
Stasys Zenevičius Nuplaukė 
Penkioliką Mylių

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Lietuvis virėjas, Stasys 
Zenevičius laimėjo penkioli
kos mylių plaukimą iš At
lantic City, N. J., į Ccean 
City, perplaukdamas tą toli 
i mažiau kaip 7 valandas,

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

M

pereitą šeštadienį.
Po šitokiam pasižymėji-

mui Atlantic City miestas 
paskyrė Zenevičių važiuoti į 
Kanadą į geriausių pasaulio 
vyrų plaukikų lenktynes, 
kur prisieis irgi plaukti 15 
mylių Lake Ontario ežere, 
rugpjūčio 28 d. Tai bus 
vadinamos Wrigley mara- 
thono plaukimo lenktynės.

Jei tame plaukime Zene
vičius laimės, tai kitąmet 
jis žada važiuot Europon 
plaukt per Anglijos kanalą, 
turintį tarp 21 ir 23 mylių 
pločio.

Stasys Zenevičius yra iš 
Lietuvos atvažiavęs 1913 
metais ir pirmiausia apsi
stojęs Binghamtone, N. Y.; 
ten gyvenęs ir pas Žukaus
kus, Jack Šarkio tėvus. Jis 
dabar yra 33 metu amžiaus.

JCK.

Sovietai Išleido Persergėjimą 
del Chinų Rytinio Gelžkelio

MASKVA.— Penktadienį 
Sovietų valdžia išleido per
sergėjimą visoms užsienio 
valdžioms, bankams ir'in- 
dividualams, kad Sovietai 
nepripažins jokias skolas ir 
lėšas, kokias užtrauktų Chi- 
nijos valdžia ant Chinų Ry
tinio Gelžkelio nuo užgriebi
mo to gelžkelio.

Leo Karachanas, Sovietų 
užsienio reikalų komisaro 
pagelbininkas, paaiškino 
spaudai, kad tam gelžkeliui 
gręsia bankrūtas ir pažymė
jo, kad Chinijos valdininkai 
deda pastangas gauti iš už
sienio banku finansinę pa
ramą gelžkeliui.

Viršaičiai į Kalėjimą

Degučiai, Zarasų apskr.— 
Buvusis Degučiu valsčiaus 
viršaitis ir Degučių Žemės 
Ūkio Draugijos pirmininkas 
Vincas Bernotas, už išaik- 
vojimą kaip valsčiaus, taip 
ir draugijos pinigu, Pane
vėžio apygardos teismo nu
baustas 2V2 metų sunkiųjų 
darbu kalėiimo ir virš 4000 
litu civ. jieškini apmokėti.

Nors prieš jį. negeresni 
buvo, bet šiaip taip išsisuko. 
Po jo buvęs viršaitis Jonas 
Tvardauskas paleistas iš ka
lėjimo už užstatą ir kvota 
vedama.

Degučių valsčius negali 
pasigirti savo viršaičiais, 
nes kuris tik pakliuvo vir
šaičiu, tai po kiek laiko į 
kalėjimą atsiduria.

SNOWDEN ATMETĖ 
NAUJA PASIŪLYMĄ

HAGA. Holandiia.—Phi
lip Snowden; Anglijos at
stovas reparacijų konferen
cijoj. atmetė nauia Franci- 
jos. Italijos, Belgijos ir Ja
ponijos atstovu pasiūlvma 
prieiti nrie susitaikvrtio del 
Vokietijos reparacijų nekei
čiant Youngo plano.

Boston. Mass. Laivyno di
rižablis Los Angeles penk
tadieni skraidė Naujojoj 
Anglijoj.

Colombijos Darbininkai 
Atima nuo Dvarponių 

Žemes
BOGOTA , Colombia. — 

Pranešama, kad pulkai ap
siginklavusių darbininkų, 
po komunistų vadovybe, Li
bano ir Santander guberni
jose atima nuo dvarponių 
žemes ir dalina tarp darbi
ninku. Sakoma, darbininku 
masės organizuojasi į kovą 
su tikslu pasidalinti stam
bias dvarponių žemes.

Pranešimai sako, kad ka
riuomenė negali nuslopinti 
sukilusiu darbininku. Kai 
kur patys kareiviai atsisako 
šaudyti į darbininkus. Sun
ku kareiviams nugalėti su
kilimą. Darbininkai pasi
traukia į kalnus ir girias ir 
veda karą.

Neuvo Porto mieste nema
žai komunistu suareštuota. 
Provokatoriai padėjo 15 
bombų, paskui paskelbė, 
kad bombas padėjo vietos 
komunistai.

Vokiečiu Dirižablis
Šiandien Pasieks Tokio
MASKVA. — šeštadienį 

Sovietų lakūnai iš Tobolsko 
(Sibire) pasitiko vokiečių 
dirižablį Graf Zeppelin, ku
ris lekia aplink pasaulį. Tuo 
laiku dirižablis buvo už 250 
mylių į šiaurius nuo Toms
ko. Lekia 3,000 pėdų augš- 
tume, abelnai daro 68 my- ■ 
lias į valandą. Manoma, 
kad pirmadienį anksti rytą 
pasieks Tokio.

Budavos Didelę Tajanf 
Dirbtuvę Sovietą Sąjungoj

NEW YORK.—Penkta- 
dienį Amtorg, Sovietų biz
nio organizacija New Yor
ke, pranešė, kad tapo už
baigta sutartis tarp Sovietii 
Gurno Trusto ir Seiberling 
Gurno Kompanijos Akron, 
Ohio. Sulig tos sutarties, 
ta amerikinė firma prirengs 
visus planus del pabudavo- 
jimo naujos didelės “taja- 
rų” (guminių šėnių) dirbtu
vės Sovietų Sąjungoj. M. 
Nikiforov, Sovietų Gurno 
Trusto pirmininkas, šiuo 
tarpu randasi šioj šaly.

Dirbtuvė veikiausia bus 
pabudavota Jaroslavle. Sa
koma, kad laike septynių 
valandų “šifto” (pakaitos) 
bus pagaminta 3,100 auto
mobilių šėnių, 9,000 dvira
čių šėnių ir 480 šėnių moto
riniams dviračiams. Kele
tas formanų ir darbininkų 
iš Sovietų Gurno Trusto 
dirbs tūlą laiką Seiberling 
Kompanijos dirbtuvėj, kad 
susipažinti su darbu. Sovie
tų inžinieriai dalyvaus da
ryme planų budavojimui tos 
dirbtuvės.

Dienraščio “Laisvės” Naudai Piknikas Nedėlioję, Rugpjūčio (August) 25 d., 1929, Valley View Parke, Inkerman, Pa. Programoj Dalyvaus: Shenandoah’rio Lyros 
Choras, Wilkes-Barre Aido Choras, Binghamtoniečiy Duetai ir Bus Visokio Sporto; Kalbės “Laisvės” Administratorius. Programa Prasidės 4-tą Valandą Po Pietų.

Na. 196 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugp. (August) 19, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

(ĮVYKO SUSIKIRTIMAS TARP 
SOVIETU IR CHINIJOS SPĖKŲ

PRIE MANDŽURIJOS RUBEŽIAUS
Šešiolika Kareivių Užmušta, Desėtkai Sužeista; Chinijos 

Militaristai Išprovokavo Susikirtimą

Užgriebė Anglijos Laivą Su 
Degtine

Norfolk, Va. — Anglijos 
laivas Jupie, plaukiantis iš 
Bermuda su degtine, penk
tadienio rytą tapo sugautas 
netoli Virginijos pakraščio. 
Pakraščio sargybiniai atga
beno čia laivą. Laivas ga
beno 900 skrynių degtinės.

Užkvietė Pilsudskį 
Amerikon

Washington.— Kapitonas 
Philip B. Stapp, amerikietis, 
kuris pribuvo Varšavon ke
tvirtadienį, pakvietė Pil
sudski ir lakūna Kubalą at
vykti į Ameriką dalyvauti 
paminėjime 150 metinių su
kaktuvių nuo mirties gene
rolo Casimir Pulaski, lenko, 
kuris dalyvavo Amerikos 
kare prieš Angliją.

Toronto, Kanada.— Win
ston Churchill, buvęs Ang
lijos iždo ministeris, kalbė
damas čia penktadienį atvi
rai pripažino, kad tarp 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos eina laivynų budavoji- 
mo lenktynės.

Berlynas.— Vokietijoj be
darbių skaičius sumažėjęs. 
Kovo mėnesį buvo 1,885,000. 
Birželio mėnesį buvo arti 
miliono.

New York.— Tarptautinis
Darbininkų Apsigynimas i panijoj dirba apie 1,000 dar- 
praneša, kad į Gastoniją jau' bininkų. Dedamos pastan- 
pasiųsta $10,000 gynimui • gos išvesti į streiką kitus 
streiko vadų. ' darbininkus.

Amerikos Pionierių De
legacija Sov. Sąjungoj

LENINGRADAS.—Penk- 
tadienį čia atvyko Amerikos 
vaikų pionierių delegacija, 
kuri vyksta Maskvon į Pio
nierių Kongresą. I Didelis 
būrys Leningrado (pionierių, 

l Jaunų Komunistų Lygos 
narių ir Partijos narių juos 
pasitiko.

Tarptautinis Pionierių 
Kongresas prasidėjo sekma
dienį; tęsis dešimts dienų. 
Laike kongreso delegatai 
turės progą pamatyti įvai
rius žaislus ir sporto spek
taklius, kuriuos išpildys So~ 
vietų pionieriai ir Jaunųjų 
Komunistų Lygos nariai.

Nusižudė Netekęs Darbo

Londonas. — Carl Gen- 
shirt, 55 metų amžiaus dar
bininkas, tapo pravarytas iš 
darbo už tai, kad jis tapo 

1 sugautas rūkant dirbtuvėj. 
Negalėdamas gauti kitur 
darbo, Genshirt nusižudė.

Philadelphia, Pa.— Ket
virtadienį čia sustreikavo 
virš 100 odos darbininkų 
prieš Surpass Leather Kom
paniją, reikalaudami geres
nių darbo sąlygų. Viso kom-

■’.t

Indžionkšinas Prieš 
Streikierius

Salem, Mass. — Teisėjas 
Henry T. Lummus penkta
dieni išdavė indžionkšina G. 
W. Herick čeverykų Kom
panijai prieš United Shoe 
Workers Uniją, kuri išvedė 
į streiką tos kompanijos 
darbininkus. . Indžionkšinas 
draudžia streikieriams pi- 
kietuoti. Bet streikieriai 
sako, kad jie'kovos prieš in- 
džionkšiną.

5,000 Gatvekarių Darbinin
ku Sustreikavo Dubline

Dublinas, Airija.— Penk
tadienį Čia sustreikavo 5,- 
000 gatvekarių darbininkų 
prieš nukapojimą algų ant 
dešimts nuošimčių.

Išnaudoja Darbininkės

Chicago. — Ketvirtadalis 
miliono moterų darbininkių, 
kurios dirba Chicagos mies
to centre, dirba už labai ma
žas algas. Labai mažai gau
na po $25 j savaitę. Dau
gelis darbininkių turi dirbti 
už $12 ir $14 į savaitę.

Berlynas. — Pranešama, 
kad Japonija planuojanti 
nupirkti vokiečių dirižablį 
Graf Zeppelin, kuris dabar 
lekia į Japoniją kelionėj ap
link pasaulį. Vokietija par- 
duosianti dirižablį, jeigu 
gaus $1,500,000.

MANCHULI, Mandžurija. j reivių sumobilizuota prieš 
— Chinijos militaristai su i Sovietus.
rusais baltagvardiečiais iš-; Chinijos militaristai, im- 
provokavo susikirtimą tarp; perialistų diktuojami, atsi- 
Chinijos ir Sovietų spėkų i sako taikytis su Sovietų Są- 
prie Mandžurijos rubežiaus.; junga. Prie kiekvienos pro- 
Suęikirtimas įvyko penkta-, gos provokuoja karą.
dienį. j Pranešama, kad Nankingo

Sakoma, atmušimui balta-; valdžia davė įsakymą savo 
gvardiečių ir Chinijos spė-: atstovui Washingtone atsi- 
kų, Sovietų kareiviai palei- šaukti. į Tautų Lygą pagel- 
dę 400 šūvių ties Dalainor ■ bps, aiškinant, būk Sovietai 
miesteliu (ten yra-gelžkelio į “Įsiveržę” į Chinijos terito- 
stotis ant Chinų Rytinio - nją.
Gelžkelio, už 22 mylių nuo 
čia, prie Sibiro rubežiaus).

Chinijos militaristai sako, 
būk Sovietų spėkos įsiver- 
žusios į Mandžurija ir už
ėmusios kalną į šiaurius nuo 
miestelio Dalainor. Chini
jos kariuomenė pradėjus 
šaudyti, bet pasitraukė, 
kuomet Sovietų kavalerija 
perėjo į jų stovyklos zoną. 
Taipgi Chinijos militaristai 
skelbią, būk Raudonoji Ar
mija užėmus du miestus į 
vakarus nuo Manchuli.

Sovietų Kariuomenė Vijosi 
Baltagvardiečius

Mukdeno valdininkai, 
grįžtanti iš Manchuli, čia 
šeštadieni pasakojo, kad per 
visą savaitę buvo susikirti
mų prie rubežiaus tarp Chi
nijos ir Sovietų spėkų.

Tsai Yun-sheng, vienas 
vedėjas Chinijos derybų su 
Sovietais, sugrįžo iš parube- 
žio šeštadienį ir pranešė, 
kad pereitą antradienį neto
li Manchuli buvo susikirti
mas tarp Sovietų ir Chini- 
ios rubežiaus sargybinių, 
kuomet baltagvardiečiai ru
sai įsiveržė i Sovietu terito
riją ir Sovietu kareiviai 
juos atmušė ir vijosi per ru- 
bežiu.

Sakoma, kad susikirtime 
prie Dalainor miestelio žu
vo dvylika Sovietų kareivių 
ir keturi chinų kareiviai. 
Keli desėtkai chinų ir So
vietų kareivių sužeista. So
vietų kariuomenė išbuvus 
tris valandas Chinijos teri
torijoj.

Rugpjūčio 14 d. tarp Chi
nijos ir Sovietų spėkų įvy
kęs susikirtimas ties Po- 
graničnaja. Baltagvardie- 
čiams ir Chinijos militaris- 
tams išprovokavus mūšį, 
Sovietų kariuomenė, atmuš
dama priešų ataką, perėjus 
į Chinijos teritoriją.

Chang Hsue-liang, Man
džurijos diktatorius, įsakė 
pasiųsti 60,000 kareivių 
prie Sibiro rubežiaus.

