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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

MASKVA.—Sovietų la- lionę. Tuo pačiu užbriežtu 
kūnai šios savaitės pabaigoj ruožtu bus bandoma lėkti 
bandys lėkti nauju orlaiviu j kitu orlaiviu, kuris yra pa- 
' 'T 1 , našus į orlaivį “šalis Sovie-

Policija Išardė T. D. A 
Pikniką Philadelphijoj

PHILADELPHIA, Pa. — 
Sekmadienį vietos policija 
užpuolė ir išardė pikniką, 
kurį buvo surengęs Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas Fairmount Parke.

Keturi darbininkai tapo 
suareštuoti; vienas jų yra 
indijonas. Suareštuoti yra: 
Rudolph Shohen, Jaunųjų 
Komunistų Lygos distrikto 
organiatorius; Milton 
Raffle, Anna K et nos ir 
Schinchook. Daugelį kitų 
darbininkų policija brutališ- 
kai apstumdė.

Anglijos Orlaivis Lėkė 350 
Mylią i Valandą

CALSHOT, Anglija.—An
glijos armijos lakūnas At- 

fcherlev darė bandymus or- 
Kad pateisinti užpuolimą, Į laivių S-6 prisirengimui prie 

policija pareiškė, kad įžan-Į orlaivių tarptautinių lenk- 
gos tikietar buvo pardavinė-jtynių. -Ekspertai aprokavo, 
jami, kas esą priešinga mie-lkad jis lėkė tarp 320 ir 350 
sto patvarkymui. * 'mylių į valandą.

SOVIETŲ LAKŪNAI PRADĖS LĖKTI Į J 
NEW YORKA PABAIGOJ SAVAITES

i New Yorka.
Komisija, kuri tyrinėjo 

nelaimę orlaivio “Šalis So
vietų,” kuris lėkdamas iš 
Maskvos į New Yorką buvo 
priverstas nusileisti Sibiro 
miškuose, nusprendė, 1

Lakūnai Šestakovas ir Į 
Bolotovas bus komisijos! 
tardomi sąryšy su orlaivio 
nelaime. Del kokios prie-

kad žasties orlaivis buvo priver- 
nebūtų praktiška tą orlaivį stas nusileisti, dar smulk- 
pataisyti ir juomi tęsti ke- meniškų žinių negaunama.

Francija Nori Gauti Vokiečiui Green Sako, “Prašalinęs” 
Visus Komunistus iš UnijųMilžinišką Orlaivį

Friedrichshafen, Vokieti
ja.— Sakoma, kad čia atvy
kę Francijos orlaivininkys- 
tės ministerijos atstovai ve
da derybas, kad gauti nese
nai pabūdavo tą vokiečių 
milžinišką (100 pasažierių) 
jūrinį orlaivį Do-X kaipo 
dalį reparacijų. Orlaivis 
dabar priklauso Vokietijos 
transporto ministerijai.

ATLANTIC CITY.—čia 
Amerikos Darbo Federaci
jos tarybos susirinkime fe
deracijos prezidentas Green 
pasigyrė, kad “prašalinęs” 
visus komunistus iš federa
cijos kontroliuojamų unijų. 
“Kova prieš komunistus 
kailiasiuvių ir adatos pra
monės unijose jau užbaigta,” 
pareiškė ponas Green. Sako, 

ičia komunistai buvo labiau
sia įsigalėję, bet reakci-

Šiaulią Karo Komen- ' niams federacijos viršinin- 
| kams pąvyke juos iššluoti.

danto Ištremti Asmenys i Gree taipgi pasigyrė, 
! būk fdderacija organizuo- 

ffvventoiai •’anti ^kstil®s darbininkus 
valstijose.

I

Kuršėnų m.
Ignas Mileška, Juozas Ado
maitis ir Kazys Žukauskas, 
kaipo pavojingi visuomenės 
ir valstvbės tvarkai, iš
tremti į koncentracijos sto
vykla 3 mėn. laiko ir Spar- 
veliai Antanas ir Jonas iš
tremti iš Kuršėnų i Ežerė- 
nus, 3 mėn. laiko.

Joniškio valse, gyventojai 
Kilčiauskas Mečys, Urmo
nas Vitcas, Brijūnas Pra
nas, , Noreika Leonas ir 
Šiaulių Mokyt. Semin, moki
nys Trumputis Jonas, kaipo 
veikia plečkaitininkų na.ų-< 
dai, ištremti kone, stovyk
lom r H

Žeimelio m. gyventojai: 
Gandzas Faivelis, Bogins- 
kas Izraelis ir Vilenčikas 
Berelis už ardymą viešosios 
tvarkos, puolant policinin
ką. nubausti kiekvienas po 
1000 lt. pi n i g. pabaudos ar
ba po 3 mėn. kalėjimo.

Šiaulių m. laisvo elgesio
moterys—panelės: Magdė iš Kauno kalėjimo išleista 9 
Lietuvninkaitė, Elza Dudo- asmens, karo komendanto 
nytė ir Ema Juozapaitytė nubausti po 3 mėn. kalėti 
už ardvma viešosios tvar-1 už ruošimą gegužės 1 d. dė
kos ištremtos į Ežerėnus. I monstracijos.
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SOVIETAI PASIUNTĖ CHIN1 JOS VAL
DŽIAI PERSERGĖJIMĄ DEL ATAKŲ
Reikalauja Sustabdyti Baltag vardįečiy Veržimąsi Į Sovietą 

Teritoriją; 50 Chiiri jos Užpuoliku Žuvo

Paveikslas parodo Maskvos darbininkų demonstraciją prie Chinijos. ambasados 
prieš Chinijos militaristii ataką ant Sovie tų Sąjungos.

Geltonasis Unijos Vadas Liepė Streikie- 
riams Neštis Biblijas ir Maldaknyges

Chinijos ir Sovietų atstovų. 
Chinijos valdininkai Man- 

:huli mieste suareštavo 
dvylika Sovietu darbininkų 
ir išgabeno į Charbiną į 
koncentracijos stovyklą. 
Baltagvardiečiai ir Chinai 

Šaudė į Sovietų Laivą 
Pulkas ginkluotų balta

gvardiečių rusų kartu su 
Chinijos kareiviais .sekma
dienį šaudė į Sovietų gin
kluotą laivą Amūro upėj, už 
95 mylių nuo Blagoveščens- 
ko. Chinai taipgi šaudė į 
Sovietų civilius gyventojus.

Baltagvardiečiai ir Chini
jos kareiviai šaudė į Sovie
tų kareivius ir civilius gy
ventojus Hanka ežero apie- 
linkėj, netoli Grodenko ir 
Poltavsko kaimų. Raudon
armiečiai smarkiai pasi
priešino atakuotojams. |

(Amūro upė sudaro šiau- 
| rinį rubežių tarp Mandžuri- 
jos ir Sibiro. Hanka ežeras 

l padėtį Yra i ryLts, o jo • Šiaurinis 
Sovietų vai-! pakraštys taipgi sudaro 

patenkinti Anglijos reikalą-[džia reikalauia, kad atakos tai ptautinį inbežių ~ tarp 
___________ j jeigu - 

taip nebus padaryta, tai at- tačiaus
Manoma, kad konferencija sakomvbė už “didesnes kom- '.. 

pagalios turės pakrikti. nlikacijas puls vien tik ant |

MASKVA. — Plrmadien’ 
per Vokietijos ambasad: 
Sovietų valdžia pasiunti

■ persergėjimą Chinijos vai
i džiai, reikalaudama, ka<
| Chinija sustabdytų ataka; 
ant Sovietų teritorijos, ka; 
sustabdytų baltagvardiečiu 
veržimąsi iš Mandžurijos Į 

i Sibirą.
Sekmadienį panašus per- 

| sergėjimas pasiųsta ir Man 
: džurijos valdžiai Mukdene 

Notoj sužymima eilė įsi- 
i veržimų ir šaudymų per ru 

------------------------------------ 1 bežių iš Chinijos pusės 
Briand Privatiškai Tarėsi I taipgi atakos ant Sovietu

Su Snowden ginkluotų laivų. Sužymėta 
civilių ir kareivių užmuštų 

Haga, Holandija.—Franci- ir sužeistų skaičius.
Sovietų užsienio komisa

riatas sako, kad raudonar- 
I tarimą su Anglijos atstovu i miečiai perėjo į Chinijos 

Philip^Snowden.' j teritoriją tik vydamiesi Chi-
Delegatai reparacijų kon- nijos atakuotojus, kurie bu- 

ferencijoj nesusitaikė del vo perėję į Sovietų teritori- 
Anglijos reikalavimo. Fi

jos premjeras Briand antra
dienį turėjo privatišką pasi-MARION, N. C. —1,600 dirbtuvė bus atidaryta ir 

tekstilės darbininkų, kurie kad streiklaužius milicija 
streikuoja prieš Clinchfield apsaugos nuo streikierių. 
kompaniją, pirmadienį! ----------- j-----
smarkiai kovojo ir nedalei- Pan-Pacifiko Darbo Unijų 
ko nei vienam streiklaužiui 
įeiti į dirbtuvę. Kompanija 
buvo sumobilizavus ' 400 
streiklaužių operavimui 
dirbtuvės, ir būtų pradėjus 
operuoti, jeigu streikieriai I 
nebūtų karingai pasiprieši
nę masiniai pikietuodami.

Kuomet minia streikierių į 
susirinko prie dirbtuvės ir i J, 
neleido streiklaužiams eiti į 
darba, tai dirbtuvės užveiz- 
da Henderson, šerifas, gu
bernatoriaus atstovas tei
sėjas Townsend ir Alfred ^u 
Hoffman, geltonasis United 
Textile Workers Unijos or
ganizatorius grasino strei-ljjj 
kierius, kad jie nenaudotų 
spėkos prieš streiklaužius.

Kuomet Townsend pagra
sino, kad jis pašauks ka
riuomenę, tai streikieriai 
vienu balsu sušuko:

“Atsiusk savo kareivius.
Mes pasirengę.”

Kuomet organizatorius i 
Hoffman liepė streikieriams 
nesiimti kovos priemonių, 
tai streikieriai ant jo švilpė 
ir šaukė.

Hoffman po to, kad pasi
teisinti kapitalistams, jog 
jis neatsakomingas už strei
kierių griežtą pasiprieši
nimą, 'išleido pareiškimą, 
kuriame jis sako:

“Aš patariau unijistams 
nenaudoti spėkos ir įsakiau 
jiems pasiimti maldaknyges 
ir biblijas vietoj “blakdže- 
kiu” ir lazdų.” v

Bet streikieriai to išdavi- 
Paleid'O Demonstrantus | ko neklausė ir veikė sulig 

--------  savo darbininkiško suprati
mo. Jie gerai žino, kad 
streiklaužiai nebijo bibliją 
ir maldaknygių.

Tapo atgabenta milicija 
laužyti streiką. Teisėjas 
Townsend pareiškė, kad

Suvažiavimas Vladivostoke nansiniai ekspertai įvairių Nota pažymi, kad Chinija 
imperialistinių šalių bandė i sudaro pavojingą ] 
išdirbti naują planą, kad į ant rubežiaus. !-------- .. ....

Anglija Nusprendė Ištraukti 
Kariuomenę iš Vokietijos

prasidės sekantį

tarp Anglijos ir 
santikiai paaš-

1

LONDONAS.— Anglijos 
valdžia nusprendė ištraukti 
6,000 savo kareivių iš oku
puotos Vokietijos teritori
jos, nelaukiant susitarimo 
su Francija. Išgabenimas 
kareiviu v 

mėnesį.
Del to 

Franci jos
trės. Francija nemano iš
traukti kariuomenę iš Rei
no srities iki Youngo repa
racijų planas neįeis galion. 
Kadangi tam planui prieši
nasi Anglija (Hagos konfe
rencijoj), tai klausimas, ka
da tas plands galės įvykti 
galion.

Kaunas.—Šiomis dienomis

VLADIVOSTOKAS.—Čia 
prasidėjo Pan-Pacifiko Dar
bo Unijų suvažiavimas. Vie
tos darbininkai surengė mil
žinišką demonstraciją pa
sveikinimui kongreso.

■ , Sesiją atidarė Earl Brow
der. Jis nurodė, kad iš prie
žasties kapitalistinių val
džių didelio persekiojimo 
delegatai atvyko tik iš aš-

1 tuonių šalių. Del to, sakė 
jis, yra reikalinga pakeisti 
suvažiavimo vardą iš “kon-l^08 nare ir žymi darbuo-

” į konferenciją ir su
lig to apriboti dienotvarkį.

Po to konferencija priėmė 
atsišaukimą į Pacifiko kra
štų darbininkus kovai prieš 
baltąjį terorą.

Atstovai Raudonosios Ar
mijos, kurie kalbėjo kongre-. 
se, buvo didžiausiu 
ziazmu pasveikinti.

