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KRISLAI
žuvys ir Prezidentai.
Lydekų Atstovas.
Amnestija Voldemarui.

Mokėkitės!

sa vai tės 
Hooveris praleidžia 
kalnuose, bepavė- 
ir bežuvaudamas. 
meškeriojimo biznį

Pabaigą kiekvienos 
prezidentas 
Virginijos 
siaudamas 
Apie žuvų
jisai anądien pasakė prakalbą 
geriems Virginijos piliečiams. 
Jisai pasakė: “iš pradžių mal
da. o paskui žuvavimas yra in- 
tymiškiausias žmogaus pergy
venimas... Atsigaivinti' savo 
sieloje ir pragiedrinti savo min
tis prezidentas gali tiktai bežu-1 
vaudamas... žuvavimas i 
tiktai primena tikrąją gyveni
mo demokratiją.
yra lygūs prieš žuvis."

Bravo! šioji “poor fish” fi
losofija būtij nekalta kaip ka
rosėlio filosofija, ji liudytų tik
tai dvasios ubagystę, jeigu Hoo
veris nebūtų Amerikos lydekų 
atstovas.

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

o. 197 Telephone, Stagg 3878

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Pirmas Lietuvių

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugp. (August) 20, 1929

SUAREŠTUOTAS KAROSAS, KLERIKA i 
LU VADAS, KAIPO LENKIJOS ŠNIPAS j

“Lietuvos Žinios” rugpjū- kos lietuvių Rymo katalikų 
kaipįčio 1 d. laidoj praneša, kad susivienijimo sekretorius ir .z..,: E _ _______ j__ i _a _ ........... :_Įtapo suareštuotas buvęs A- 

Visi žmonės !iyierįkos klerikalų vadas, bu
vęs Rymo katalikų susivie
nijimo sekretorius ir “Dar
bininko” redaktorius už šni
pinėjimą svetimos valstybės 
valdžiai (Lenkijos fašisti
nei valdžiai). “L. Ž.” rašo: 

Kaunas. VIII. 1. (Elta).
Padarius krata “Eltos” tar
nautojo Karoso Jono bute, 
kriminalinė policija rado 
daug kompromituojančios 
medžiagos, rodančios,jį pa
laikiusį baudžiamus santy
kius su svetimos valstybės 
vyriausybe.

P. Karosas gerai yra ži
nomas Amerikos lietuviu 
veikėjas, buvęs ten Ameri-

“Darbininko” redaktorius.
Jis yra artima vyskupo 

Karoso gimine. Pasižymėjo 
vertiniais iš anglų kalbos. 
Iki paskutinių laikų buvo 
Vyriausiojo Amerikiečiams 
priiminėti komiteto sekreto
rius.

Rugpjūčio 1 d. laidoj fa
šistų organas “Lietuvos Ai- i 
das” pranešė, kad J. Karo-! 
sas esą kaltinamas turėjęs 
ryšius su plečkaitininkais ir 
šnipinėjęs svetimos valsty
bės (Lenkijos) naudai.

Lietūvos fašistiniai ele
mentai pradės išsidavinėti 
vieni kitus, kaipo tarnauto
jai Lenkijos fašistinei vai-;

Madisonas, Monroe

nedėldienį milionai 
žmonių skaitė Hoove-

Prisidengęs malda, viežlybu- 
mu ir apsiginklavęs tokiu nėr 
kaltu instrumentu, kaip meške
rė, Hooveris sėja šimtmečio se
numo iliuzijas, kad prezidentas 
toks pat žuvelė, kaip ir milionai 
An&ęrikos žuvelių. Kaip lengva 
tuomet užipnotizuoti gerus Vir
ginijos kalnėnus ir uždegti juos 
priminimu, kad Virginija yra 
Amerikos prezidentų tėvynė, 
kurioj gimė Washingtonas, Jef- j 
fersonas, 
Wilsonas!

Pereitą 
Amerikos
rio evangeliją apie prezidentus 
ir žuvis, bet ar skaitė jie, kad 
Virginija yra valstybė, kur A- 
merikos militarizmas ir nava- 
lizmas susikūrė drūčiausius cen
trus, kad Virginijos audinyčiose i 
žmonės gauna po $10.00 į sa
vaitę ar mažiau?

Hooveris yra drūčiausios im
perialistinės valstybės galva. Jo 
minister i ų kabinetas susideda 
iš multi-milionieriu. Jis kalba 
lūpomis Rockefellers, Morga
nų ir Monrovvų.

“Grigojienų” num. iš 9 d. 
rugp. rašoma: “Tat vienas pa
tarimas yra Voldemarui—lega
lizuotis... Bet ar ne papras
čiausias būdas ir teisingiausias i 
ir padoriausias būtu Voldema
rui ir jo vyriausybei—legali
zuoti savo padėtį, legalizuotis, 
kaipo teisėta Lietuvos vyriau
sybė.”

Tik mažmožio bereikia—pa-1 
skelbti šiokius tokius rinkimus 
ir Voldemaro vyriausybė būtu 
teisėta Lietuvos vyriausybė. Jai 
jau išanksto suteikiama pilna 
amnestija.

Dar kartą raginu: draugai, 
kuo greičiausia mokėkitės į 
ALDLD iždą už šiuos metus. 
Gėda pirmeiviškam žmogui, ku
ris nepasimoka mokesčius -lai
ku.

Kilo sumanymas nupirkti 
mūsų draugų argentiniečiij “Ry
tojui” linotype (raidėms staty
ti mašiną). Apie tai greitu 
laiku bus daugiau pranešta. 
Pas mane tam tikslui jau yra 
$42.00, surinktų mainų apskri
tyje.

Apie tulus mūsų 
Mass, valstijoj reikia 
manyti ne iš gerosios, 
blogosios pusės. Tūlose koloni
jose eina beprincipės peštynės, 
kur pyle gerų norų to visko ga
lėtų nebūti..

draugus 
pradėti 
bet iš

Tabako Derlius Lietuvoj

Šiemet Lietuvoj esą apsė
ta machorkos tabaku 400 
ha. Pernai tabako buvo 
gauta 4,000 pūdų.

NANKINGO VALDŽIA MELUOJA APIE 
SOVIETU ĮSIVERŽIMĄ MANDŽŪRUOJ 
Sovietai Sako, Nankingo Valdžia Nori Pateisint Savo Ata

kas, Apeliuodama del Kelloggo Pakto '

Pasiuntė Miliciją Laužyti Tekstiliečiy 
Streiką; Įvyko Susikirtimas Tarp 

Streikieriy ir Steiklaužiu

MASKVA.— Sovietų vai-;imti vyriausio komandie- 
džia šeštadienį griežtai užgriaus vietą visų Chinijos 
ginčino Nankingo valdžios militarinių spėkų Mandžu- 
skleidžiamus melus, būk So-. rijoj.
\ietų kanuonwne buvoįsi-1 j£an|<jna suareštuotus So

vietų Piliečius
Vokiečių generalis konsu-

veržtis į Mandžurijos teri-' 
toriją. Sovietai sako, kad 
tais melais Chinijos milita- 
ristai nori pridengti savo '^as Charbine, kuris veda So- 
atakas ant Sovietų. Pasta- į vietų reikalus nesant Sovie- 
ruoju laiku atkartotinai bū-Tų konsului, aplankė kon- 
riai baltagvardiečių ir Chi- į centracijos stovyklą netoli 
nijos kareivių užpuldinėja I Charbino, kur laikomi ^su- 
Sovietų kaimus parubežy,' areštuoti Sovietų piliečiai, 
šaudo į Sovietų rubežiaus' Laikomi labai blogose sąly- 
sargybinius. " dgose. Maistas tik žalios

“Pastaromis dienomis bal- “tomeitės.” Daugelis mote- 
tagvardiečių ir Nankingo' ril halinių serga. Daugelis 

HP) V I J spėkos pakartotinai darė halinių labai menhai apsi- 
IvZ VaJanaaS 'puolimus ant musu sargybi-1 renS?> nes tapo suareštuoti

” saho Sovietų pareišhi- nahties metu ir jiems nebu- 
“Užpuolimai ir šaudy- 

j dirižablis' mai į mūsų sargybinius ir 
į nio vaharą įvyho smarkus į Graf Zeppelin nusileido Ka- ramius gyventojus, atakos 
j mūšis tarp narių socialistų į sumigaura orlaivių lauke, j labai bjauraus pobūdžio, i 
'organizacijos Schutzbund ir į už 40 mylių į šiaurryčius į įvyko Mandžurijos stoties1 
narių fašistų organizacijos 1 nuo Tokio, 6:27 vai. pirma-1 apielinkėj, prie ežero Han-*

, Heimwehr. Abi organizaci- į dienio 
j jos yra militarinės.
' Fašistai-buvo, apsiginklavę J Yorko laiku), 
kulkasvaidžiais; šaudė iš 100 valandų ir viena minuta ■ 
miesto salės bokšto.

Trys Chinijos reakciniai valdininkai, kurie, impe
rialistų raginami, pasidarbavo užgriebime Chinų Ry
tinio Gelžkelio, kad išprovokuoti karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Iš kairės į dešinę Yen Hsi-shan, Shansi 
provincijos komandierius; Chiang Kai-shekas ir 
Chang Hsueh-liang, Mandžurijos militaristas, kurio 
kariuomenė užgriebė gelžkelį.

1 Žuvo, 62 Sužeista i Vokiečiij Zeppelinas 
Susikirtus Fašistams Pasiekė Tokio į 

Ir Socialistams i
-------- '------ niu

VIENA, Ąustrija. — St. j Tokio, Japonija.—Milži-j'mas 
! Lorenzen mieste sekmadie- i niškas vokiečių d",:

MARION, N. 
streikuoja 1,600 
darbininkų prieš 
field Cotton kompaniją.

Anksti pirmadienio rytą 
įvyko susikirtimas tarp pi- 
kietuojančių streikierių ir 
streiklaužių, kuriuos kom
panija sumobilizavo. Strei- 
kieriai taip smarkiai kovo
jo, kad nedaleido 400 streik
laužių eiti į darbą. Susikir
time vienas asmuo tapo la
bai sužeistas; keletas leng
viau sužeista.

Nat A. Townsend, kurį įkers Unijos (kuri yra po; 
gubernatorius O. Max Gard? A 
nėr prisiuntė tėmyti padėtį, 
tuokus pasiuntė į Asheville gas, kad priversti darbinin- 
pranešimą milicijos majorui 
E. P. Coston, kad prisiųstų

C. — Čia 
tekstiles 

Clinch-

miliciją. Milicija tapo su
mobilizuota ir pasiųsta lau-

Kuomet streikieriai nelei .
do streiklaužiams eiti i dar- i Pranešimas sako, kad vie-■ jos.

• €> I • 1 • i v • t

bą, tai šerifas Adkins ir kiti 
vietos valdininkai pradėjo 
grasinti streikierius karino- ■ tų 
menes pašaukimu. Strei- * 
kieriai pradėjo ant jų švilp
ti ir baubti.

Jau šešios savaitės ^ip jkapitoną Rauter, fašistų ly-! 
streikas tęsiasi Virsimn-s jerį tarėsi apie ‘
Izm in TTwiOwl Tnvbln Wnv. I . .. 1susitaikymą. . i

Mūšis iškilęs del to fakto, i 
kad socialistai savo pokily i 
turėjo kalbėtoją, kurio ne- i 
apkentė fašistai.

vo leista apsirengti. •

Praloto Olšausko Byla

Atrado Sov. Sąjungoj 28 
Amerikos Kareivių Lavonus

KANSAS CITY, Ka.—Čia 
Užsienio Karų Veteranų 
raštinė aplaikė pranešimą 
nuo savo komisijos, išvyku- 
sios Sovietų Sąjungon, kad

Esamomis žiniomis Kauno----- J--------------- ,x „z. \

vakarą (Japonijos >ka ir prie Poltavsko kaimo, Ap. Teismas praloto Olšaus-
■ laiku) (5:27 vai. ryto New*už 25 mylių nuo Pogranič- ko bylą svarstyti paskyrė 

atskridęs į 1 na ja stoties. spalių 1-5 d. Praloto Olšaus^.
“Mūsų rubežiaus sargybi- ko gynėjais bus pris. advo- 

:iš Friedrichshafen, Vokieti- niai parodo didelį pasiprie- katai Tumėnas ir Šeremet- 
Viso iš Vokietijos į or- šinimą atakuotojams. jevskij. Ligi šiol dar nėra

“Chinija skleidžia melą- išspręstas klausimas ar pra- 
gingus raportus, būk susi- loto Olšausko byla bus svar

stoma prie atvirų durų ar 
ne. Manoma, kad ji bus 
svarstoma prie uždarų du
rų, nes joje bus paliesti in- 
timiški dalykai.

Pralotas Olšauskas buvo

į nas socialistas žuvo ir dvy-, laivių lauką Kasumigaura ' 
llika labai sužeista. G 
■tų viso 62. Nemažas skai
čius ir fašistu sužeista.

Po pertraukimo mūšio 
'miesto majoras pasišaukė 
, socialistų lyderį Wallisch ir

streikas tęsiasi. Viršinin-. 
kai iš United Textile Wor- į

Amerikos Darbo Federaci
jos kontrole) deda paslan

kus grįžti darban, bet dar
bininkai pasiryžę kovoti.

kyta šauti į savo draugus 
darbininkus, ginančius So
vietų Sąjungą, pabėgo iš 
Amerikos armijos ir prisi
dėjo prie Raudonosios Armi
jos.

Jungtinių Valstijų valsty
bės departmentas susitarė 
su Sovietų valdžia del iška

tapo atrasta 28 lavonai A->imo ir parvežimo Ameri- 
merikos kareivių, kurie lai-; kon kareivių lavonų. Ka
ke imperialistu puolimo ant dangi Amerika nėra pripa- 
Sov. Sąjungos (1918-1919, žin«s Sovietų valdžios, tai 
m.) žuvo Archangelsko, Amerikos valdžia negalėjo 
apielinkėj ir Dvino upės Pasiųsti savo atstovus rū- 
slėny. Viso žuvo 128 karei- pintis tuo reikalu, todėl pa,- 
viai, bet lavonai atrasta tik[Vedė veteranų organizacijai.
28 kareivių. •

Didžiuma žuvusių karei
vių buvo iš Michigan valsti
jos. Tie kareiviai buvo da
lis Amerikos valdžios pa
siųstų spėkų kariauti prieš 
bolševikus ir nuversti Sovie
tų Sąjungą, o jos vieton 
įsteigti buržuazinę valdžią. 
Daugelis Amerikos karei
vių, kuomet jiems buvo įsa-

Iš Vilniaus Išveža šv.
Kazimiero Relikvijas

“Gazeta Warszawska” 
praneša, kad lenkai ruošiasi 
išvežti iš Vilniaus į Lodzę 
šv. Kazimiero relikvijas, 
esančias Vilniaus katedroj. 
Mulkiai žmoneliai naujoj 
vietoj garbins supuvusius 
kaulus.