Arti 150,000 Chinijos ka-

MacDonaldas Planuoja 
Subsidiją Fabrikantams

LONDONAS.— Praneša
ma, kad MacDonaldo val
džia planuoja teikti subsidi- , 
ją tekstilės dirbtuvių savi
ninkams, kad “atgaivinti” 
tekstilės pramonę.

Dabar arbitracijos, teis— 
mas svarsto darbdavių rei
kalavimo, kad darbininkams 
algos būtų numuštos.

Geltonieji darbo unijų va
dai, pasitarę su valdžios at- / 
stovais, davė įsakymą dar- \ 
bininkams grįžti į darbą, 
paliekant arbitracijos teis- . 
mui išspręsti algų klausimą.

Komunistai ir kairiojo ju
dėjimo vadai nurodo darbi
ninkams, kad geltonieji uni
jų vadai ir MacDonaldo val
džia parduoda darbinin
kus. Nurodo, kad arbitra
cijos teismas nieko gero ne
duos darbininkams.

Washinetono Valdininkai 
Tarėsi Laivyno Klausiniu

WASHINGTON.—Kėtvir- 
tadienį įvyko Washington© 
valdininkų pasitarimas lai
vyno klausimu. Konferen
cijoj dalyvavo prezidentas 
H. Hoover, valstybės sekre
torius Stimson, laivyno se- 
kretorius Adams ii* nariai 
laivyno generalės tarybos. 

IBuvo svarstoma, kaip subu- 
davoti tvirtesnį laivyną už 
Anglijos.

Grupė Amerikiečiu Literatę 
Vyks Sovietu Saiungon

NEW YORK.— Praneša- 
m a, kad rugsėjo 27 d. išvyks 
Sovietu Saiungon grune 
amerikiečiu literatų ir daili
ninkų po vadovyste Michael 
Gdldo, “New Masses” re
daktoriaus. Sovietų Sąjun
goj pasimatys su žymiais 
rašytojais, poetais, teatrų 
direktoriais.
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SOCIAL-FAŠISTAI FABRIKUOJA KARO 
PRIEKABES PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGA

i

r

Nieks, tur būt, taip aiškiai neliudija apie imperialis
tų ruošiamą Sovietų Sąjungai karą, kaip tie obalsiai, su 
kuriais tarptautinė socialdemokratija šiemet varo savo 
kampaniją neva “už taiką.” Po taikos iškaba visų šalių 
socialistai vis ryškiau siundo imperialistus užpult Sovie
tus ir;stengiasi prirengti minių ūpą, kad pritartų tokiam 
žygiui.’ i •
\ Kaip gi, būtent, socialdemokratai kovoja už taiką 

ir nusiginklavimą? Tatai matysime iš keleto sekamų pa
vyzdžių.

Antrasis Internaciųnalas savo Pirmosios Gegužės at
sišaukime žadėjo sukelti audrą peticijų (prašymų-reika- 
lavimį) delei visuotino nusiginklavimo, kreipiantis su to
mis peticijomis į Tautų Lygos valstybių atstovus Žene
voje. Bet tas peticijų šturmas nei neprasidėjo. Impe
rialistų atstovai Ženevoje neparodė nei mažiausio palin
kimo J prie nusiginklavimo. O socialdemokratai dabar 
garsiau, negu bent kada, raliuoja apie Tautų Lygos pa
stangas delei nusiginklavimo ir santaikos įvykdymo pa
saulyje.

Minėtame Pirmosios Gegužės socialistų atsišaukime, 
beje, buvo ir toks punktas:

“Priruošiama j ai nusiginklavimo komisijai yra įteik- 
. ta Sovietų valdžios pasiūlymas delei nusiginklavimo. 

Tarptautinis proletariatas reikalauja, kad komisija neat
mestų to pasiūlymo, jeigu tik jinai nepriims geresnio pla
no sutarčiai apie nusiginklavimą.”

Čia tuojaus matyt socialistų Internacionalo žulikys- 
te. Jib leidžia suprast, būk imperialistinių valstybių ko
misijai gali patiekti geresnį nusiginklavimui planą, negu 
kad. patieki Soviėtų Respublika.

Bet nuo to laiko tarptautinė socialdemokratija pata
po dar atviresnė, nachališkesnė pjudytoja prieš Sovietus, 
nuo Višų savo stogų šaukdama, kad tai “raudonieji impe
rialistai,” kurie pirmučiausiai statą pasaulio santaiką į 
pavojų. Pasmarkėjo imperialistų suokalbių ir provoka
cijų darymas prieš Sovietų Sąjungą, tai negalėjo nuo to 
atsilikti nei imperializmo ramsčiai—socialdemokratai. Ir 
dabai* visa, geltonųjų socialistų agitacija muša į vieną 
tašką: padaryt Sovietus kaltininkais busimojo karo.

Vyriausias pasaulio socialdemokratų pravadyrius, 
(Berlyno “Vorwaerts,” ne tik stoja už Chinijos militaris- 
tūs; jis piešia imperializmą, kaipo “santaikingą',” “teisin
gą,” kurio bendros pastangos yra kreipiamos į tai, kad 
užkirst kelią “draskūniškai Sovietų užpuolikiškai politi
kai.” Tąja prasme “Vorwaerts” išspausdino visą eilę 
straipsnių (liepos 17, 21, 25 ir kt.), kuriuose taip ir 
skamba, kad “Sovietai—karo kurstytojai.”

Netoli nuo tų piktų, melagingų filosofavimų atsilikę 
ir vadinami kairieji socialdemokratai, kurių organas 
“Leipziger Volkszeitung” kaltina Sovietus už kivirčus su 
Chinrja ir sako, būk “rupi Stalino obalsių gamyba grąsi- 
na reikalams pasaulinio proletariato.” Tas neva “kairių
jų” socialdemokratų geltonlapis kvarkia, būk Sovietų 
Sąjupga kurstanti karą, nes be karo nesitikinti padaryt 
tarptautinės bolševikiškos revoliucijos. Tam tūravoja ir 
Vienos (Austijoj) socialdemokratų organas “Arbeiter 
Zeitung.”

Heglundas gi, Švedijos socialistų vadas, laike mitin
go Stockholme, jau davė pilną išrišimą imperialistinėms 
šalims už ginklavimąsi, pareikšdamas, kad

“Europos demokratines šalys negali nusiginkluo
ti, kol yra nuo kojų padų iki viršugalvio apsiginkla
vusios Mussolinio ir Stalino diktatūros.”

■ i'

Pirmad., Rugpjūčio 19, 1929

■ rikos piliečiams ir korparaci-Į jisai beveik nekreipia domės į

APŽVALGA joms, iš kurių perdaug buvo 
' paimta income taksų. Kodėl

Lietuva negali teisybės žiū
rėti ? ’ ’

Fašistų Organas Apie 
Lietuvos Komunistus

Fašistai Sako, Tai 
Buvę “Klaida”

Smetonos klikos leidžia
mas laikraštis Kaune “Lie
tuvos Aidas” (už rugp. m. 
1 d.) sekančiai rašo apie ko
munistu veikimą rugpjūčio

“Reikia pabrėžti, 
jau visi Lietuvos 
sluoksniai, išskiriant

lapas

kad dabar 
į gyventojų 

pačias 
padugnes ir keletą .komunizmo Į 
fanatikų, rodo aiškų įmmuni-i 
tetą prieš komunizmą, štai 
tenka patirti, kad vienose di
delėse dirbtuvėse Kaune darbi
ninkai, pamatę mėtomas : ko
munistinio turinio proklama
cijas, patys—niekeno iš šalies 
neraginami—pasiryžo susekti, 
o susekę suėmė tų proklamaci
jų mėty toj us, kurie pasirodė 
esą iš studentų praktikąntų 
tarpo. Suėmę, darbininkai j 
buvo besirengią juos už komu
nistinį veikimą patys gerokai 
apkulti. Tai yra geriausias 
įrodymas to, kokio pasisekimo 
dabar Lietuvoje turi komunis
tai. Todėl ir šiandie komunis
tų švenčiama diena gali turėti 
tik politiškai komiškos pras
mės.”

Viskas, kas čia paduota, 
yra melas, kokį tik fašistų 
rašytojai gali išgalvoti. Jei
gu tik “pačios padugnės” ir 
“komunizmo fanatikai” te
seka paskui komunistus, 
jeigu “didelių dirbtuvių 
darbininkai niekeno iš ša
lies neraginami,” puola juos, 
tai kodėl fašistai nepalieka 
komunistų ramybėj ir nelei
džia jiems viešai, .neperse
kiojamai veikti? Kodėl fa
šistai komunistus kalina, 
šaudo ir tremia į užsienius; 
kodėl už komunistinių lape-! 
lių mėtymus baudžia po aš- 
tuonius-dešimts metų kator
gos ?

Fašistų klika tataix rašo 
gerai žinodama, kad ji melą 
rašo. Ji dreba del savo at
eities; jinai bijosi komunis
tų judėjimo, kaip savo mir
tino priešo, nes komunisti
nis judėjimas turi gilios 
įtakos darbininkų masėse. 
Žudydama geriausius ko
munistų veikėjus, kalinda
ma ir tremdama juos, fašis
tų klika, tuo pačiu sykiu, 
pasigiria pasauliui, kad Lie
tuvoje ji taip patenkino 
darbininkus, jog komunistai 
jau neturi jokios įtakos. 
Tuomi ji gali prigauti tik 
pusgalvį.

Brooklyno fašistų 
apsiputodamas gina Lietu
vos smetoninius, kurie da
bar grąžina dvarponiams 
dvarus ir miškus. Į “Lais
vės” padarytą tuo klausimu 
pastabą, Širvyduko lapas 
atrėžia:

Vadinas, Seimas daręs 
klaidas, o dabar fašistai tas 
klaidas ištaiso. Atimtus iš 
dvarponių miškus tasai fa- 
šistėlis lygina prie taksų.

socialius faktorius, į tuos santi- 
kįus pačioje žmonių visuomenė
je, kurie palaiko nelygybę, 
žmonijos progresui labai ken
kia ši nelygybė.
Gorkis kaip tik į šiuos 
faktorius kreipia kuo 
sios domės.
žmogus—Gyvenimo

Kovo mėnesį 1927 metais su

PLYMOUTH, PA.

Kitas Patriotas

O Maksimas 
socialius 
didžiau-

Pažiba

j U. M. W. of A. 1174 lokalo 
susirinkime buvo raportuota, 
kad išvažiavimui išleista 2,- 
100 dolerių. Išvažiavime bu
vo alaus ir kitų “minkštų” gė
rimų. Pasigėręs jaunimas 
snukius daužėsi ir muštarda 
drabstėsi. Tai tiek daug pini

ngų praleido del dvasinės pra
žūties. O kuomet ateina į

Tikrpnvbni buvo štoi kain* ėj'° du šimtai metų, kaip mirė ]okala prašyti pagelbos suvar-Iikienybtj Luvo štai kaip vienas iš garsiausių moksliniu- gę ai: s\lžei;ti darbininkai> tai
bijodamas plačiųjų masių kų> Isaac Newton. Ant jojo fokalas atsisako ir dešimtinę
sukilimo, Lietuvos Seimas kapo Westminstery yra sekamas paskirti.

Tas, kaip ir visi kiti social-šmokai, dabar jau kietai • 
prikanda liežuvį, kad nei vienu žodžiu neprisimint, jog ‘ 
Sovieiai pakartotinai darė Tautų Lygai pasiūlymus, kad

» vienu kartu visos valstybes, suprantama, ir patys Sovie- 
I 4 tai vfeiškai nusiginkluotų. Bet visus tuos pasiūlymus 

imperialistai su panieka atmetė.
e Tuja- kryptim, kaip Heglundas, eina ir Berlyno ap- 
H skritiėš socialdemokratų komiteto maršrutinis atsišauki- 
M mas delei “demonstracijų prieš karą.” Visa to atsišauki- 
R mo į^edamūji dalis pašvęsta užsipuldinėjimui ant Sovie- 
S~ tų Sąjungos ir provokatoriškiems plūdimams prieš “rau- 
K ' donuosius imperialistus.”
E Nesenai.įvyko, tarptautinis socialdemokratinio jauni- 
■ ’ mo kongresas, kuris savo priimtoj, Antrojo Internaciona- 
E lo pakištoj, rezoliucijoj, be kitko, klega:

s;

“Tie visi ‘grąžinimai,’ tai 
tik klaidų atitaisymai, kurios 
tapo padarytos žemės refor
mos įstatymą pildant. ’ Juk ir 
Amerikos valdžia sugrąžino 
milionus dolariu tiems Ame-

sukilimo
pradėjo žemės reformą. Bet 
kuomet dvarininkai pamatė, 
kad jiems del to teks nuken
tėti, jie pastatė fašistus val
džioj ir pastarieji dabar 
“ištaiso tas klaidas.”

Kuomet darbininkai 
ims galią į savo rankas, 
jie “pataisys” ir Seimo 
fašistu klaidas.

IŠ LAIKRAŠČIU

pa
tai 
ir

šim Gorky. Tas straipsnis tilpo 
jubilėjinėj laidoj St. Louis 
“Post-Dispatch” (Fiftieth An
niversary Number, gruodžio 9, 
1928).

Gorkis konstatuoja šį para
doksą: išrodo keista, o kartais 
net juokinga, kad žmogus ste
bisi gramafonu, krutančiais pa
veikslais, automobiliu. Bet sa
vim jisai nesistebi, nors jisai 
pats tą viską sutvėrė, “žmo
nes grožėjasi daiktais ir maši
nomis, tarytum, jos pačios sa
vaime atsirado, tarytum tą vis
ką ne žmogaus valia ir genijus 
sutvėrė!”

žmogaus išradimai, nors ir 
yra stebuklingi, bet patsai žmo
gus stebūklingesnis už juos. Ir 
kol žmogus neatkreips daugiau 
domės į save, į santikius tarpe 
pačių žmonių, kol jisai nesusi
domės labiau socialių santikių 
gerinimu ir tobulinimu, tol gy
venimas bus vargingas, tol gy
venime bus tas nepakenčiamas 
kontrastas—puikiausi' išradimai 
ir prabanga iš vienos pusės ir 
vargo nužmonintas žmogus iš 
kitos pusės.