Pirmutinėj sesijoj 
blausiais kalbėtojais 
Lozovskis ir Johnson.

pjreso

entu-1

svar- 
buvo

Vokiečiu Dirižablis Rengia-

Chinijos ir Sovietų Sąjun- 
> didesne ežero 

dalis randasi Sovietų terito- 
nlikacijaš duIs vien tik antp’B0!-) t \
Mukdeno ir Nankingo vai-1-----------------

KOMUNISTE IšBADAVO dzin.” I n i • • i • v
40 DIENŲ į Pranešama, kad susikirti- ! Darbininkai Kovojo su 

-----  me tarn Sovietu ir Chiniios 
spėkų žuvo 50 Chiniios ka
reiviu. Chinijos spėkos bu-, 
vo isiveržusios i Sovietu to
ri tori i a. Ra u don a rmiečiai
smarkiai užpuolė ata
kuoto ius ir atstūmė 
Mandžuriia.
300 Chiniios kareiviu su
žeista. Susikirtimas jvvkes 
neišeita penktadieni ir šešta
dieni. ties Manchuli.

Tačiaus pranešimas nėra 
pilnai patvirtintas ir mano
ma, kad tai yra perdėta.

vimus, bet niekas iš to neiš-! būtų sustabdvtos, o jeigu 
ėjo. 1 .

BUCHAREST, Rumunija. 
— Moteris Haja Lipschitz, 
Rumunijos Komunistų Par-

to ja, tapo fašistų nukankin
ta kalėjime. Ji kalėjime pa
skelbė bado streiką prieš 
neteisėtą''įkalinimą ir kanki
nimą. Išbūdavo 40 dienu. 
Buvo nugabenta į ligoninę, 
kur numirė pereitą sekma
dieni.

16 Ispanų Prigėrė

is-Londonas.— šešiolika 
panų prigėrė sekmadienį 
susikūlus Ispanijos laivui 
Ogono su Anglijos laivu

mas Kelionėn per Pacifika. i Kings Cross Šiaurė? Jūrose’ 
. ',r i .. tt i • uz 30 myliu nuo Humber.

Tokio, Japonija.—- o le- p0 Ogono nu
eiti dilizabhs (Gi at ieppe m ; šešias rmnntas. R11-
rengiamas kelionėn per Pa- 
cifiką į Los Angeles. Dar
bininkai apžiūrinėja kiek
vieną jo dalį; išbando moto
rus.

Dirižablis išlėks, jeigu bus 
geras oras, anksti ketvirta
dienio rytą (trečiadieni po 
pietų New Yorko laiku.)

skendo į šešias minutas. Bu
vo 25 įgulos nariai. Laivas 
Kings Cross pajėgė išgelbė
ti tik aštuonis įgulos narius, 
kurie suspėjo sulipti į valtis 
laivui skęstant.

Policija; 13 Suimta
RACINE, Wis.—Smarkiai 

gindamiesi save ir gindami 
. <tb‘C kalbėtojus nuo atakos, trys 
T108.11 tūkstančiai darbininku sek- Sakoma, apie

Kaunas.—SSSR prekybos 
skyrius vedęs derybas su 
vienu odų fabriku Lietuvo
je, kurios tačiau-* nutrūkę. 
Esą buvę manoma, kad SS'S 
R galės užpirkti Lietuvoj 
išdirbtų odų.

MacDonaldas ir Dawes Vėl 
Kalba apie ‘Nusiginklavimą’

Lossiemouth, Škotija. — 
Pirmadienį čia Anglijos ir 
Amerikos imperialistų at
stovai, Ramsay MacDonal- 
das ir ambasadorius Charles 
G. Dawes, vėl privatiškai 
kalbėjosi apie laivynų “ap- 
ribavimą.” ,

madienį čia apie valandą 
laiko kovojo su policija ir 

i Amerikos Legiono nariais, 
į kurie bandė suardyti de
monstraciją, surengtą prieš 
gręsiantį imperialistinį ka
rą ir prieš policijos uždrau
dimą laikyti susirinkimus

Chinija Mobilizuoja 150,000! svetainese ii ant gatvių.
1 Trylika darbininku, dau- naieivių j . . T . T_giausia narių Jaunųjų Ko- 

Nankingo valdžia daugiau | munistų Lygos, suareštuota, 
kariuomenės siunčia. į parų- i Nepaisant policijos teroro, 
bežį. Chinijos militaristai i darbininkai planuoja kitą 
deda pastangas sumobili-' 
zuoti 150,000 kareivių ptelei 
Mandžurijos rubežių puoli
mui Sovietų Sąjungos.

Maršalas Chang Hsueh- 
liang, Mandžurijos diktato
rius, pirmadienį atsišaukė' į 
Nankingo valdžią, kad pa
siųstų daugiau kareivių 
saugoti parubežius provin
cijų Sinkiang, Charhar ir 
Suiyuan.

Sekmadienio rytą genero
las Liu, atstovaujantis Nan
kingo valdžią, su septyniais 
delegatais iš trijų Mandžu
rijos provincijų atvyko į 
Manchuli. Manoma, kad ten 
bus atidarytos derybos tarp

demonstraciją surengti

Trys žuvo Susikirtime Tarp 
Fašistų ir Socialistų

Viena, Austrija.— Įvyku
siam sekmadienio vakarą 
susikirtime tarp fašistų ir 
socialistų, St. Lorenzen mie
ste, žuvo trys asmenys. Ma
noma, kad dar šeši numirs Į 
nuo sužeidimo. Viso lengvai Į 
sužeistų yra apie 200. Iš į 
žuvusiu du buvo socialistai 
ir vienas fašistas. 50 la
biau sužeistųjų randasi ligo- į 
ninėj.

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 Pietą.
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DARBO FEDERACIJOS MEKLERIAI 
UŽGIRIA INDŽIONKŠINUS

Kur tik rimtesnis streikas, ten ir kapitalistinio teis
mo drausmė-indžionkšinas, uždraudžiant streikieriams 

I

pikietuot darbavietes, kalbint kitus darbininkus, kad mes
tų dauba,’ arba- net ir* laikyt streikuojančiųjų susirinki
mus. ’ ’ į • \ :

Aipprikos Komunistų Partija ir su ja einanti kairėn 
palinkę darbininkai primygtinai skelbia obalsį—masiniais 
darbininkų pikietais laužyt teismų indžiokšinus, kaipo 
bjaurų įrankį prieš darbininkus.

Masinius indžionkšinų laužymo pavyzdžius pastarai- 
" siais laikais matėme New Yorko valgyklų darbininkų 

streike, Gastonijos audėjų streike, čeverykų, metalo ir 
įvairiose kitose darbo žmonių kovose. Didžiausios, tur 
.būt, domės užsitarnauja masiniai angliakasių pikietai 
Pittsburgho srityje laike paskutinio ten streiko, nepai
sant aštriausio indžionkšino.

Praktika parodė: kur darbininkai stoja į masinius 
pikietus, ten buržuazijos teismų indžionkšinai žymia da
lim darosi bejėgiai, yra paverčiami negyva raide arba 
nieko nereiškiančiu popiergaliu.

Tokį judėjimą prieš indžionkšinus plačiau išvysčius, 
būtų išmušta iš išnaudotojų ir prispaudėjų nagų vienas 
iš svarbiausių jiems ligšiolinių ginklų prieš darbininkus.

Bet mekleriai vadai Amerikos Darbo Federacijos ne
nori atimt to svarbaus ginklo-indžionkšino iš kapitalistų. 
Dabartiniame savo susirinkime, Atlantic City, Pildomoji

Areštai, Sąmokslai, 
Pogromai

Pereito sekmadienio “New 
York Times” išspausdino vi- 

, są kolumną davinių apie 
esamą padėtį Lietuvoje. Tai 
rinkinys faktų ir žinių, pa
staruoju laiku paskelbtų 
Europos spaudoje.; Iš jų 
matyt, kad r . , ■ .

( “Liepos mėn.: Sif d. bkivo 
pranėšta Vokiečių laikraščiui 
Frankfurter Zfeitung, ‘ 1 jog 
Kaune buvo suareštuota, tarpe 
kitų, tūlas Karola, Eltos žinių 

•agentūros angliško departa
mento galva. jĘądarytęji jo 
bute krata atidengė, jog Karo
te turįs artimus ryšius su Pleč
kaičiu.”

Kuomet tokiose vietose 
randama plečkaitininkų, tai 
parodoma, kad ištikro Lie
tuvoje šiuo tarpu yra visko.:

Tuo pačiu sykiu žydų ta- \ 
niu agentūra skelbia, jog

i

“Kretingos apskrities mies
telyj Jakobavoj, lietuviški chu
liganai užpuolė ant sinagogos, 
pagriebę įvairius popierius, i 
suplėšė juos ir numetė šalin. 
Policija, į kurią žydai kreipėsi 
pagelbos, atsisakė areštuoti 
chuliganus.”

Kaune, sako pranešimas,) 
• panašūs dalykai dedasi. Esą;

- - I

Darbo Federacijos Taryba, su tam tikrais veidmainiškais, j 
akis dumiančiais išsikalbinėjimais palaimino indžionkši- j 
no naudojimą, nutardama paduot Jungtinių Valstijų; 
kongresui štai kokį indžionkšinų “apribojimą”: i . . ; j .

“Indžionkšinai, pagal naują bilių, bus išduodami 
tiktai po to, kai' tardymas v parodys, kad neteisėti 
žingsniai” (iš darbininkų puses) “buvo padaryti ir 
dav bus daromi; kad ią to pasidarys rimta ir neati
taisoma žala nuosavybei; kad prieš tai nėra kitokios) 
teisinės priemonės; kad visuomenės viršininkai” f

- (valdininkai, policija ir kt.), “kurių pareiga yra ap- 
.saugoti nuosavybę, nesugeba arba nenori suteikti 
tinkamą jai apsaugą.”

ševikais dabar apšauks p. 
Scandrėttą “bolševikų’ agen-5
tu.”

Amerikiečiai ir 
Lietuvos Šauliai

------- J----------------------------- ---------

Taigi Lietuvos mekleriai 
iš Amerikos lietuvių darbi
ninkų iškaulijo apie 25,000 
dolerių! 25,000 dolerių Lie-; 
tuvos buožių reikalų gynė
jams! Kas už tuos pinigus 
nupirkta, kaip matome, ne
pasakyta, bet, galima dasi- 
prasti, kad jie buvo pavar
toti šautuvams ir kitokiems 
ginklams, kurie bus atsukti 
prieš Lietuvos darbininkus 
— revoliucinius kovotojus 
už proletariato ir
biednuomenės reikalus, 
šiurpu ir pamislyti!

A.LDX.D. ŽINIOS
T

DARBAI
Besiartinant II Apskričio 

f Piknikui
Kas metai A. L. D. L. D. II1 

Apskritis rengia metinius sa-' 
vo piknikus . Linden, N. J., i 
apielinkėj. 
visiems žinoma, 
metinis piknikas truputį suvė- Čia net ir distrikto

nKlerikalų “Draugas 
rugpjūčio 16 d.) praneša:

UZ

“Kai kurie pavie liai žmonės 
dar ir dabar gauna iš Lietu
vos šaulių įSąjungos Centro- 
Valdybos 1926 m. išleistą apy-

■ skaitos ;• knygutę u: 
amerikiečių aukas 
m. iki 1924 metų.
čiai per tą laiką šąuliams su
dėję.
Vokiečių markėmis

(Doleriais 
'Litais . . 
Ir bonąis

gąutaą iš 
nuo 1921 
Amerikie-

428,552 
.'. .-I $13,336.63 
...’.I 52,516.16 
.. ...' $5,512.50 

“O kiek prieš tai lir po 1924 
m. aukų sudėta, žipių nėra. 
Spėjama, kad ir pri.^š 1921 m. 
:r po 1924 m. aukų i šauliams 
vis-gi buvo siunčiama. Minė
ta apyskaita išduota] tik iš to 
laiko, kuomet po Amerikos lie
tuvių kolonijas važinėjo šau
lių Sąjungos įgaliotinis (da
bartinis pirmininkas) dail. p. 
Antanas Žmuidzinavičius (že
maitis) .’ ’

kaimo
Tai

Smetonienės Prielaidinis 
Redaguos “Lietuvos Aidą

“Lietuvos Žinios” (už rug
pjūčio 5 d.) praneša:

“ ‘Lietuvos Aido’ redakto
rius p. Valentinas Gustainis 
esąs kviečiamas į Ženevą, kur 
dirbsiąs Tautų Sąjungos poli
tiniam departmente. Jį, kaip 
redaktorių, tuomet pavaduo
siąs kun. Tamošaitis.” v

Kun. Tamošaitis, kaip ži
noma, yra lietuvišku Raspu- 
tinu — vienu iš Smetonienės 
prielaidinių. Jau ne sykį 
buvo rašyta, kad jis su Sme
toniene, o ne Smetona, yra 
faktinaisiais krašto “prezi
dentais.”