1

Sužeis- įlėkė 101 valandą ir 53 minu-
tas. Vidutiniai lėkė 64 my-į kirtimus mes pradėję. Tuo 
lias. Padarė 6,500 mylių. į būdu jie bando pridengti 

Manoma, kad sekanti ke- savo atakas.” 
tvirtadienį dirižablis išlėks į ; 
Los Angeles per Pacifiką.

Zeppeline buvo 61 asmuo: ■ 
dvidešimts pasažierių ir 41! paktą originaliai pasirašiu-. padavęs prašymą, kuriame 
įgulos narys. !sias valstybes del vykinimo nurodydamas, kad kalėji-

----------------- įKelloggo pakto norėdama Imas kenkiąs 
nridengti savo vedamas ata
kas prieš Sovietų Sąjungą.

Šeštadienį iš Charbino, 
Mandžurijos, gauta prane
šimas, kad generolas Chang juo įstaigų atstovai. Pripa- 
Hsueh-liang įsakė sumobili- žinta, kad praloto Olšausko 
zuoti 20.000 kareivių sukon- prašymas nėra pagrįstas, 

rytinio nes jo sveikata esant paten
kinančiame stow. Tokiu 

(būdu pralotas Olšauskas už 
Chinija Mobilizuoja 100,000 • užstatą nebus paleistasis 

Kareiviu ‘ - -c
Chinijos žinių agentūra

Toliaus Sovietų pareiški- 
. mas nurodo, kad Nankingo 
valdžia apeliuoja į Kelloggo

Ne už Litus, Bet už
Dolerius

Zarasai.— Pernai rude
niop pasirodė apyvartoje

jo sveikatai, 
prašė ligi teismo paleisti jį 
už atatinkama užstatą. Šio
mis dienomis praloto Ol
šausko kamerą aplankė teis-

7,000 Pionierių Daly- ^įg
vauja Kongrese pyigaudinėdav

J O’ nnmsins n ne; k

Maskvoj
MASKVA. — Sekmadienį 

čia prasidėjo pasaulinis dar- ■ 
bininkų vaikų, Raudonųjų' 
Pionierių, kongresas. Daly
vauja viso 7,000 pionierių. 
Yra suvažiavusių delegatų 
iš visų pasaulio kampų.

Šeštadienį įvyko didelė 
pionierių demonstracija. 
Vaikai ir mergaitės marša- 
vo gatvėmis dainuodami re
voliucines dainas.

Generalis. Streikas Paminėji
mui Sacco-Vanzetti 

Nužudymo
ROSARIO, Argentina. — 

Čia darbininkai, komunistų 
vadovaujami, . organizuoja 
generalį streiką ant rugpjū
čio 23 d. paminėjimui Sacco 
ir Vanzetti nužudymo.

zo tu r tinges ...
i niuosius, nes biednieji ju ne- i ^n^1JLvin?.ul R1'1 v. 
i turėdavo " ! Mandžurijos rubežiaus.
i Vėliau pasirodė, kad kai- i 
■ barni banknotai po 100 dole- j 
1 rių yra padirbti iš 10 dole-! 
! rių. Kilo didžiausia panika 
; ir pradėjo suinteresuoti as-; Kuomin praneša iš Mukde- 
menys sekti, iš kur jie paei- i no, kad dar dešimts brigadų 
na. Tuojau buvo susekta, Mandžurijos kareivių (viso 
kad juos platina buvęs Za
rasų rusų pradžios mokyk
los mokytojas Fiodoras Jur- 
jevas iš Atrošų vienkiemio.
Ar jis pats perdirbdavo, ar 
gaudavo perdirbtus platinti, 
nežinojo.

Dabar Panevėžio apygar
dos teismas Zarasuose nu
baudė jį 4 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Jurjevą gynė prisiekusis 
advokatas p. Tumėnas.

100,000 kareivių) mobilizuo
jama prieš Sovietus. Chini- 
jos valdžia rengiasi prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. 
Pranešimas sako, kad Chi- 
nijos valdžia rokuoja, jog 
Chinijds-Sovietų padėtis da
rosi labai rimta.

Pranešama, kad dvylika 
Sovietų orlaivių patroliuoja 
Sovietu rubežiu Stretesko

kalėjimo.
Popiežiaus Pasiuntinys Pas 

Olšauską
Šiomis dienomis popie

žiaus atstovas kun. Faidutti 
aplankė sunkiųjų darbų ka
lėjime sėdinti pral. Olšauską 
ir teiravosi jo sveikata. Ol
šauskas yra kaltinamas nu
žudyme savo meilužės.

Sinclair Prašo Paliuosuoti iš 
Kalėjimo ,

Varšava.—Lenkijoj ang
lies kasykloj netoli Katto- 
witz ištiko gazo eksplozija; 
žuvo 16 mainierių.

Generolas Ho Chen-chun, 
asmeniniai atstovaudamas 
Chiang Kai-sheką, naciona
listų armijos galvą, vyksta 
iš Pekino į Mukdeną nacio
nalistų vak žios įsakymu už-

Washington.— Harry F. 
Sinclair, milionierius alie
jaus šmugelninkas, prašo 
paliuosuoti jį iš kalėjimo. 
Sako, kad jis sergąs. Jis nu
teistas ant 6 mėnesių už se
kiojimą džiurės narių laike 
jo aliejaus šmugelio bylos.

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 Piety.
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Į APŽVALGA
Deki To Kvailo Triukšmo

Iš į^rgę^tinos, komupistų 
eilių išmesti du kvaileliai— 
B. Švedas su Švediene—pa
siskelbė visam pasauliui, 
būk jiios norėję rytojieęiai 
“nužudyti.” Tą “žinią” ap
siputodami pakartojo J. V. 
grigaitjniai ir fašistiniai 
gaivalai. Čia paduosime pa
čių rytojiečių (žiūr.
num. 29) tuo klausimu pa
reiškimą:

“Liepos 6 d. buvo Susivieni
jimo šokiai, kuriuose dalyvavo 
ir ‘D. Tiesos’ redaktoriai, B. 
Švedas ir jo žmona. B. švedas, 
kaipo nesąmonių žmogus, o 

. kaipo tokioj vakaruškoj, kur 
.galima pigiai, o kaipo redakto- 

'rius ir visai veltui įsigerti, tai 
visai patvirksta... Susidavė 
su vienu, kuris vadinasi Ake
laitis per ausis ir išpūtė taip, 
kad būk tai rytoj iečiai jį už- 
samdė papjauti ‘D. T.’ redak
torius. O užsamdė taip, kad 
per ‘Rytojų’ buvo pagirti Ake
laičio vaikai.

“Bet' negana :to, dar prira
šyta Jtpkių nesąmonių, kad ry
to j iečiai (Akelaitį būk automo- 
bilium lydėjo (būk tai huo jo 
bobą pavogti norėjo). Nuro
do Bąltušninką, Andriušką ir 
Jonužį: o kitu du nepažinojęs.

“Ii. ir B. švedam nepirmie- 
na toki kriminališki gandai 
pramanyti. Jie du metai at
gal panašius gandus leido 
prieš Bąltušninką, būk jis taip 
pat norėjęs ‘papjauti’ tą patį 
Bronių.”

Tam pačiam num. d. J. 
(Baltušnįnkas taip pat rašo:

Karosas—Šnipas

Dd. skaitytojai tegul per
skaito pirmam puslapyj tel
pančią iš Lietuvos laikraš
čių paimtą žinią apie J. Ka
rosą '— Amerikos kunigų j 
berną, kuris dabar, sakoma, 
šnipinėja Lenkų 
naudai. J. Karosas, būda
mas Amerikoje, laižė kleri
kalams rankas ir redaguo
damas So. Bostono “Darbi
ninką,” garbino viską, ką 
tik kunigai jam įsakydavo 
garbinti. Tačiaus, kuomet 
karo metu, 1917 m., jis buvo 
konskriptuotas į J. V. ka
riuomenę, tai, ten iš baimės 
verkęs kelis mėnesius. Pa
leidus kariuomenęs, Karo
sas užsiimdinėjo darbu prie 
klerikališku bendrovių stei
gimo. Vėliau išvyko Lietu
von. •

“Tėvynės” No. 31, rugpjū
čio 2 d., 1929, pirmame pus
lapyje, žinių skyriuje, į- 
sprausta sufabrikuota neva 
“žinutė,” kuri skamba seka
mai: “Bedarbių skaičius So
vietų Rusijoj smarkiai au
ga. 1927 m. ten bedarbių 
skaičius nesiekė vieno milio- 
no, 1928 m. tas skaičius vir
šijo vieno miliono, o šiais 
metais Sov. Rusijoj bedarbių 
yra jau net 3,000,000. Jei 
ten, Rusijoje,- nepasikeis 
tvarka, tai patys bedarbiai 
bus priversti imtis priemo
nių išsigelbėjimui iš ‘darbi
ninkiško rojaus gyveni
mo.’ ”

Tai “Tėvynės” red. sufa
brikuota “žinute,” melagin
ga “žinutė” žiopla “žinutė.” 
Sakau sufabrikuota, nes tai 
nėra oficialis pranešimas iš

vyne” virsta šlamštų mai
šu.

Aš taipgi priverstas rašy
ti į “L.” nes jei tą menką 
pastabėlę pasiųsčiau į org. 
“Tėvynę” ir jei talpintų, tai 
da pridėtų sieksininę redak
cijos prieraštę su pravar
džiavimais, pašiepimais 
visa pinkle nesąmonių.

ir

Red. Pastaba.—Drg. J. K. 
D. padaro gerų pastabą,

hors tuomi, žinoma, nei jis, 
nei niekas nepataisys 
“Tėv.” redaktorių. Jie to
kias “žinias” rašo tiksliai; 
jos paimtos iš jų pačių ma
kaulių, nes jie neapkenčia 
S. S. R. S., neapkenčia dar-. J J

bininkų valdžios. Bet drg.! blogėjančio 
D. ir kiti, kritikuojanti to-:čiais 
kius dalykus, turėtų juos 
pirmiau pasiųsti į “Tėvynę” 
ir ten reikalauti įtalpinimo. sipildys krūtinės, 
Jei tie melagai atsisakytų i tautinėje minioje savo idėjos raštiškus raportus apie kuopų 
talpinti, tuomet siųsti į mūs' 
spaudą. Taip bent reikėtų 
daryti ateityj.

Mano Nuomonė Apie Naująsias Knygas
meniškų išsireiškimų 
naujų ALDLD. išleistų knygų, 
—nusprendžiau viešai pareikšti 
ir savo nuomonę minimu klau
simu. Jeigu • kam pasirodys, 
kad aš suprantąs neigiamai jų
jų prasmę, galės tarti žodį kri
tikos žvilgsniu, kuriam būsiu 

žinutę’^ paskelbė; reiš- širdingai dėkingas, jeigu tik ne-

Prisiklausęs draugų šiaip as-Į vinių, ot nesiskaito, kaip reikia 
kas link' ir gana. Taip girdėjau kal

bant jau kelis “kritikus.” Ne-

fašistų Maskvos ar iš Washingtono,

A.LD1.D. ŽINIOSLINKSMINSIS
ANCIIAKA^IAI PRANEŠIMAS a. L. D. L. D. 

Vn apskričio kuopoms
IR PAVIENIAMS NARIAMS

Tai nors kartą ir angliaka- —- ----
šiai turės gražų ir draugišką! VII Apskričio metinė kon- 
pasilinksminimą. Nedarbo irįferencija įvyks nedėlioj, rug- 

» gyvenimo rūpės-; pjūčio 25 d., 10 valandą ry- 
varginamų, rūstūs mai-jte, 376 Broadway, So. Bos- 

nierių veidai prasišypsos; i ton, Mass. Visos kuopos bū- 
prašvis jų dažnai ašaromis vii-'tinai dalyvaukite minėtoj kon- 
gomos akys ir džiaugsmu pri-j ferencijoj, prisiunčiant po kc- 

, kada tūks-įlis delegatus, ir prirengkite

A. L. D. L. D.. Vajaus 
Pasekmės Kanadoje

Kaip jau- skaitytojai 
pastebėję, Kanadoje mūsų 
ALDLD. šiemet buvo pa
skelbusi vajų net trim mė
nesiam už naujus narius. 
Kandidatams palengvintas 
įstojimas. Nežinia, kaip jis 
pavyko kituose miestuose, 
bet Torontoj jis palygina
mai davė neblogų pasekmių. 
Sulyg pranešimo mūs ko
respondento (žiūr. “L.” nu
mery už rugp. 19 d.) per šį 
vajų

yra

“18 jaunus darbščių narių 
įstojo į 162 kuopą, pasinaudo
jo tąja palengvinta proga. Du 
buvo įstoję anksčiau, prieš va
jų. Tai per šį pusmetį mūs 
kuopa pakilo 20 naujų narių. 
Sįdyg čionykštės lietuvių kolo
nos, neblogos pasekmės.”

draugų 25-tą rugpjūčio, Vai- veikimą. Svarbiausia, pasirū- 
ley View Parke, Inkerman, j pinkite pasimokėti metines 
Pa., sveikins savo dienraštį; duokles už 1929 metus, po 10 
“Laisvę” dešimties metų jubi-jcentų nuo nario. Mokesčius 
lėjumi. ' Į siųskite kaip galima greičiau,

čia bus puikių darbininkiš- nes dar tik viena kuopa pasi- 
kų chorų, kurie revoliuciįinė-' mokėjo už šiuos metus, o kur 
mis dainomis stiprins jau ij1 kitos kuopos? 
taip kovingą mainierių dvasią Siunčiant čekį 
ir teiks inspiracijos 
giau dalyvauti 
kovose už galutiną darbininkų ! ii

visados ra- 
energin- šykite kasieriui—J. Lavas, 70 

ateinančiose Brock St., Stoughton, Mass., 
’r prisiųskite finansų sekreto- 

pasiliuosavimą iš po i’iui: Geo. Shimaitis, 162 Mel
rose St., Montello, Mass.

_ , . . , , . i Fin. Sekr. Geo. Shimaitis.Juk tai naujenybė, stebėti-', 
nai nepaprastas Įvykis, kad 
Scrantonas, Wilkes- Barre, 
Shenandoah’ris, Minersville ii 
keliolika mažesnių miestukų 
dalyvauja viename piknike' 
Bet tas anaip tol dar ne vis
kas. Čia bus svečių iš Phila- 
delphijos, Brooklyn© ir kitų 
tolimesnių miestų.

suprantu, ar jau mes skaitomės ^as^s
tiek toli nužengę pirmyn, kad 3un^’° ilginės vergijos, 
mums tos knygos neturi polit'i- i 
nes reikšmės, ar tingėdami 
skaityti, bandome suversti visą 
bėdą ant knygos.