žmogus yra pavydus, bet 
paukščiams pavydėdamas, jisai 
išmoko lekioti; jisai sutvėrė 
puikiausių mašinų, kurios pa
vaduoja žmogaus darbą, arba 
bent turėtų pavaduoti; jisai yra 
“palinkęs prie grieko,” jisai 
trokšta moters, bet jisai sukūrė 

> vaizdus, 
žmogus 

daug panašus į bezdžionaujantį l^ia mehigius, bet jisai sutvėrė 
sutvėrimą, žmogus išsivystė į Plakas apie Olimpo dievus, 
labai tobulą mašineriją, į šutvė- ?Tie. Pronie^e.ių, apie Valhalą, 
rimą, kuris ištikrųjų daro ste- Jlsai sutvėrė daug gražių my- 
būklus ir todėl pats yra stebė- ^urlM niekad tikrenybėje 

pačius stebėtiniau- liebuvo. . Ir mes tankiai grožė-

žmonijos Progresas
Kriaučių organas “Darbas” 

rašo:
žmogus, savo dabartinėj for

moj ir išvaizdoj, nėra senas pa
daras. Jam gali būti kokia 
trisdešimts tūkstančių metų. 
Taip bent mano garsus antro
pologas Dr. Alos Hrdlicka. 
Šiam straipsniui mes pasirin
kome medžiagos iš lekcijos, ku
rią tas žinomas Amerikos mok
slininkas davė filosofų draugi
jos suvažiavime Philadelphijoj 
(žr. N. Y. “Times,” už 28

30,000 metų nėra taip didelis 
amžius, bet žmogaus kūdikystės 
ir brendimo amžius buvo nepa
lyginamai ilgesnis. Tas laiko
tarpis paėmė ne mažiau 300,000 
metų, o gal dar daug daugiau.

“Progresavimas ėjo lėtai, la
bai lėtai, bet generaliam apymy 
ir pamatiniuos tekėjimuos—tai 
buvo progresas... Fyzikiniai ir 
protiniai žmogus buvo nepalygi
namai prastesniame stovyje, ne
gu jis yra dabar.” Dar ir da
bar, kada kalbama apie žmo
gaus išsivystymą iš pirmykščio 
tipo iki to, ką vadinama homo 
sapiens, — protaujantis, protin
gas žmogus,—pasigendama tai 
evoliucijai nustatyti labai stam
bių detalių, bet pamatinė linija 
žmogaus plėtotės yra žinoma.

Progreso ir žmogaus protavi
mo aparatas, jo mintijimo sis-j --- ■>
tema ir jo fyzikinė būklė gere-1 Pul^iausios poezijos 
jo. IŠ padaro, kuris buvo maž-'^urie Yra nemirtini.

užrašas: “Lai visi mirtini žmo->
nės džįaugiasi, kad tokia puiki! bosai nuo senai vertė 
žmonių rasės pažiba buvo pa-; darbininkus imti pas juos šau- 
sauly A jdymo medžiagą, kuri daug

žmogus yra pasaulio padabi-’silpnesnėj negu kitui, 0 lĮį; 
nimas, tik tegul jisai išmoksta, ?.
tvarkyti žmonių savitarpinius uz “° sv’aius. .. 
santikius, kaip jisai moka dary-Į 
ti genialius išradimus, žmogus 
gali būti tuo, kuo jisai nori bū
ti.

Gorkis sako: “Mes turėjom 
daug karžygių tik tai va 
tik tai dienai.
žymios pėdsakos paskui save vi
sam gyvenimui. Jie parodė drą
sos savo darbuose, bet jie ne
mokėjo pakeisti bjaurių gyveni
mo aplinkybių.” Mes turime 
rodyti karžygiškumą visą savo 
gyvenimą.

Gorkis sako, kad minias gali
ma pakelti iš letargo ir uždeg
ti jas kūrybiniu darbu. Tą įro
do rusų sovietinė revoliucija, 
žmonės yra nepalyginamai ge- viršininkus neįsileidžia, 
resni, negu apie juos manoma, ferencijoj nieko nesvarstė apie 
žmonijos tobulėjimui kelias yra darbininkų 

i dvejopas kasyklose, reikalus.
Vieną mas- lokalų nariai norėjo, kad bū

tų apsvarstytas vienas svar
bus klausimas, nuo kurio mai- 
nieriai labai kenčia, tai už at
ėmimą ketvirtos dalies mo- 
kesties už vagoną. Mūsų lo
kalo delegatai sake, kad jie 
bijojo šį klausimą pakelti, nes 
visvien būtų niekas jį neparė- 
mę. Na, ar tai dar. neaišku, 
kad dabartinė distrikto valdy
ba yra ne unijos, bet kompa
nijos tarnai. Jeigu delegatas 
ką nors pakels del angliaka
sių gerovės, tai distrikto val
dyba tuojaus lieps jam nutilti 
ir neleis svarstyti.

'už 25 svarus, linija dar vis 
i kovojo, kad darbininkai, ku
lnie nori stipresnės, turi gauti 
ją. Bet dabar jau paskelbė, 
kad darbininkai negaus stip
resnės medžiagos, bet turės 

yeJU,!'įuž silpnesnę mokėti, kaip ir 
alandai, u- gGra< Dabar jau visi dar- 

Let jie nepaliko j.|Jjnjnkaj jau^ja unijos bejėgy- 
bę, kad darbdaviai su ja ne
siskaito.

Iš I Distrikto konferencijos 
delegatai išdavė raportą. Pa
žymėjo, kad distrikto viršinin
kai išrinkti ant ketverių metų. 
Pirmiau vis rinkdavo ant dve
jų metų. Bet čia skirtumo ne
daro, ant kiek laiko juos ren
ka. Jie turi savo rankose vi
sa mašina ir naujų žmonių į

. Kon-

r

žmogus išsivystė į Pasakas aPle Olimpo

tinesnis už • 
siųs išradimus.

Kovodamas su aplinkybėmis

dievus,

Ir mes tankiai grožė- 
james jais.

Taigi, net neigiamos žmogaus
žmogus išmoko „kovoti su šalčiu, Pyiftjmties ypatybės, davė žmo- 
su audromis, su miškais, su jū- n*Jai didelio materialio ir dva-j
romis, su laukiniais žvėrimis. (sini° kraičio. 
Jam ir badas ir epidemijos šioj ! 
gadynėj nėra taip baisios, kaip 
senovėje kad buvo. Vidutinis i 
žmogaus amžius dabar ilgesnis, 
negu senovėje kad buvo. Jis 
darosi prašmatnesnis, išmintin
gesnis.

Kunigų “Draugas” Chica
go j e verkia, kad klerikalų 
garbintas veikėjas ir patrio
tas Mastauskas jau susi- 
sarmatino savo lietuviškos 
pavardės ir todėl ją perkir
to, palikdamas tik galuką. L • • 
Del to “Draugas” sako:

“Jei Mastauskas nukirto sa
vo pavardės lenkišką galūnę ir 
pasivadino Mast, tai kodėl ne

žmogus ir Išradimai

žmogaus Evoliucija 
Nepasibaigė

Dr. Ales Hrdlicka nėra nusi
minęs del žmogaus ateities. Ji
sai nesutinka su tais eugenikos 
mokslo skelbėjais, kurie bijosi, 
kad pasaulyje privis perdaug 
prastos veislės žmonių; jisai

Bet žmogus ne tik išmoko nesutinka su tais pesimistais ir
gintieš. Jisai išmoko atakuoti 
gamtą. Nesumatomos kelionės 
jam pasidarė tik mažomis vars
nomis. < Jisai, kaip paukštė 
skraido ore, bet tai tik tpks pa- 

Ar tai paukštę su
lyginsi su" šios dienos lėktuvais? 
Jisai nardo jūroje mikliaus už 
pačias mikliausias žuvis. Jisai 
atrado stebuklingąjį radiumą; 

buvo galima virsti Mastu arl®u Pa£riba bevielės telegrafijos, 
Masčiu.” !jisai gali kalbėties su tolimiau-

Mes pridėsime: jeigu jau 
(kirto, tai reikėjo kirsti dar 

|ia taipgi prieš politiką Komunistų Internacionalo, daugiau, paliekant 
kurjs mano, kad sąlygos socialei revoliucijai tegali 
atsirastų tiktai iš naujo karo, ir kuris todėl stengiasi tįkl.Q 
paaštrinti dabartinius konfliktus, tuo būdu rizikuo
damas pats tapti įrankiu krypimams linkui karo.” r • ; * 
Nėra būtino reikalo šičia mūsų skaitytojams smulk-

“Socialistinis Jaunimo Internacionalas atsikrei
tiktai 

“Ma.” Tuomet tai būtų iš- 
j populiariška, nes 

kiekvienaskūdikis (nežiū
rint tautybės) tai vartoja.

siais mūsų planetos kampais; 
jisai eksperimentuoja su žmo
gaus amžiaus pailginimu. Am
erikoj kas penki žmonės jau tu
ri automobilių.

Apio žmogų, jo išradimus ir 
ateities perspektyvas pereitų 
metų pabaigoje davė įdomų 

I straipsnį rusų rašytojas Mak-

meniskai išdėstinėti pavyzdžius ''Sovietų taikios politikos kia, social-fašistai) metasi talkon imperialimui, visomis 
'išgalėmis jam padėdami sukurt buržuazinių pasaulio 
valstybių karą deįei sunaikinimo Sovietų Respublikos ir 
tuo pačiu žygiu veidmainiškai čiauškėdami apie taiką.

į ^ryšyje su nusiginklavimu, santykiuose su prov’okato- 
ę riškaria žygiais iŠ Lenkų, Chinų ir kitų puses. Kas tenka 

dar karta pabrėžti, tai kad visu kraštų socialistai (reiš-

nemokslinių gandų skleidėjais, 
kurie sako, kad pasauly grei
tai žmonės neturės kur išsitek
ti. Jis laukia žmonijai geres
nės ateities—geresnio maisto, 
geresnio . kūdikių 
daugiau mankštymos 
fyzikinio lavinimos, 
asmeninės higienos, 
dvasinės kultūros. „

Šios D-ro Ales Hrdlicka pa
stabos nėra kokia tai spekulia
cija. Tai yra gerai pakaustyti 
moksliniai išvadžiojimai. Tik 
keliuose punktuose su juo nega
lima sutikti. Jisai, paveizdan, 
mano, kad rasė raseL nelygi ir 
kad atsilikusias rases sunku pa
stūmėti pirmyn. Jam išrodo, 
kad visuomet bus avangardas ir 
ariergardas, 
yra pavojus 
ningi žmonės 
mynų. Geri 
lės šeimynos nesusitaiko tarpe 
savęs. Kas bloga to mokslinin
ko išvadžiojimuose, tai tas, kad

labai platus. Yra 
mieravimo mastas, 
tą vartoja tie, kurie valdo pa
saulį, o antrą tie, kurie viską 
sutveria. Teisėtas mastas, Gor
kio nuomone, yra tų žmonių, 
kurie viską sutveria. Jiems tu
ri priklausyti ateitis.

Dr. Hrdlicka sako, kad žmo
gaus išvaizda darosi gražesnė, 
jo rankos ir kojos labiau refai- 
nuotos. Ir ’apskritai, vyrai ir 
moterys darosi skaistesni. Tie
sa, yra ir kliūčių tam kilimui. 
Juo labiau gyvenimas darosi in- 
telektualis, tuo labiau jisai da
rosi nerviškas. Pergreit žmo
nės nuplinka, dantų rikiuotė jau 
nebėra tokia, kokia seniau bu
vo, skaičius žmonių, sergančių 
nervų ligomis, didėja. Tačiaus, 
jojo nuomone, tie trūkumai, lai
kui bėgant, bus apgalėti, nes 
medicinos mokslas nestovi ant 
vietos ir žmogaus taikymasis 
prie nąujų sąlygų eina pagrei
tintu tempu.

žmogaus evoliucija priešisto
riniam ir istoriniam periode ėjo 
desėtkais ir šimtais tūkstančių 
metų. Bet ta evoliucija dar ne
pasibaigė. Kultūrinėse tautose 
žmogaus galva darosi platesnė 
ir didesnė. Tobulės žmogaus 
nervinė sistema. Smegenų dy
dis, nors ir labai lėtai, didės ir 
vidujinėje smegenų organizaci
joje galima laukti progresyvių 
pakitėjimų.

dirbančių anglių
Daugelio

>

au.k Įėjimo, » 
ir bendrai 

daugiau 
daugiau

Jam išrodo, kad 
tame, jog smege- 
neturi didelių šei- 
smegenys ir dide-

Bedarbė šioj apielinkėj siau
čia labai. Lehigh and Wilkes- 
Barre Coal Co. darbininkai 
dirba po dvi dienas į mėnesį. 
Hudson Coal Co. dirba kiek 
daugiau. Pennsylvania Coal 
Co. didžiumoj kalieriai stovi 
uždaryti. Bet ir augščiau mi
nėtų kompanijų kai kurios ka
syklos stovi uždarytos. Tik 
Glen Alden Coal Co. penki 
kalieriai dirba kasdien, kur 
apie 5,000 darbininkų kas
dien turi darbo, bet apie 20,- 
000 darbininkų tik retkarčiais 
gauna progą padirbėti.

1 Apie tai, kad sutrumpinus 
i darbo valandas ir tuo būdu 
davus progą darbininkams 
daugiau padirbėti, distrikto 
konferencijoj nei žodelio nie
kas nepasakė. Tokius daly
kus, kaip įvedimas šešių valan
dų darbo dienos ir penkių die
nų darbo savaitės, kiekviena
me lokale galima pravesti ir 
nei vienas narys nesipriešins. 
Bet kaip tik tokie klausimai 
pakliūva -į distrikto viršininkų 
rankas, tai jau dienos šviesos 
jie nemato. O kurie stoja uz 
tokius klausimus, tai ir dele
gatais negali pakliūti, nes čia 
lokaluose jau užsukama ma

lšina ir jų neprileidžia, išren- 
Samaros N raitelių divizija j ka savuosius arba tuos, kurie 

tyli', nieko nesako. Viršinin
kų pakalikai visais galimais 
būdais tą mašiną palaiko. To
dėl viršininkai ir tarnauja ųe 
darbininkams, 
kompanijoms.

Sovietų Sąjungoj
Baltarusijos švietimo komi

sariatas atleido septyniolika 
milionų rublių. Tai tik augš- 
tosioms mokykloms, techniku
mams ir kitoms mokslo įstai
goms, turinčioms Respublikos 
reikšmės. Visos kitos mokyk
los eina vietos apygardų biu
džetu. .

bendram susirinkime pareiškė 
savo didžiausį pasipiktinimą 
prieš Čan Kai-šeko banditinius 
užpuolimus, ir gerai žinodama 
Sovietų krašto gynėjų parei
gas, yra pasiruošus ginklu 
duot mirtiną visiems proletari
nės revoliucijos priešams smū
gį. *

Raitelių divizijos kareiviai 
ir komandieriai nutarė rinkt į 
aukas kariško orlaivio pasta-, 
tymui ir tam pačiam susirinki- i 
me surinko nemažai pinigų

Atsakymui į chinų puolimus Į 
Baku darbininkai reikalauja 
kuogreičiausiai išleisti trečią 
industrializacijos paskolą. In
dustrializacijos paskolos supir-’ 
kimui darbininkai jau įnešė 
virš 50,000 rublių, čieliomis 
grupėmis darbininkai stoja į 
Osoaviachimą.

bet kasyklų
Dagys.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

i Rugpjūčių 19 d.
—Jakutske nusmerkta mirti 

Koganas-Bernšteinas ir kiti re
voliucionieriai, 1899.