KURIS RUS SĖKMINGESNIS?
Pasveikinimui dięnraščio 

metu v I 
redakto-; jubilėjumi rengia didelius I 
imniPS'’G .. .. .-i -i i i - *• • •

i “Laisvės” dešimtie

Monelninkai iš Darbo Federacijos žino, kad vis pla- reiškusi, jog šitos žinios nė
tesniuose ir gilesniuose darbininkų sluogsniuose kuriasi; ra pagrįstos faktais, kad tai 
bruzdėjimas prieš indžionkšinus ir už jų laužymą. Jie,! esa komunistu melai ku-
todėl, jaučiasi priversti lošt, būk ir jie nepritaria in- 

• džionkšinų siautimui. Tuo gi tarpu yra puikiai žinoma, 
kad patys Darbo Federacijos vadai, net išvien su socia
listais, patys ėjo su fabrikantais, reikalaudami indžionk- 
šinų prieš smarkesnius ir didesnius streikus, kurių prie
šakyje stovėjo bei stovi komunistai ir su jais solidaringi 
kairieji darbininkai.

daly lovestoniečiai taip ne
gausia iš viiau< Partijos 

Ta Vieta jau veik vienybes, kaip kad kietųjų 
Šiemet mūsų anglių industrijos distrikte. 

biūra 
Lovestono 

grupės. Kiekvienam Parti
jos darbui stato pinkles ir 
nori pravesti ir

luotas, jis įvyks 8 d. rugsėjo, sudaro didžiuma 
Willicks faunoj, kur ir perei
tais metais buvo. Suvėluota 
ne iš mūsų priežasties, nes . .,
farmos savininkas per klaidą ‘fion pravesti ir praveda

__ j j tą dieną, kurią Lovestono politiką—politiką 
mes jau pereitais metais bu-1 priešingą Koininternui. Va- 
yome paėmę ir todėl reikėjo dinasi, Lovestono grupė pa
imti tą dieną, kuri buvo n.
čiausiai liuosa. ; •

Piknikas rengiamas 
spaudos naudai—mūsų 
nui ^‘Laisvei.” Juk ‘‘Laisvė’ 
mūsų organizacijos organas

i išraudavo j o tą dieną,

“ . ’ X

musų. iau darbininku į savo kar-
- jeristinę grupę kontr-revo- 
, liūtiniam darbui. Tam turi 

talpina kuopų visokius prane-. būt ir bus' pastotas kelias. 
Šimus ir nereikalauja jokio at-1iLovestoW) 
lyginimo. Dažnai kuopos net i 
bizniškus 'parengimus išgarsi-1 
na korespondencijų formoj,;
nieko už tai nemokėdamos.
Kai kurios kuopos finansiniai timai su s]avais. 
stovi silpnai ir negali už skel-J 
bintus atsiteisti. Todėl apsk-, 
ritis surengia metinį pikniką] 
ir už visų metų darbą atlygi-; 
na organui.

Kad padariu 
pasekmingu, kad gavus dau-Įvo spėkas prieš Partiją ir 
giau pelno, visos šio apskričio prieš Kominterną. Tuo sa- 
kuopos turėtų pasidarbuoti 
Juk apskričio valdyba bei ko
mitetas nieko negalės padary
ti, jeigu kuopos nesidarbuos.. kontr-revoliucionieriam dis- 
Kuopų pareiga stengtis su- kredituoti Komunistų Parti- 
traukti kuodaugiausiai publi- j 
kos į tą pikniką. i ,,

Kai kurios kuopos jau dar- - 
buojasi. šiemet pasirodys 1 
-kuopa iš 'Brooklyno 
išrinkta komisija ) 
busus. Maspethas irgi nepa- ] Lovestono grupę. O tai klai- 
siduos, nes iš ten važiuoja Ly
ros Choras ir Ufos ? oktetas. 
Manau, kad Richmond Hill 
trauks automobilais, kadp- ii 
pereitais metais padarė.
185-da kuopa neapsileidžia ki
toms kolonijoms. Gyeątj Nie
kas irgi neatsiliks. Jis per 
tais metais pasirodė puiki 
padarys tą patį ir šiemet. Na, 
o ką jau sakyti apie Cliffsi- rimus ir priimtų 

_ H 1\ ___  1. ~ 1 _ ~ ,1 J _ 1 _ . 1___ • • l

grupę sudaro 
daugumoj slavai, vienas ki

etas italas ir keli lietuviai.
Man teko dirbti labai ar- 

Jie gana 
? gerai darbavosi pirmiau, 
| bet kartu jie yra ii’ labai 
' karštai įsimylėję Lovestoną 
! ir jo žalingą politiką. Lai- 

mūsų pikniką i ko kokusus, organizuoja sa-

io apskričio prieš Kominterną.
vo darbu aiškiai patarnau
ja turčių klasei ir visiem

ją ir visą revoliucini veiki- 
Kuomet teko artimai 

dirbti su slavais, tai, natu- 
», nes" įau!ia^a’ l)uvau ir beslystąs Į 
nusamdyti taikintojų rolę, kas vedė įDraugai philadelphiečiai 

jau yra įrodę, kad, jie gali 
parodyti stebuklų, kada san
taikoje, susiglaudę petys į 
petį veikia ką naudingo. Ale 
mainieriai ką ima, tai rauna 
iš šaknų. Kada jie pasisa
kė, jog , piknikas yra .viso. 
Anthracite, tai, draugučiai, 
tikėsite, ar ne, bet aš ne-; 
mikčiodamas sakau, kad jų 
piknike bus minia. Vargu 
bent kur, visame Anthraci
te, rasite darbininkiškai 
protaujantį mainierį,/ kuris 
25 rugpjūčio sėdės namie. į 
Pas juos streikas, visi strei-Į................
kuoja, darbininkiškas pikni-1 korio dzūkai, 
kas, visi į pikniką.

1 meMainieriai yra sentimen- 
tališki žmonės, mylinti mu- kolonijos 
ziką, mėgstanti draugišką bet ir visą darbą atlieka, 
pasisvečiavimą, bet viskas i Nors gerai žinau, kad viso.1 
pas juos eina darbininkiško- kuopos bus atstovaujamos mū 
se ribose. Jie rengia savo Įsų ^piknike, bet visgi primenu 
dienraščiui jubilėjinį pikni-i i . • • • • i i • • n * i 11101 v Oką, tai jie reikalauja pikni-jjnkitc 1 >•»••• T • • I • '

“žydų dienraščio j

rius Kaune 'Miže StimmesJ'jpikniįus phnaaelphiečiai ir 
lėti už tai, kad įdėjo savo laik-1 Wilkesbail iečiai. Kuris is 
raščio špaltose žinias apie po-; šių dviejų piknikų bus sek- 
gromus. Valdžia išleidusi; mingesnis, priklaušo nuo 
griežtą drausmę visiems laik-1 rengėju. Puiku ir šekmin- 
raščiams skelbti ką panašaus; ą pikniką davė draugai 
apie pogromus.” philadelphiečiai perlai. Tai

To viso dalyko juokinaibl'™ sėkmingiausias', “Lais- 
giausia pusė yra tas, kad i v?s >iauda.> Parengimas is 
Lietuvos žinių agentūra, El-1 buvusi? tolimesniuose 
ta, bandydama užginčyti ta- ■ miestuose (ne 100 yne) 
tai, kas viršuj paduota, pa-i Įora at’

'gal Philadelphia sumuse vi
sas kolonijas gavime “Lais
vei” naujų skaitytojų. Bet 
pernai virš visų miestų su 
naujais skaitytojais atsisto- 

Z___ Z_. Po va
jaus iš Philadelphijos gavo
me tik retkarčiais pd vieną 
naują skaitytoją, o iš Wilkes 

Amerikos fašistai pana-i Barr« naujų ] skaitytojų 
! gauname dažnai ir pluostu- 
kais. Jei visas mūsų veiki
mas Wilkes Barre’je eina 
tokiu- progresu, kaip plati
nimas “Laisvės,” tai reikia 
manyti, kad Wilkes Barrio 
apielinkes “L.” naudai pik
nikas gali būt sėkmingesnis 
už Philadelphijos apielin- 

•Kuomet Amerikos finan- kės.
sistų ir laikraštininkų tu

riais norima diskredituoti
esamąją tvarką Lietuvoje. . ,.^
Nepaisant, kas ką pasakys, *!0 _
Lietuvos kraugeriams ir jų 
pasekėjams yra “komunistų 
melais.”

šiai sako, kuomet mes paro
dome jų melus ir veidmai- 
nybes.

~ ‘ Akių Dūmimas
O kai del tų federacinių ponelių vapaliojimo, kad in- 

džionkšinai ateityje turėtų būt išduodami tik tokiuose 
atsitikimuose, kur samdytojų nuosavybei gręsia rimtas! --------
pavojus arba neatitaisoma skriauda, tai šiame “sumany- r u • v • • 
me” jie nieko naujo ištikrųjų neįneša kongresui. Tai tik "U raktai, SU AUHDIS 
gudrus formalumas, kurio ir taip fabrikantai griebdavo- Visi Sutinka 

v si, reikalaudami iš teisėjų indžionkšinų prieš streikie- 
rius. Argi sunku fabrikantui į prašymą indžionkšino' 
įrašyt,rkaoT jo nuosavybei “gręsia rimtas pavojus” iš 
streiki^Į’ių [pusės,' .arba kad policija negana apsaugoja
fabrikanto įmones be specialės-^ teismo drausmės prieš ko-1 Hrupe rengėsi apleisti 
von iš^iuš:darbininkus? r ' Maskvą, tai jiems buvo su-

. \... ■ <. j • įruošta tame raudonmiestyj
pietūs. Laike jų buvo pra-' 
kalbu, kurias sakė’ iškėliau- 
jautieji vizitoriai, pervažia
vę per visą . Sovietų Sąjun
gą. Tarpe kitų kalbėjo Ri
chard Scandrett, J. V. am
basadoriaus Meksikoje, 
Morrow, brolvaikis, kuriŠ, 
anot New York Times o P6-;

’^jr^pagafnda už Kąpįtįliįtinį Tfeisingunią”
Savu iškeptame pasiūlyme kongresui, Darbo Federa

cijos ygcfdi siekia .cĮab ir: kito tiksio-*~plačiau paskleist 
propagandą^ būk kapitalistiniai teismai su savo tardy
mais suSį$pyrirtių tarp darbininkų ir darbdavių žiūrį ar
ba galį.žiūrėti teisybės ir laikytis bešališkumo. Tai vie
na; o kita—Darbo Federacijos pravadyriai meta, drebia 
purvo, gniūžtę kovojantiems darbininkams į veidą, būk 
streikieriai, išėję klasinių imtynių laukan, gali tapt bei 

viečių .ųa.įkinfojais, kuriuos tegalį nuo piktadarysčių su- pusio pereito sekmadienio 
............................. - - - laidoj), pasakęs du faktu, 

su kuriais visi sutiko >

tampa kokiais tai kriminalistais, padegiotojais, darba-1 respondento pranešimoy (til- 

laikyt įtiktai cariški kapitalo teismų ukazai.
Takiais sumanymais, kaip kad dabar padarytas At

lantic pity, Darbo Federacijos vadai neikiek nepakels sa
vo kredito akyse amerikinės darbininkijos, ir tais veid
mainiškais gudrumais jie nieko neprigaus; tuom jie tik 
č|ar kartą pasisako, kas esą—buržuazijos bernai prieš 
kovingus darbininkus.^ Darbininkai gi, sykį įstoję j in
džionkšinų madinio laužymo kelią, eis ir toliau, kol bus 
visiškai bereikšmiu i^avėrstąs' bei sutriuškintas tas teis
minis pabūklas prieš irroletariatą.

“Sovietų vadai yra gabūs ir 
teisingi ir Sovietų Sąjungos 
visuomenė jais tiki ir juos re
mia.”