Visų pirmiausia, knygoje ran
dame karų ir revoliucijų gady
nę, kuri prasidėjo 1914 metais, 

žmones i Nuo ten ir gvildenama giliausi 
klausimai, surišti su darbininkų 
gyvenimu, nes jie daugiausia

Dar noriu priminti kelis žo- 
’ džius kas link mūsų dienraš- 

1 čio “Laisvės” vajaus menesio 
I gavimui naujų skaitytojų.

Tur būt niekas taip nesirū
pina darbininkų reikalais, kaip 
mūsų pirmeiviški laikraščiai, 
todėl mūsų pareiga juos pa- 

T . . . . . įremti visokiais būdais, o la-
Prie damų ir lengvo sporto i bjausja finansiškai, nes vasa- 

progiamos girdėsime prakal-iros meĮU mūsų laikraščiai— 
bą apie savo dienrašti ir kitus Į “[,aįSVč ” “Vilnia” ir “Darbi- 
svarbius darbininkų klasei pa-'ninkįų ’ Balsas”—įplaukų iš
saulinius Įvykius. Po progra- J Niekur neturi; o išlaidų daug, 
mai turėsime džiaugsmo pasi- Į)augumas mūsų draugų de

juoja, būk “Laisvės” gaspado- 
rius F. Buknys perdaug ver
kia: pinigų ir pinigų! Tai pe
čiui, tai kam nors kitam. 
Draugai! Stokim visi, kaip 
vienas, į talką gavimui dau- 

________ _ giau naujų skaitytojų ir lie
ti taip, kad visas platusis An-! pamirškime patys paaukoti kc- 
thracite-ąs jiems atrodys kaip Į lis dolerius, tuomet ir “Lai- 
vienas kiemas ir jausis kaipĮsvės” gaspadoriui nereikės 
savoje giminingoje šeimynoje, prašyti pinigų, kuomet bus su- 
Ši mūsų istorinė iškilmė vi
siems dalyvavusiems pasiliks 
atmintyje iki grabui.

Papilietis.

nės nepaduoda, iš kur ir kas 
tą “ži 
kia, “T.” red. išmislyta.

Sakau melaginga, nes ra
šo: “1927 m. ten baduoliu 
skaičius nesiekė vieno milio
no...” bet tikrenybėje, sau
sio 1 d., 1927 m. Sov. Rusi
joje bedarbių buvo ne že
miau miliono, bet 1,350,000 
bedarbių. Sausio 1 d., 1928 
m. 1,352,000 bedarbių, 
rodo World’s Alamanac 
1929 m.

Taigi, ot, ir pamelavo 
darbių skaitlinėmis: ■ 
sumažindami, kitur dikčiai Į 
padaugindami. 

I

Sakau, žiopla “žinutė,” 
nes sako: “Jei ten, Rusijo
je, nepasikeis tvarka...” 
Pasikeis kame? Trumpes
nės valandos darbe? Ar pa
naikinime vaikų darbo? Ar 
paliuosuojant nuo darbo se
nus, mokant jiem pensiją? 
Tas jau yra keičiama darbi
ninku labo delei. Tai kame 
gi reikalas persikeitimo ? 
“T.” redaguoto j ai nepasa
ko. Žiopla tame, nes jei 
“Tėvynės” redaguoto j ai jau 
dabar suranda S. R. 3,000,- 
000 bedarbių, kuomet staty
bos 
javapjūtės laikotarpyje eina 
visu smarkumu, tai kai už
stos žiema, kada visi laukų 
darbai, statybos darbai, ke
lių taisymo ir tam panašūs 
darbai sustoja del šalto oro, 
ir tą darbą dirbusieji neteks 
savo darbo, tad bedarbių 
skaičius kelis syk padidėtų, 
ir vietoje 3,000,000 bedarbių 
atsirastų kokie septyni mi- 
Ilonai ai daugiau. Bet gi ka(j įkj§us į tokią skylę, kurioj

išeis į kraštutinybę, demagogi-

Girdėjau kalbančius 
sekamai: “Knyga ‘Caro Kalėj i 
muos, Užrašai ir Atsiminimai, 
parašyta drg. V. Mickevičiaus- nukentėjo pasauliniam kare, pa- 
Kapsuko, labai nuobodi skaity- skui rev 
mui, daug pakartojama tų 
čių dalykų, ir kalba tik apie

pa
sa

ne

oliucijose, nors ne visos 
jos davė proletariatui geidžia
mą naudą, Ir taip per visą 
knygą nutiestas komunistinis 
siūlas. Ko daugiau reikia?Kolei buvau jos neskaitęs, 

galėjau priešintis jųjų nuomonei, 
nes nežinojau knygos turinio. 
Dabargi, ją perskaitęs, sakau, 

j be- U uėra tokia nuobodi skai- 
vientu* tymui h’ daug pakartojimų ne-)dėstoma, kaip nudardėjo Ant- 
•.......... ) simato. Tiesa, trij’uose laiskuo-11>as Internacionalas į imperiali-

)se kalbama apie išvaikymą dū-, stines pelkes. Jo vadų veidmai
nyste,. atsižadėjimas socialisti
nio principo ir pasiėmimas gili

ri Z

, laukų darbai,

matyti ir pasikalbėti su drau-
Toliatis parodoma, koki vėl- gaiš 

niški žabangai 1
su kuriais nesimatę peUI JlCl, 1X\7 IX 1 > 1 OU 11 U* itHU 1 1 VyU 1 J UIV | / v. 1

taisomi darbi- keletą metų ir negreit vėl tu-Į 
Įninku klasei, tik ką ant plau- rėsime progą pasimatyti. 
Įko bekabant naujam karui. Iš- j

1 iesa, trijuose laiškuo-: ]>as Internacionalas į imperiali-
Darbininkiškas j a u n imas, 

kurio čia bus tirštai, turės pro
gos susipažinti ir susidraugau-

mos, bet tai buvo neišvengiamas 
dalykas, nes tada reakcija ašt- 
rėjo. Ir jam, 1 
tas labiausia judino jausmus.) 
Kas kam daugiausia rūpi, tas; 
tą rašo ’r net pakartoja.

Jeigu kokis rašėj.as bus įtem
pęs visas jėgas nupiešimui stip
raus romanso, būkite tikri, kad 
rasite apsčiai tos pačios minties, 
išreikštos 
džiais. 
dar net 
ti tų 
įvyksta 
Mums skaitant atrodo, .kad jau 
nepakenčiama, monotoniška. Bet 
kaip kalinys galėjo pergyventi 
katorginio gyvenimo tūkstan
čius dienų ir naktų to monoto
niško šaipymosi kalėjimo virši
ninkų, klausymosi kriminalistų 
šlykščių zaunų? Tai mes nesu
prantam, jog atskirtam nuo 
margo svieto sunku parašyti ką 
naują.

Nepaisant tų prihietimų, kny
ga yra žingeidi ir pamokinanti. 
Tai veidrodys, kuriame matosi 
klasių kovos susirėmimas. Iš 
vienos pusės, kaliniai deda visas 
pastangas, kad tik išlindus iš 
kalėjimo urvų tęsimui revoliuci- 

I nio darbo, o iš kitos pusės—

kaipo politikui,. ];j0 gjnįį “tėvynę.

skirtingesniais žo- 
Tad kodėl politikas ir 
kalinys negali pakarto- 
pačių nuotikių, kurie 

kad ir kitą dieną?

kelta keli tūkstančiai del va
saros sezono. Dar turiu pri
minti, kad kaip "kur matyti 

i draugai rengia tai piknikus, 
j tai ką kitą del parėmimo mū- 
' su spaudos. Bet Naujojoj 
Anglijoj to nematyti. Tik, 
rodos, vienas Norwoodas su
rengė vieną pikniką. O kur 
Bostono, Worcester!o ir Mon
tello draugai, kad nieko ne
surengia ?

Turime jau surinkę apie 
$15 del “Laisvės” 10 metų 
sukaktuvių. Tai labai pagir
tinas darbas. Manome gauti 
keletą desėtkų ir skelbimų į 
“Laisvės” kalendorių 1930 
metams. Aš norėčiau matyti 
ir daugiau tokių draugų, ku- 

rūpintusi mūsų spauda, 
Montellos draugai.
“Laisvės” Agentas,

Geo. Shimaitis.

i Pabaigoj knygos duodama iš- 
Į traukos iš Koininterno Kongre
sų, kaip komunistai turi reng
tis pasitikti dar žiauresnę sker- 
dynę, negu ’buvo praeityj, žo
džiu sakant, šaltinis žinijos ir j 
pasimokinimo. Vienok, kaip 
kam to dar negana. Kokių 
priekabių j ieškoma, nesupran
tu. Pagalinus, reikėtų ją skai
tyti, kad tik ir pasimokinimui 
kalbos, išsireiškimų.

Prisiklausius tokių užmetimų, 
arba kaip kada paskaičius spau
doje kritiką, nenoromis turi 
juoktis. Anais metais vienas 
draugas rašė, kam, girdi, rei
kėjo išleisti tokia knygutė, kaip 
“Atmosfera.” Juk ji neturinti 
jokios reikšmės darbininkų gy
venime.

Organizaciniu klausimu ji ne
turi reikšmės, bet susipažini
mui su oro veikimu, būtinai rei
kalinga. Pereitą vasarą, kada 
tilpo “Vilnyj’’ J. Samulionio 
straipsnis “Perkūnija 
skaičiau jį ir lyginau su “At
mosferoje” straipsniu. t 
rodė, kad abudu autoriai aiški
na, jog kiekvienas vandens la
šelis turi elektrikinės spėkos

WILKES-BARRE, PA.
Visiems Svarbu!

Laiškai yra išsiuntinėti 
soms organizacijoms ir drau
gijoms kviečiant išrinkti dele
gatus del gelbėjimo Gastoni- 
jos streikierių nuo mirties. Šil
ko industrijos viešpačiai var
toja visokius būdus, kad su
laužius streiką ir išprovokavus 
darbininkus. Policijos virši
ninkas, su būriu ginkluotų po- 
licistų, užpuolė nakties laiku 
streikierius būdose ir šaudė. | rie 
Streikieriai gynėsi, kiek gale-1 kaip

vi-

v
A

r

jo. Policijos viršininkas liko
si nukautas ir keli sužeisti. 
Vienas nukautas streikieris ir j 
keliolika sužeista. Ir dabar | 
už tai, kad streikieriai gynėsi) 
nuo užpuolikų, kaltinami 
žmogžudystėj. 23 Gastonijos 
streikieriams gręsia mirtis ir 
ilgi metai katorgos. Vienas 
būdas yra išgelbėti streikie
rius nuo mirties ir ilgų metų 
katorgos, tai darbininkų vie- 

ant savo paviršiaus. Augant nybė«cvprotestai prieš išnaudo
tiems lašeliams, kartu auga ir 
elektros spėka. Paskui mato
me žaibą. Gi griaustinio bal
sas,- nors Samulionio strajpsnyj 
nebuvo minėtas, bet yra “Atmo
sferoj,” įvyksta sekančiu būdu: 
šaunant per erdvę milžiniškai 
elektros sriovei, oras tampa iš
stumtas į šalis. Paskui iš abie
jų pusių oras dideliu smarkumu 
puola į savo vietą ir susimuša, 
kad girdime, kaip Kada net ap
kurtinantį tren .;smą.

Vadinasi, knygutė turi moks-| 
liškos vertės. Į ką jau būtų pa-1 
našu, jeigu komunistui sakant 
prakalbą pradėtų baladotis per
kūnas ‘ ir kas nors paduotų 
klausimą: iš ko susidaro tas bil- 
dėsis? O jis aiškintų, būk mes 
girdime perkūniją tik tada, ka
da Elijošius laksto savo šyviais 
po dangaus karalystę. Juk tai

4

YONKERS, N. Y.
tada

Pasi-

4

UI , 
gelbės1 -e

Bistrai y iškis

Bile Šiek tiėk: apsiskaitęs tenkinimui gyvuliškų 
darbininkas, turėdamas <pa-' Bet jie yra gyvenimo nupuolė- . sz ’ 1 _ Ko{ ■ ' i -

A. U. organizatorius streikie- gijai- 
,rius.

Kad sumobilizavus 
spėkas tam darbui

“Istorijos- Klausimu.”
Ka v

susikirtimai, gų.
Mano nuomonė, tai A. L. D.

Tai ištikro nebloga. Bet 
d. korespondentas pažymi, 
kad

Nors paskutinis vietinės A. 
L. D. L. D. kuopos susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet 
dalykus svarstė rimtai. Sek
retorius perskaitė pavardes tų, 
kurie dar neužsimokėję už 

•tojų kėsinimąsi nužudyti N. šiuos metus mokesčius Drau- 
’. Nors ir pasibaigė lai

kas liepos mėnesį užsimokėti, 
mūsų bet liko nutarta, kad kuopos 

spėkas tam darbui, šaukiama valdyba būtinai turi nueiti pas 
konferencija rugp. 21-mą die- tuos draugus ir iškolektuoti. 
na, 6:30 vai., vakare, 206 S. 
Main St. Wilkes-Barre, Pa. 
Tad visų organizacijų, drau
gijų, kliubų ir unijų išrinkti 
delegatai būtinai dalyvaukite 
paskirtu laiku. Gi tų > svei " 
nizacijų, kurios nesuspėjo is-į paskuį nutarta, kaip greit 

jimkti aiba netuiėjo susirinki- j<un ]\f0CRus atvyks į Brook- 
mų, tai valdybos kviečiamos! surengti jam prakalbas, 
dalyvauti minėtoj konferenci-< nes į0 page(]auja jr daugelis 
joj. Konferencija yra svarbi, j cibu]jo parapijoni).
tad būtinai turi būti atstovau- Sena5 Parapijonas.
jamos .visos .darbininkų orga
nizacijos. Niekas neišt 
16 streikierių iš mirties nasrų 
kaip tik darbininkija, jos tvir 
tas, galingas balsas.

‘Būtinai visi dalyvaukite.
M. Žaldokas.

“Dar galėtų pakilti daugiau, 
negu 20, bet dar yra su blo
gais papročiais jaunimo ir se
nų kanadiečių, kurie visai sa
vo reikalais nesirūpina, nieko 
nemano apie rytojų, gyvena 
tik su ta diena ir skandina 
aluje ar degtinėj visus savo 
vargus ir bėdas, bet tas nepa
vyksta, kiekviena naujai išau- 

, susi diena atneša naujus var
gus/ naujas bėdas. Nors ap
link ir jaučia lyg jūros ūžimą 
darbininkų jūdėjimą, bet jie 
vis dar negali išsibudinti iš gi
laus miego, nors jati| labai, la
bai laikas.”,

“Paskutiniam, t. y., vienuo
liktam numery ‘D. T.,’ nori 
■perstatyti mane kaipo pirmos 
rūšies kriminalu, t. y. papil
džiusį paskutinės rūšies kvai
lystę. Jei matyčiau, kad tas 
žmogus yra kiek nors protau
jantis,, tuomet gal ir manyčiau 
turėti kokį nors reikalą ir tik 
tada, kada pavelytų rimtos 
darbininkų organizacijos, jieš- 
kočiau apsigynimo per bur
žuazinius teismus. Dabar ne
manau turėti jokio reikalo 
taip, kaip su gatve einančiu' 
pamišėliu, kuris eidamas šau
kia isterišku balsu: ‘durniai, 
dūmini, razbajninkai, vagys’ 
ir nevartojamais literatūroj 
žodžiais;h ‘ 'i''' 

jo . ‘ 

13*.