—Mass, valstijos teismas at
metė visas apeliacijas klausime 
Sacco ir Vanzetti paliuosavimo; 
Sacco atsisveikina su sūnum; 
Vanzetti’ sesuo L ugi j a, atvyko 
iš Italijos gelbėti savo brolį, 
1927.

Y
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^TARPTAUTINES RAUDONOSIOS
DIENOS POŽYMIAI IR PAMOKOS įsusiėjo i demonstraciją'J dirbtuvėj/ 

______  i nors daug Partijos narių
Raudonoji liava šaukdamas darbiniu- susilaikė nuo dalyvavimo de^ 
rugpjūčio,: kus sukilti ir kara paversti ’“•amjoj. _ Uz demon- nesotos distnktuose policija 
- jStracijos pasisekimą kredi- atkartotinai skelbe, jog ne-

tas priklauso Jaunųjų Ko- leis daryti Raudonosios Die- 
munistų Lygai, sako drg.1 nos demonstracijų. Komuni- 
Stachel. )stų Partija sakė darbinin-

Seattle, Wash., jau senai kams, kad nežiūrint polici- 
mate tokią didelę demon- jos represijų ir draudimų, 
straciją. 2,000 sveikino demonstracijos bus rengia- 
Partijos kalbėtojus. Port- mos. Bostono mitingą bu- 
land, Ore., ir Nėgaunec(?), vo apstoję apie 500 policis- 
Mich., buvo dideli mitingai, tų. Chicagos maž daug

Philadelphijos ir Califor- apie 400-500. Policijos bru-j 
nijos distriktai, nežiūrint įjtališkumas ribų neturi. Mo-l atveju vis pirmutiniai, 

tykite jų rezoliuciją:
Pasveikinimas Dešimties Metų 

Jubilejaus Dienraščio 
“Laisves”

Siunčiame geriausius linkė
jimus dienraščiui “Laisvei”1 
ant jos 10 metų sukaktuvių,; 
kaip ji, eidama dienraščiu, 

i skleidžia klasinį susipratimą 
’tarpe darbo žmonių. Linki
me, kad “Laisvė” ir toliau

Tačiaus Distrikto Komite- jimo, ten pat, Detroite, du- 
tas padarė spaudimą ir pa- ria į akis 3,000 automobilių

• * z-x. 1 1 • • 1 — _ . . _ A « __ _
DRAUGŲ ŽINIAI

Tarptautinė 
Diena, pirma 
Jungtinėse Valstijose ryš-i revoliucija, 
kiai atžymėjo masių karin- j 
gą ryžimąsi kariauti prieš monstracijų 
imperialistinio karo pavojų Square, New Yorke, kur a- 
ir gynimą Sovietų Sąjungos. pje 12,000 darbininkų stojo 
Iš demonstracijų ir mitin- kaip plieninė siena skelbda- 
gų surinktos atskaitos rodo, mi karą karui, kad ginsim 
jog su virš šimtas tūkstan- Darbininkų Tėvynę — So
čių darbininkų stojo po Ko- vietijos žemę ir neleisim nu- 

i munistų Partijos vėliava ko- 
•vot su imperialistų rengia
ma nauja skerdyne. Reikia 
kreipti atydą į ženklyvą 
partijos įtakos augimą pa
matinėse industrijose. Pa
vyzdžiui, Pittsburgho dis- 
trikte apie 15,000 darbinin
kų dalyvavo demonstracijo
se nežiūrint į tai, kad poli
cija puolė dalyvius, draskė 
demonstracijas ir mitingus. 
Keesport plieno dirbtuvėj 
3,000 darbininkų laike pietų 
ėmė dalyvumą demonstraci
joj. Melon priklausančių 
aluminum fabrikų King
ston, Pa., 1000 darbininkų

4 dalyvavo demonstracijoj ir 
kuomef policija suareštavo 
keturis kalbėtojus, tai dar
bininkai per 30 minutų pi- 
kietavo kalėjimą, susilaiky
dami nuo ėjimo prie darbo 
per tą laiką. Westinghouse 
įstaigos Pittsburghe 4,000 
laike pietų klausėsi kalbėto
jų ir penkias minutas nu- V 
traukė nuo darbo.

Fašizmas Kelia Galvą
Bostono, Chicagos ir Min-

Viena iš didžiausiu de- 
buvo Union

žudyti Gastonijos streiko 
vadus. Prie Brooklyn Na
vy yardo didžiųjų vartų lai
ke pietų susirinko 1,000 dar
bininkų entuziastiškai svei
kindami komunistu kalbė
tojų skelbiamus šūkius.

i Naujos Anglijos darbinin
kai, kur audimo pramones 
didieji centrai New Bed
ford, Fall Rivers surengė 
anti-karines demonstracijas 

I ir mitingus. Worcester, 
j Fitchburg, Gardner ir Bos- 
I tone sutraukė dideles mases 
i į mitingus. Viso Mass, val
stijoj ūme dalyvumą Raudo
nojoj Dienoj su virš 10,000 
darbininkų. Nėra žinių apie 
Lawrenca, Montellą, kur 
tiek daug lietuvių darbi
ninkų ir kur praeityj darbi
ninkai pasižymėjo karingu-

I imi.
Chicagos darbininkai su

rikiavo virš 5,000 į masinę 
demonstraciją, kurią polici
ja ardė, puldama kalbėto- 

- jus ir dalyvius.
Ne Pilna Partijos Pajėga
Waukegane Partijos or

ganizacija iš pradžių atsisa- 
siai pakėlė revoliucijos vė-lkė rengti demonstraciją.

Draugai pamatę pranešimą, 
kad šių metų “Laisves” kalen-į 
doriuje bus dedama vardai' 
sveikintojų dienrašti dešimties 
metų jubilėjumi, prisiunčia I 
sveikinimų su aukomis. Tas 
puiku ir naudinga dienraščiui. 
Tačiaus būtų geriau, kadi 
draugai rūpintųsi ir iš kitų j 
darbininkų gauti pasveikini
mų. Yra pagamintos specia-! 
lės blankos rinkimui pasveiki
nimų. Reikalaukite iš “Lais
ves” administracijos tų blan
kų ir rinkite pasveikinimus iš 
darbininkų spaudos rėmėjų, 
kur tik gaudami progą.

j Draugai worcesterieciai šiuo
. Skai-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue I 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO
Nuo
Nuo
Nedėliomi

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

r v te.

CASTON ROPSEVICII

Clevelande 4,000 darbinin
kų, susirinko į Public 
Square, kur Ruthenbergas 
laike pasaulinio karo drą-

nuolatinius centro komiteto ! teris ir kūdikius daužė su 
raginimus, kad rengtų atvi-; buožėmis Bostone, Chicagoj 
ram ore demonstracijas, 
tenkinosi mitingais viduje 
— svetainėse. Šitokiu dar
bu tie distriktai neįkainavo 
pamatinio svarbumo Tarp
tautinės Raudonosios Die
nos, sako Stachel. Detroite, 
kur milžiniška automobilių 
pramonė, kur darbininkai 
varžomi racionalizacijos, 
kur masių noras kovot su 
baronais auga 
kuris buvo laikomas svotai- kluksai su daugybe 
nėj, tedalyvavo tik 900 dar- (tais vardais fašistų 
bininkų. Kiek lietuviai dar-, gė demonstracijas 
bininkai prisidėjo prie T. R. 
D. mitingo, nežinom.

Gi veide to, Hamtramcke 
ir Grand Rapids, Mich., tu
rėjo ore demonstracijas, 
kur abiejose vietose dalyva
vo po 700 darbininkų su 
ryškia, karinga nuotaika 
neprileidžiant policiją areš
tuoti kalbėtojus.

“Distrikto komitetas turi 
būti aštriai kritikuojamas 
už kanitulmciia lo^ahšku- 
marns.” sako d. Skobei. 
Aky vaizdo j masių radikalė-

ir kituos miestuos. Iš viso 
darbininkų ir kalbėtojų yra 
areštuota apie 300. Bet dar
bininkai nenusigando mun- 
dieruotų kapitalistų apgy
nėjų su buožėmis ir kulko
svaidžiais. Visuos dides- 
niuos miestuos masės paro
de atkaklų pasipriešinimą ir skleistų tą skaisčią darbinin- 
kovingą nusistatymą po Ko- 
munistų Partijos vadovybe 

gi mitinge,1 Amerikos legionas ir ku 
po ki- 
neįsten-

resniu pasisekimu tarpe darbo 
* i žmonijos ir siunčiam prijauti

mo ženklą—$5 auką.
A. L. D. L. D. 11 Kuopa, 

Worcester, Mass.
(Aplaikėme per drg. J. Ka

raziją.)dyti.
Kovoj su reakcija—su fa

šistiniais gaivalais Jaunų 
Komunistų Lyga ir Pionie- judėjimui pritariančiom drau- 
riai ne tik kad apsitaisę tin- kijom^ sveikinti savo dienraštį 
kamais rubais su vėliavomis j 
ir šūkių iškabomis kėlė re-1 
voliucinį ūpą, vesdami ma-1 
sės į demonstracijas, bet i 
su kieta savo drąsa gynė 
nuo policijos demonstraci
jas ir kalbėtojus.

Literatūra

WILKES-BARRE’O, SCR ANTONO IR AP1ELINOS
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS
a

Rengia A.L.D.L.D. 12 Apskr., L.D.S.A. 4-tas Rajonas ir Litkomfrakcija

Nerišlioje, 25 d. Rugpjučio-Aiigust, 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 DRG. P. BUKNYS
Programa prasidės 4-tą valandą po pietų, ne vėliau

Y*

Šiame piknike bus svečių ne tik is Pennsylvanijos, bet ir iš kitų valstijų. Tai 
bus žingeidžiausias piknikas mainų apielinkeje, 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 pasenejusiems žmonėms. Patys besilinksmindami, suteiksite 
moralės ir materialūs paramos savo dienraščiui “Laisvei,” kuris gina darbinin

kų klasės reikalus visose kovose.

ii

Jau l’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 Amerikąs lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

‘GERAI PATAIKOT

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

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

Argentina

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j 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- 

kon- tna ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
... . myli juos rūkyt, nes geriausia pa-

Norintieji kad jūsų vaikai bū-1 tinka kad jie malonus ir dūmai

Baigęs Philadelphijos 
servatoriją, duoda lekcijas ant snmi- 
kos. J _ „ . ____ __ _____
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į AROMATIŠKAI kvepia?

Lai ši rezoliucija būna sig
nalas visom darbininkiškam'

mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Camden.

Bell Phone, Poplar 7546

Kitas smagus laiškelis: 
Gerbiami Draugai Laisviečiai!

Aš jums 
dolerius ir paskirstau
$2 “Daily Workeriui, 
“Laisvei, 
mas su dešimties metų jubilė- ■ 
j ūmi, 
dim o 
tams.

A. F. STANKUS
prisiunČiu penktus 

šiaip: j

Tik vien New Yorke 250,- j 
000 kopijų įvairios literatu-1 
ros buvo paskleista prieš ir j 
laike T. R. D. Vien “Daily 
Workerio” Chicagoj specia
lūs laidos buvo išplatinta 
30,000 kopijų, nekalbant 

■ apie lapelius ir brošiūras. 
į Clevelande paskleista 60,000 
lapelių. Čia neįeina kiek 
kalbinės .sekcijos tarp atei
vių darbininkų paskleidė li
teratūros. Neigi galima su- 

| žymėti visas vietas, ypač 
i mažesniąsias. Laike liepos 
mėnesio, besirengiant prie I 
T. R. D., 80 dirbtuvių buvo I f i-

i išleista “Dirbtuvių Buleti- 
nų.” Celevelande buvo iš
leista 29, New Yorke—20, 
Conn. Distrikte—3, ir kituo
se distriktuose po kelioliką.

Einant prie suvedimo, pri
sieina atžymėti, kad Parti
ja buvo dikčiai suvarginta 

| beprincipinio frakcionizmo; 
kad Lovestonas su savo se- 

ikejų svyruojančiom nuo- 
I trupom nemažai apsunkino 
l Partiją. Nežiūrint to, 100,- 
000 darbininkų, kietu revo-i 
liuciniu ūpu ir karinga va
lia stojo po Tarptautinės 
Raudonosios Dienos vėliava, 
kurią drąsiai ir augštai ne
ša mūs J. V. Komunistų 
Partija vadovybėj Komunis
tu Internacionalo.

F. Abek.

kaipo pasveikini-Į

ir $1 aukoju del išlei- 
kalendoriaus 1930 mė-

Draugiškai,
Jonas Wizbor.

Elizabeth, N. J.

Daugiau aukų gavome nuo 
kančių kuopų ir atskirų 

draugų :
Aukos “Laisvei”

se

J. Marks, N. Y. .$1.00
A. L. D. L. D. 81 kuopa, 

Torrington, Conn.
K. Butėnas, Marlboro, 

Mass.
J. Tamulionienė, Scran

ton, Pa.
P. Ureinas, Great Neck,

V. Naujokaitis, Montreal, 
Canada

K. Lakitskas, Freeland,

Nežinomas, New York, 
N. Y.

K. Jukeliūte, Waterbury, 
Conn.

K. Globich, McAdoo, Pa.
A. Malinauskas, Brook-

5.00

1.00,

3.00

4.00
3.00

1.00
P. Poškus, Elizabeth,

N. J.
Visiem aukotojam širdingai: 

ačiuojame.
“Laisves” Administracija.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vargo Dienai, Los Angeles, 

Cal.—Korespondencija asme- 
, ninio pobūdžio ir sukels daug 
bereikalingų ginčų. Jeigu ma
tote, kad dovanos netinkamai 
paskirstytos, tai ant vietos 
kuopose tą klausimą išriškite. 
Į spaudą neįsileisime.

4

■i;! “Laisvei” nauadai piknikas! 
piknikas bus rugpjūčio 25 d., 
Valley View Parke, Wilkes-

O Barre, Pa.

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

* —,

kapinių 
už žemą

Street
PA.

LIETUVIS GRABORIUS
1.00 '

1.00

1.00

1.50

JONĄ

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

1.00 į
- ! 4

4-
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PETRUŠKEVIČIŲ j
162 BROADWAY I

Residcncija: I
W. 3rd St., So. Boston, Mass. • 

SOUTH BOSTON, MASS. 1 
Tėl., So. Boston 0304-W. I

•m—— i*

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti

nių ir apatinių, įvairaus pasi- 
I rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužiu čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitčmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS) į

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

R1

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

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

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti! .