Girdėti tokį pareiškimą iš 
priešo lupų* tai reiškia < la
bai daug. Veikiausiai, kad 
lietuviški fašistukai su mon-

Kiek- 
einąs 
i a tyli 
mesti

Philadelphiečiai šiemet pik
niką rengia .Laure! Springs, 
N. J. Daug gražesnėje ir 
patogesnėje vietoje, negu 
pernai. Wilkesbarriečiai. 
rengia irgi gražioje vietoje, 
Valley View Park, Inker- 
man, Pa. Į philadęlphiečių 
pikniką masiniai važiuos 
draugai iš Baltimorės ir iš 
Brooklyno. Daug bus iš 
New Jersey’ės ir iš Penn- 
sylvanijos valstijų. Gi į 
wilkesbarrieciu pikniką 
traukia Scrantonas, Pittsto- 
nas, Binghamptonas, She- 
nandoah’ris, Minersville ir 
daugybės mažesnių koloni
jų. Pas juos irgi bus sve
čių iš Bhboklyho ir iš Phila
delphijos. Wilkes < Barre

i d a ir stambi klaida, 
vienas su Lovestonu 
komunistas turi 

juk! tas savo klaidas ir
| Lovestoną. Paskutiniam L. 
telegrame Kominternui jis 

kad Kominter- 
nas atšauktų visus savo ta- 

Lovestono 
dę? Manote, kad ta kolonija | tarimus. Vadinasi, Lovesto- 
miegos ir neparodys akių ?. nas statosi save 
Nereikės tų baikų. Cliffside' 
bile kam kimba Į akį ir ęia 
nepasiduos. Turime Newar-; 
ką, Harrisoną, Bayonnę 
tersoną. Pasijudins ii' 
___  _____  Apie Elizabe-

■ thą ir Lindeną jau nekalba-' 
nes jie saviškiai, jų kolo

nijose rengiamas piknikas. Tos
; ne tik dalyvauja,! skelbė per Radniką, kad aš 

kviečiu Ben Gitlowa kalbėti 
]TDA rugpjūčio 15 dienos 
i piknike. Aš .tai skaitau va- 

. igyste ir purvinu darbu. Aš
I kad jeigu/kurios dar iki šio!, j štu nssilr-čiau į0. 

nedarėte, tai pasisku-,•* . “ . ..
. .............. nes laiko mažai, jau !^iam Įnikiascitu, Kad Gltlo- 

ke rcvoliucijiniii dainų, irijr trijų pilnų savaičių nepasi-was kalbės, liet priešingai 
darbininkiškų prakalbų. Ne-biko. Parodykime, kad m*e- 
gana jiems puikaus Wilkes payo piknikus mokame mil.ži- 
Barre’io “Aido” Choro, rei-jniškais Padar-yti.
i i • zzt „ /-.i . N V. Paukštys,kalauja “Lyros Choro is| 
Shenandoah’rio; dar ir to' 
nepakanka, šaukiasi Bing-' 
hamtono dainininkų; paga
liams, Brooklyno didieji cho-; 
rai irgi . šaukiami į Valley;1 
View Parką, kurie plasnoja i 
sparnus skristi. Iš to jau Rugpjūčio 21 d.
aišku, jog muzikalė progra-) —Popiežius Inconetas IV lei- 
mos dalis bus turininga. Betidžia kryžiokams valdyti žemai- 
kovinjd mainieriai 'ant to|i253- 
nesustos. Jiems rūpi girdė-’ —Gimė rašytojas L. Andrėje- i discipliną visiems 
ti, ką'atliko "jų dienraštis |‘vas, 1871.
“Laisvė” del mainierių ir! „vąršavoj sušaudytas Gib-|terną. Visi lietuviai komu- 
kitų industrijų darbininkų; neris ir kiti komtmistai, 1921. pustai, kurie dar palaikote 
eidama kasdien per dešimtį J. V. augsčiausio teismo į kokius ryšius su Lovestonu, 

turite juos pertraukti ir pa
sitraukti nuo , Lovestono 
grupes. To reikalauja mū- 

to reikalauja 
visas revo- 

darbininkų judėji-

reikalauja,

? __  ____ i save augščiau
i Kominterno ir viso revoliu- 
.cinio pasaulio. Kas eina 

Pa. i prieš Kominterną, tas eina 
Yon- į priešų liogerį, į renegatų

Slavai pavartojo net ma
no vardą savo karjerai. Jie

i mas
.išsi mitinėj au telegr 
visiems mūsų dienra

DARBININKŲ
KALENDORIUS

komiteto, kad pil
; bes drg. Carl Roe 
i man. Telegrama
Radnike, bet ma 
buvo apleistas. Š 

,mą darau parodymui, kaip 
■ bjauriai elgiasi Lovestono

; nes vartoja.
Amerikos Komunistų Par

tija mokės pavartoti aštrią 
kurie tik 

] eis prieš Partiją ir Komin-

madienį, 25-tą imgpjūči'J, q 
Philadelphijos piknikas: bug 
savaitę, vėliau: 1-mą rugsė
jo.

metų ir kokie uždaviniai: teisėjas Louis D. Brandeis atsi- 
stovi prieš mūsų dienraštį i isk^usyti prašymą del su- 
Įpiatomoje ateityje Užtat ;Van’etti. atsisak6 į tai kreipti 
jie pareikalavo kalbetojaųs ;domę m prez. Coolidge ir augš- 
iš pačios “Laisvės” pasto
gės, kuris turės pasakyti (jas Taftas, į kuriuos buvo kreip- 
prakalbą -iš darbininkų ko-itasi telegramomis,-1927. 
vų lauko santikyje su mūsų 
dienraščio ' dešimties metu 
jubilėjumi. Po tam, jie skel
bia, kad turėsią lengvąus 
sporto programą.

: Sutvąrkyta viskas gražiai, 
užinterosuojančiai visus, to-

x__  ____~ su Partija;
čiausio-teismo vyriausias teisė-* Kominternas ir 

liucinis 
m as.

M. žaldokas

del galima jau dabar pasa
kyti, .kad šis piknikas bus 
nepaprasta naujenybė mai- 
nose. ' • •

Nepamiršk dienraščio “Lai
sve?” pikniko, kuris jvyks rug
pjūčio .25.5., Valley View 
Parke. Inkerman, Pa.

c
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^KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

i-ją

. Del Apsileidimo 
Nepadarėme

BUTRIMONYS.—Mes 
gegužės labai gerai išplatinome
atsišaukimus. Turėjome iška
binti ir raudoną vėliavą, 
del tūlų draugų apsileidimo 
buvo nepadaryta.

bet 
tas

Į visai neleidžia vaikščioti. Mes 
atsisakėme eiti į perpildytą ka
merą. Atbėgęs korpuso vedė
jas ir raktininkas pradėjo mus 
varu varyti kameron, 
keikdami 
darni.

vėl jį atgal grąžino į mūsų ka
merą. Balandžio 9 d. mes vėl 
jį išmėtėme, bet jį vėl atgal pa
talpino, ir apgaulės būdu *iš ka
meros išvedė draugus Tamašau
ską ir Jasutj ir Įkišo i karcerį. 
Įmestieji karceriu tą pat dieną 
paskelbė protesto badavimą, o

EKSKURSIJOS Dr. Jonas Repšys
881

Kcki

» » l 1 i. 7

visaip balandžio 10 d., mes. jau visi pa
ir kumščiomis grasiu- skelbėme

Į “LAISVES” PIKNIKUS
Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

Vadai, Tokia ir 
Partija

KAUNAS.—Lietuvos social

protesto badavimą, 
reikalaudami paliuosuoti iš kar
cerio mūsų draugus ir išvesti iš į 
mūsų kameros žvalgybos agen-j 
tą. Administracija padaro pas 
mus kratą ir visus izoliuoja vie-Į 
nutėse. Balandžio 12 dieną' 
mūsų reikalavimai buvo išpildy- j 
ti ’ir mes bado streiką laimėjo-i 
me.

Mūsų Darbas
KLEBIŠKIS.^ Mūsų apyl i n- ■i demokratų partijos Centro Ke

kėje 1-ją gegužės buvo gerai iš- miteto narį Galinį kalėjimo ad- 
platinti atsišaukimai ir dviejuo-, ministracija patalpino bendroj 
se kaimuose buvo ^iškeltos rau- kameroj, bet kaliniai greit ap

sižiūrėjo, kad socialdemokratų 
•vadas serga bjauriąja liga (sifi
liu) ir pakėlė triukšmą, reika
laudami,. kad kalėjimo adminis
tracijai Galinį išvestų iš ben
dros kameros. Administracija 
pasiuntė < 
Gydytojas tikrai pripažino, kad ; • "
Galinis serga augščiausio laips-'biaū,'kiici čia i’’kmergė’ 
nio sifiliu ir kalėjimo adminis-^ 
tracija priversta buyo izoliuoti c|0
Galinį nuo kitų kalinių. Laisvėj §Ventės dienoj organizuoto ad- Į 
Galinis vadovavo ne vien social
demokratų partijai, bet buvo 
dideliu socialdemokratų “veikė-

ligos kasose ir profsąjungo-1 karcerio^

New Jersey Central Kompanija duoda ekskursiją Į 
Wilkes Barre, Pa., Rugpjūčio (Augusi) 25 

“Laisvės” Pikniko Dienoje
Iš NEW YORKO.Į WILKES BARRE IR ATGAL $3.60

OFISO
Nuo
Nuo
Nedaliomis:

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

10-12 vai. ryte.

iau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

donos vėliavos. Buožės sako, 
kad tai bernų darbas, o bernai 
giriasi esą tai mūsų darbas.

Vėliavos
VABALNINKAS.—Kovo 28 

ir 1-mą gegužės buvo iškeltos 
dvi raudonos vėliavos. Taip pat 
buvo gerai platinami atsišauki
mai. Salamiesty irgi buvo išpla
tinti mūsų atsišaukimai, bet vė
liavų del tam tikrų priežasčių 
nebuvo iškelta. Vabalninku po
licija dar iš anksto susiregis- 
travo 67 Įtariamus asmenis, bet . ju’’ 
visgi niekur nieko nesusekė. Re- se. 
gistravime įtariamų asmenų da
lyvauja visi fašistų šnipai—i 
vargoninkai Gokai ir kiti Lie
tuvos Rasputinų giminės klap
čiukai.

Ir Mes šventėme
U KM E RG f:.—P i rmą j ą gegu

žės šiemet mes pasipuošėme; 
raudonais ženkleliais, padaina
vome keletą revoliucinių dainų.

Galinį pas gydytoją. Kalėjimo administracijai, žino-i 
. _• . Ima, tas labai nepatiko, juo la

is kalėji
me buvo pirmoji gegužės, ro- 

is, pirmu kart taip švęsta.

Traukinis išeina iš New Yorko 10:50 vai. sukatos 
vakare, Rugpjūčio (August) 24, pagal Standard lai
ką, arba 11:50 vai. vakare pagal Daylight Saving 

laiką, ir bus Wilkes Barre nedėlios ryte.
’ iš Wilkes .Barre grįžta į New Yorką 5:40 vai. 

nedėlios vakare,.pagal Standard laiką, arba 6:40 vai. 
vakare pagal Daylight Saving laiką.

Išvažiuoja nuo Liberty St., New Yorke.

CASTON R0PSEV1CH
“RYTOJAUS” KAINA: 

Metams tik—$3; Pusei------ $1.50

j ministracijos puolimo nebuvo. į 
i Vėliau mus už 1-sios gegužės j 
įšventimą nubaudė 7 paromis- 

Kadangi karcerių vi- ■ 
įsiems susodinti neišteko, tai so-1 
dina po dali. Likusieji kaliniai 
pasiuntė kalėjimo viršininkui, 
protestą, atsisakydami eiti pa- j 
sivaikščioti, kol nors vienas po- ‘ 
litinis kalinys sėdės karcery. 
Tokiu būdu mums teko be pasi
vaikščiojimo būti apie dvi sa- 

romis karcerio padėtimi, ir tuoj Į vaites. Be to, administracija 
KAI. NAS.—Po badavimo W-i norėjo atimti čiužinius, bet mes I ėmė Įvairiais būdais terorizuoti

Išvogė čiužinius
KAUNAS.—Pas mus atkėlė 

provokatorių Ruzgį. Mes jį tuo
jau iš kameros išmėtėme. Ad- 

Kalėjimai Jau Ankšti ministracija mus nubaudė 7 pa-

J Philadelphia išeina 7:15 pagal Siandard 
arba 8:15 pagal Daylight Saving laiką 

Nuo Wbst 23rd St, New Yorke
KELIONĖ Į ABI PUSI $3.00

Grįžta iš Philadeiphijos į New Yorką 7 vai. 
Standard laiką, arba 8 vai. pagal 

Daylight Saving laiką.
Draugai Brooklyniečiai ir Newyorkieciai, tuojaus 

užsiregistruokite “Laisves” raštinėje, kurie 
važiuosite į šiuos piknikus.

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

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

Argentina

‘GERAI PATAIKOT

pagal'
Baigės Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o 
pageliu}.

lonalę
resu:

gausite tikrai profe
Kreipkitės šiuo a<

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden. N. J.