Šis ^^pasikėsinimas” ant
Švedų galim# palyginti prie 
to “ 
kadais 
ant Grigaičio Ghicagpje, ar
ba An^rjulis aųt JMoiįtvido 
Wilke>Barrėj. ■ Abiejuose 
atsitikjinųose^ jokio pasikėsi
nimo niekas nedarė, bet 
Grigaitis .su Montvidu pa-Į 
siskelbe, norėdami užsidėti Į sireiškia. 
sau ant galvų kankinių vai- kovoti. Lai tie draugai, ku- 
nikusJ Tas pats dabar yra rie įstojo į ALDLD. pasida- 
su išmatomis Švedais. .Kiek- ro veiklūs ir sykiu su senai- 
vienas'išmata, susmukęs po- siais nariais duoda gerą pa
rtiniai, matydamas, kad jis 
dar giliau smunka, bando 
pasirodyti darbininkams,! 
kad va jį kas nors nori už-1 
pulti politiniais sumetimais, i 
Reikėtų labai : dicĮęlių^ dur-i 
nio, kurie tikėtu . . tokiom i

Ši yda bloga Ir visur ąp- 
Prieš ją reikia!

vyzdį kitiems darbininkams. 
Tuomet bus pasekmių.

Būtų gerai, kad ir kitų 
Kanados lietuvių darbinin
kų kolonijų korespęndentai 
praneštų apie pasekmes 

i ALDLD. buvusio vajaus.

taip nebus.
Mat “T.” redaguoto jai, 

norėdami gudriai pameluoti 
del S. L. A. narių, bet nemo
kėdami, pamelavo žioplai.

prasto žmogaus sąmonės 
senso, žino tai, jog Sovietų 
Rusijoje dabartiniu laiku 
pramonė smalkiai plečiama, 
priimant vis daugiau darbi
ninkų prie pastovaus darbo. 
Gamyba kyla ir sykiu gerė
ja darbininkų būkle. Tą liu
dija įvedimas 7-nių valandų 
darbo dienos, apmokamos 
vakacijos, p a senė jusiems 
pensijos ir bedarbiams pusė 
algos. Tas jau buvo pra
nešta ir Amerikos didla- 
piuose, o betgi “Tėvynės” 
redaguotojai viską mato at
bulai ir* užsimerkia prieš 
faktus. Neveltui vis daž
niau pasirodo pašalinėje 
spaudoje “L.” ir “V.,” S. L. 
A. narių balsai, kurie nepa
tenkinti) ’kad organas

kalinys turi ir galą gaut, kad 
su juomi nereikėtų 
lų jokiam kalėjimo

Minimoj knygoj
kad kriminalistai
daug šnekėti apie'

vesti reika- 
viršininkui.

kalbama, 
labai linkę 
moteris pa- 

jausmų.

Jiai.
Iš savo pusės, patariu per

skaityti Kapsuko knygą'kiekvie
nam, nes joje pamatys ne tik jo 
gyvenimą, bet kitų revoliucijos 
vadų, kurių jau mažai likę nuo 
reakcijos laikų. Kiti žuvo, besi- 
grumdami su baltgvąrdiečiais 
laike Rusijos proletarinės revo
liucijos.

Antra knyga, tai drg. Prū- 
seikos: “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.” Ši knyga, jeigu bū
tų parašyta kokio nors nežino
mo autoriaus ir išversta lietu
vių kalbon, kuri piešia pasaulį 
geografiniai, parėdė svarbiau-

Toliaus, liko nutarta sureng
ti dar vieną didelį išvažiavi
mą pradžioj rugsėjo ir dalį 
pelno nuo išvažiavimo paskir- 

i ti A. L. D. L .D.‘organui “Lai- brga-i ~vpi o

sius pasaulinius kelius, vande-; pastatytų mus žioplių kampe 
ninius ir žeminius, del kurių į-!Taigi, mums reikia visokių kny-

•/ ‘y , l I

vyksta ginkluoti : '
kuri apibūdina imperialistinę
parako politiką,—be, abejonės, Į L. D. turėtų išleisti knygą abel 
girdėtum kitokius atbalsius. , nos

Dabar gi, kuomet autorius Mums jos būtinai reikia, 
yra visiems gerai žinomas, į tad, mano kiti draugai? 
ir knyga, nežinia kokiu išroka-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 20 d. •
—Sušaudyta 10 jūreivių

Kronštadte, 1906.
—J. Valst. augščiausias teis

mas atmetė Sacco ir Vanzetti
„ y; Lugija kalbasi su

• Paryžius. — Franci jos 
spauda rašo, kad Hagos 
konferencija (del Vokietijos 
reparacijų) neišvengiamai aįnaciją 
turės pakrikti. broliu Vanzetti. 19*27.
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BOSSES RAISE HALF A MILLION FUND TO MURDER ,hat 1 s,and “Always 
GASTONIA. WORKERS HARRY EISMAN.

August 26 the bosses of the, <__ _ ________ / _ /
South will try to murder 16 of the working class. 
Gastonia workers. These work
ers were arrested when they anniversary of the death of 
resisted the armed attack of; Sacco and Vanzetti. We must 
the mill owners’ thugs, who) not permit the bosses to kill 
attacked the Union headquar-1 13 of our comrades as they 
ters and the Tent Colony. The, did Sacco and Vanzetti. Only 
chief of police, leading the the MASS PROTEST OB’ THE 
raid on the union hall, was , WORKERS AND 
filled while one of our com- CHILDREN CAN 
riytes was wounded.

The most active strikers and 
union organizers, among them 
Sophie Melvin, children’s or
ganizer for the union, were 
arrested and framed under a 
charge of murder.

The brutal mill owners are 
determined to kill these work
ers and they have raised half 
a million dollars to railroad . 
these fighting workers to the 
chair.

The American

OFISO
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1218 So. 10th St., Camden

Ū
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MATTHEW P. BALLAS

VALANDOS: 
2-4 po pietų i)' 
7-9 va), vakare.

rs’v s

M. J. J. Urbszo, 
Į87 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

tės pas mane.
gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainų.

1023 M t. Vernon

Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

.Nuo
Nuo
Nodėliomis

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

pas:

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. . Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki- 

Pas mane galite 
kapinių 

už žemą

Nedarbas Nemažėja
KAUNAS. — Nors fašistų 

giriasi, kad bedarbių 
ir, tiesa, bedarbių kovos

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
STANKAUS KRAUTUVĖJ

servatoriją, duoda lekcijas ant sniui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais 
mane, o gausite tikrai 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adr<

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

LAISVE

Darbininku Padėtis

Menkai Pas i rod ūme

Jie Siuto

*
1

NOTARY
H.

PUBLIC

Telefonas
į

Stagg

5043

vi-

GRABORIUS

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis natomis

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

Hamburg-American line
t> JBBOADWAY, N’DW YOBK

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedilio- 
wii nuo 9 :30 iki 6 vai. po platų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

PUBLIC SQUARB

WILKES-BARRE, PA.

! ’atamauju visiems be skirtumo 
■ sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
įmanęs skirtumo. Mano ofisas at
idarąs dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Ibedarbių pilnos gatvės. Rytais 
prie kiekvieno statomo (namu
ko.

j tai bjaurus fašistas, 
'darbininkais elgiasi 
■ riausiai. Darbininkes 
j 50 centi) verčia dirbti 
! dų darbo dieną. Už
kius šitas fašistas tuoj darbinin
ką pavaro nuo darbo r dar 
bjauriausiais žodžiais iškeikia.

darbininkai badauja, tai 'ponui i 
Sruogai galva neskauda. Jis j 
sočiai jaučiasi Anglijos kurorte.!

P RIE N A I.-r-M es 1 - j ąt^gegu - 
žės iškėlėme raudoną vėliavą su 
Įrašytais mūsų ūbaisiais ir ge
rai išplatinome atsišaukimus, 
žvalgyba ir “geležinis vilkas/’

j baisiai siuto, kad jiems nepasi
sekė nieko susekti, kas visa tai 
padare.

IŠ IR Į

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - $203- - - - -
Iš N. York i Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

er

KORESPONDENCIJOS 
IS LIETUVOS I

Puslapis Trečias

na darbo jieškoti i Vokietiją, 
pasilikusieji stovi gatvių kertė
se ir laukia hr kas nors nepa
siūlys darbo, bet darbo nėra. 
Dabai* vasaros metu negalima 
gauti darbo, o kas bus žiemai' 
atėjus. Jei bedarbiai nestos ko-! 
von už darbą ir duoną, tai aiš
ku, kad jie to darbo ir duonos 
ir negaus, nes fašistams jų var
gai nerūpi.

Dr. Jonas Repšys
881

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai įleidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

This is not the last time that 
our comrades will be prose-!/>•• - •

Ihis is «Men0’> 
bendrovę, 
“Vėplos”

ers be returned to the ranks. . . , .. cuted by the bosses.
a challenge to the workers’ 
children. The Young Pioneers 
are answering the bosses by 
building a 
tion.

Workers 
our ranks, 
the release

August 22nd marks the 2nd

KAUNAS.—Litografijos /žie
das” savininkas A. Sruoga, 
čiulpdamas darbininkų syvus, 
jau Įsigijo šias Įmones: litbgra- 

činkografiją “žiedas,” 
spaustuvę, “Tulpės” 
“Naujo žodžio” ii* 

leidimą, Šiauliuose
turi nemažą Įmonę ir dar nusi
pirko spaustuvę ir cinkogpafiją 
“Grafika,” už kurią sumokėjo 
apie 100 tūkst. litų. Be to, jis 
dar paštų valdybos direktbrius. 
Dabar šitas lietuviškas buržu
jus išvyko su visa savo šeima 
į Anglijos kurortus vasaroti.

Sulig tvarkos “žiedas” darbi- ( 
niekams algą išmoka du kart Į | 

>ar jau du mėne- 
,siai visai nemoka, o visas paja- 
įmas atiduoda už pirktą Įjmonę. 
Į Darbininkai, per du mėnesiu ne- 

A number of letters have i gaudami uždirbtų centų, neturi 
already come into the office! nei už ką silkės nusipirkti. Kad 
in answer to last week’s ques
tions. You still have time to 
enter the contest. Write your 
answers in NOW! The best 

'15 out of the 20 answers to 
of Labor together with the j the Boy Scouts who were leav-' the questions will win the big 
socialists, who claim to be;ing for their International I prize. Here goes! 
leaders of the working class,' Jamboree, Harry Eisman, a 1. What can save the Gas- spauda 
support the murderous meth- i Pioneer, was arrested and sen- tonia workers from the elec- nėra, 
ods of the mill bosses in their fenced to six months in a “re- trie chair and long terms ini už darbą ir duoną nesimato, bet 
attempts to crush our Union, form” school where all sorts prison? 
The socialists who control the of criminals, petty thieves etc. I 
city government of Reading,; ar sent. 
Pa., refused to permit the W. 
I. R. to hold a collection in 
the' city for strikers’ relief.

The bosses have postponed ! the Boy Scouts and about the i fence 
the trial until August 26 and (supposed “freedom” in this!months in jail? 
it will now be held in Char-)country have framed-up our' 
lotte. r— • • • 
fooling the workers in think
ing. that our comrades will 
have a “fair” trial. We know 
that workers can never get a 
fair trial 
Only the 
workers 
children 
brave fighters from the elec
tric chair and return them to 
our ranks.

The Young Pioneers of1 
America, the only organiza-, 
tion of workers’ children that 
fijghts in the interests of the 
v>orking class, is leading the 
workers’ children in their fight 
to free the Gastonia workers. 
We must fight for the com
plete freedom of all workers 
now on trial. We must de
mand that these brave fight

stronger organiza-

WORKERS’ 
SAVE OUR

childrent Join 
Fight with us for 
of Harry Eisman.

R. Y., Pioneer, N. Y.
COMRADES!

FREE THE
WORKERS!

DEFEAT THE DEATH
PLANS OF THE BOSSES!

JOIN THE YOUNG PIO
NEERS OF AMERICA!

GASTONIA

Militant Pioneer Sentenced 
to Six Months Jail

Because he took part in the
Federation Pioneer demonstration against

■ Win Prizes in Big Contest!
: Answer Qiiestion anil Win m«nest '?cl dat;

In what country were 
there no attacks of the police 

The bosses, who are afraid on the
of the Young Pioneers be- fions on August 1st? 
cause they tell the truth about}

workers demonstra-

Q

'supposed “freedom” in

Why did the court sen- 
Harry Eisman to six'

Mes be Kovos Nieko 
Negavome

PRIENAI.—Langlebeno 
Zimsono lentpjūvės ir malūno 
....... ......... „i pareikalavo, kad 

sumokėtų už 
z., už nedirb- 

Darbdaviai 
išpildyti, o mes, 

nebuvome pasimo
savo reikalavimus 
mūsų reikalavimų 

avis; tik pasijuokė.

darbininkai 
jiems darbdaviai .< 

i švenčių dienas, t. y
tas velykų dienas.

Į atsisakė tai
i darbininkai,
i šę kovai už 

Į I ir todėl iš 
. darbdr ' ‘

gegu-

CASTON R0PSEV1CH
“RYTOJAUS” KAINA: 

Metams tik—$3; Pusei------ $1.50

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

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

Argentina

JONAVA.—Mes I-jai 
; artinantis padarėme 

pasitarimų ir žadėjome 
' mai švęsti savo šventę.

ir areštų. 1-ją

są naktį budėjo ir sekė visus, 
kas jų supratimu yra komunis
tas. Nepaisant visų žvalgybos 
pastangų, mes, visgi gerai iš
platinome mūsų atsišaukimus ir 
iškėlėm raudoną vėliavą, žino
ma, galima buvo daug geriau 
pasirodyti 1-ją gegužės ir čia

Aiškiai matyti, kad jokie kaltas mūsų apsileidimas.
fašistų statybos darbai nedarbo 
nesumažins, nes bedarbių eilės 
pasipildo iš kaimo atvykstan
čiais darbininkais. Bedarbiai be 
kovos nieko gero sulaukti nega- 

ir laukti neprivalo.