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

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

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave.. Rrooklvn. N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Cent?
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge. 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kaina parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

j apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaištžolių nuo 

, bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsru gausius vaistus, taip vadina- 

' mus “Nervų Preparatas.” Nervų II- 
. ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
i sų Nervų Preparatas užbėga tai li
vrai kelią ir suteikia žmogui ramumą

I Atsiųsk mums 10c, o gausį mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

M. ZUKAITIS
; 25 Gillet Road, Spencerport, N. T

Lietuvaitė Fotografislė 
fotografuoju, didinu ir numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARH

WILKES-BARRE, PA.
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Kaip Išauklėtas Mūsų Jaunimas?
Pati, kaipo jaunuolė, negaliu 

rašyti nieko, kaip tik apie jau
nuolių gyvenimą, nes man tas 
ir svarbiausia.

Ką šiandien jaunimas veikia 
ir į kur jis linkęs? Norėčiau 
būti jų visų motina ir išauklėti 
juos tokioj dvasioj, kokioj rei
kia šiandien užaugėti.

Pirmiausia paimk jų auklėji
mą nuo pat mažumės. Jeigu ką 
blogo padaro, tai gauna diržų, 
kad bijotųsi ir kitą sykį blogo 
nedarytų. O kada paauga dar 
didesnis, daugiausia jį gąsdina 
grieku, kad dievas nemylės ir 
jis į peklą nueis, kur ugnis kar
šta ir degs visą amžį. žinoma, 
jis ir bijo ugnies, nes ji karšta 
ir žino, kad skauda nusidegus 
tik pirštą, o kaip baisu būtų 
degti per visus amžius! Na, ir 
užauga daugiau nieko nežino
damas, nesuprasdama^, nemo
kintas; o kada pradeda išeiti 
draugauti arba'dirbti su vyres
niais, eina sykiu, dirba sykiu ir 
daro sykiu, kaip ir kiti taip pat 
išauklėti daro.

ninku priešai. O jaunuoliai, 
nieko nesuprasdami, kad jiems 
reikėtų eiti ir kovoti už darbi
ninkų klasę, pasilieka patys sau 
priešais ir kovoja už kapitalis
tus. Kodėl jie eina prieš dar
bininkus? Kiti norėtų žinoti, 
ko mokykloj juos mokina? Aš, 
eidama į High Schoolę, jums 
galiu parodyti daug, ko moki- 

i na, bet visko negaliu, nes būtų 
1 perdaug rašyti.

Mūsų mokytojas mokino mus 
politinės ekonomijos. Vieną die
ną jis paklausė jaunuolių: Jei
gu jūs dirbtumėte kur šilkų au
dykloj arba kasyklose, ar yra 
reikalas eiti į streiką su kitais, 
jeigu nukirstų algas arba pail
gintų darbo valandas?

Visiems yra žinoma, kad 
daugiausia sakė, jog reikėtų iš
eit su visais į streiką. Bet ką 
mokytojas atsakė jaunuoliams? 
Jis atsakė, kad nėra reikalo 
streikuot, nes kitą syk savinin
kai negauna gana pinigų apmo
kėti darbininkams, tad turi nu- 

ikirsti algas; tai, sako, visai ne-

O jeigu jie nestreikuos ir ben
drai su kitais darbininkais ne
kovos, tad kapitalistai laimės ir 
taip sauvališkai valdys visą 
pasaulį. Mums tada būtų daug 
blogiau, negu kad dabar yra. 
Ypatingai mainierių augančiam 
jaunimui, kurių tėvai priklauso 
prie unijos, o jaunuoliai, kurie 
dirba šilko audyklose arba kur 
streiklaužiauja su tėvų žinia. 
Gal tėvai patys nesupranta, kas 
tai yra unija ir gal tik priklau
so, kad jų kiti draugai priklau
so.

Taip jūs, tėveliai, pralaimė- 
jot. streiką po streikui. O su 
jaunuoliais nėra ko nei tikėtis, 
ir gero norėti; tik tada bus ge
riau, kada tėvai bus tikri savo 
jaunuolių draugai ir vietoj, kad 
bijoti savo tėvo ar motinos ko-i 
kio tai patarimo pasiklaust, tai 
jų sūnūs ir dukterys eis drąsiai 
prie tėvų su klausimais, sykiu 
veiks, diskusuos visokius pasau
lio dalykus.

Darata Zdaniūte. 
Wilkes-Barre, Pa.
I--------------------------------------------- - ---------

BINGHAMTON, N. Y.

Wilkes-Barre ir Apielinkė
(Pabaiga)

Kompanija tik rūpinasi, kad 
daugiausia anglių išimti ir už 
mažiausias Iišlaidas. Todėl, 
kad kasyklose, kaip ir dirb
tuvėse, įvesta skubinimo tvar
ka. Angliakasys, dirbdamas 
nuo karų, nuo mastų ar tonų, 
turėdamas mažą mokestį, sku
bina, kad kuo daugiau karu- 
kų-vagonėlių užkrauk arba 
mastų bei tonų išsiųsti, kad
kaip nors daugiau užmokesties 
gaut ir per tai neturi laiko 
bei pamiršta apsisaugoti.

Ar galima šias priežastis 
prašalint? Galima. Darbi
ninkai, susiorganizavę į tvirtą 
uniją, gali priverst kompani
jas panaikint skubinimo sis
temą, gaunant dienos užmo
kestį; priverst kompaniją, 
kad suteiktų tiek iramsčių- 
stulpų, kad būt galima apsi- 
saugot nuo užgriuvimo; įvest 
geresnę oro ventiliaciją, kad 
kasyklose nesirastų gazų-dųjų 
ir taip toliau. Todėl anglia-

Na, tu pasiimk jį ir padaryk 
iš jo žmogų, kokių šiandie pa
saulyj reikalinga. Tėvai patys 
mislydami, kad jie kuo geriau
sia užauginę, nesupranta ir 
jiems širdį skauda, kodėl šian
die jų vaikai ir visas jaunimas 
ištvirkęs. Bet jeigu tas jauni
mas būtų išauklėtas iš pat ma
žens ne su diržu, ne su dievais 
ar pekla, bet su plačiu paaiški
nimu ir ne kada blogą padaro,
bet kasdien paaiškinti, ką reiš
kia blogas darbas, ką reiškia 
geras darbas, kodėl svarbu bū
ti geru žmogum, kas jo laukia 
ir kaip kovoti už geresnį būvį, duonos. 
O sulaukti geresnio būvio,—ne 
dievo duota, bet žmogaus dar
bas ir triūsas tą visą padaro ir

reikia streikuot, nes nelaimėsi
te. Taigi, dirbkite už kiek al
gos gaunate, tada visiems bū
sią geriau, darbininkams ir sa
vininkams.

Tad jūs galite patys suprasti, 
kad čia yra didelis melas. Taip 
ir įkala į jaunuolių galvą, kad 
bijotų komunistų, kad tai jie iš
vedą darbininkus į streiką be 
reikalo.

Tad, tėveliai, nelaukite, kol 
jūsų jaunuoliai užaugs ir pra
dės eiti į mokyklą, manydami, 
kad ten išmoks, kaip geriausia 
gyventi ir laimėti geresnį kąsnį 

Jūs turite juos patys
mokyti, kad komunistai, arba 
bolševikai nėra skirtingi, kaip 
kiti žmonės, tik jie kovoja už 
darbininkų reikalus. Visi, ku
rie. dirba del pragyvenimo, turi 
bendrų reikalų, yra darbininkų 
klasės žmonės. Turim išaiš
kint jiems, kad kai kapitalistai 
kapoja darbininkams algas, tai 
reikia eiti su visais susipratu
siais darbininkais ir bendrai 
veikti, kad laimėtų tą streiką.

S.

kasių pareiga stot visiem už 
vieną, vienam už visus; rašy
tis į Nacionalę Mainierių Uni
ją ir kovot iki pergalės!L. A. Centras Nepriima j 

Narius Sveiku Žmonių; Kuo
pa Reikalauja Paaiškinimo Į D 4 ->• • ,J I Baigiant sį rasmelj, vietosi
Girdėtos iš kitų miestų ži-' amerikoniški laikraščiai pa- i 

I nios, kad S. L. A. centras ne-Į skelbė baisią tragediją, įvyku-I 
priima į narius sveikų žmonių, i šią num. 20 tunelyj Glen Al- j 
mūsų miesto (o gal taip pat i den Kompanijos kasykloj, | 
lygiai ir kitų miestų) žmo-! Warrior Run, Pa. Įvykusioj į 
nėms nebuvo taip labai įtikėti- gazo eksplozijoj, 19 metų jau-1
lygiai ir kitų miestų)

ant;nikaitis, Roman Dutko, 
vietos užmuštas, du pavojui-| 
gai sužeisti ir dar dviejų ne-j

iškovoja.
Kitas dalykas. Tėvai mano, 

kad kai išleis savo vaikus į 
mokyklą, ten jie išmoks, kas 
svarbu gyvenime. Ne. Einant 
į mokyklą nemokina, kaip ko
voti už .geresnį gyvenimą, bet 
mokina jaunuolius, kad būtų 
geri kapitalistų vergai, o darbi-

pribuvo gelbėt darbininkų gy
vastis? Ne, jie pribuvo gelbėt 
mirštančių darbininkų “dū
šias,” priruošt prie laimingos 
kelionės kur tai augštai į dan
gų. Jie pribuvo “palinksmin
ti,” “nuraminti” žuvusiųjų 
motinas, brolius ir mylimąsias, 
kad neverktų, kad neišmetinė- 
tų blogais žodžiais prieš kapi
talistus, kad nemanytų apie 
blog;ą, netinkamą tvarką ka
syklose, bet kad melstųsi, kad 
poteriautų, kad prašytų “aug-
ščiausiąjį,” kad jis priimtų 
juos į dangaus karalystę, nes 
tas jiems buvo skirta ir taip 
turėjo būt. Taip kunigai aiš
kina darbininkams supuvusią 
kapitalistų tvarką, taip aiški
na darbininkų ištiktas nelai
mes, nes jie yra kapitalistų 
tarnai ir darbininkų tamsybės 
palaikytojai. čia prisimena 
vieno iš suminėtų dūšių gel
bėtojų pamokslas, pasakytas 
bažnyčioj prie karsto kasyklų 
aukos apie keletas metų atgal, 
kuriam anglis puldama su
triuškino galvą ir po kelių die-

Valencia, Ispanija.—-Įsiu
tęs bulius, nuskirtas kovai 
su matadoru vietos arenoj,

trečiadienį pabėgo iš gartftt; 
užmušė vieną moterį, sužei
dė tris arklius.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Aukotojams j Komitetą Šelpimui 
Lietuvos Baduolią

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 įsikūrusioms 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 reikalinga, 
bet dalina aukas turtingiem, o biedniokam leidžia mirti ba
du. Mes gerai žinome, kad aukotojai p mūs komitetą tam 
būtų priešingi.

Taigi, Komiteto šelpimui Lietuvos Baduolių nariai nu
tarė likviduoti šį komitetą ir atsiklausti pačių aukotojų, 
ką daryti su jų aukomis. Mes jau esame paskelbę darbi
ninkiškoje spaudoje, kad su 25 d. rugpjūčio šį komitetą lik
viduojame. Prašome aukotojų pareikšti., ką jie nori daryti 
su jų aukomis: sugrąžinti jiems ar atiduoti į kitas įstai
gas. Komitetas sekančiai yra nutaręs pasiūlyti aukotojams: 
jie gali savo pinigus atsiimti arba gali perduoti juos kur ki
tur. Mes patariame paaukoti pinigus dviem įstaigom: pusę 
Priešfašistiniam Komitetui, kuris remia Lietuvos darbinin
kus, ir pusę Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui, ginan
čiam Gastonijos tekstilinius streikierius, kuriuos kapitalis
tai įkalino ir kuriem gręsia mirties bausmė.

Jei kurie aukotojai neatsilieps iki rugpjūčio 25 d. ir ne
pasakys, ką daryti su jų aukomis, tai mes jas ir paaukosi
me minėtiem tikslam. Todėl prašome greit pranešti, ką 
daroįe su tomis aukomis, kurias tamstos prisiuntėte? Būti
nai pranešk it iki viršminėtai dienai. x •

Komiteto šelpimui Lietuvos Baduolių Sekretorius,
ROJUS MIZARA,

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

nebūtų gavę šito laiško, dabar spaudoje jį pamatę, lai greit 
praneša kuoveikiausiai, ką daryti ‘su 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. Mizara.

1 uos. Vis būdavo vietos abe
jonėms—kaip gi sveiką žmo
gų nepriims? Dabai’ gi toms.

i abejonėms vietos nebelieka, j suranda, kurie, veikiausia, bus' 
•Nes žmogus, vietinio kuopos j užmušti, sudeginti. Pavojingai į 
(daktaro išegzaminuotas ir pa- j sužeisti John Pehala, 42 me-, 
iškirtas tinkamųjų skyriun— 
| pirmon klasėn—būna centro 
į atmetamas be jokių paaiškini
mų. Šiemet S. L. A. centras 
jau atmetė penkis šio miesto 
kuopos narius. Pirmesniuose 
susirinkimuose po vieną, K.

I Vaicekauskienę ir P. Grinių, o 
pastarajame, įvykusiame 6 d. 
rugpjūčio, trys: P. Mačiukas, 
J. Vaicekauskas ir K. Kapi- 
čiauskas.

Šitokis narių atmetimas te
galimas išaiškinti vienu būdu 

i—tai tūlų žmonių skundimu 
centrui, kad to ir to nepatin
kamo nepriimti. Centras tų 
“gerų žmonių” patarimais ir 
vaduojasi. Narių nepriima ir 
nepriėmimo priežasties kuopai

tų, mainierys, ir John Morach,! 
22 metų, leiberys, abu iš War-; 
rior Run. Nesurasti: Roy | 
Wallace, 20 m., motormanas, i 
ir Paul Zemetra, 19 m., jo pa- 
gelbininkas, brėkmanas, abu I 
iš Warrior Run.