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

lam laikui praslinkus adminis- į čiužinių nedavėme. Grasino 
tracija davė mums antrą kame- smurt,u atimsią. Mes grąsini- 
rą ir mes galėjome šiek tiek • neišsigandome. Tada sargai 
laisviau atsikvėpti. Bet šita lai- j stvėrė yieną mūsų draugą vesti 
mė neilgam buvo. Po 1-sios ge- į j karcerį. Mes visi susikibome 
gūžės demonstracijos pas mus . j vedamą draugą. Budeliai nie- 
atvedė 16 naujai areštuotų dar-iį0 nepegg ir dantimis grieždami 
bininkių. Jas patalpino atski-,j§gj0 Kitą dieną, kuomet mes 
roj kameroj izoliuodami nuo ki-ij§§jorne pasivaikščioti iš mūsų 
tų politinių moterų-kalinių. Jas kamerų sargai išvogė Čiužinius, 
laiko, kaipo kriminalistes, nors ]yjes 
jos nubaustos už politinį veiki- i prješ administracijos provoka- 
mą. Senąsias politkalines pa-icinius žygius.
talpino Į vieną kamerą. Kame- i 
roj vietos daugiausiai skirta 13 
žmonių, o dabar mus Įgrūdo net 
31, o tame skaičiuj randasi dar 
ir mažų vaikų. Daugeliui tenka

kalinius.
“Balsas’ ’

BALTIMORE, MD.
Rugpjūčio 6 d. Įvyko Tarp

tautinės Adatos Industrijos 
Unijos konferencija lietuvių 
svetainėj. Susirinkimą atidarė 

turime griežčiau kovoti drabužių unijos vadas Flaiani. 
Pirmiausiai pasakė įžanginę 
prakalbą apie tai, kaip ši uni
ja organizuojama, kad i ją Įei
na visi kriaušiai vyriškų ir mo
teriškų drabužių; trumpai pa
žymi unijos tikslą ir paskui se-

“L.” ADMINISTRACIJA.

Tuos pačius traukinius galima gauti ir iš Newark.

dustrinės unijos ir nuo B. Goki, atsilankymu paremsite ir cho-

Bado Streikas
i..v^.i.k.. , ŠIAULIAI.-] 42 politkal. kame-: ka konferencijos i pirmininko i kai 

?/nt grindų miegoti, kur naktį- ■ rą patalpino Įtariamą asmenį,ku- ■ nominavimas. 
įiis pelės per akis bėgioja, ris iš tikrųjų buvo žvalgybos a-! rinkta Pochucki, 
Mums trūksta oro kvėpuoti. Ad
ministracija ramina mus, kad 
turime ilgą pasivaikščiojimui 
laiką, bet tuo pat metu tą pasi
vaikščiojimo laiką visa valanda1 mes balandžio 7 dieną išmetėm į telegrama iš Brooklyn, N. Y., 
sumažino, o šventadieniais ir jį iš kameros, bet valdininkas nuo visų drabužių siuvimo in-

Pirmininku iš- 
sekretorium 

I P. Kupriunas. Seka prakalbos. 
. išvestų i Pirmas kalba Sandler iš Phila- 

kameros tą tipą, bet | delphijos; antras vietinis orga-
nepadėjo. Tuomet i nizatorius Levinson. Skaitoma

gentas. Mes tris kartus reikalą 
vome, kad administrac 
iš mūsų 
tas nieko

WILKES-BARRE’O, SCRANTONO IR AP1EL1NKES
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS

Boll Phone, Poplar 7545

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

esančio sekretoriaus. Paskui 
kalbėjo negrų darbininkų orga
nizatorius Walsh. Išrinkti de
legatai Į tarptautinę konferenci
ją, kuri Įvyks New Yorke už 
trijų savaičių. Delegatai iš-1 
rinkti V. Kučauskas, P. Kup
riunas, F. S. Klishis, Pochucki, j 
Leschinski, Levinson, Flaiani ir 
O. Kučauskiutę. Šitie darbiniu-!

i atstovaus 67 dirbtuves su 
4,075 darbininkais.

Priimtos sekamos 
jos. ijros iSii

1) Kad būtų persivertimas sveikas.

visoj kriaučių industrijoj (?— 
Red.).

2) Užuojautos rezoliucija
Gastonijos streikieriams.

3) Užaujautos rezoliucija
Švietimo Unijų Lygos konfe-

Qjrencijai, kuri Įvyks Clevelande. 
< ! Kalbėjo draugas J. Siurba iš 
!;■; Brooklyno. Jis nurodė, kad ši 

/ unija plačiai tveriama po visą 
;! ;l i Ameriką ne tik tarpe kriaučių, 
i; į: bet ir kitų pramonės šakų.
;! / Buvo renkamos aukos ir su- 
;! rinkta $7.74.

< Sekeret. P. Kirpsrunas.

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

Nedėlioję, 25 d. Rugpjučio-August, 1929
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Programos išpildyme dalyvaus įvairių kolonijų spėkos:
SHENANDOAHRIO LYROS CHORAS, WILKES BARRE AIDO CHORAS; 
BINGHAMTONIEČIŲ DUETAI ir BUS VISOKIS SPORTAS; KALBeS “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 mainų apielinkeje, nes bus turtinga ir graži pro
grama, kuri patiks visiems, o kita svarba, tai čia rasite savo senų pažįstamų ir 
draugų, su kuriais senai jau trokštate pasimatyti. Taipat jau čia bus linksmo ir 
gražiausio proletarinio jaunimo, kuris duos dvasines inspiracijos linksmai jaus
tis suaugusiems ir pasenėjusiems žmonėms. Patys besilinksmindami, suteiksite 
moralės ir materialūs paramos savo dienraščiui “Laisvei,” kuris gina darbinin

kų klasės reikalus visose kovose.
Draugai! Jsitėmykite tai. kad dah-- dH^a jau daug trumpesnė, tat pribūkite i 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.

KELRODIS į “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 pušy mylios, būsite 
Valley View Parke. Atvykusioms nuo Binghamton. Scranton ir kitų kolonijų, reikia važiuoti per Pitts
toną j Inkerman, Pa. Iš Inkerman jau bus matyti ir daržas po dešinei.

Atvykusioms traukiniu į Wilkes-Barre ar Scrantoną, imkite Laurel line iki Inkerman, Pa. Išlipsite veik 
darže. Gelžkelio tikietai bus pardavinėjami Scrantone ir Wilkes-Barre, nupiginta kaina į Valley View 
Parką. r

rą. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Tik nepamirškite atsi
lankyti. Kalnų Ragana.

Ad. No. E-46 
Kodėl žmonės netenka 

spėkos ir gyvumo
Nervinis ir muskulinik 

-----   i prie tokių negaliavimų 
i virškinimas, menkas 'apelitas, 

----- ____-_______ ....-s -uerzin imo, konstipacijos, 
dėjimų, kvaitulių, neramių, 

I tų, sumenkėjusių organų, 
rC'ZOliUCi- I j"-nL’,no:1> nuolatos pavargusiu, 

siu ir nbelnai menkas s 
r muskulai lieka 
yksta ir žmogus 

Orvi) Nadeau 
Nu 

sveikatą po 5 
"Nuga-Tone daro 
Dabar aš 

apetitą, 
daug vif 

bet radau 
Aš dėkuoju 
’ Jeigu 
ligų, ari 

del savo 
Jūs

Graborius-Undertaker

SHENANDOAH, PA.

P-as
pasakoja kai)) 
geni 
ko:

riu j/erą 
išbandžiau 
pasekmių. 
Tone. / 
pauclbų.’ 
minėtų 
kę, jūs 
imti Nuga-Tonc.

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

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

.biznyje negalima apsieiti!
Todėl, draugai darbininkai ir pro

gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visuf' 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių iŠdirbystės • 
draugi! cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris, visiems, patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Nauioky Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn. N. Y.

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

lipnumas prive- 
lig\t, kili)) ne- j 
inkšti) ar nu

galvos skau- 
bemiegių nak- 
prasto kraujo, | 

nusikamavu- 
Kada 

tos li-
1 :i Inai

Mass., 
jam
sa- 
gc- 
tu-
aš 
be

sustiprinti, 
vėl jaučiasi

Whitnosville, 
ga-Tonc sugrąžino 
m et ų kentėjimų. Jis 

man labai daug 
naktimis ir 

licnkis metus 
rūšies vaistų

"erai miegų 
Per 
:>kios .

1
jums už 

turite

tikrą vaistą — Nuga- |

LIETUVIS GRABORIUSsuteiktą man 
vieną iš virš 

pakri- 
labo, privalote

jūs 
jaučiatės abehiai .

..S. i labo, privalote
galite gauti pirkti jj

kur tik vaistai yra parduodami, arba jei ju
sti vertelga neturėtų stake, jis gali gauti
del jūs iš

vertei-ra

paties

neturėtų stake, 
urmo vaistynės.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDEJLO JONĄ

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž o m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

I Padirbti iš Suderintų Havanos 
kasykloj Tabakų. Vidurys vien tik iš 

Locust Mountain, tapo sužeis-'importuotų tabakų.
'tas J. Slavickas. Jam sutrin-i
.tas tiesės rankos pirštas. Nu-!----------------------------------------
vežtis ligoninėn, pirštą turėjo (PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Nelaime Kasykloj
Rugpjūčio 7 d

nupjauti.
'i Draugas Slavickas yra se-l 
nas “Laisvės” 
priklauso prie 
organizacijų.

i Paskutinis
Kad linksmai

saros sezoną, Lyros Choras 
rehgia pikniką, kuris įvyks 1 Sulig reikalavimo, šiuos ciga- 
d. rugsėjo, ant Šatrijos kalno. rus taįpgį įr per paštą išsiunti- 
Vietos ir apielinkių lietuviai 
darbininkai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti ir tyrame ore (orderius).

, linksmai laiką praleisti. Savo uaBnuDOM

skaitytojas ir 
darbininkiškų

Piknik as

užbaigus va-j

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

nėjame, kaipo užsakymus

scan

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo 'smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

'V D A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
I 1\ Ik Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

f gyduolė, kuri virš 200 metų li~
geniams gelbėjo, padaryta ma- 

MEDAL vartoti. Gaukite 
tikrąsias ir neimkite 1YT/YO 
kitų. Vaistinėse trijų OJĮIVmI VU

Q dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

Haarlem on.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass, i 
SOUTH BOSTON, MASS. H

Tel., So. Boston 0304-W. ■

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

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

734 Grand- Street 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

I nesnč 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 ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kHl- 
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 “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
trai kelią ir suteikia žmogui ramumų

1 Atsiųsk mums 10c, o gausį mflsni 
♦nlių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
Gillet Road, Spencerport, N. Y

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR N U MA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir netUllo- 
win nuo 9: 30 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 

WILKES-BARRE, PA.
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Vargo Vaikas.

MATIJOŠIUS 
! J (Vaizdelis iš tikrų gyvenimo atsitikimų.)

Partijai telegramą, kurioje ra-f 
šo: “Raudonieji raiteliai, rau-j 
donarmiečiai ir komandieriai, i 
dirbantieji truste sykiu su ki
tais tarnautojais, užtikrina 
Raudonosios Armijos vadą 
drg. Vorošilovą, kad jie kaip 
vienas, pirmajam rageliui už- 
triūbavus, stos po raudonomis

gos Komunistų (bolševikų) |rengimą.
---------- || j ■ ■■■■■■ ..-Įg

darbininkišką dienraštį. Pik- žiuokite už naujo tilto, po kai-
Taipgi pasinaudokite proga, niko vieta—už stiklo dirbtu- rei. Grieš gera muzika. , *, 

imkite ir užsirašykite visi po ves apie mylia. Tiesiog va-1 Rengėjai

Dienraščio Laisvės Naudai!

•r

(Tąsa)
Ir Matijošius, nieko nelaukęs, viena ran

ka besilaikydamas už bufeto, o kitą įkišęs 
į kelinių kišenių iki pačiam dugnui, sugrie
bęs popierinį ir su kelinių kišeniumi išvil- 
kęs laukan, metė ant “baro” ir sako: “Še, 
aš dar turiu pinigų ir galiu dar išsigerti ir 
tau užfundyti,” metęs dešimkę su piktumu 
kalbėjo girtas Matijošius. Storo karčiam- 
ninko akių žvilgnis, nukritęs ant dešimkės, 
gulinčios palei Matijošių, išsiplėtė lyg ka
tino žiūrinčio į lašinius ir tik pirštai suvir- 
bėjo, kaip Matijošio dešimkė nuskambėjo j 
register}, p prieš Matijošio akis atsistojo 
du stikleliai su degtine ir alum del “vaš,” 
nes ir pats karčiamninkas savęs nelenkė, 
bet gėrė kartu su Matijošium. Matijošius 
išgėręs dar porą stiklelių degtinės, nustojo 
visai sąmonės ir jo kojos neįstengė jį ant 
ilgiaus laikyti, sudribo, o Matijošius galu
tinai paskandinęs savo visus neramumus ir 
liūdesius, parkritęs po “baru,” pradėjo 
šnarpt, manydamas, kad jis guli savo moti
nos lovoj, ant minkštos paduškos, nors tik 
buvo ruožas nupiltas pjūklių (pelavinų) del 
spjaudymo girtiems. Karčiamninkas, pa
ėmęs Matijošių už kojų, nuvilko į kitą kam
barį ir kampan pametęs paliko jį ramiai il
sėtis, o pats sugrįžo prie “baro” keikda
mas: “Bjaurybes, ateina, prisipunta, nu
griūva, o tu juos tąsyk už kojų, kaip kokį 
strevą. Kad jie prasmegtų kur!”