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

This is just a means ofmilitant comrade.
After Comrade Harry was 

in jail a week, while the judge 
held a 
finally 
months 
school, 
bosses’
it of the Young Pioneers nor 
of Harry Eisman. The follow
ing letter was 
from jail :
Dear 

In 
been 
Jewish institution 
Y., I want to state that my spirit 
is still high, in fact at its highest. 
I promise that when I come out I 
will lose no time and will join the 
ranks of the Pięneers as a fighter 
for the workers’ children, for the 
improvement of their conditions, and 
against the Boy Scouts, .against 
bosses’ wars and for the defense of 
the Soviet Union.

in a bosses’ court, 
mass protest of the 
and working class 
.will save these

fake investigation, he 
was sentenced to six 

in this “reform” 
No sentence from the 

court can kill the spir-

sent by Harry

Comrades: 
view of the 
sentenced to

fact that I have 
six months in a 
in Hawthorn, N.

4. What is the real differ- ]į 
ence between the Boy Scouts Į 
and the Young Pioneers?

5. Who is Sophie Melvin? 
What did she do in 
tonia strike?

If you read the 
carefully, you can 
answers to all of these ques
tions. Let’s see what you can 
do. L___ .... __  .
E. 125th St., New York, N.Y. bos darbus net prie daržu dar-j 

žoves sodint, arba daržus ravėt j 
irgi reikalauja rekomendacijų.) BROOKLYN LABOR LYCEUM i Jeigu darbininkas turi rekomen- , 
daciją nuo kokio žemesnio val
dininko, tai tokia neturi vertes, 
reikalauja nuo augštesnių ponų. 
Darbininkai tokią fašistį roko- j 

. mendacijų sistemą negalį pakę-1 
I sti ir jie padarys galą ne vien

Visur Reikia
Rekomendacijų

KAUNAS.—Fašistai privedė 
prie to, kad ir menkiausio dar
bo negalima gauti be kuiįiigo ar 
ministerio rekomendacijos. Ne- 

Send all answers to 43 'kalbant apie fabrikus ir staty-

the Gas-

Comers 
find the

Bel) Phone, Poplar 7545

kreipkitės į Į AROMATIŠKAI kvepia.' 
profesionalę 

esu:

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, j
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus) 
steičius su naujausiais įtaisymais. Į

Keturios bolių alleys.
KAINOS PPvIEINAMOS. ■ p v. x . ..._ __  , ,. , i fašistų šitai rekomendacijų si-949-959 Willoughby Avenue ( stem£,i; )jct h. faSisllJ vie-ipalavi.

7 el., Stagg 3842 į mą nuvers.

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

PIKNIKAS
WILKES-BARRE’O, SCRANTONO IR AP1ELINKSS

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

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

Nedelioje, 25 d. Rugpjučio-August, 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

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

kų klasės reikalus visose kovose.
Draugai! Įsitemykite tai, kad dabar diena jau daug trumpesne, tat pribūkite į pikni

ką anksti. Žinokite, kad čia rasite tiek senu pažįstamų, jog su visais pasidalinimas,; 
kad ir keliais žodžiais, užims daug laiko.

Nesirūpinkite valgiu. Tuom rūpinasi komisija. Čia bus jūsų skoniui pritaisytų valgių'! 
ir gėrimų pakankamai.

I KELRODIS j “Laisvės” pikniką sekamas: Atvykę .automobiliais iš Philadelphijos, Eastono, Brooklyno ir 
!kitų visų kolonijų į Wilkes-Barre, imkite kelią River St. į Pittstoną ir, atvažiavus iki Plainsville, Pa., kur 
; kelias prieina arti Lackawanna, yra mažas keliukas po dešinei, ir juo pavažiavus apie pusę mylios, būsite 
i Valley View Parke. Atvykusiems nuo Binghamton, Scranton ir kitų kolonijų, reikia važiuoti per Pitts- 
itoną j Inkerman, Pa. Iš Inkerman jau bus matyti ir daržas po dešinei.
! Atvykusioms traukiniu į Wilkes-Barre ar Scrantoną, imkite Laurel Jine iki Inkerman, Pa. Išlipsite veik 
[darže. Gelžkelio tikietai bus pardavinėjami Scrantone ir Wilkes-Barre, nupiginta kaina į Valley View 
Parką.

Mūsų Vargai
JONAVA.—“Uran” fabriko 

skyriaus prievaizda Kremerma- 
nas bjauriai elgiasi su darbinin
kais. Kas diena Kremermanas 
tam ar kitam darbininkui užra
šys pabaudą arba ne, tąi nors 
bjauriausiai iškeiks. Darbiniu-i 
kų tarpe trūksta vienybės ir tuo 
naudojasi Kremermanas ir kiti 
darbdavio šuneliai. Mūrus, dar
bininkams reiktu supraski, kad 
mes savo reikalus tegalime ap
ginti tik bendrai kovodami 
prieš darbdavius ir jų ištikimus 
šunelius Kremermanus.

Bjaurus Fašistas
PANEVĖŽYS.—Apskričio li

goninės vedėjas B. Mušinskas— 
ktiris su 

kuo žiau- 
už 2 litu 
14 valan- 
menknie-

Miegame
VERŽTAI.—10 kilometrų nuo 

Panevėžio yra 
Juoda. . Dirbame apie 700 dar 
bininkų 
sunkios. Mes miegame j ir 
geresnių darbo sąlygų koyai 
sai nesirengiame.

PHILADELPHIA,

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY '
Residencija: į

W. 3rd St., So. Boston, Mass. •
SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. ■

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

90 Millbury Street

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams, 

kasamasj upelis ! moterims ir vaikams—viršuti- 
!nių ir apatinių, įvairaus pasi- 

Darbo sąlygok labai rinkimo; puikiausių šilkinių, 
del vilnonių ir lininių drabužių čia 

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

Gerai įsitemykit antrašą:

90 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

Bie Kovos—Darbo ir 
Duęnos Negausime

NAUMIESTIS.—Pas mus
siaučia didžiausis nedarbas. 
Dirbtuvių nėra, o buožės irgi 
darbo neduoda. Darbininkai at
virai kalba, kad vasarai prasi
dėjus nedarbas nei kiek nesu- 

O mažėjo. Daugelis bedarbių ei-

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- 
j liausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

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

j Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
! visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negulima 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 išdirbyst^s 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštų, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek,. ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoky Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklvn. N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. T.
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Vargo Vaikas. )

MATIJOŠIUS
(Vaizdelis iš tikrų gyvenimo atsitikimų.)

Atvažiavus man į šia šalį, kaiminystėj 
gyveno Matijošius K. Tai buvo tykus, 
rimto būdo jaunas vyras. Jis su nieku nei
davo į jokius ginčus bei diskusijas, nepai
sant, kas kokių buvo pažvalgų ar religinių 
įsitikinimų, žodžiu sakant, jis niekam ne
parėjo į kelią. Jo didžiausia rūpestis buvo, 
tai kaip galint daugiau pagelbėt savo moti
nai, kurią jis buvo palikęs vienui vieną 
prie svetimų žmonių Lietuvoje ir kada tik 
jis galėdamas atliekamą centą pasiųsdavo 
savo senelei, kad ji turėtų už ką, nors juo
dos duonos nusipirkti, kad jai nereiktų el
getauti—senai lodyt šunis. Ar jis turėjo 
kitą kokį tikslą savo mintyj, bei troškimą 
savo širdyj, kaip kad užsidirbti kiek pini
gų ir grįžti į Lietuvą, ar čionais įsitaisyti 
kokį geresnį, lemtesnį gyvenimą, kaip kad 
daugelis atėjūnų į šią “laimės” šalį turi pa
našius siekius, sunku būtų pasakyti. Tai 
paslaptis tik jam vienam tebuvo žinoma, 
nes jis niekados su niekuo nesileisdavo į 
kalbas apie panašius dalykus.

Tai tikrai buvo stebėtinai tykus, nekal
bus vyras. O jeigu jis ir turėjo kokių troš
kimų savo širdyj del savo ateities, jei jis ir 
piešė savo vaidentuvėj sau ateities laimę, 
tai 1912-13-14 m. didžiosios bedarbės, ku
rios palietė ir mainierius visu savo sunku
mu, tas jo svajones ir jo troškimus nubloš
kė į bedugnę, iš kurios vargu bent kada 
kas iškyla. Ir iš jo svajonių apie šviesesnę 
ateitį bei laimingesnį rytojų, tos ilgos ir 
sunkios bedarbės laikotarpis paliko tik juo
dus šešėlius prieš Matijošio akis. Ir nors 
Matijošius ir skaitė įvairių pakraipų laik
raščius, bet .tas jame nesukėlė nei jokio 
ūpo, nedarė nei jokio efekto ant jo laips-' 
niškai puolančios dvasios į pesimizmą. Vie
ton, kad skaitydamas darbininkiškus laik
raščius išmokti pažinti kovojančią darbi
ninkų klasę ir jos priešus-kapitalistus; iš
mokt pažinti, iš kur visos darbininkų nelai
mės kyla ir kaip darbininkų klasė turi pa
gerint savo būvį ir užtikrini rytojų del ge
resnės ateities ir kad ir Matijošius yra tos 
klasės narys ir jis neturi stovėti užpakalyj, 
bet stot į eilę kovojančių už savo ateitį, tai 
jis priešingai kasdien vis gilyn ir gilyn 
klimpo į nusiminimo balą, nematydamas 
nei jokios sau ateities bei vilties sulaukt ką 
nors geresnio savo gyvenime, apart sun
kaus darbo, neišbrendamo skurdo ir nepa
keliamos gyvenimo vargo naštos. O pasek
mė to—Matijošius pradėjo tankiau ir tan
kiau lankyt karčiamas ir ten jieškoti sau 
susiraminimo bei paskandyti savo nusimi
nimą, liūdesį ir vargus, ko Matijošius pir- 
miaus nedarydavo.

Prasidėjo pasaulinis karas. Darbai pra
dėjo eiti laipsniškai geryn, Matijošiaus gy
venimas irgi kartu eina geryn, bet ūpo pas 
jį nesimato; vis kokia baimė, koks nusimi
nimas, lyg išgąstis jį kankina, jo siela ne
rami, nepaisant, kad jo ekonominis gyve
nimas daug geresnėse aplinkybėse buvo, 
negu bent kada nors pirmiau, bet vienok 
jis niekam tuomi nesiguodė, tai jo vieno 
buvo dalykas ir tik jis vienas tą kentė la
biausia slėpdamas savo širdyj, kas tikro
ji priežastis buvo jo to neramumo ir nusi
minimo, tik vieną kartą teko patirti iš jo, 
visai jam nenorint bei netikėtai išsitariant, 
sekančiais žodžiais: “Kam man gyventi ir

koks čia mano gyvenimas? Pirmiaus dar 
nors gaudavau laišką iš Lietuvos nuo savo 
senos motinos, bet dabar jau trys metai 
kaip nežinau, kur ji gyvena nei kaip ji gy
vena. Gal vokiečiai jau senai kaip nužudė, 
o gal rusai bėgdami tą padarė, jei badu ne
numirė kur nors išvyta? Kas gi norės se
ną ir dar svetimą užlaikyti? O aš iš čio
nais nei jokios pagelbos negaliu duoti, su
sirašyti negalima, vokiečiai Lietuvoje šei
mininkauja. A, kam čia man dabar verkt? 
Maik’, duok dar čia man išsigerti! Juk aš 
tau daviau penkinę, o “čenčiaus” negavau, 
tai dar man priguli kiek iš jos ant ariel
kos? Duok šian!” Taip apygirtis Matijo
šius, laikydamasis už baro, išsikalbėjęs, šau
kė į storą karčiamninką, kad giliaus pa- 
skandyt savo neramumą. Žinoma, pakol 
Matijošius dar atsimindavo, kur jis esąs ir 
kad dar jam priguli iš karčiamninko “čen
čiaus” (grąžos), patol jis įsikabinęs į bufe
tą laikydavosi ir išgėręs stiklelį degtinės, o 
alum nuplovęs, pakartodavo iš naujo tuos 
pačius žodžius: “Maik’, ar ne man dar pri
guli? Duok šian dar vieną, tik vieną.” 
Jeigu karčiamninkas matydavo, kad jis 
mažai ką jau pasilaiko ir ant kojų, tai ta
da sakydavo, kad jis jam jau senai atida
vęs, kas jam priguli, pridurdamas, kad: 
“Tu žinai, kad aš tavęs nešukuosiu.” Ir būk 
dar jis jam ir užfundijęs, kaipo geram sa
vo kostumieriui ir pažįstamai. Bet, žino
ma, nejaugi Matijošius pasiduos, kad tik 
karčiamninkas jam gali užfundyti, o jis 
karčiamninkui ne, tai būtų paniekinimas 
lietuviškos karčiaminės etikos ir net pati 
girto logika to reikalauja, kad jei karčiam
ninkas tau užsuko už dešimtį centų, tai tu 
jam turi atsimokėti dešimteriopai—prafun- 
dyt bent nors penkinę, tai būsi pagirtas vy
ras ir karčiamninko mylimas “draugas.” 

(Tąsa bus)STALIUS
Jis kruviną prakaitą 
šluosto nuo kaktos,

Bet kala ir kala, oi, kala giliai.
Jau akys įdubo 
giliai jam į kaktą,

Ir varsto ir raižo krūtinę diegliai...

Jam apmauda kyla, 
kad dirbti jam sunku,

Kad serga ir vysta išblyškę vaikai,—
O čia veltaėdžiai
jo prakaitu tunka...

Bet užterš pagieža! Kiti bus laikai!

Jau brėkšta rytuose 
raudona aušrinė:

Saulutė teisybės ir mums užtekės! ..
Pavasariu dvelkia 
žydrioji mėlynė,

Išblaškiusi ūkus ilgosios nakties...

Ateis kančiai galas,—
truks pančiai vergijos:

Stulpai kapitalo visur sudrebės!
Ir virš tos naujoj 
darbininkų žmonijos

Raudoni vėlukai didingai žibės!
Vargo Juzis.

HARTFORD, CONN.
Darbininkiškas išvažiavimas 

ir Mūsų Pačių Apsileidimas
Rugpjūčio 11 d. darbinin

kiškos organizacijos, kartu su 
Komunistų Partija, buvo su
rengę gražiame darž^ išva
žiavimą. Iš priežasties dide
lio lietaus per visą dieną, 
žmonių atsilankė mažai. Bu
vo tikėta, kad žmonių bus vir
šaus 5,000. Dabar publika 
susidėjo, daugumoj, iš hart- 
fordiečių, matėsi po vieną bo
są iš New H aven o ir Water- 
burio. Waterburieciai lietu
viai, matomai, pasidarbavo, 
tai susiorganizavę būrys bosu 
atvyko. Bet kas pasidarė su 
kitais lietuviais, kaip New. 
Britaino, New Haveno ir vie
tiniais, hartf ordječiais ? Vie
tinių suvis mažai buvo maty
ti. Tai jau bloga. Rodos, to.- 
kis lietus negalėjo tiek daug 
pakenkt, kadaągi čia visiem 
žinoma, jog Charter Oak Dar
žas parankus ir nuo blogiausio

oro galima apsisaugoti.
Visgi žmonių galėjo būti 

apie 500 ir visi gražiai links
minosi. Programa buvo įvai
ri ir ilga. Pionierių draugijė
lės vaikučiai dainavo. Jaunų
jų Komunistui Lygos New Ha
veno nariai demonstrątyviškai 
pasirodė ir su dainom; taip 
pat ’ žydų darbininkų choras 
sudainavo Internacionalą. Kal
bėjo maža mergaitė nuo vai
kučių pionierių grupės, nuo 
Jaunąją Komunistų Lygos 
vaikinas; iš Gastonia, N. C., 
streikiere moteris; Komunistų 
Partijos Conn, distrikto orga- 

I nizatorius P.. Chaunt ir J. L. 
lEngdahl, “Daily Workerio” 
redaktorius. Nors programa 
užsitęsė virš ‘dviejų valandų 
laiko, bet visi žmonės labai 
atydžiai klausėsi kalbėtojų 
kalbų. Kurie neatsilankė į šį 
išvažiavimą, tokių prakalbų 
negreit girdės.