Kaip greit pasklydo gan-1 
’ das apie tragediją, taip greit • 
susirinko šimtai žmonių prie 
tunelio įeigos. Moterys veržė
si prie tunelio verkdamos ir 
alpdamos, kad tik greičiau su
žinojus, ar jų duonpelniai ne-į 
pakliuvo į tragiškos mirties 
nasrus, kurie, lyg tos žiurkės,! 
landžioja po žemę, vien už 
palaikymą savo gyvasties, už i 
mažą algą, už trupinį duonos, Į 
turčiams kraudami milionus i

nu mirė: “Velionis buvo ge
ras žmogus, mylėjo savo šei
myną, lankė bažnyčią, eidavo 
prie šventos komunijos. Su
teikiau paskutinį patepimą. 
Jį augščiausis pašaukė pas sa
ve. Jis dabar miega, ilsisi 
užbaigęs savo žemišką gyveni
mą.” Taip aiškina kunigai iš
tikusias nelaimes iš kapitalis
tų godumo, iš kapitalistų su
puvusio surėdymo. Broliai 
darbininkai ir darbininkės! 
Gana mums miegot ir klausytis 
apie išmišlytas dangaus kara
lystes. švieskimės, organizuo- 
kimės ir supraskime, permaty- 
kime savo išnaudotojus ir pri
spaudėjus. Stokime į darbi
ninkiškas organizacijas. Sto
kime į kovą prieš tamsybės 
palaikytojus. Traukime savo 
brolius ir sesutes iš po tam
sybės skraistes, paduokime 
vienas kitam ranką, neskiriant 
nei tautų, nei rasių. Stokime 

I prie Darbininkų-Komunistų 
Partijos. Stokime prie Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo. Stokime prie Nacionalės 
Mainierių Unijos ir kovokime 

į už pasiliuosavimą iš šio supu- 
..j vusio surėdymo!

Ashley’s Mainierys.BROOKLYN LABOR LYCEUM
,nepraneša.

Kuopos nariai tokiu centro 
veikimu nepasitenkinę. Jei 
yra kas priešingo prieš tuos 
naujus narius, lai būna pasa

lk omą viešai. Jei kam tie na- 
1 riai atrodė negeri, buvo pro- 
j ga sakyti kuopos susirinkime, 
: kada buvo narių priėmimas.
I Gi dabar prieš tuos nepriima- 
I mus narius kuopos susirinki- 
I muose nebuvo prasitarta nei 
' žodžio. Reiškia, viešai pasa
kyti prieš juos ką blogo— 

. nedrįstama. Bet einama slap- 
■ tos diplomatijos keliu—slap
tais skundimais. Kuopa to
kioms slaptybėms priešinga. 
Ji 6 d. rugpjūčio vienbalsiai! 
nutarė pareikalauti iš centroI 
paaiškinimo, kodėl paskiau
sieji trys nariai, kuopos dakta- 

Į ro pažymėti pirmai klasei, ne- 
! priimami. '

Panašus slaptas skundas 
prieš kelis narius buvo paduo- j 
tas ir penki metai atgal. Ta
da buvo skųsta, būk aplikan- 
tai savo metus neteisingai pa
sidavę. Reikalauta metrikų. 
Tai buvo nors šiokia tokia 
priežastis, pagrindas. Bet da
bar, nepriimama ir tiek; be 
jokių paaiškinimų.

Žmona.

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdp skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Vispse vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

utV/AND ,MpROkfA

turtų.
Kunigai Pribuvo Pagelbon
Išgirdę apie tragediją, ke

turi kunigai pribuvo pagel
bon: kun. Gorman, Ward, Ka
sacini) ir šupšinskas. Pasta
rieji du—lenkas ir lietuvis iš 
Sligar Notch, Pa. Ar kunigai

DARBININKŲ ĮSTAIGA
, Sales del Balių, Konęertų, Bankietų, 
į Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
i steiČius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

|R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KABA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ— HlDUJ uuimvu J, voluiui onmnqiu i'iruuiim
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Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

visais įtaisymais, netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, 
kas 
to. 
kito

vienas iš geriausių pirkimų 
myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

3

namus labai pigiai ir tas neilgai

$6,G00 j metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį i.šmokes- 
Čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkčs; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

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

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

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

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

. Keturi Skyriai Pomirtinės

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

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin- 
\ kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas.

Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-ini} DIENĄ LIEPOS

UŽĖMĖ SAVO
(JULY), 1929

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave McKees Rocks, Pa

>
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SPORTAS
(Tąsa nuo 6 pusi.)

su Vinča sutartį ir kadangi 
Ginkus Vinčos prie manęs ne
prileido patirt, kodėl Vinča 
mane pametė, aš prieš penk
tąsias Vinčos kumštynes nuė
jau į Atletų Komisiją atsi- 
klaust delei mano kontrakto. 
Čia buvo pašauktas Vinča ir 
jo “manadžeris” Ginkus. Apie 
šio tyrinėjimo eigą čia nekal
bėsiu. Tiek turiu j

linkėjau viso labo jam .dar‘Ginkus, 
Lietuvoje esant, to paties Ii n- savo 
kėjau ir čia atvykus. To pa- vo, 
ties linkiu ir dabar. Man la- prietelius 
bai smagu, kad Vinča dabar tada dar tik pirmas kumšty-1 
yra gerose rankose (tose ran
kose, kokiose jis būt buvęs pas 
mane būdamas).
kad iš Vinčos bus geras 
štininkas. Bet man tik 
du, kad už mano gerus 
radosi žmonių Ginkaus 
toje ir jie nori mane pasta-;-------------------
tyt toje rolėje, kurioje jie pa- RYTOJ VAKARE 
tys buvo. Jie patys planavo KUMŠČIUOSIS 

pasakyt, j Vincą išnaudot, o dabar neku-. KELLY-DOBILAITIS — , utį i r. n 1 vr L 11 n o •» > T'x 1»i n I O 1

Puslapis Penktas

JUOZAS

kainos.
sekančiu adresu

Brooklyn, N Y

Grove St.
B 644 Driggft Avenue, 
g Ridgewoodo Skyrių*: 253

s
* Tel.i Greenpoint 8611

t

0‘

o

o

151

■o

o

§

•f

.5.

V

77

S

o

o_

2.

/o

“d‘ Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT Uli

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

Kunpu Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER 9791

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

Sių»d.AJui pinigu* su savo adresu, užrašykite:

Al, že*iinu pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj sialončkit man 
prisiųsti URBAM’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas __—_—_—_____——•_—_________—_____—-—____—................ —-

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

CnlJ PftWfWc (MilteHu8 nuo balčio) jokių šalčių ne- LUKI i UWliClb bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo 1

Ilrhn ITY TnllC centa’ Skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
vJUU L U. A i ūmo jdtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

gi ir draugai ukrainiečiai or-'sau sukraus naujus milionus, 
kurie taip į pat'supils naujas aukso krūvas, 

mušėsi, ar jo į vyks į New Yorką pasitikti To mes turime daugiau neda- 
leisti, visi už vieną, vienas už 

[visus! Tada galia bus mūsų 
pamatyti lakūnus rankose, tada subyrės į šipu

lius supuvusioji tvarka, užvie
špataus nauja, darbininkiška 
tvarka.

A .L. D., L. D. 162 kuopos 
Kada tikrai atvyks tie la- susirinkimai būna kas mėnuo, 

kūnai, dar nėra nuskirta die- po ketvirto sekmadienio ant
ines; bet reikia prisirengti iš radienį 
j kalno. Kad bent nesupultų 
i vienu laiku su mūsų rengiamu 
“Laisvės” naudai piknikų.

A. Galkus.

kuris tik antrą 
amžiuje kumštynėse bu-j ganizuojasi, 

kai Vinča ]
Širvydukas, kuris! draugų rusų lakūnų.

Taigi, draugai lietuviai, ku 
nes savo gyvenime pamatė, išjrie norite 
vienos pusės,—ar Antanas • orlaivio “šalis Sovietų,” malo-
Kandrotas, iš antros pusės, j nokite užsiregistruoti pas dd. 
kuris jau 22 metai, kaip as-! rusus, Rusų Name, po num. 
meniniai dalyvauja bei iš vi- 995 N. 5th St., Philadelphia, 
daus seka ristynių ir kumšty-

KAVALIAUSKAS

Aš tikiu, 
kum- 
skau- 
norus 
ypa-nių dalykus?

ukrainų darbininkų
300 Bathurst St., 

vai. vakare. V. Kas.
svetainėj,
7

kad čia Ginkus darė gėdą ne riuos dalykus man primeta, 
tik man, bet ir visiems lietu- yra jr Daugiau Kas Pasakyt

vienu kartu 
advokatą, o

viams. Jis čia 
atsivedė vieną 
antru kartu atėjo net su dviem 
advoktais. čia su Ginkum jau Į lykų, apie kuriuos galėčiau! 
nebuvo galima susikalbėt. Jis' skaitytojams papasakot, 1 
mane, kaipo seną lietuvių var- j liečia Vinčos ir jo “geradarių.” 
do kėlėją atletikos srityj, tiek 
įžeidė, kad tik paprasčiausias 
piemuo tegali įžeist. Jei aš 
šiam žmogui nebūčiau nusilei
dęs, tai būtų reikėję ir už 
krūtų susikibt.

Na, už ką tai buvo? Gin
kus jau žinojo, kad Vinča jį 
pameta ir jis jau netenka 
“manadžerystės.” čia jis jau 
net norėjo prieš mane panau
dot savo spėką. O tai, aišku, 
darė jau ne del kokio 
“broliškumo,” bet, l 
daiktas, numatomo pelno. To 
paties delei jis ir advokatus 
čia atsivedė.
Ar Aš Vincą Nuskriaudžiau?

Kaip sakiau, Vinča susido
mėjau apie pustrečių metų at-i 
gal. Tuo tikslu vykau Lietu-1 
von, kad Vincą gavus į Ame-' 
riką. Jis, mano dėka, čia at- į 
vyko. Man dar nepradėjus! 
gerai ką nors su juo veikt, į > 
dvi savaites jis tapo iš manęs I 
“atimtas.” Kokią tad aš Vin-' P. 
čai skriaudą galėjau padaryt, I čiau 
kuomet aš dar visai neįro-jšiuo 
džiąu, ką su juo noriu daryt? iriau 
Ta “skriauda,” t-' - 1 - — "
žmonių, 
sumislas.

Tai dar ne pabaiga paša 
k os. Aš turiu ir daugiau d a 

apie kuriuos

Antradienį vakare, rugpjū
čio 20 d., Jack Kelly-Dobilai- 

i tis kumščiuosis su Joe Bona- 
I eito; o George Hoffman su 
i Salvatore Ruggirillo. Kūniš

ki | tynęs įvyks Queensborough 
Stadiume. Andy Kappen.

Bet lai šitai pasilieka. Gal tai 
bus reikalinga vėliau.

Baigdamas savo rašinį, aš 
štai ko norėčiau: lai Ginkus 
tikrai pasako, kaip ten buvo, 
kad Vinča jam galėjo prasi-j 
skolint, kuomet šitas vaikinas, 
nekaip pas Sirvydus gyvenda
mas, ir net penkis/sykius tu
rėjęs kumštynes, galėjo Cin
kui arti 1,200 dolerių prasi
skolini. Ir antra, argi ištiesų 

i.lj ten Ginkus Vinčos nenorėjo išnau- 
galimas'dot? Jei taip, tai kodėl Vin

ča jį pametė?
šitie dalykai man yra ži

nomi, todėl ir prašau : lai Gin
kus į juos atsako teisingai, 
bent tiek teisingai, kiek Gin
kus teisingai gali kalbėt.

Skaitytojų prašysiu iš mano 
įrašinio pasidaryt sau išvadas: 
| ar aš šiame kaltas, ar tie 
I žmonės, kurie man trukdė 
dirbt su Vinča rimtą darbą? 

Antanas Kandrotas.

S. Galų gale, aš norė- 
į skaitytojus kreiptis su 
klausimu: Kas gali ge- 
su prasti sporto dalykus, 

tai įsikalbėtas ' priėjimą prie promoterių ir su- 
o labiausia Ginkaus, | darymą naujam šioj šalyj 

Kadangi aš Vincai' kumštininkui pakilti—ar J.
■s?

TORONTO. CANADA
PATERSON, N. J.

Kanadoj A. L. D. L. D. [Vajui •jį’0’ 
Pasibaigur. j VclS

A. L. D. L. D. buvo paskel-l 
bus Kanados rubežiuose vajui 
trims mėnesiams, kuris | pasi-1 
baigė su 1 diena 
mėnesio su pusėtinomis pasek-J ir 
mėmis. 
tai buvo didelis paleiigvini- i lose, 
mas, ypač ateiviams, kurie ne- tersone. 
turi pastovaus darbo. Kad iri 
gauna kokiam mėnesiui prie I 
viešųjų darbų ar namų staty- 
tybos pas kokį kontraktoriu, 

persikėlė į naują vie-i tai labai mažai moka, o iš- 
tą, iš 1214 Spring Garden St. naudoja kiek tik galijdarbi- 
Dabartinis Liaudies Namo nu-įninkąs 
meris yra 1124 Spring Gar-1 sąlygų 
den St., Philadelphia. į kiems

Patartina t__ _ . ___
tėmyti, o labiausia organiza 
cijų sekretoriam, kurie šaukia: 
susirinkimus. Pasižymėkite! 
numerį, kad nesuviltumėte or-i 
ganizacijų narių.

Antras Svarbus Pranešimas •

PHILADELPHIA, PA.
Pranešimas Visoms Progresy- 

včms Organizacijoms ir Pa
vieniams Tu Organizacijų; 
Nariams

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Trečio Distrik- 
to ofisas, vadinamas Liaudies; 
Namas, persikėlė į naują vie

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JA S

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
Keystone_____________ Main 9669
Bell___________________ Oregon 5136

>1 4

Subatos ryte, 10 d. rugpjū- 
mirė Kazimieras Lapins- 

___ Senukas turėjo 75 me
ilus ir vienas iš pirmųjų čia 
apsigyvenusių lietuvių. Buvo 
daug svieto ir vargo matęs. 
Jam teko būti Pietinėj Ame- 

rupjūčio rikoj—Brazilijoj, 
kitose šalyse.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
j Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau- 
į ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznj.
< Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
į atliekame greit ir tinkamai.
; Tarkite# #u mumis del
į Y pati ši; ai ar laiškais kreipkitės
I K. M. S.

Argentinoj 
Jungtinėse 

Kanados lietuviams; Valstijose buvo anglių kasyk- 
didelis paleiigvini-j lose, vėliaus apsigyveno Pa- 

Jis buvo labai link
smo ir malonaus būdo, mylė-Į 
davo žvejoti ir medžioti. Duo
ną iki pat mirties pats sau Į 
užsidirbo. Kada negalėjo I 
dirbtuvėse dirbti, tai buvo 
sargu. Paskutiniais metais 
gyveno Pennsylvanijos valsti
joj, ten turėjo farmukę. Su
sirgęs, troško būti palaidotas 
Patersone, Laurel Grove ka
puose, nes jis ten tankiai žve
jodavo (kapai prie upės). Se
nio troškimas išsipildė, 
vos pribuvus į Patersoną 
dukterį Ragauskienę, už 
landos mirė.