Išsimėtęs dar vieną už Matijošio dešimkę 
tik gardžiai nusijuokė. Taip atsikartodavo 
visados, kada tik Matijošius turėdavo pini
gų, kada tik jis gaudavo savo sunkiai už
dirbtą užmokestį (pėdę). Matijošius be- 
jieškodamas sau nusiraminimo smuklėj bei 
stiklelyj degtinės, patapo amžinu alkoholi
ku, amžinu karčianminko vergu-pastumdė-, 
liu. Nors Matijošius išsipagiriojęs n* dirb- i 
davo iš visų savo pajėgų ir keikdavo savo 
likimą ir gimimo dieną ir kad daugiau jis 
taip nedarys, nelankys smuklių, neneš savo 
sunkiai uždirbtų centų karčfamninkui,’ bet 
tai tik tie prižadai būdavo išpildomi, pakol 
negaudavo pėdės, bet kaip greitai gaudavo ■ 
savo užmokestį, taip greitai jis ir vėl atsi
durdavo karčiamoj ir kiekvieną kartą'su, 
prižadu, kad tik vieną ar du išsigers ir dau- j 
giau nei į burną. Bet tai būdavo tik pakol j 
pasiekdavo karčiamą, o kaip tik prisiartino j 
prie “baro,” kaip greitai karčiamninkas jį | 
pagirdavo ir užfundydavo, taip greitai Ma
tijošius užmiršdavo savo prižadus ir vėl gu
lėdavo po “baru” pelavinose.

Matijošius beplaukiodamas alkoholio ba
loj pamiršo ir apie savo motiną, kurią jis 
taip labai mylėjo, del kurios jis buvo gata
vas atiduoti ir savo gyvybę, del kurios li
kimo jis daugelį naktų nemiegojo iv kiek 
jis prisirūpino apie ją negaudamas nuo jos 
jokios žinios per pirmus kelis karo metus. 
Bet dabar jam tas jau nei ant mislių neuž
eina, rodos, kad jis tokio daikto, kaip moti
na, nėra turėjęs savo gyvenime ir kam čia 
jam net rūpintis reikia. Tas viskas išnyko 
ir likos užmiršta, neigi jam ir buvo reikalo

, apie ką rūpintis. Jis tik du dalykus žinojo 
i ir tik tie jam ir buvo svarbūs, tai kasykla 
l—dirbt ir karčiama—gert. Ir taip Matijo
šius leido savo dienas, šalindamasis nuo sa
vo pažįstamų ir draugų, kuriuos jis turėjo, 

, kada gyveno dar blaivai. Jam tik kar- 
i čiamninkas paliko jo geriausiu draugu.

Prisiartino didysis visų angliakasių 
i streikas, 1922 m. ‘ Matijošius nors ir dirbo 
i gana gerai per paskutinius aštuonius me
dus, bet pinigų streikams neturėjo nei cen
to, nes visi jo sunkiai uždirbti centai sū- 

! kišti į kįarčiamninko kišenių irikarčiamnin- 
| kas tik Jsiaugip.ę>s didelį pilyą džiaugiasi, o 
i Matijošius tik mato didelę bedugnę prieš jo 
;;ąkis ir neišmano nei į. kurią pusę, verstis.
Vienintele Matijošio viltis, tai pas tą patį 
karčiamninką, kuriam jis atidavęs savo ke- 

■ lių metų sunkų uždarbį, bet ir tai abejotina 
į viltis; gal karčiamninkas išties savo “pa
gelbės” ranką, o gal ne? Gal nenorės nei 
pažinti per daugelį metų buvusio gero 
“draugo”? Vienok Matijošius nusprendė 
kreiptis pas karčiamninką pagelbos, nes 
jau kelios dienos nevalgęs ir nėr kur gauti, 

| o pas draugus Matijošius nesitiki nieko ge- 
I r o, nes jų nepažinojo ir nenorėjo nei su- 
: tikti: jam karčiamninkas buvo geriausias 
draugas. Matijošius susirūpinęs, susikrim- 

; tęs ir dar labiau nuliūdęs, negu bent kada 
j nors pirmiau, verkiančiu balsu, kaip kūdi
kis pilnomis akimis ašarų, maldaujančiai 

, prašo karčianminko pagelbos, paskolint pi- 
I nigų, kad galėtų nors kartą į dieną nusi
pirkt valgyt ir, jei jis atsisakys tai suteik
ti jam, tai jam niekas daugiau nelieka da
ryti, kaip tik nuo tilto žengti į upę, nes jau 
priėjęs galą kelio ir toliaus nebeturi kur 
eiti; paskutinis šviesos spindulys jau užgę- 
ses ir jam tamsu visur kaip naktis. Kojos 
nusilpę ir atsisako ant toliaus tarnauti, 
galva kvaišta ir sopa, tiesiog gyvenimas 
pasidarė nemalonus ir nevertas nei gyven
ti, nors dar jautėsi gana jaunas ir tvirtas 
ir; kad įgerai pavalgęs, galėtų dar gerai ir 
'dirbti,! nps. spėkų dar jaugiami tMfįs gana, 
jei tik'Būtų pavalgęs. Bet ^keliolikos dienų 
badas ant tiek Matijošių' buvfr nusilpninęs, 
kad jis vos už “baro” besilaikydamas galė
jo pastovėti ant kojų. Karčiamninkas su 
rūsčia veido išvaizda, piktomis akimis per
žvelgęs Matijošių, ką tik besilaikantį ant 
savo kojų del silpnumo, ką tik susilaikė ne
pasakęs: “Laukan iš čionais, tu valkata! 
Kva r abu dar čia drybsai pusiau pasti
pęs!?” Vienok susilaikė nuo tokios ironi
jos, o tik išgverusiu girto balsu nusikvato
jo ir sako: “Oi, kad norėjai! Vyras kaip 
aržuolas, dirbo per tiek metų ir gerai už
dirbo, o dabar neturi nei ką pavalgyti!” ir 
pamąstęs valandėlę tarė į Matijošių: “Ge
rai. aš tau paskolinsiu pinigų streikams 
del pragyvenimo, bet tu turėsi ateiti pas 
mane ir gyventi, kitaip sakant, aš tau duo
siu užlaikymą per streikus, o po streikų tu 
galėsi man atsimokėti.”

(Tąsa bus)

W* ^0 A i Nežiūrint, kad tatai ivyko, 1K.UW11 kapitalistinėj šalyj, jiV. šitą
'jFD8177(0T A trusta pakriksimo farmeriu lilrl IKIMMA. kooperatyvu.
 Pažiūrėsime, ar jis necks-

vilės, bot ir kariškos valdžios 
už siuntimą karinių spėkų 
malšinimui tų nelaimingų dar
bininkų, kuomet jie išeina į 
streiko Jauką, reikalaudami

Nesenai man teko lankytis | Pučuos, nutraukdamas 
Conn, valstijoj, Southbury a- iposniuosius i mamommos 
jjielinkėj, kur sužinojau, kad ! <es * 
pastaruoju laiku šios apielin-' 
kės ūkininkus ištiko didėlis 
nepasisekimas. Mat, atsirado 
kokis gudruolis, suorganizavo 
pieno trustą, geriau* sakant, 
legališko plėšimo lizdą, ir su
suko, supainiojo taip, kad net 
prasilavinę vertelgystėj ir tie
sas žinanti ūkininkai sukišo 
ten savo sunkiai uždirbtų pi
nigų po kelis šimtus ar net 
tūkstančius. O tasai jų pie-' 
nius, susiglemžęs pinigus j sa
vo delmoną, paskelbė ban
krotą ir atliktas kriukis.

Kapitalistų spauda alasavo- -. . . -.... --------.------------— -
ja ir žmogžudžiais vadina So- telpa; kad jų uždarbis j pasirengę stoti į Raudonąją
vietų Rusijos valdžią už ski-

žiek tiek geresnių savo gyve
nimui sąlygų.

Neaaug geresnės sąlygos ir 
1 dirbtuvių darbininkų, nepras
tesnes ašarų bombos ir poli

nkių' cistų buožes, atkreiptos prieš 
senatoriui Reed Smootui,;kuo-;'juos.
met reporteris pareiškė,; kad į Vai reikės gero bizūno tiem 

vergai senatoriam, kad nušluostyt jų 
ašaras.' ’ : T K. S. L-tė.

Veidmainingos Ašaros

Ašarėlės „ išsisunkė iš

cukraus plantatorių 
dirbą nuo tamsos iki tamsai 
arba 16 valandų į dieną; kad 
jie mintą tik putra ir senos! 
duonos kriaukšlėmis; kad jų j 
rūbai supūsta ant jų kūnų;’ 
kad jų rankos ir kojos sutrū-j 
kę, suplaišioję ir krauju ap
tekusios; kad jie miega “šu
nų

Soviety Sąjungoj
Kazaniuje grupė buvusių 

raudonarmiečių ir partizanų 
būdose sulindę, tiek kiek pareiškė, kad jie visuomet yra

___ ______.............. ......... .  .... taip menkas, jog jie yra pri-1 Armiją savanoriais. Daugely- 
• riamas sunkias arba net mir-.VGIS^i parsamdyti darbui sa- je įmonių ir įstaigų vienadie- 

ties bausmes panašiems šmu- šešių metų kūdikius ir nis uždarbis paskirta statymui

Taip dedasi Kuboj, Porto- 
rikoj ir visur, kur tik cukriniai 
augalai auginama.

žliumbia senatoriai, klausy
dami teisingų raportų apie 
pavergtų darbininkų likimą, 
bet jie neatveria savo lūpas 1 i "I ' • I • • • ’k 1 •

gelninkams.
Bet ką daugiau su tokiais 

ir bepadarys?

Pastaruoju laiku susiorgani
zavo milžiniškas, apimantis 
net $5.0,000,000 vertės, vaisių 
ir daržovių ’ auginimo trustas. bent pakritikavimui nė (ik ci-

“Pirmo Rugpjūčio” eskadrilių 
jos (orlaivių būrio). Kaza- 
niaus Technikai ir inžinieriai 
kolektyviai įstojo į Osoaviachi- 
ma. ,«. « .

Šiaurėš Kaukazo metalox 
trusto darbininkai prisiuntė 
Centro Komitetui Visos Sąjun-

vėliavomis. Sudarytų jau pro
letarinių raitelių, Rudenyj, ant 
tavo karžygiško šauksmo, mes j 
visi būsime ant balnų ir eisi
me paskui tave be baimės gint 
Spalių Revoliucijos užkariavi
mus.

Baltarusijos karinės apygar
dos N aviacijos eskadrilijos su
sirinkime raudonarmiečiai pa
reiškė, kad jie visuomet yra 
pasirengę duot mūšį tiems, kas 
pamėgins kliudyti darbininkų 
klasei socializmą statyti.

šiemet atidaromas kolekty
vizacijos technikumas. Tech
nikumas ruoš specialistus že
mės ūkio kolektyvams.

Pasibaigė Marino (Babruis-į 
ko ap.) nusausintų balų sėja.! 
Užsėta 300 hektarų buvusių į 
balu.

j
Naujai atrastuose Uralo 

naftos šaltiniuose išgręžta sky
lė duoda į parą 46 tonus (2,- 
806 pūdus) naftos.

Oršos apygardai socialūs i 
apsaugos atleido 2,000 rublių j 
karo invalidams kooperuoti.

(“R. A.”SAGINAW, MICH

PIKNIKAS
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Įvyks Nedėlioję ; -

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

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

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

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

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

Geras Patarimas
Liepos 12-tą dieną A. L. D. 

L. D. 131-ma kuopa, laikytame 
susirinkime pas draugą Liesį, 
tarp kitų dalykų svarstę, ko
kiu būdu geriausiai galima iš
platinti darbininkiškus į laik
raščius mūsų kolonijoje. Ka
dangi rengiant prakalbas pa
sidaro daug išlaidų, o publikos 
mažai susirenka ir prie dauge
lio žmonių visai negalima pri
eiti su apšvieta. Todėl JA. L. 
D.! L. D. IŠi-mą kuopa nutarė’ 
surengi gerą pikniką 2o rug
pjūčio, o kiek bus pelui, tai' 
pusę paaukot del “Vilnies” 
dienraščio. Taipgi kas rninė- 
tame piknike arba 
u ž s i p r e n u m e r u os a. n t 
dienraštį “Vilnį” arba 
vę, 
prenumeratos pridės po j'ioną 
dolerį iš savo iždo.

Todėl gerbiamieji vietas ir 
apielinkės lietuviai, malohėkit 
skaitlingai atsilankyti į mūsų i 
pikniką ir paremkite mūsų pa-1

pirmiau 
■metų

. “’Lais
tai kuopa prie kiekvienos

i
Bus skanių užkandžių ir gėrimų

Čia yra puiki vieta del pasimaudymo. Norintieji maudytis, atsivežkite bathing 
siūtus.

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

darbininkų klasės reikalus visose jos kovose.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatve- 
karį ir važiuokite apie 4p minutas iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutas; 
perėję.tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rąsite.

