikniką nedelioj, 18 rugpjūčio, 
į Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. Pra-
džia 2 vah po pietų. Tai bus pas
kutinis šiame sezone toks puikus 
piknikas. Bus skanių užkandžių ir

Todėl kviečia
me vietos ir apielinkės lietuvius ir 
lietuvaites ..atsilankyti ir pasilinks
minti. Įžanga 50c. Kviečia rengė
jai. 193-95

pavie- gėrimų, o ^šokiams grieš puiki Re
to prezidento G. U. Harvey’o j tikevičiaus orkestrą.
valdyboje irgi atidengta graf- 
tas, miesto pinigu vogimas. 
Areštuota Martin Mager, Har
vey’o paskirtas viešųjų darbų 
komisionierius, kuris buvo 
daugiausia pasidarbavęs delei 
Harvey’o išrinkimo i Queens 
prezidentus. '

Be kitko, pasirodė, kad M. 
Mager paėmė $30 kyši nuo 
vieno asmens, kuris su, Mage- 
rio rekomendacija norėjo gaut 
vietą inspektoriaus vienoje 
korporacijoje.

Tuo pačiu laiku areštavo 
Morrisą, distriktinį gatvių va
lymo biuro .superintendentą 
Starkie *ir Caveny už įvairias 
klastas ir1 miesto piriigų sukty
bes. ‘

Ėjęs prie demokratų graftas 
Queens paviete tęsiasi ir prie 
republikonų valdybos.

“Laisvės” nauadai piknikas! 
piknikas bus rugpjūčio >25 d., 
Valley View Parke, Wilkes- 
Barre, Pa.

kum- 
jog, 

iš jo 
kum-

Pa-
Vinčai at- 

kiek man galimybės 
dėjau pastangas jį iš- 
Ellis Island’o ir tai pa-

brolį, kaipo geriausią

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
ĮPIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau
sių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

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

M M JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
:; ;. ;: ; ■ Telephone, Stagg 5633 

PARSIDUODA didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

ing house, geroj vietoj, graži apie- 
likė, garadžius del 2 karų, lotas 143 
pėdui 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 
taisome senus, visokį _darbą 
i... „. „
stogus ir uždedame naujus. 
! : _ “ 
Union Avė. 
Stagg 0452.

namus, 
LuiMumu buiiuo, vjlouhį uaiMif atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome

2_ ’ ■ Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 

Brooklyn, N. Y. TeL

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priej piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais Ir rabatomia iki 0 Tai. 
Penktadieniais ir aekiaadieniai* tik 
aulyg sutarties.

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.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti-

Kurie dar nepažįstate 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 didel/vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šakhų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir riaukiau.

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Apynių Grybelių Lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių • Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelių Juodšaknių Remunėlių
Bernardinų Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Bezdų žiedų KaŠtavolų šalavijų
Badijonų Kmynų Seneso lapelių
Čepronėlių Liepos žiedų šafronų
Čobrių Lisnikų Trijų devynerių
čyščių Metelių Traukžolių
Dobilų Medetkų Totorkų šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Devynmečių durnaropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų

Našlelių 
Puplaiškių

Pinavijų šaknų 
Trūkžolių

Parušanijos ir Valerijos šaknų'
Garstyčių daugybę kt. Šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514