Gastonijos streikieriams su
rinkta'keletas desėtkų dolerių 
ir gerokai išparduota literatū
ros. Bet kažin, ar paliks kiek

nors pelno.
Mano manymu, mes, lietu

viai, jau perdaug apsileidę ar 
kas kitas yra su mumis? Vie
na, tai, rodos, reikėjo šį išva
žiavimą 'daug geriau išgarsin
ti tarpe lietuvių. Antra, juk 
reikia atmint, kad Komunis
tų Partijos parėmimas yra 
svarbiausias iš visų kitą rei
kalų. Be Partijos būtume pa
krikę, neturėtume centralizuo
tos ir tikrai darbininkiškos va
dovybės prieš kapitalizmą ko
vos lauke. Nei vienas netu
rėtų užmiršti, kad Komunistų 
Partija dabar veda kovą prieš 
išnaudotojus plačia papėde, 
užtat kapitalistų klasė veik
liausius mūsų narius ir šiaip 
susipratusius darbininkus kem
ša į kalėjimus. Mūsų užduo
tis—neleisti kapitalistam pū- 
dyt draugus kalėjimuose. Ap- 
švietos skleidimu Partija irgi 
susirūpinus, ypatingai jaunuo
menės tarpe skleidžia “Daily 
Worker],” lapelius ir brošiū
ras. Siuntinėja kalbėtojus į 
nužiūrimas svarbias vietas ir

organizuoja i 
darbininkus. Taigi ar ne sar
mata mum, lietuviam, vien sau 
pasinerti manyme, kad ot, 
kol man dar gerai, tai kas 
man rūpi apie kitus. Tokį 
paprotį reikia pratintis pa
miršti ir daugiau leistis į dar
bą. Susidomėti ne vien taip 
sau, kaip kada atsilankant į 
kokį bent parendimą, bet rem
ti visais galimais būdais Par
tiją, padėti būdavoti kitas 
darbininkiškas organizacijas 
ir kovingas unijas.

j Vikutis.

neorganizuotus paėjo Mariampolės apskričio, Prigulėjo prie vietos pašelpi-Įlis Antanas Akron, Ohio; m<
1 ’ v’ .i-----•• Pasiliko mote-i . ,

; ir dniHn im.'tina> brolis ir dvi sesery?Ha<
Marė Lazauskiene.

Gudelių valsčiaus, Naujos inių draugijų. J
Ūtos (?—Red.) kaimo, šia-1 ris, keturi sūnui ir duktė, kū
me mieste išgyveno 23 metus, i rie gyvena Torringtone; bro- tuvoj

Dienraščio Laisves Naudai

NANTICOKE, PA.
RENGIA

KNISAt

Neteisingas Pranešimas
“Laisvės” nunp 187 buvo 

pranešta, kad Trūsdale kasyk
loj įvyko eksplozija, bet pa
duotos žinios neatatinka tei
sybei. Pasakyta, kad num. 12 
užmušta vienas ir keturi pavo
jingai sužeisti. Tikrenybėje, 
eksplozija įvyko num. 20, tu
nelyje, dalis Trūsdale kasyk- • 
los, keturios mylios nuo Trus- i 
dale kasyklos, palei pat Su
gar Notch miestelį, kuris ran
dasi prie pat Wilkes-Barre.

Dalykas dėjosi sekamai. Į 
Eksplozija įvyko 6 d. rugpjū-l 
čio ryte. Du mąinierius už- j ,
mušė, kitus du sunkiai sužei-j^1?8 Cnoias, ... 
dė, apdegino. Likusių dviejų i vaujamas J. Jurcikomo ir bus gerą kalbėtoju is 
likimo niekas nežinojo iki se-: 
redos trečiai valandai. Dasi-, 
kasus per griuvėsius ir sura-1

rado dar kai, daugiau žinomi svetimtaučiams.

PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Įvyks Nedėlioję

PRASIDĖS ANKSTI RYTE IR TĘSIS IKI VĖLAI VAKARE

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

Atvyksta iš Brooklyn^ Aido Choras, vadovaujamas L. B. šaknaitės, ir iš Maspetho 
vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vietinis Lyros Choras, vado- 

Laisvės” štabo.
ŠAUNI SPORTO PROGRAMA SEKANTI: Į

J. BAGOČ1US su VITKAUSKU. Abudu gana drūti vyrai ir atsižymėję risti- 
dus oro ventiliaciją, rado dar kai, daugiau žinomi svetimtaučiams. Sverianti po 170 svarų ir siekianti prie visaąia- 
du užmuštus tarpe griuvėsių,,saulinio lengvasvorio čampionato. Bus boksininkai: J. WOODMAN sunkiasvori* 
tai buvo motormajiias ir jo pa- 199 svari],su lenku sunkiasvoriu, sveriančiu 200 sv. (Lenkas atsisako duot savo pa

ve ri an thgelbiąinkas. Taigi, viso už
mušta keturi, o du sužeistieji 
guli Nanticoke State ligoninėj.

Aš pats dirbu šioj kasykloj,] 
todėl gerai žinau Į visą atsitiki-: 
mą. M. K—skas.

NUO RED.—žinia buvo pa
imta iš anglų spaudos, todėl 
ir neteisinga. Redakcija pra
šo visus savo skaitytojus, pra-] 
nešti visokius įvykius tuojaus,! 
aprašant teisingai dalyką. Jei
gu drg. M. K—skas ar kiti 
draugai būtą tuojaus pranešę,

j,su lenku sunkiasvoriu, sveriančiu 200 sv. (Lenkas atsisako 
Antras boksininkas pagarsėjęs tarpe svetimtaučių A. STROITS, 

175 svarus (pastarojo oponentas irgi nėra kol kas žinomas).
Bus skanių užkandžių ir gėrimų

maudytis, atsivežkit v zČia yra puiki vieta del pasimaudymo, 
siūtus.

bathing

PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS
Dalyvaudami šiame piknike paremsite dienraštį “Laisvę,” kuris atsidavusiai gin< 

> darbininką klasės reikalus visose jos kovose.
T

persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatve- 
. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 miliutas 

perėję tiltą, ii*, vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.

k KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. 
tuomet žinia būti tilpus tei- karį ir važiuokite apie -45 miliutas iki Laurel Road.
singa. Dienraštis tik tuomet
iš vietų paduos teisingas zi-j. BęRLIN BUS nuo Nt cor< Fjįbert ir Broad Sts., Philadelphia, eina kas pusė valandos ii 

daveža visai arti vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipt ir eit tiesia; 
vieną bloką iki tilto.

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

nias, kuomet jas patys “Lais
vės” skaitytojai stengsis tuo- 
jaus paduoti ir teisingai apra
šyti. Todėl visi skaitytojai 
turėti] būti sykiu ir korespon
dentai. i

TORRINGTON, CONN.
Rugpjūčio 4 d. numirė An

drius Juozas Lazauskas, 41 
metų amžiaus. _ Iš Lietuvos---- ---II-- -

v

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

! pjūčio 25 5., Valley View 
1 Parke, Inkerman, Pa.

DIENOS ANT MARIŲ
ima WI inrrv*astrai

Iš ar i

^1

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais volečiiį laivais

BREMEN « CBS2BPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortes, parankūs ir tiesūs 
gelžkclŲ] susijungimai Į by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

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

\CI II CECMAN
LLOYD
fcn^_57 BROADWAY, NEW YORK

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5016 CHENE ST., DETROIT

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti; į 
automobilius į trumpinusį laiką.;! 
Mes garantuojant laisnius ir dip-l 
lomus. Pilnas mokslo kursas 525.;! 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei-; 
jas už $10. Pamokos dienomis ir; 
vakarais. Informacijos dykai.; 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-l 
ro. Nedeldieniais nuo 11 vai. iki!
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas i 
L. Ti knus. !
NEW YORK AUTO SCHOOL j 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

DARBININKAI STOKITEĮ AUGŠČIAUSIį PRIEGLAUDA ' UETUVIV AMERIKOJE
Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaite,

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, 
Treciame - $600, Ketvirtame - $lfi00

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

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

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

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



Antrad., Rugpjūčio 20, 1929 Puslapis PenktasA. P. L A. REIKALAI ~ (ižįL-v e—3**-® «-*—3—^ «*—3—& ♦—S— * 4—S—* * -S—* ♦; žai pasigarsina ir iš tų vietų 
[jau kelioliką laiškų gavau su 
užklausimu, kur ir kaip pri
gulėti prie A. P. L. A. Ot, 
kad nori, tom kuopom imk ir 
pasiųsk naują narį per paštą. 
Tas pats ir su 6 kuopa, Cleve- 
lando. Kiekviena A. P. L. A. 
kuopa turi būt žinoma visiems

I vietiniams lietuviams. Tą ga- 
i Įima padaryti rengiant viso
kius parengimus, kalbinant 
naujus narius ir skleidžiant 
išgarsinimus.

J. Viskočka iš Trenton, N. 
J., prisiuntė jau du laiškučiu 
su klausimu A. P. L. A. rei
kale. Aš tikiu, kad Trentone 
A. P. L. A. nauja kuopa tu
rės būt suorganizuota. Drg. 
J. Viskočka ir kiti draugai pa
sidarbuos tame.

Tai šiuo kartu aš tiek para
šiau, “ką žinau.”

Dabar, draugai, parašykite, 
ką jūs žinote.

Taipgi parašykite ir ką jūs 
manote.

Daugelis draugų siunčia 
prenumeratą už organą “Lais
vę” į A. P. L. A. centrą. Tas 
padaro daug keblumo, nes, ei
nant per daugelį rankų, užsi
tęsia laikas ir paryš organo 
greit negauna, 
kuopos finansų 
priedermė kalbinti narius, kad 
užsirašytų organą “Laisvę.” 
Kuopos finansų raštininkas, 
gavęs $5 už organą, turi siųsti 
tiesiai “Laisvei,” pažymėda
mas, kad organą “Laisvę” už
sirašė A. P. L. A. narys, nes 
nenariai turi mokėti už “Lais
vę” $6.

Visiems A. P. L. A. nariams 
turiu pranešti, kad A. P. L. 
A. naujoji konstitucija, delei 
tam tikrų priežasčių, dar ne- 
gatava. Kaip greit bus ga
tava, taip greit bus kuopoms 
išsiuntinėta.

Draugai, senų konstitucijų į i 
centrą nesiųskite, nes tai busi 
uždyką paštui mokėjimas pi-1 
nigų. Senos konstitucijos pa
silieka kuopose.

Vartant man A. P. L. A. 
knygas, ima žingeidumas, kur 
ir kaip mūsų gerbiama A. P. 
L. A. draugija auga. Manau, 
bus žingeidi! ii- visiems jos na
riams. Taigi, draugai ir drau
gės, pasidalinkime visi savo 
mintimis ir žinojimu. Pir
miausia parašysiu, ką aš ži
nau. Draugai, aš žinau, kad.iiiui vir,ol_vto J1O 
mūsų A. P. L. A. kuopos per, {<ac| hurje myli, gali pasiklau- i 
šiuos 1929 metus gavo naujų ! Syti, o jis papasakos apie sa-{ 
narių,sekančiai: 2 kp. 2 na-ĮV0 kelionės “įspūdžius, malo-Į

Iš pir-

Kiekvienos1 
raštininko'

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

“SIEK
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.” *

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Keystone------------------ Main 9669
Beil_________________ Oregon 5136

Tel.j Green point 963.1

J. Miliauskas, 
A.P.L.A. Centro Raštininkas.

CLEVELAND© ŽINIOS
organizatorius” j

A. Žukas jau sugrįžo į Cleve- 
landą. 8 d. rugpjūčio 14 kuo- 

. pos susirinkime dalyvavo ir į 
; norėjo kalbėti, aiškinti apie j 
' kelionę, bet niekas nereikala- 
i vo jo kalbos per kuopos susi- 
. rinkimą. Todėl tik susirinki- 
(mui užsidarius jis pareiškė,

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIA1
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langdi pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
; 644 Driggs Avenvae, ,
J Ridgewoodo Skyrius: 253

IHQIII

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.-
Grove St.

IIQIHOW

riti; 4 kp.—23 narius; 5 
—1 nari; 9 kp.—1 narį 
kp

; numus, smagumus.
i mutinių jo tų žodžių aišku, 
kad jis hevažiiiėjo del nau
dos Susivienijimo, bet tik del! 
savo ypatiškų “malonumų, 
smagumų.”

Pasakė, kad aplankęs' su 
I viršum šimtą kuopų. Kai ku
inas labai peikė, o kai kurias 
gyrė. Labai nupeikė Illinois 
valstijoj kuopas; pasakė, kad 
ten jam kai kurios kuopos da
vė tik dvi 

jsiaiškinti.
aišku buvo, 
pageidavo 
nerengė.

10
6 narius; 11 k p.—1 na-

12 kp.—1 narį; 17 kp.— 
9 narius; 22 k p.—2 narius; 
24 kp.—6 narius; 26 kp.—
3 narius; 32 kp.—5 narius;Į 
31 kp.—1 narį; 36 kp.—1 na-j 
rį; 37 kp.—2 narius; 40 kp. I 
—55 narius; 41 kp.—4 na
rius; 42 kp.—1 narį; 46 kp.—
4 narius; 47 kp.—20 narių; 
48 kp.—2 narius; 49 kp.—7 
narius; 50 kp.—3 
k p.—9 narius; 52 
rius.