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

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

rnra tin t*» i* i ik žaumaMu rjrrjUM-jnrc t*lhkd j jvx tu siUAMwmu

Nepamiršk dienraščio “Lai-, 
svės” pikniko, kuris Įvyks rug-; 
pjūcio 25 5., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

>
Sužeistas ar apsirgęs gausi pašalpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:

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

f

Varpas Bakery, 54 &ujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchnnas. Savininka ggg9 SSeis pj,

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

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

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

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

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

I ■
\
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Laiškai iš Lietuvos

PLYMOUTH, PA

su
Todėl visu pareiga ir dabar

nors
O

! Streiklaužiusii DarhQ
J. S

SOVIETU SĄJUNGOJ

teisybę

yra • streikas.

PITTSBURGH, PA
O

už

Visi

o

2 o

2
o

Nau- 
bizni.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Ypatingai 
stako turime del 

Mergaitėm j upelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai jsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

.yra gražių papuošalų vyrams

644 Drigga Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 258

Unijos, o kuomet

Vienas išsigelbėjimui iš to
kainos.
sekančiu adresu

.]U SU
žiauti
jai prigauna, nesakydami, kad 
ten

Kur Pinigai, Ten ir Teismų 
Teisybė

Iš Tauragės apskričio vis

kokia dabar 
ir kaip ten

suradimo agentūros 
s t r e i k 1 a u ž i u s. Vieni

žinia vyksta streiklau- 
kitus gi darbų suradė-

; ir
■ nes 
ir kiti, 
kalus.
tingas ir laike streiko darbi-j pint

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ”

Tel.i Greenpoint 9611

K. M. S

naudai, reikalauja Naujoji Nacionalė 
ir i Unija. Prisirašius prie jos,

3

LAISVE Puslapis Penktas

* . i i

žmones į tą pikniką. Perci-' Daugelis pasakys 
tais metais gyrėsi, kad nuo'šytis į Naują Nacionalę Uni- 
pikniko likę virš dviejų šimtų Uą pavojinga, nes galima dar- 
dolerių. Bet šiemet jau Į sky- bo netekti. Bet mes pažvelg
ia įlindo. Mat, žmonės, kurie • kime atgal, kuomet mainierių 
pirmiau lankėsi į jo surengtus ' unija pradėjo organizuoti^ 
piknikus, pradėjo abejoti apie, kaip tuomet buvo. < 
__ j “našlaičius,“ kurių “nau- niet reikėjo slaptai organizuoj ----?  
dai“ jis piknikus rengia. Kuo- tis, slaptai, kur nors sklepuo-į 8,000 geležies ir žalvario 

kuriame ves kas paša- mct po stubas lankėsi kviesda-' se, susirinkimus laikyti. Bet 'architektorinių darbininkų ląi- 
mas dalyvauti piknike, tai kaip greit tapo .suorganizuota',mėjo ilgą streiką Brooklyile 

išvi-1 didžiuma darbininkų, taip ir New Yorke. Jiems tapo su-, moterims ir vaikams—viršuti- 
! greitai darbininkai viešai pa- trumpinta darbo valandos nuo nių ir apatinių, įvairaus pasi- 

' --------------------------------- • ’• ■ ’■"• ■į,

gerinimą savo būvio. Tuomet uždarbio. Jų organizatorius' vilnonių ir lininių drabužių čia 
treikai buvo pasekmingi, t George Powers, džiaugdama-i rasite sau patinkamų ir už ga- 
unijos vadai, J. Mitchells sis laimėjimu, tačiaus sako, Ina žemą kainą; kaklaraiščių, 

gynė darbininkų rei- kad darbininkai budėtų. Nes1 pančiakų, marškinių ir kitko 
Unijos iždas buvo tur-į samdytojai, priversti sutrum- čia pirkaite nepermokėdami 

; darbo ■ savaitę, dabar nei vieno cento.
Da-Į stengsis darbininkus vąryt gražaus 

j sparčiau dirbt. Darbininkai vaikų, 
turi būt nusistatę toliau kovot! 
už 40 valandų darbo savaite. Į 

Streikas buvo vedamas 
veiklia komunistų pagelba.

na moteriškė rašo laišką sa-:įuos 
vo seseriai į Jungtines Valsti
jas, 
kyta:

“Dar 1926 metais mano vy-jkaip kurios moterys jau 
ras Mikas buvo Kebliškėj pasij0 stubos. 
Petrą Samošką prie kūlimo.!
Kuliamos mašinos ratukai bu-iR0 
vo neapdengti, tai vienam | 
darbininkui pagavo ranką ii i 
sulaužė iki peties. Mano vy
ras varinėjo arklius ir viską ! 
matė, kaip ta nelaimė įvyko.! 
Sužeistasis - patraukė teisman 
mašinos savininką, reikalau
jant atlyginimo ir padengimo 
ligoninės išlaidų. Mano Vy
ras ir kiti darbininkai, -buvo 
pakviesti į teismą, kaipo ,liy- 
dininkaf. Jie viską turėjo'pa-^ 
sakyti prisreka. ■ Bet Štai, 
buožė turėjo pinigų, tai teis
me viską suvertė prieš sužeis- ' i

p pas juos dar nėra tokio susi- 
. pratimo ir todėl negali i.švcng- 
; Ii besiartinančio pavojaus.

8,900 Metalo Darbininku 
ju'Ctuo- Laimėjo 44 Valandas

WORCESTER, MASS
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

JUOZAS

Ar-

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

Mūsų tautininkai be šmuge- sirodė ir pradėjo kovoti už pa- 48 iki 44 į savaitę; pridėta ir į rinkimo; puikiausių šilkinių 
niekad neapsieina. . ........... .. *“ L--—-- m

Nuo Krosnos C šito.

tąjį, o liudininkus apkaltino, 
kad jie melagingai liudijo ir 
už tai juos nuteisė po 14 mė
nesių į kalėjimą. Nuteistieji 
paleisti po užstatu ir apeliavo 
i augštesnį teismą, bet neži- pavojaus kelias, tai dėtis prie 
nia, kas iš to išeis. Mat, ju 
biedni, neturi pinigų provotis 
tai sunku bus 
rasti.“

Tai matote, 
Lietuvoj tvarka 
teismai elgiasi su biednuome- 
ne. I. J. Stankus.

šios apielinkės angliakasyk-' ninkai gaudavo paramą. 7 
darbininkams gręsia pavo-; bar irgi tą patį galima pada- 

jus. Noks jie organizuoti, bet j ryti, tik reikia, kad darbinin- 
vortinkliais apipainioti, iš ku- Į kai ; susiorganizuotų ir turėtų 
r iii negali išsipainioti, nes Le- Į gerą iždą. 
wiso mašina neleidžia 
vortinklių iigsipaiųipti. žino
ma, jeigu ‘ darbininkai 
pilnai susipratę, tai jie tuos 
vortinklius greitai s 
ir pasijustų laisvi, bet dabar

iš tų
IjūTu rašvtis prie Naujos Nacionalės j 

" Unijos, o kuomet bus r.c:v 
.„nnivinfn I pusė darbininku suorganizuo *) 11 lid 1A i IIl.U | , v .’ i ta, tuomet jau galėsimo vieša 

j savo jėgą parodyti, su kuria

Naujos Nacionalės Unijos. Bet 
gaila, kad dar didžiuma dar
bininkų to nesupranta. Ir to
dėl sulauksime tokių “gerų 
laikų,“ kad Į mėnesį gausime 
po tris ar keturias dienas pa
dirbėti ir uždirbsimo į dieną 
po $1.50. Rodosi, prie to ne
reikėtų prisileisti, reikėtų jieš- 
koti išėjimo. Reikėtų darbuo
tis, kovoti, kad būtų sutrum
pinta darbo diena iki šešių va
landų ir dirbtume penkias die
nas Į savaitę. Kaip tik to ir

Čia tūlas lietuvis biznierius 
sandarietis, kas metai rengia 
piknikus “našlaičių 
Kiek jis turi tų našlaičių 
kur jie randasi, niekas m 
no. Bet ir piknikus rengda-i niman įvykdinti. Lewisas ir jo 
mas nedaro skelbimų, bet tik i klapčiukai nesirūpino ir nesi
važinėja po stubas ir kviečia rūpins darbininkų reikalais.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI;
Keystone_____________ Main 9669
Bell  _ Oregon 5136

Charkovo apygardoj, Mais- 
ko kaime, buožės Korochovo 
ūky j sustreikavo 42 samdiniai. 
Korochovas pats, būdamas 
agronomu, arendavo, būk tai 
mokslo tyrinėjimam ūki, o tik
renybėj pasipelnymo tikslu. 
Buože profsąjungos reikalavi
mus atsisakė išpildyti ir todėl 
paskelbta streikas.

“Raudonasis Putilovcas’ 
vo uždavinį 1929 metais 
dirbti 3,000 traktorių, 
cechai išplėtė savo darbą, 
pirmus tris menesius dirbtuvei 
pasisekė išpildyt 94 nuoš. sa
vo plano.

“R. A.“

Streikuoja 300 darbinlinkų 
I Star šepečių Manufacturing 
Kompanijos, Hunters Point 
Ave. ir 31st SI., Long Islande, 
šeštosios Avenue, New Yorke, 
darbų 
siunčia

Beacon, N. Y.— Aprobuo
jama, kad nesenai įvykęs 
kaliniu sukilimas New Yor- 
ko valstijos kalėjime Au
burn nuostoliu- padarė $450,- 
0G0. I

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laia 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVĖ”

į 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
Brooklyn, N. Y 

Grove St.

o
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’o'

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IlrhaiA CnW PfllVffprS (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiudii a ujiu ruvvutrb bijo Už 75c už bakSQ apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

J JiY (25 centai už skrynutę) yra tai kanuoiė p
UI U J £ ClDo amžiną žmogaus priešą—vidurių užki
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREEN POINT H JI

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

Kimpu Clermont Avanse 
TELEPHONE! JUNIPER »79i

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

____________________  ORDER BLANK __________
SlųMdnuai pinigui »u wivo adresu, užrašykite:

A6, žeaaiiu paiirafięa. siunčiu juras VIENĄ DOLERI, kur| malonėkit nan 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, su visais Durodywsis, 
kaip vartoti.
Vardas —  ___________ _______ ________-___________________________ -_______ ———

No.

Mie«ta«

O

St. or An

Siute..

urenu

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 mokvkU s[, KEP(rTACUA 

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

PERSITIKRINKI!'! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 59th Street* 

New York City

$10.00 LOTAI $10.60
Kiekviena? gali gauti šiame mėnesyj 2 lo- 

,us įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
i 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 išmokescio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 068 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdaraj taipgi nedeliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

\įj: silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

u
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VIETOS ŽINIOS
53,307 Automobiliai 
Tuneliu

Rytoj į A. L. D. L. D 
Pirmos Kuopos 
Susirinkimą!

(Darbo Federacijos Lyderiai 
Siunčia Mušeikas Prieš 
Valgyklų Sfreikierius

McADOO, PA.
A. L. D. L. D. 120 kuopos susirin- 

23 rugpjūčio, 
7-tą vai. vakare. 

Visi nariai būtinai ateikit, yra labai 
svarbių reikalų, kurie reikia tuojaus 
atlikti. Taipgi turėsim išrinkti de
legatą į būsiančią apskričio konfe
renciją, kuri Įvyks 15 
Mahanoy City, Pa. Tat 
atsilankvt.

Sek r. J.

nuvirto, sužeidžiant 10 darbiu 
ninku, kinių taipe nesimato i^jmas ^us pgtnyčioį, 
nei vieno su lietuvišku vardu, j. Mickūno name, ~

Pereitą sekmadienį Jludso- Reilgkitės į SaCCO-VaUZetti 
fnnoiio Tarp New Yorko ir _ ••ir

po Hudsono upe, Demonstraciją Ketverge
53,307 automobi-l Didelis skaičius darbini ’ 

tai yra daugiau, negu bi-']ul 1 ♦ «

I no tuneliu tarp New York o ir 
I Jersey City, 
pravažiavo «

LIETUVIU VALGYKLA j
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku ž

YĮuTA S
Jr ir Amerikonišku Stilium f<1. rugsėjo, 

nepamirškit
Stuigaitis.