Senukas buvo laisvas žmo
gus, jau virš 20 metų, kaip su

išlaikyti. Prie, tokių 
sunku sutaupyti ko- 
gy veni m o re i k a) am s,

tatai visiems įsi-'ypnč apšvietai—knygų įr laik- 
i raščių įsigijimui. Daugumas į 
i kad ir labai norėtų skaityti į 
1 knygas ai’ laikraščius ir pri- 
i gulėti prie organizacijų, nega
li, gyvenimo aplinkybės nepa-;

i vėlina. Paskelbus A. L. D. Į 
i L. D. vajų, 18 jaunų, darbščių 
i narių įstojo į 162 kuopą, pasi
naudojo tąja palengvinta pro-, bažnyčia neturėjo jokių reika- 
ga. Du buvo įstoję anksčiau,; lų, nei sirgdamas kunigo ne- 
prieš vajų. Tai per 'šį pus-!sišaukė, net ir kapus pasirin- 
metį mūs kuopa pakilo 20 i ko ne katalikiškus. Bet duk- 
naujų narių. Sulyg ęionykš-! terys, Ragauskienė ir Pakaus
tęs lietuvių kolonijos, neblogos • kienė, nors pačios nelanko 

I pasekmės. į ■ bažnyčių ir katalikiškų • parei-
Dar galėtų pakilti daugiau, į gų nepildo, 

negu 20, bet dar yra su blo
gais papročiais jaunimo ir se
nų kanadiečių, kurie visai sa
vo reikalais nesirūpina, nieko i tai jau sakė 
nemano apie rytojų, j gyvena Į be bažnyčios.
tik su ta diena ir skandina į meti privažiavo daugybė e 
aluje ar degtinėj visus savojtelio, daugiausiai 1‘" 
vargus ir bedas, bet tas nepa-Į Bet štai, prieš pat išlydint, ir 
vyksta, kiekviena naujai išau-1 kunigas atbėga. Pasikalbėjęs 
susi diena .atneša naujus var-1 su mirusiojo dukterimis, išbė
gus, naujas bėdas. Nors ap-j go ir už poros minučių jau at
buk ir jaučia lyg jūroi ūžimai eina apsišarvojęs bažnytiniais 
darbininkų judėjimą, bet jie!

xvis dar negali išsibudinti iš gi-i 
lauš miego, nors jau labai, la
bai laikas. . .

Gyvenimas kasdien pradeda 
daugiau virti, kunkuliuoti, | 
veržte kur tai veržiasi, nebe
telpa tose ribose, kurios kas
dien vis siaurinamos, karpo
mos. Nori išsilieti plačiai, 
plačiai, kiek tik yra vietos ant j 
žemės ritulio; apimti Į viską, 
panaikinti ribas, gyventi lais
vai, draugiškoj komunoj. . . 
Kapitalistai tą labai puikiai 
žino ir visomis spėkomis nori 
sugniaužti darbininku revoliu- 
cinį judėjimą ir kartų darbi
ninkų respubliką, Sovietų Są
jungą.

Tuom pavergtose, visu sun
kumu prislėgtose miniose su
tinka aštrų pasipriešinimą: 
iššaukia šimtus streikų, pro-1 
testo mitingų ir protesto de
monstracijų. Kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė turi 
tuom susidomėti, turi daugiau 
žiūrėti į ateinantį rytojų, į su- 

|sikirtimus darbininkų su ka- 
įpitalistų klase, į besiartinantį 

veriantis į kapitalistų mašinos rengiamą 
naują pasaulinį karą, kuris at-i 
kreiptas prieš darbininkų res
publiką. 7“ 
turime tam kraugeriškam su- 

• manymui kelią užkirsti, paro-|. 
I dyti, kad mums priklauso pa- importuotu tabakų, 
i saulis! ! į
} Pavieniai tai padaryti neį- 
I stengsime, turime organizuo
tis, burtis į darbininkiškas or
ganizacijas, mesti senus, supu- 
vusiuą papročius, kuriuos pa-1 
veldėjome nuo išgverusių dy-l 
kaduonių klasės. Visį liuesą! 
laiką pašvęskime apšvietai— 
knygų ir, laikraščių skaitymui. 
Tada savaime išnyks blogi pa
pročiai ir liksime nenuilstan
čiais karžygiais savo klasės,'Sulig reikalavimo, šiuos ciga- 
savo reikalų gynėjais. Su ne- rus taipgi ir per paštą išsiimti-

Draugai rusai rengia eks
kursiją į New Yorką, pasitik
ti Sovietų lakūnus, kurie ne
užilgo žada būti New Yorke. 
■Ekskursija bus “busais.” Jau 
daugelis yra užsiregistravę; 
rodos, turi porą busų; o dar 
yra laiko ir mano, kad suor
ganizuosią apie 4 busus; taip-

Dienraščio Laisvės Naudai!
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nes 
pas 
va-

pasiryžo, nutempti 
lavoną į bažnyčią. Kadangi 
kunigo Petraičio nebuvo na
mie, o airis kunigas atsisakė, 

, kad palaidos ir 
Panedėlio ryt- 

svie- 
daugiausiai laisvieji.

o 
o 
ū 
o 
5

rI■įrankiais. Susirinkę palydo
vai pamatė, kame dalykas, ir 
pasijuto prigauti, nes jiems 
buvo sakyta, kad laidos be 
bažnyčios; turėjo grįžti namo. 
Ir protingai padarė, nes, tur 
būt, nėra didesnio pažemini
mo ir paniekinimo mirusio, 
kuomet elgiamasi ne pagal jo 
noro ir nusistatymo, kuomet 
jis gyvas buvo.

Laikas jau būtų mūsų neva 
progresyvėms moterėlėms bent 
sykį suprasti tas pamatinis do
ros principas, kad nedora yra 
elgtis taip su mirusiu tik dėl
to, kad jis negali užprotes
tuoti prieš tokį jo pažemini
mą. Apart to, gyvuosius taip
gi ant juoko pastato. Kiek
viena davatka pasako, kad 
jeigu gyvas bažnyčią nelankė, 
tai nors negyvą atvežė.

o
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RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Įvyks Nedėlioję

Mes, darbo žmonės, Padirbti iš Suderintu Havanos 1 • V 14

|PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

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

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

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

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

tus {mokėdamas $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-

Tabaku. Vidurys vien tik iš

nėjame, kaipo užsakymus
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organizuotais, neapsišvietu-
siais darbininkais kapitalistai
lengvai apsidirbs ir vėl milio- (orderius).
nūs išžudys darbo žmonių, o

1 d. Rugsėjo-September, 192
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. šalinaitės, ir iš Maspetho 
Lyros Choras, vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vietinis Lyros Choras, vado
vaujamas J. Jurčikonio ir bus gerų/kalbėtojų iš “Laisves” štabo.

ŠAUNI 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, 
175 svarus (pastarojo oponentas irgi nėra kol kas žinomas).

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

siūtus.
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS ĮR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Dalyvaudami šiame piknike paremsite dienraštį “Laisvę,” kuris atsidavusiai gina 
darbininkų klases 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 miliutas; 
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, sukite po 
dešinei, ten ir pikniko vieta.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

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

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

New York City

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. . At
silankykite pas mane 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 Pl., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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i Daugiau City Trust Co. 
[Banko Žulikysčią

irgi am a ir antros, 
ketvirtos ir net penktos kum
štynės. Rengiama, žinomas 
daiktas, su tuo supratimu, kad , 
Vinča gauna “pilną atlygini
mą” iš promoterių (per Gin
kaus rankas) ir komisą

Bjauriausias Niekšas, Koks Pasiųskite Delegatus Šį 
Tik Galėtą Būti

Dvi gražiai pasirėdžiusios, į 
mielaširdingos moteriškės at
nešė $15 pavargusiam Tomui 
Keensui, Pennsylvanijos ka
syklų ex-formanui, kuris jau 
antri metai su didele šeimyna 
skursta kambarėliuose po 
num. 242 W. 57th St., New 
Yorke, ir būdamas nesveikas, 
negali dirbti.

Tas moteriškes pasekė šu- 
leris. Atėjęs ir radęs Keen- 
Sienę namie su vaikais, jis per
sistatė esąs labdarys, atsiųstas 
Ward Kepyklų Kompanijos. 
Atsisėdo ir pradėjo rašyt 
Keensienei čekius; vieną išra
šė $37.50, kitą $25 ir trečią 
$113. Sako, galėsi išsimainyt 
juos pinigais kampinėje krau
tuvėje. Kuomet Keensienė iš
ėjo išsikeist vieną Čekį, žulikas 
davė 15 centų vienam vaiku
čiui eit parsinešt pieno. Išė
jus gi vaikučiui, žulikas ap- 
kraustė kamodę, pasiėmė ką 
tik moteriškės gautus $15 ir 
prasišalino.

Nėra nei kalbos, jo čekiai 
buvo prigavikiški; po jais pa
sirašė jis kaip “Jack Meyer- 
son.” Detektyvai jieško to 
lerio.

Vakarą į Konferenciją 
Į Prieš Fašizmą

šu-

Atsakymas į “Vienybės” 
Korespondento Melą

f Daugių daugiausia, ką bent 
j kada turėjo nubankrūtuotas
' | City Trust Kompanijos Ban-]------ ---- ,

įkas, tai buvo $4,000,000. Bet parduotus tikietus.
j jis ■ garsinosi ir knygas buvo
taip suklastavęs, kad turįs $9,- Ką Vinča Laimėjo ir

ir trečios J Atletų Komisijoj Teismas

smarkiai Ginkus rė- 
aš Vincą ir Ginkų 
į Atletų Komisijos 
Kadangi aš turėjau

(Tąsa 5-tam pusi.)

Labai 
kia, kad 
traukiau

, teismą.
u z

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
,662,232. Apie tą makliorys- 
jtę praneša Broderick, N. Y. 
'valstijos bankų superintenden- 

or- [ tas.
To banko vedėjai, kaip jau

Ką Pralaimėjo

Lietuviškos darbininkų 
ganizacijos privalo nepamirš- į 
ti, kad šį vakarą įvyksta labai nekartą buvo minėta, įvairiais 
svarbi konferencija šiaurės šmugeliais nunešė apie ketu- 
Amerikos Priešfašistinio Susi- ris milionus dolerių; tai buvo 
vienijimo, 108 E. 14th St., [ daugiau darbininkų ir netur- 

1 New Yorke. Kurios organiza-i tingų žmonių pasidėti pinigai, 
cijos dar neišrinko delegatų į i 
tą konferenciją, tai jų komi
tetai turi paskirti savo atsto-

, vus ir pasiųsti, 
pradžia 8 vai. 
jos pasisekimo daug priklau-> 
sys ir bendra visų Amerikoj 
gyvenančių tautų darbininkų 
tolesnė kova prieš vis bjauriau 
savo sprandą riečiantį fašizmą 
šioje šalyje.

Falšyvais Čekiais IšgavoKonferencijos i .
vakare. Nuo I $29,500 1S N. Y. Banko

Keturiais klasingais čekiais 
išgavo $29,500 iš Times Sq. 
Trust Kompanijos Banko Al
vinas Krulewitch’ius, sūnus 
buvusio republikonų vado 
Harleme (New Yorko dalyje). 
Jis dabar tapo suimtas apart- 
mentiniame name po num. 16 
Park PI., Brooklyne. Tuos fal- 
šyvus čekius sufabrikuot jam 
padėjo jo mylėtinė Fay Silver- 

j steinaitė. Prie žulikjrstės bu- 
Mul-ivo prisidėjęs ir tūlas Nathan 

New Yorke, kur jis [Tucker. Visi yra areštuoti.

Kasierius Nusuko $21,000
Wm. L. Red, 24 metų am

žiaus, gyvenantis po num. 
8127—23rd St., Brooklyne, 
suvogė $21,000 per 20 mėne
sių iš Bank of America, 
berry St., j.,,
tarnavo, kaipo kasierius. Kad I
pridengt vagystes, jis klasta- į n n A n T A C 
vo skaitlines knygose. Tini- j o I v K i A uvo
gus daugiausia prašvilpė, be-, 
gembleriaudamas Wall Stry-1 
to Šerais.
ir po $25,000 kaucijos pasta-• 
lytas.

j ................. v...v..... m    

Dabar areštuotas |r Į|flan0 Žodis Apie
II knnpnnc nnęfn- 1

Sanlikius su Vincą

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Darbininkų Organi

zacijų Bendro Komiteto susirinkimas 
įvyks seredoj, 21 d. rugpjūčio, Re- 

i Kliube, 1011 Fairmount 
Ave. Prasidės 8 vai. vakare. Visos

■ šiame komitete priklausančios drau-
,, . gijos rūpinkitės, kad jūsų atstovaiMano bUVO j ([a]yVauĮų mitinge. šio komiteto

Vincą kumš- svarbiu reikalu dabar yra pasiran- 
davojimas tinkamo namo. Jau turi
me apžiūrėję, tinkamą namą ir už 
prieinamą kainą, tat šiame mitinge 
tas klausimas bus svarstomas. B. K. 

Komisija. 196-97

Gerokai mane suniekinęs, 
Ginkus savo rašinyj pasigiria,] 
kad jis Vinčai labai daug ge-' pubi'ikonų 
ro padarė. Pažiūrėkim ir į'' — 
tai, ką jis pas Ginkų laimėjo 
ir ką pralaimėjo, 
permatyta, kad 
čiuotis leist tik po kokių še
šių .menesių treiniruotės. 
(Apie užsidirbimą pragyveni
mo jam galvą neturėjo skau- 
dėt, nes aš jį užlaikiau ir jam —~ 
garantavau 
50 nuoš. 
gaunamos, kuomet jis kumš
čiuosis.) Ginkus betgi su savo 
“gabiais” treiniruotojais Vincą; 
tuojau viešumon iškišo. Ką 
jis čia laimėjo? 
su menkais kumštininkais to
kiam boksininkui, kaip Lietu
vos ir Pabaltijos čampionas 
Vinča, buvo tiesiog gėda ne 
tik jam pačiam, bet ir kiek į 
tiek reikalą suprantamčiam 
žmogui. Jis čia nieko neat
siekė. Neužsidirbo ir taip la
bai reikiamų pragyvenimui pi
nigų, apie ką skaitytojas ras | 
kitoje vietoje.

$1,500, neįimantj 
jeigu, kurios bus!