Dabar pasakysiu, ką aš ma
nau. .
visos kuopos imtų pavyzdį išfjjyk tai buvęs komunistų įsa- 
40 kuopos, akroniečių; 4 kuo- kyjvyas boikotuoti jį. Ir taip 
pos, šenandoriečių; 47 kuopos,: jįs visoj savo kalboj tik ir 
detroitiečių ir kitų kuopų, ku- drabstė purvus ant komunis- 
rios savo pasiryžimu ir pasi-,^u. pasaįg, kad kovojo ir ko- 

. vesiąs prieš komunistus.

narius; 51 
ko.—5 na-

minutas laiko pa- 
Iš visos jo kalbos 
kad kuopos jo ne- 
ir jam prakalbų 

Nepasisekimų prie-

Kokybe viešpatauja LžuLsvi?::? 
žingsnyje gaminime L 
Cigaretų. Lucky Strike 
mintas iš puikiausių ta 
kepintas per išira tina 
kaitinimą, kuris prašali 
mus ir pagerina kv. 
20.679^ daktarų, 
mažiau teerzina, ar’ 
retai, vi-, wavhS

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
11110 žalčio) jokių šalčių ne-UIUrtHb VUIU lUWLClb bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

I BY Tahę cental už skrynutę) yra tai kanuolė priei 
Ui Du LiuA IClUO kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

Aš manau, kad likusios fastis, tai bolševikų spauda ir

šventimu dirba nenuilstančiai 
mūsų brangiai organizacijai. 
Kreditą už jų darbus atiduos Kuomet jis savo kalboj vi-
jiems visi A. P. L. A. nariai. Įsai neminėjo 304 kuopos, Buf-

Bet kaip su tomis kuopo-jfalo, N. Y., tat aš ir užklau- 
mis, kurių viršminėtame sura-'siau, kaip ten buvo ir kodėl 
še visai nesimato? Tų kuopų j jis pavėlavo? Tai atsakė, 
nariai gal darys vienokį ar ki- jkad jo laikrodis rodęs Cleve- 
tokį išsisukinėjimą ir ras tam 
tikrą priežastį, bet aš sakau, 
didžiausia priežastis yra tam, 
tai tingėjimas ir apsileidimas.

Dabar turiu pasakyti, kad 
gavau laišką nuo J. Stanislo- 
vaičio iš Wilkes-Barre, 
51 kuopos raštininko, 
šo, kad jų apielinkėje 
suorganizuoti keletas 
A. P. L. A. kuopų. Aš 
kai gerai pažįstu drg. 
lovaitį ir tvirtai tikiu, kad jis, 
su pagelba kitų draugų, ką 
mini, tą ir padarys. Būtinai 
Scrantone A. P. L. A. kuopa 
turi būt suorganizuota ir gė
da būtų serantoniečiams, jeigu 
jie nepasidarbuotų.

J. Milleris iš McAdoo, Pa., 
5 kuopos organizatorius, rašo, 
kad pas juos irgi galima gau
ti daugiau naujų narių, tik 
reikia . pas juos 
Draugai, padėkite viską į šalį, Į 
o rūpinkitės visi, J J ' 
giją pakelti, 
reikalai turi būt pirmoj vie-. kimui. 
toj ir jokių nesusipratimų pas! 
mus neturi būti. Taipgi drg. | 
Milleris rašo, kad galima su-j 
organizuoti naujas A. P. Ę. A.' 
kuopas Hazleton, Pa., Free-Į 
land, Pa., ir kituose artimuose’ . .

.miesteliuose. Draugas Mille- Laisvės choras likosi be moky- 
ri, pasikvieskite kitus draugus tojo- Dar neteko sužinoti ar 
ir sykiu pasidarbuokite, kad ■ turi kitą mokytoją ar ne, nes 

ytotiid kūnu ” i choro nariai nutarė per vasarą
Gavau laišką iš Shenan-1 pasilsėti. Mat, prie choro pri- 

doah, Pa., kad jų

lando laiką. O kur “Laisvės” 
num. 185 rašo Adelė Dielini- 
kaičiūtė, tai esąs melas.

Klausant to žmogaus kal
bos, kyla klausimas, kas ir 
kokiu tikslu tą žmogų siuntė 

'važinėti po S. L. A. kuopas?- 
'Nejaugi Pildomoji Taryba 
mano, kad su tuomi žmogumi 
galės išnaikinti komunistus ir 
šiaip daugiau mąstančius lie
tuvius iš S. L. A., kurie nešo
ka pagal jų muziką? Taip
gi Žukas pareiškė, kad komu
nistai niekuomet neužvaldys 
S. L. A. Jo manymu, tai pra
eitais rinkimais komunistai no- 

, rėję užvaldyti ir ve kokių “ko
munistų” jis bijo b '— ---
čiūno, Gerdausko ir kitų. Jei
gu jau šitokias ypatas bijo į- 
sileisti į Pildomąją Tarybą, 

i tai ten turi būt kas nors ne- 
i gero. Tai tikrai koks tai blo- 

vienybės. Į kas susidaręs valdo S. L. A.
Po jo kalbai kilo didelių 

kaip drau-Į diskusijų, ginčų ir tas viskas 
Organizacijos dėjosi tik po kuopos susirin-

K. Rugienius.

Muzilcnlšs Komi

S1EI

Pa., 
Jis ra
gai ima 
naujų 

ypatiš- 
Stanis-

Y m ■J. b

•rn/»n itjut.

ligoninėj. Gegužės
Dr. Grai-ijant į Netvarką 

Silviją patiko nelaimė, jo auto-' 
mobilius susimušė su kitu ir jis 
tapo sužeistas. Nors išrodė ne
pavojingai sužeistas, iš ligoni
nės jau buvo išėjęs, bet tuojaus 
vėl turėjo grįžti ir gydytojai

PATERSON, N. J
Išvažiavus drg. Žukui

cesui. ra d įdėjimas p?, 
stambesnis negu visą h 
krūvon paėmus, yra 
įrodymas — milžiniška 
mas iš publikos p ūso 3 
kokybės, kekną vien 
Striko tegali patiekti.

t pa's 1 lt/ISO >

^Cia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino L Y- A, 
BRAND. ROSS X 
BROS. I R 
M O N T G O M E R Y. 0^ ? 
oficialiai Skaitmenų 
Pa tikrinto! jai ir 
Auditoriai. 1 The

tik L u

Aniciicj'.n Tob.'.cco Coinpv.-y. 
lacorpoi

The Lucky Strike Soktif Orkestru ir i 
kic!:vicnr{ suknios vuku.ii sh'ca snro 
nuo vieno vaiidęt'yii') t'n kilo, per iV. T. 

main li::kiq.

SALDUMYNO”

Ilki kao’i

7 d. važiuo-| nes dabar turime daug darbo, 
lošti operetę Į o veikėjų mažai.

Vai/cas. \

Aido Choro susirinkimas 
bus .trečiadieni, rugpjūčio 21 
d., Draugijų svetainėje, 24th 

Pradžia

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Kunpat Clermont Avenue 
TELEPUONKi JUNIPER 87#»

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

FRANK A. URBAN’S 
161 Metropolitan Avenue, 
__ _______  ORDER BLANK _______

Siųadanu pinigua »u savo adresu, užrašykite:

Ai. žemieu paeircSęe, eiunčln jum» VIENĄ DOLERĮ, uif kurj nanloneklt eean 
prlelųeti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, >u visaie nurodymai, 
kaip vartoti.
Vardai ----------------------------------------------- ------------------------ - ----------------———~—

N«. -

Hieitaa

IIQtllDIIIQIIIQIIi iHiQIIIQIIIi

i AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 W0KyKLA SU REPUTACIJA 

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

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

New York City
. ..................................   I ■rimu. —■■I.wrf HMM'.. THB I I—IB—

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

pripažino, kad reikia operaciją 
daryti. Rugpjūčio 10 d. tapo 
padaryta operacija ir dabar j is I St. ir Michigan Ave. 
jaučiasi geriau, manoma, kadi 7:30 vai. vakare, 
greitai pasveiks. Labai gaila, į yjsį Choro nariai, būtinai 
kad, jį patiko tokia nelaimė, į dalyvaukite tame susirinkime, 
nes jis tik ką po ilgų atostogų nes turime daug naujų ir svar- 
buyo pradėjęs veiktį ir dabar hių dalykų. Pramogų komi- po 10 CENTŲ IR DAUGIAU 

sija išduos raportus iš atsibū- į 
vusių ir dar būsiančių parengi-1 
mų ir t. t.

Mikas, Sekr.

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

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra’ suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 

__  nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite: .
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

atsidūrė ligoninėj. Jis randasi 
St. Joseph ligoninėj.

Toj pačioj ligoninėj randasi 
drg. Jonas Pūtis, ALDLD. 84 
kuopos narys. Pūtis jau antru 
kartu randasi po daktaro pei-

Dar sausio mėnesį buvo
šiol

Išbandykite Šiandien

Bologna, Italija.— šešta- 
™ _____ —_______ . . „ _____ _ .... —. . _ dienio rytų čia jausta žemes

pereiti į A. P. L. A. draugiją. | augštesnes, tai laike atostogų, žaizda neužgijo jr dabar antru drebėjimas.' Gyventojai'bu-

Laisvės , klauso daug jaunų merginų, ku- liu.
Draugija, su 56 nariais, nori rios lanko mokyklas, didžiumoj daryta operacija, bet iki

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

kartu-turėjo dąryti. • • • ' - V \ ■ .»■ ‘ . •
Draugai atlanko esančius ■ li

goninėj, bet smagu būtų juos 
i jų ioi<į4xi\ty n. matyti svei.kųjų-?tarpę ir besi-:

Draugas V. Gudiškis randasi dainuojant* fąi'.pę; .:’ ''dąVbinihkų,

Labai daug gaunu nuo pavie-jkad pagelbėjus tėvams, jos. irgi 
nių • ypatų laiškų, kuriuose, turi dirbti. Jų prastos ato
kiausia, kaip ir kur galima! stogos, bet ką darbininkų vai- 
prigulūti prie A. P. L. A. Aš kai turi daryt, kad tėvai nep.a-Į 
labai pykstu ant Chicagos irpėgia jų išlaikyti. • ' ■■■ 
Brooklyno kuopų, kad jos ma-Į _ . ; .

sujudę. Nuostolių nepa-.Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir perpaštą išsiunti- 

:.gfc:Bssg======į= nė j ame, kaipo užsakymus
(orderiu^)... .

vo S 
daryta.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ”

SERGANT! VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 
SAbelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau

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

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

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

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

^r4.iijįi«/'V ??W;
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Puslapis šeštas LAISVE Antrad., Rugpjūčio 20, 1929

VIETOS ŽINIOS Prisirengimai Pasitikt 
Sovietu Lakūnus

Tos gi smukles sumoka polici
jai ir inspektoriams bent $32,- 
000,000 kyšių per metus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Dalyvaukite Pirmosš*'į?
Kuopos Vajuj

Delegatus į Svarbią 
Konferenciją, N. Y.

AUTKORIZfO 
DISHUBU1ORS

PLYMOUTH, PA.
; A. L. D. L. D. 97-tos kuopos su
sirinkimas bus utarninke, 20 d. rug
pjūčio (August), Stravinsko svetai
nėj, 42 Ferry St., 7-tą vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, yra svar
bių reikalų. Bus renkama delegatai 
į konferenciją, šaukiamą delei Gas
tonijos streikieriu. Taipgi ir darbi
ninkai. del “Laisves” pikniko, kuris 
Įvyks 25 d. rugpjūčio. Kurie dar 
neatsiėmet knygų, būtinai atsiimkit.

Sekretorė.

Sovietų lakūnų Priėimimo 
Komitetas praneša, ] 
rengimas juos pasitikti New 
Yorke eina kaip ėjęs, nors pir
masis sovietlakūnų orlaivis su
gedo. Jie tęs kelionę antru 
orlaiviu.

Prisirengimas tiems lakū
nams pasitikti lėšuos nemažai 
pinigų. Renkama tam aukos, 
kurias reikia siųsti šiuo adre
su :

Jacques Buitenkant, 
urer, 175 Fifth Ave., 
York City, Room 304.

n,a« S Policija Grasino Šaudyt 
J Negrų-Baltųju Mitingus

stotyje

J negrų 
bendrus 
j Ne|w 

šių miesto
Yor-Šį vakarą įvyksta New 

ko ir New Jersey darbininkiš
kų draugijų atstovų konferen- 

Ne šį, bet kitą ketvergą, 29! cija, Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yorke;

Visos 
ninku 
pasiųsti
konferenciją, kurioj bus ren
kama atstovai į Clevelandoį 
Darbo Unijų ' Vienybes Suva-' 
žiavimą, prasidėsiantį rugpjū-

A. L. D. L. D. 1-mos Kuopos 
Narių Domei!

Literatūrosaugusto, įvyksta 
Draugijos Pirmos Kuopos su
sirinkimas. Lai 
nariai, kad į tą susirinkimą 
kiekvienas turi atsivesti bent 
po vieną naują narį. Be to, 
tame susirinkime bus nomina
cijos Centro Komiteto viršinin
kų ateinantiems metams.

Kuopa nusitarė būtinai da- čio 31 d. 
augti iki 200 narių. Ligi šiol 
pasimokėjusių yra 130 narių. Į 
Taigi, darbo dar daug. '

neužmiršta
pradžia 7 :30 vai.
unijos ir šiaip darbi- 

organizacijos privalo! 
savo delegatus į šią

5,000 Dalyvavo Daily
Kuopos narys Dovydaitis Į WOrkerio Piknike 
.sakė rašančiam šiuos žo-pasakė rašančiam šiuos_

džius: tikrai gausiu penkius 
narius. Mat, brolis Davydai- 
tis pažįsta daug kriaučių.

J. Bondžinskaitė jau turi du 
narius. Narių turi L. Prūsei- 
ka ir J. Buivydas. Kazakevi
čius tikrai atsives naują narį. 
Gerbačiauskas taip pat.

Kas daugiau ?
Neužmirškite tą susirinki

mą. Be to, kas iš senų narių 
nepasimokėjo, tai pasimokėki- 
te ateinančiame susirinkime, 
nes paskui jūsų pavardė gali 
patekti ant juodo listo.

Korespondentas.

Jurginės Piknikas
Pasisekė
Jame Dalyvavo
Tūkstančiai Žmonių

Pereitą nedėldienį
Jurginės draugijos piknikas 
(Klaščiaus Parke, Maspethe) 
labai gerai pavyko. Pikniko 
komisijos pirmininkas S. Ma
siulis sako, kad tai esąs ge-

įvykęs

Treas-
New

Apiplėšė Kunigą Parke
Iš kunigo John Shore’o iš- 

I plėšė krepšelį su $625 tūlas 
■Peter Podgradsky, Citiy Hali 
i Parke, New Yorke. Kaip ku- 
i nigas, tai ir plėšikas buvo iš 
' Jersey City. Podgradsky areš
tuotas ir po $5,000 kaucijos 
pastatytas. Kunigas aiškino 
magistratui, kad tame krepše-

Policija 54 th St. 
Harleme, prisipažino 
n ai grūmojo šaudyti 
ir baltų darbininkų 
mitingus gatvėse 
York o dalyj, laike
r i n k imu k a m p a n i, j o s.