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernė ir patgus 

dviejų augštų mūrinis namas; par- 
! duosiu ir skyriumi namą arba biz- 
' nį, jei pirkėjo bus toks pageidavi
mas. Bučernes biznis išdirbtas per 

Pasirodymas daug metų ir vieta labai patogi tam 
bizniui. Apgyventa lietuviais, vo
kiečiais ir kitų tautų žmonėmis. 
Parduosiu už gana prieinama kainą. 
Atsišaukite šiuo adresu: 858 Glen- 
more Ave., Brooklyn, N. Y. 196-201

; PARSIDUODA labai pigiai electri
fied Radio, kitoj pusėj Victrola 

(combination), su lietuviškais rekor
dais. Parsiduoda su 7 kavalkais 
oa'k dining room setu. Matyt gali
ma nuo 4 iki 9 vai. vakare. Kreip-

1 kites po num. 43 Marcy Ave., base
ment, Brooklyn, N. Y. 195-96

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

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolos musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

* Telephone, Stagg 4409

į A. RADZEVIČIUS
| ' GRABORIUS n

(Undertaker) 11

i 416 Metropolitan Avenue

(Arti Mary Avenue)
Brooklyn, N. Y. 1

—■—■—■—■—■—■—■—■—■—■—•»

vi « x *1 . - . ’ * 1 * i Darbininkas Pašovė aprašydamas atsibuvusį pikni- ,v , 
ką brooklyniškės Draugystės Neishkimą Advokatą 
Šv. Kazimiero ir Juozapo, 
Klaščiaus parke, rugpjūčio 4 
dieną, smarkiai melavo arba 
nežinojo, ką rašo, sakydamas, 
kad publikos buvo ne dau
giau, kaip 400.

Štai faktai. Prie vartų pa
šalinei publikai parduota 530 
tikietų; o draugystė buvo iš- 
siuntus savo nariams po 2 ti- 
kietus; tai kur tie? Jeigu ne
būtų nei vieno nario buvę pik
nike, tai vis daugiau, negu pa
duoda “Vienybės” korespon
dentas.

Iš viso sprendžiant, tai ne
mažiau galėjo būti, kaip 1,- 
000 žmonių.

• Dovanas laimėjo po $2.50 
auksiniais, iš vyrų, M. Tanio
se vičius, 356 Stanhope St., 
Brooklyne; o iš moterų—Ona 
Steponavičiūtė, 350-2 S. 4th 
St., Brooklyne.
. Piknikas pavyko neblogiau

sia. Svečių, kaip matote 
skaitlines, nevisai mažai atsi
lankė. Apmokėjus visas bi- 
las, draugystei liks apie $100, 
o. pagal tokį orą, negalima bu
vo daugiau nei norėti. Oras 
buvo vėsus, vėjuotas.

Pikniko Sekretorius,
C. K. Vilkas.

YONKERS, N. Y.—Darbi
ninkas Michael Herold pašo
vė seną advokatą Th. Van 
Tasselį, kuris, Heroldo supra
timu, parsidavė kompanijai. 
Tą kompaniją 
traukė teisman
apturėtas laike darbo, 
samdė advokatą Tasselį 
bylos vedimui. Po kiek 
Tasselis atsisakė vesti 
tvirtindamas, kad darbininkas 
neturįs reikiamų 
kompanijos kaltės,
keršijo advokatui darbininkas 

; kuris po iššovimui 
j liko areštuotas, ties Proctor 
Theatre namu.

300,000 Parašą Jau Gauta 
Apgynimui Gastoniečių

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

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

194-96

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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

Telephone Stagg 0783

j Vinča Ginkų Pameta—Kodėl?

Kaip žinome, Vinča Ginkų 
pametė. Kodėl taip įvyko? 
Dalykas yra sekamas. Vincą, 
kokiu tai būdu, sužinojo, kad 
jis dalinai skriaudžiamas. Bu
vo rengta kumštynės, už jas 
turėjo gaut apmokėt, turėjo 
gaut komisą už parduotus ti- 
kietus, bet iš bankrūto vis ne
gali išklampot ir tiek. Prie 
to, Vinča jau rengiamas kai
po pirmaeilis (star) New

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

KAS TURI parduoti restorano ra
kandus—“kaunterį,” kad būtų apie 

17 pėdiĮ ilgio, malonės pranešti. 
, Taipgi reikalingas partneris arba 
partperka j restorano biznį. Gerai 
būtų, kad mokėtų gaminti valgį. J. 
Jurevich, 148 Grattan St., cor. Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Stagg 7311. ‘ 194-99

PARSIDUODA 11 mėnesių German 
Kreipkitės po num. 395 

i Nostrand Ave., top floor., Brooklyn. 
194-96

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, nrie vandens, daug laivų 

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

(Pabaiga)
Vincą nuo Manęs “Atsiima”

Čia gana įdomi pasaka ir 
skymas, kaip širvydukas su 
Ginkum nuo manęs Vincą “at
siima.” širvydukas išprašo 
pas mane, kad aš leisčiau Vin-; 
čą pas jį pasisvečiuoti tūlam 
laikui.- Aš sutinku. Vinča gy
vena pas širvyduką. Vos pra
dėjus jam tenl gyvent, Vinča 
su manim jau neina treiniruo- 
tis. Čia jau, matomai, pavei
kia “pikta dvasia.” čia, ma
tomai, jau buvo daryti planai, 

. su manim dau
giau nesusidėtų, nes aš jį “su- 

’ vilsiu,” jo karjerai “pakenk- 
tuojaus sju>> -r tį. Vinča, būdamas 

j svetimame krašte ir radęs to- 
jkius “geradėjus” kaip Gin- 
■kus ir širvydukas, jų paklau- 
[so. Prie manęs Vinčos visai 
'neprileidžia. (Su juo pasi
kalbėt progos turėjau jau tik 
prieš penktąsias Vinčos kum
štynes.)

Mane priešai Vincą nieki
nama, bet jam peršamasi būt 
jo “manadžeriu” ir “užtarė
ju.” Tuo pačiu tarpu jis ati
traukiama nuo rimto darbo. 

[Iš geros lavinimosi Stillmano 
{gimnazijos pradedamas la
vinti tūloje prastoje gimnazi
joje Brooklyne. Vieton lavint 
geriems treiniruotojams, 
namas bi kam papuola.
Vinča Gąsdinamas 
Deportavimu

Atsiėmus” nuo manęs

darbininkas 
už žaizdas, 

Pasi- 
savo 
laiko 
bylą,

jiodymų vjnea

Policmanas Nušovė Barberį, j 
Begindamas Jį nuo Plėšiką

Begindamas barberj Cana- 
lę nuo plėšikų, policmanas 
Pritchard dviem šūviais, sako
ma, netyčia, nušovė patį bar- 
bernės savininka, po num. 
2731—86th St., Brooklyne.

Rengkitės į Sacco-Vanzetti 
Demonstraciją Ketverge

lavi-

Ridgewood Grove kumštiniu- police (}og. 
[ kas, bet čia kalbama, kad už 
[tokias kumštynes jam žada
ma tik $300, kuomet už jas 
reikia gaut $1,000. (Kad tiek 
pirmaeiliams kumštininkams 
mokama, aš žinau, nes apie 
tai esu kalbėjęs su N. R. G. 
promoteriais.) čia Vinča, ma
tomai, supranta, kaip jis “ge
rai prityrusių atletikoje“ “ma- 
nadžerių” ir “geradėjų” Gin
kaus ir širvyduko už nosies 
vedžiojamas, ir pasirįžta nuo 
jų pasišalint. Ir tai padaro. 
Tai faktas. O padaro, reikia 
pilnai tikėt, tik todėl, kad jis 
buvo skriaudžiamas.

REAL ESTATE: Namai, Žemė

1 Teh, Triangle 1450 ;
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS i 
I

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus įvai-1 
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro sul 
amerikoniškais

>rai Ir pigiai
I Kreipkitės šiuo adresu: I
Į JONAS STOKES į 
Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. j

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 > 

s Specialistas del visų ligų ir opera-; 
icijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-į 
?lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy ' 

mo būdai. į
'i 127 East 84th Street : 
g(Tarp Park ir Lexington Avės, f 

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

?8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.;

PARSIDUODA didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

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

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”Ginkaus “Geraširdingumas”

Tame pat straipsnyj Gin
kus, mane išniekinęs, pasidi
džiuoja savo “geraširdingu- 
mu.” Jis sakosi Vincai da
ręs tą ir tą. Pagaliau, pasi
giria net, kad Vincai supir
kęs visus rūbus ir kas reika
linga prie treiniravimosi. Kam 
čia dumt rimtiems žmonėms 
akis? Juk, manau, ir pats 
'Ginkus dar atsimena, kad kai 
kurias Vincai reikmenis pirko 
Jaunų Vyrų Draugija. Tai, 
rodos, buvo skelbta ir pačioje 
“Vienybėje.” Kam tad Gin
kus jieško už save darnesnių ? 
Ir kur čia tas Ginkaus bro
liškumas ?

: Kalbant apie Ginkaus

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

MALONAUS PASIMATYMO
namus, 
atlieka-

Reika- 
S., 114 

Tel.

Didelis skaičius darbininkiš
kų organizacijų pasižadėjo da
lyvauti Sacco-Vanzetti nužu
dymo antrametinio paminėji-

(mo masiniame mitinge, kuris ;
protestuojančiomis įVy]<s rugpjūčio 22 d., šį ket-ičą, Ginkus pradeda smarkiai

?r-^e-L Gastonijos ^streikierių virtadienį, Union Square, New į veikt. Jis jam peršasi būt! Kalbant apie Ginkaus “bro-
‘.....................  ' *..... ........... ir prasidės 5 valandą ; manadžerium. Ir čia panau-’ liškumą,” reikia pažvelgt, ką

Independent šiaučių dojama net šlykšti metodą. I Vinča uždirbo, būdamas pas
Jungtinė Darbininkių ] kaip Ginkui įsipiršus Vincai , G......... ..

Adatos Darbininkų manadžeriaut. Kaip vėliau man į kias kumštynes.
Pramoninė Unija, Jaunieji Pi- pats Vinča pasakojo, jei jis 
onieriai ir desėtkai kitų orga-; nesutiks, kad Ginkus būtų jo 
nizacijų masiniai dalyvaus ta- manadžeriu, tai jis galįs būt 
me mitinge; čia bus protestuo- deportuotas į Lietuvą.
jama ne tik prieš Sacco ir __ ______  ____ __  ___ _ ____ , _____  „„ I__
Vanzetti nužudymą, bet taip- kus suorganizuoja Jaunų Vy-'kiais priešininkais, gavo už tai 
gi demonstruojama prieš ka- rų Draugiją ir " pradeda del Į “atlygint,” lx—’*
pitalistų. pasiryžimą pasiųst Vinčos pirmas k—~”

Jau 300,000 parašų po pe 
tici jomis,

teisimą mirtin ir katorgon, su-Syorke, 
plaukė į raštinę Bendro Gas-!va]ęarg 
toniečių Apgynimo ir Pagel- Unija,, 
bos Komiteto, 80 E. 11 St., • Tarvb’a 
New Yorke. I

New Yorke surinkta 75,000 
parašų; bet tai tik 30 nuo
šimtis 250,000 kvotos, kuri pa
skirta Didžiajam New Yorkui. 
Geriausia pasirodė Chicaga su 
savo 53,000 parašų, išpildyda
ma didesnę pusę savo kvotos; 
paskui seka Philadelphia su 
48,000 parašų iš 100,000 kvo
tos.

Su Nauju Šnauso Dirbimu 
Išviliojo $18,800

Pasivadinęs chemijos inži
nierium, J. C. Eggart buvo iš
viliojęs iš dviejų asmenų $18,- 
800, žadėdamas didelį pelną 
iš degtinės, kuriai dirbti jis iš
radęs ■ chemišką (sintetinį) 
būdą. šuleris, pagal nu
skriaustųjų. skundą, tapo areš
tuotas ir po $10,000 kaucijos 
pastatytas, New Yorke.

pitalistų. pasiryžimą pasiųst 
elektros kėdėn trylika Gasto- 
nijos streikierių. Mitingui kal
bės drg. W. Z. Foster, J. Louis 
Engdahl, Fr. Biedenkapp, 
James Reid, Nacibnalės Audė
jų Unijos prezidentas ir dau
gelis kitų plačiai žinomų kal
bėtojų.

Visi 
privalo 
tuojaus 
žiuot į 
tingą.

lietuviai darbininkai 
ketvirtadienio vakare 
iš darbo stačiai va
tą demonstracini mi-

Vin-

Tuo gąsdinimo laiku Gin-

, Ginkų ir turėdamas net pen- 
Vinča Gin

kų apleido, o Ginkus dauge
liui garsina, kad Vinča jam 
skolingas apie 1,100-1,200 do

lerių. Reiškia, žmogus kru- 
' vinai dirbo, kovėsi su pen-

| TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA

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

VALANDOS:
I 10-12 prieš piet; 2-8 po piet.

Ketvertais ir rabatomla Iki 6 ▼*!.
I Penktadieniais ir sekmadieniais tik
I sulyg sutarties. i

NAUJA BUČERNE

214 Perry Avenue,

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

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

užeiga

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

turėjo gaut komi- 
kumštynes. į so 50 nuoš. už parduotus ti- 

čia, kaip jau teko daugeliui kietus ir, galų gale, liko sa- 
pastebėt, dideliausias ermy- 
deris keliama “Vienybėje,” 
čia visur šaukiama, kad Vin
ča kumščiuosis. Išgauna iš 
New Ridgewood Grove tikie- 
tus ir tuos Vinčos “naudai” 
pardavinėja. Vadinasi, dide
lis Vinčos “naudai” “būstas.”
Ginkus Vinčos “Manadžeris”

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

Taip “gerai” Ginkui prisi
gerinus ir, be abejo, Vincai vis 
dar bijantis išdeportavimo, 
Vinča “sutinka” ir pasirišo 
su Ginkum, kaipo “manadže- 

Po to, kaip jau
visiems žinoma, Vinčai ren-

vo “manadžeriui” net apie 
1,200 dol. skolingas. Kaip štai 
galėjo nutikt, aš jau nesu
prantu. čia kas nors neaiš
kaus. čia kas nors nuo visuo
menės slepiama. Ir man ro
dos, kad, vieton juodint ma
ne, būk aš Vincai tik blogo 
linkėjau, būtų geriau, jei G. 
paaiškintų, kaip visa tai nu
tiko. Juk Vinča gyveno pas 
Širvyduką, daugiausia valgė 
pas patį Ginkų, ir nejaugi tas 
pragyvenimas buvo toks bran
gus, kad. pragyveno visą savo 
uždarbį ir dar skolų Ginkui 
prigyveno ?

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

75c, $1.00 ir daturiau. 
Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
ŠalmėČių

apie kokią lietuvišką
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aS visados kuogreiciausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
• Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2860, 8514

ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių Našlelių 
Dagmų1“1 Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kt.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj

Galima gauti už 25c, 50c
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų

• 7; j i -vI,