Viename iš tokių milingų 
pereito penktadienio vakare, 

(ties 138th St. ir 7th Avė., bu- 
ivo areštuota keturi komunistų 
kalbėtojai, tame skaičiuje ir 

(drg. Wicks, Daily Worker,io 
j redakcijos narys. Prieš teisė
ją Brodsky jis pareiškė, kad,, 
nežiūrint persekiojimu, mitin
gai vis tiek bus laikomi; ir 
pasakė apie policijos grūmoji
mą šaudyti į tuos mitingus.

1 Teisėjo paklausti, policmanai 
prisipažino, kad taip bu
vo grūmoiama, nes policija 
bijojusi, kad nekiltu riaušės 
tarp negrų ir baltųjų. Tai, 
žinoma, yra nupjautvoudegis 
paaiškinimas, nes panašiuose 
mitinguose visuomet vyrauja 
brbliška santaika tarp negrų

Į ir baltųjų darbininkų.
Visko 

Brodsky

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Darb įninku Organi

zacijų Bendro Komiteto susirinkimas 
Įvyks seredoj, 21 d. rugpjūčio, Re
publikonų Kliube, 1011 Fairmount 
Ave. Prasidės 8 vai. vakare. Visos 
šiame komitete priklausančios drau
gijos rūpinkitės, kad jūsų atstovai 
dalyvautų mitinge. šio komiteto 
svarbiu reikalu dabar yra pasiran- 
davojimas tinkamo namo. Jau tini
me apžiūrėję tinkamą namą ir už 
prieinamą kainą, tat šiame mitinge 
tas klausimas bus svarstomas. B. K. 
Komisija. 190-97

į SALES—PARDAVIMAI

NATIONAL 
CASKCTS

.. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

i ! Telephone, Stagg 4109

.U. RADZEVIČIUS į
Į a

GRABORIUS
/ I < •>!. ... S

|41G Metropolitan Avenue I
t (Arti Mary Avenue)
| Brooklyn, N. Y. |

' ■        ir — ■—m—k —

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau sic m s 
skonio reikalavimams.

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

PARSIDUODA bučerne ir patgus 
dviejų augštų mūrinis namas; par

duosiu ir skyriumi namą arba biz
ni, jei pirkėjo bus toks pageidavi
mas. Bučernes biznis išdirbtas per 
daug metų ir vieta labai patogi tam 
bizniui. A.pgvventa lietuviais, vo- 

I kiečiais ir kitų tautų žmonėmis. 
! Parduosiu už gana prieinama kainą.

Atsišaukite šiuo adresu: 858 Glen- 
more Ave., Brooklyn, N. Y. 190-201 
_ ----- ------— ......-------- ---------------------------- i-------------- --------------------------- ------------ 

KAS TURI parduoti restorano ra- 
Į kandus—“kaunteri,” kad būtų apie 
i 17 pėdų ilgio, malonės pranešti.
Taipgi reikalingas partneris arba 
nartnerka į restorano biznį. Gerai 
būtų, kad mokėtų gaminti valgi. J. 
Jurevich, 148 Grattan St., cor. Va
nek Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Stagg 7311. 194-99
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 0 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell. 420 
West St., near 11th St., New York, 
N. Y. 194-220

Daily Workerio, Komunistų i ]yje buvo visi jo gyvenimo su- 
Partijos angliško dienraščio, taupymai, 
piknike pereitą sekmadienį da
lyvavo 5,000 darbininkų.

Apart kitų kalbėtojų, vy-j 
riausią prakalbą pasakė drg. 
J. Louis Engdahl, Daily Wor
kerio redaktorius, kandidatas 
į Manhattan Borough prezi
dentus, kuris nuplėšė veidmai
nysčių ir kapitalistinio parsi
davimo kaukes nuo veidų re- 
publikonams, demokratams ir 
socialistams, k a n didatuojan- 
tiems į miesto valdvietes šiuo
se rinkimuose. Jis taipgi iš
dėstė pastarųjų dienų tarptau
tinius įvykius, kaip imperialis- 

Į tai ruošia karą prieš Sovietų 
(Sąjungą. v

Pikniko programa buvo ge
ra. Griežė negrų Johp C. 
Smith šokių orkestrą; 
žaidimas “soccerio” 
Skandinavų Darbininkų 
bo ir Spartako Kliubo. 
tiniai finų darbininkų kliubai 
patiekė daug dailiškų gimnas
tikų vaizdų.

Sudegė 4 Negrai
Eksplodavus kerosino lempai 

Newarke, N. J., apartmenti- 
niame name, 100-104 Barclay 
St., sudegė keturi negrai, ta
me skaičiuje du maži vaikai ir 
80 metų amžiaus senė GI 
Chapinienė. Tame name 
veno 36 negrų šeimynos.

išklausęs, teisėjas 
turėjo paliuosu'pt 

drg. Wicka, nesurasdamas jo
kio pas jį nusikaltimo.

01 ia; Rengkites į Sacco-Vanzetti 
K : Demonstraciją Ketverge

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

Telephone Stagg 0783

Prieš Dovanus Gydymus 
Galinčiųjų Užsimokėt

Didelis skaičius darbininkiš- 
jkų organizacijų pasižadėjo 
(dalyvauti Sacco-Vanzetti nu
žudymo antrametinio paminė
jimo masiniame mitinge, ku-

buvo 
tarp 

Kliu- 
Atle-

riausia pavykęs piknikas, nes • 
niekad nebuvo tiek tikietų iš
parduota. Tikietų prie vartų 
išparduota daugiau, kaip 
1,500, o juk be to visi draugi
jos nariai jau turėjo tikietus, 
nes nariams išsiuntinėta 2,500 
tikietų. žmonių susirinko ne 
tik iš Brooklyn©, bet 
apielinkės. ‘ Draugija 
gražaus pelno.

, Piknike darbavosi, be 
ninko S. Masiulio, kasierius N. j slaptas mūnšaino smukles. 
Gervė ir sekretorius Kreivė- I _____________
X.E“‘75. ‘cS: į Traukinio Nelaimėje 
kas.

Šokiams griežė Retikevi- 
\ čiaūs muzikantai, šokikų bu 

vo nepaprastai daug.
Reporteris.

Antras Republikonų 
Kandidatas

La 
re-

Apart ex-socialisto
Guard i jos, atsiranda antras 
publikonų kandidatas į mies
to majorus, Wm. H. Bennett. 
Jis skiriasi nuo La Guardijos 

ituom, kad sakosi esąs sausu- 
pirmi-; telis ir žada uždaryt visas

ir iš 
turės

Nukentėjo 516 Žmonių

Sugrįžta
Jieva Bmbienė

Teko girdėti, kad apie pa
baigą šios savaitės sugrįžta iš 
savo kelionės Europon drg. 
Jieva Bimbienė. Be abejonės, 
ji daug ko įdomaus papasa
kos ir parašys.

Dešimties vagonų elektriki- 
nis traukinys, Long Beach, L. 
L, atsimušė į didelį konkreti- 

■ nį bumperį, pačioje relių už
baigoje. 16 važiuotojų buvo 
rimtai sužeista, 500 smarkiai 
sukratyta. Sakoma, kad buvo 
sugedę traukinio stabdytuvai, 
taip kad negalima buvę sutu- 
rėt traukinio nuo drožimo į 
bumperį.

Gaisras Central Parke

Lyros Pramoga
a u-Sekantį nedėldienį, 25 

gusto, Klaščiaus Parke, įvyk
sta, Lyroms. Choro piknikas. Bū
kite ,ten visi.

Pastaruoju laiku Lyros 
Choras nepparastai auga.' Sa
vo mokytojum O. Ereminu ly- 
riečiai itin užganėdinti.

. , Draugas.

“Bremen” Mandagiai 
su Slapukais

Išplaukiant iš New York o 
“Bremenui,” naujam ir pui
kiausiam North German Lloyd 
garlaiviui, liepos 27 d. į jį bu
vo įsiskverbę penki slapukai, 

tarnautojai paskui, iš- 
laivui į jūrą, surado tuos 

* bet su jais buvo ge- 
elgiamasi, ir nieks nevertė 

pūkus dirbt. * Dabar jie su
augai-į New Yorką tos 

kampanijos , laivu 
” kaip trečios kla- 

-pasažyriai.:

ėjus lah 
“zuikius 
rai'elgia

Kings Pavieto Medikalė (hs įvyks rugpjūčio 
Draugija nori sustabdyti dak
tariškus patarnavimus uždyką 
tiems, kurie galėtų užsimokėt 
privatiniam gydytojui, bet ei
na į miesto ligonines, j ieško
dami gydymo veltui. Tai min
čiai pritaria ir sveikatos 
misionierius Dr. Wynne.

Long Islando Daržai 
Nukentėjo $2,000,000

ko-

so-Long Islando daržai ir 
dai nukentėjo ant $2,000,000 
nuo kaitrų ir nuo lietaus sto
kos, kaip apskaito Long Is
lando Farm erių prezidentas 
E. V. Titus.

La Guardia Laimingas, 
Pasveikintas Fašistiniai

i ketvirtadienį, Union Square, 
New Yorke, ir prasidės 5-tą 
valandą vakare. Independent 

(šiaučių Unija, Jungtinė Darbi- 
! niūkių Taryba, Adatos Dar
bininkų Pramoninė Unija, 
Jaunieji Pionieriai ir desėtkai 
kitų organizacijų masiniai da
lyvaus tame mil inge; čia bus 
protestuojama ne tik prieš 
Sacco ir Vanzetti nužudymą, 
bet taipgi demonstruojama 
prieš kapitalistų pasiryžimą 
pasiųst elektros kėdėn trylika 
Gastonijos streikieriu. Mitin
gui kalbės drg. W. Z. Foster, 
J. Louis Engdahl, Fr. Bieden- 
kapp, James Reid. Nacionalės 
Audėju Unijos prezidentas ir 
daugelis kitų plačiai žinomų 
kalbėtoju.

Visi 
privalo 
tuojaus 
žiuot i 
tingą.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA didelis namas, tin

kamas del mažo hotelio ar board
ing house, geroj vietoj, graži apie- 
like, garudžius 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-/OI))

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

IR MALIORIUS

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja į 
visokius p a -( 
veikslus Įvai- f 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir J 
krajavus iri 
sudaro s u I 
amerikoniškais Į

wi——Mi——mi—-'tn-—in.—-' r —i n-—iw——1» •.

* Tel., Triangle 1450 |

Lietuvis Fotografas;

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

1

Į Darbą atlieku gerai Ir pigiai
? Kreipkitės šiuo adresu: ’
į JONAS STOKES 1
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I 
ę* M —• m —- u a — nu — MM — hm—H n — nu •— h h — m — w — ir—iuu

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

dr; a. L. CEASAR
3 DAKTARAS IR CHIRURGAS 8 
šSpccialistas del visų ligų ir opera- 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-E 
sies. Naujausi Diagnozo ir Gydy- S 
<mo būdai. 3
(į 127 East 84th Street > 
<(Tarp Park ir Lexington Avės. § 
3 NEW YORK CITY | 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki g 
į>8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M. 8

Religiniame italų pokilyje, 
Ozone Parke, kur buvo virš 
1,000, La Guardia, ex-socialis- 
tas republikonų kandidatas į 
miesto majorus buvo fašisti
niai pasveikintas, ištiesiant de
šinę ranką priekin ir augštyn. 
Jokiu pasveikinimu La Guar-j 
dia dar nebuvo taip pasitenki
nęs, kaip šiuo fašistiniu pa
sveikinimu. O savo prakalbo
je New Yorke jis kalba šocia- 
listiškai, kaip kad skundžiasi

Skaitykite ir 
Platinkite

NAUJI ALTOMOB1LIAI ANT
PARDAVIMO VISOKĮ (J 

IŠDIRBYSČIU
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali' išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

MALONAUS PASIMATYMO

Sekmadienį po pietų, kažin jr Socialistų Partijos kandida- 
kam numetus degtuką ant žo
lės Central Parke, New YoTke, 
užsidegė žolė ir krūmai ant
iiov°st.tie Atidėta Kriaučių Frakcijų

tas į majorus Norman Tho
mas.

žaliumynų. Bet nei 
triobesys nenukentėjo.

Išplėšė $35,000

vienas

keturi

ties Long 
Vienas prikišo 

prie lovoj gulinčio 
galvos; kitas su re- 
privertė Weberienę 

plieninę saugos

Sekmadienį naktį, 
apsimaskavę plėšikai įsibriovė 
į turtingo namu statymo kon- 
traktoriaus R. P. Weberio na
mus Malboj, L. I 
Island Sound, 
revolverį 
Weberio 
volveriu 
atidaryti
(safe) spintą; trečias atsta
tė revolverį į tarnaitę, paliep
damas tylėti; ketvirtas nu
pjaustė telefono vielas.

Iš spintos plėšikai gavo per
lų, deimantų ir kitų brangu- 
mynų už $30,000 iki. $35.000 
ir pinigais $400. Apsidirbę 
susėdo į automobilį ir nuva
žiavo.

Mitingas iki Šio Ketvergo
Generally komunistų frakci

jų mitingas iš visų kriaučiško i 
darbo šakų tapo atidėtas iki ■ 
šiam ketvirtadieniui, rugpjū-| 
čio 22 d., 8-tą vai. vakare.

Komunistų Partijos vietinio 
distrikto komitetas šaukia vi
sus komunistus iš siuvimo pra
monės būtinai dalyvauti šiame 
mitinge.

$32,000,000 Sumokama 
Blaivybės Sargams

Bennett, antrasis republi-' 
konų kandidatas, po La Guar- 
dijai, į miesto majorus šiuose 
rinkimuose, kalba apie ^2- 
tūkstančiu slaptų, alkoholio 
smuklių New Yorke, kurias 
globoja majoro Walkerio po
licija ir blaivybės inspektoriau i

“RAUDONIJI ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų meti} pradėjo eiti 
kas savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 

. “Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai, pusei metų 1 dol,

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

sel-j
ra

darbininkais ir vals-

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

•A

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš plet; 2-8 po pkt. 
Ketvergais ir ■ubatomfo iki 8 ral. 
Penktadieniaiu ir sekmadieniaia tik 
sulyg sutarties.

NAUJA BUČERNE
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.

214 Perry Avenue,

UžEIGzY

J0s pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matčinėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurio dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikime, o būsite maloniai priimti

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

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

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Apynių Grybelių lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelių Juodšaknių Remunėlių
Bernardinų Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Bezdų žiedų Kaštavo! ų šalavijų
Badijonų Kmynų Seneso lapelių
Čepronėlių Liepos žiedų Šafronų
Čobrių Lisnikų Trijų devynerių
ČyšČių Metelių Traukžolių
Dobilų Medetkų Totorkų Šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Devynmečių durnaropių Našlelių Pinaviju šaknųDzingelių 
Dagilių Puplaiškių Trūkžolių
Debesilų Parušanijos ir Valerijos šaknų
Garstyčių daugybę kt. Šalmečių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514