(198-199)
Didelis skaičius darbininkiš- 

oi'ganizacijų ]
dalyvauti Sacdo-Vanzetti nu-j 
žudymo antrametinio paminė
jimo masiniame mitinge, ku
ris įvyks rugpjūčio 22 d., šį j 
ketvirtadienį, ‘Union Square, I betoje, 
New Yorke, ir prasidės C ; 
valandą vakare. Independent1^; 
Šiaučių Unija, Jungtinė Darbi-! Įyvi 
niūkių Taryba, Adatos Dar- kuopos ir, 

| bininkų Pramoninė Unija, 
’! Jaunieji Pionieriai ir desėtkai 
J kitų organizaci jų masiniai da-i 

lyvaus tame mitinge; čia 
protestuojama ne tik 
Sacco ir Vanzetti nužudymą 
bet taipgi

Vienas būdas, kuris yra labai i ln kapitalistu pashyžimą
svarbus-tai dainos ir kiti j. elektros kėdėn tryhkų
P'ru™ *>•. T“?™’ sa>ui kalbės drK. W. Z. Foster,
kyt., daugiausia publika pas-Engd«hl. Fr. Bieden- 
tenkina. i. T n • i • i-T. . ... .... . . ’ kapp, James Reid, NacionalesDaugiausia žavi publika, tai . T. .. ’ ., . .Audėju Unijosi prezidentas irchorai su savo damomis. Kaip . ... ..x . v , . / daugelis kitu plačiai žinomųlink choru atsineša draugai iri. . ’ ji kalbėtojų.

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

i le kada pirmiau.
pasižadėjo!
n vnit i n n_

i Atviras Laiškas
Po keturiolikos savaičių1 

streiko, Sun-Ray Cafeteria, 
313 W. 36th St., New Yorke, 
buvo priversta pasiduot strei- 
kieriams, kuriems vadovauja 
kairioji Valgyklų Darbininkų

Į visus Brooklyno ir apielin- 
kės progresyvių draugijų na
rius.

Brangūs draugai ir drau
gės! Nėra abejonės, kad visi i 
jūs gerai žinote ii* suprantate,! 
jog darbininkiškų organizaci
jų palaikymui, jųjų augimui j 
neužtenka vien sauso politinio 
veikimo. Darbininkų organi
zavimui ir švietimui reikalin- 

Bet streikieriai ir(.«a panaudoti įvairūs būdai.

Pereitame “Laisvės” nume
ryje Korespondentas neteisin- 
gfti paskelbė dieną A. L. D. L. 
D. 1-mos kuopos , susirinkimo. 
Ne kitą ketvirtadienį, bet šį 
ketvirtadienį, rytoj, rugpjū
čio 22 d. įvyks pirmos kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Draugai ir draugės, visi bū
kite Šiame susirinkime; tie, 
kurie dar duoklių neužsimokė- 
jote, ateikite patys užsimokė
ti^ o kurie jau, būdatni darbu 

' Užimti, niekaip neišgalite pa
tys ateiti, tai bent per savo 
draugus priduokite $1.75 duo
klių, kaipo mokestį už visus 

į 1929 metus.
Yra laiškų ir šiaip svarbių 

f reikalų, kuriuos šiame susirin
kime turėsime aptarti ir spręs
ti; turėsime apsvarstyt ir pla
nus mūsų veikimo rudeniniam 
sezonui.

Kuopa, kaip žinote, yra nu
sitarus, padidint savo narių 
skaičių iki 200, kad ištikrųjų 
galėtų būt pirma kuopa, ne 
tik savo vardu, bet ir stambu
mu ir darbais visoj organiza
cijoj.

Senai jau skelbiame obalsį, __ o
kad kiekvienas narys, ateida- kaip ir įvairiuose kituose, Dar
nias į kuopos susirinkimą, tu- bo Federacija, kaipo kovojan- 
rėtų atsivest bent po vieną čių darbininkų streikų laužy- nigų, nes reikia lėšų chorve- 
draugą įrašymui į Literatūros, toj a, viršija net pačius darb-’ūžiui ir išlaikymui vietos, lai-

Kada ši kafeterija neteko 
didelės didžiumos savo kostu- 
merių, jinai persikrikštijo į 
Ambassador Cafeteria, norė
dama, nauju vardu pritraukt 
valgytojus.
'jiems pritarianti kiti darbinin
kai nuolat pikietavo tą kafe
terija ir jinai liko įvaryta į 
desperaciją, netekus -biznio.

Pagalinus, kafeterija pasi
kvietė unijos atstovus, kad pa
daryt su jais sutartį ir pasira-| 
šyt kontraktą delei streiko už-i 
baigimo. ‘

Bet Amerikos Darbo Fede-I 
racijos vadinamoji Maisto Ta-1 
ryba, kuri savo globon ima 
tiktai virėjus, veiterius ir 
tus lavintus darbininkus, at
siuntė septynis mušeikas ir pa
statė juos prie tos kafeterijos 
durų, kad neprileist kairiųjų 
atstovų prie sutarties padary
mo su tos valgyklos savinin-j 
kais.

Taigi, šiame atsitikime

ki-

tos draugijos, kurioms chorai 
i per ištisus metus tarnavo ?
Į Pavyzdžiui, kuomet birželio 
mėn. atsibuvo Lyros Choro 
piknikas, tai, galima sakyti, 
atsilankė ne daugiau, kaip tu
zinas narių iš tų draugijų, ku
riom choras pagelbėdavo iš
pildyt programą. Chorą iš
gelbėjo nuo nuostolių piknike 

į irgi svetimtaučių jaunimas.
Lyros Choras betgi darbštu

mo ir ūpo nenustojo; jis moki
nasi įvairių naujų dainų.

Choro palaikymui reikia pi-

p rival o 
tuojaus 
žinot į 
tingą.
t

Draugiją. Tatai yra visai ne-' davius įsiutusioj savo batali- 
sunku padaryti, kad tik nariai j joj prieš “raudonuosius,” kaip 
laikytų tą reikalą mintyj. Na--,kad ji vadina visus darbinin- 
gi, tik pabandykite, o patys’ 
įsitikrinsite, jog tai yra visai 
galimas ir net lengvas daly
kas, o Draugijai labai daug 
reiškiantis.

kus, kurie tiktai nelaižo iš
naudotojams padų.

|5».| < I I“ ~\7~ * 1

Protestai Prieš Perbrangius

LIETUVIŲ DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERI

KOJ 111 KUOPOS 
NARĖMS

L.D.S.A. 111 kp. nepapras
tas susirinkimas šaukiamas 
ketvirtadienį, 22 d.; rugpjūčio, 

I pas Paukščius, 10154 110th 
Maspetho taksų mokėtojų St > Richmond: Hill. Pradžia 

sąjunga-sušaukė mitingą, kad g_tą Val. vakare. Visos narės 
užprotestuoti prieš reikalavi-; būtinai dalyvaukite, nes mė

nesinis susirinkimas neįvyko, 
tai pasiliko nominacijų blan- 
kos neišpildytos ir daugelis ki
tų reikalų neatliktų, kurie 
verčia šaukti nepaprastą susi
rinkimą.

Meskite visus savo užsiėmi
mus į šalį ir ateikite į susirin
kimą, k

Taksus už “Sursus”

mą perdidelių mokesčių iš na- 
ihų savininkų už Decker gat
vės “surpaipę,” už kurią kon- 
traktoriams buvo užmokėta 
$602,000. Visą tam medžia
gą kontraktoriai pirko iš di
džiausio sukčiaus Phillipso, 
kuris, bendrai su Connolly’u, 
buvusiu Queens prezidentu ir 
kitais politikieriais, suvogė 
miestui virš $30,000,000.

'Jamaicai už vadinamas 
“naujas surpaipes,” kurių di
džiuma tiktai ant popieros, iš 
pradžių buvo skirta sumokėt 
$16,000,000; bet kada pilie
čiai susiorganizavo ir pradėjo 
kelti protestus, tai Didžiojo 
New Yorko valdonai buvo pri
versti nusileist visais penkiais 
milionais dolerių.

A. B-skienč.
(198-9)

Caraitė Gyvens New Yorke

United Cigars 
Pardavimas

New York as darosi nauju 
caristų centru. Užvakar iš 
Europos atplaukė ex-didžiojo 
kunigaikščio Povilo Romano
vo duktė Marė, kuri žada nuo
latiniai New Yorke apsigy
venti.

DETROIT, MICH. 
T. D. A. Nariams

Draugai: Tarpt. Darb. Apsigynimo 
46-tos kuopos susirinkimas bus su- 

------ . rugpjūčio (August) 24 d., 
5-tą! 1929 m'> Draugijų svetainėje, 24th 

ir Michigan Ave. Pradžia 7:30 
vakare. Visi kuopos nariai da- 

lyvaukit susirinkime, nes yra daug 
ibelnai, darbininkų judėji

mo reikalų, kaip va: Gastonijos ' 
streikieriu gelbėjimas, Įvairūs kiti I 
ant darbininkų užpuolimai ir t. t. 
Kiekvieno nario-narės dalyvavimas 

bus! sus’r’n^*me ^ra re9<«lingas h* būti- tinas! Stiprinkim. šitą tarptautinę pries darbininkų organizaciją! Kiekvienas 
narys turėtu pakalbint savo di’au- 

<lemonstruoianmi?'p1ar,,?iaii'' K‘‘™s Į.!n<,ps.' ,kad .įstotų larptautinm Darbininkų Ap- 
sigyniman. 1 ‘

Nepamirškite susirinkimo.
Mikas, K p. Sekr.

(198-199)

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syk j atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

* J‘ MARČIUKIENĖ I
SAVININKE į

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. ;; 
________________________ _________ 4
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Telephone, Stagg 4109

RADZEVIČIUS

SALES—PARDAVIMAI

ISPORTAS
SCICKATO RISTYNĖS SU 
LONDOSU

Ph iladel ph i j oj, penktadienio 
vakare, rugp. 23 d., bus dide
lės ristynės iki pergalės, tarp 
Prūsų lietuvio Richardo Schic- 
kato ir to nepaprasto graikų 
ristiko Džimio |Londoso, Ses
ei ui Stadiume. I

kyt pamokas.
Iš kur choras gali gaut pi

niginę pagelbą? Aišku, kad 
tik iš darbininkiškų organiza- ( 
cijų, kurioms savo išsilavini-j WALKERIS NUGALĖJO 
m a rodo- ir savo d arba atiduo- i *■ j da. Kaip kitų darbininkiškų 

I organizacijų, taip ir savo cho
rų palaikymu privalo rūpin- 
tiš patys’ darbininkai.

Kadangi Lyros Choras1 bied- 
nas, o palaikymui pinigų reik, 
tai choras rengia pikniką, ku
ris įvyks nedėlioj, 25 d. au- j 
gusto (rugpjūčio), Klaščiaus 
Clinton Parke.

Todėl visi, kurie manote, 
kad darbininkiški chorai yra 
reikalingi; visos tos draugijos, 
kurios manote, kad Lyros Cho
ras bus reikalngas pasikviesti 
paįvairinimui jūsų programų 
rengiamose pramogose, visi ir 
visos privalote atsilankyti į j 4 
choro rengiamą pikniką. At-į Daugiau Vietos Zmiy 
silankę pasilinksminsite, pasi- i. id I 
šoksite, pasižavėsite choro d ai-j Penktame Puslapyje 
nelėmis ir tuo pačiu kartu sihi 
teiksite chorui morale ir ma- 
terialę pagelbą.

Lyros Choro organizatorius
W. R.

LOMSKJ
25,000 publikos Philadel- 

phijoj matė interesingą kum- 
ščiakovą Mickey Walkerio, vi
dutinio svorio čampiono 
riančio 166 svarus, 
Lomskio, apysunkio 

‘turinčio 172 svarus. ------ ll)n,llll(lW|
tais laimėjo Walkeris su pasi-Į Deveikis, 139 1 
žymėjimu. Damon ,, Runyon |ton» J- 
rašo, kad geresnės kovos tarp 
to svorio kumštininkų dar nė
ra pasaulyje buvę, kaip kad 
ši kova Philadelphijos Sesqui 
Stadiume pereito pirmadienio 
vakare.

PARSIDUODA bučornė ir patgus 
dviejų augštų mūrinis namas; par

duosiu ir skyriumi namą arba biz
nį, jei pirkėjo bus toks pageidavi
mas. Bučernės biznis išdirbtas per 
daug metų ir vieta 'labai patogi tam 
bizniui. Ape;y.venta lietuviais, vo
kiečiais ir kitų tautu žmonėmis. 
Parduosiu už gana prieinama kainą. 
Atsišaukite šiuo adresu: 858 Glen- 
more Ave., Brooklyn, N. Y. 196-201
KAS TURI parduoti rcctorano ra

kandus—“kaunterį,” kad būtų apie 
17 pėdų ilgio, malonės pranešti. 
Taipgi reikalingas partneris arba 
nartnerka į restorano biznį. Gerai 
būtų, kad mokėtų gaminti valgį. J. 
Jurevich, 148 Grattan St., cor. Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel.. 
Stagg 7311. ‘ 194-99
PARSIDUODA restoranas, geroj 

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA didelis namas, tin

kamas del mažo hotelio ar board-sve-
ir Leo ing house, geroj vietoj, graži apie- 

SVOl’io garadžiuš del 2 karų, lotas 143 
’ pėdų platumo su 213 pėdų fronte.

I UnK-. in formoci iii krm’nkifės nas D.

like, garadžius del 2 karu, lotas 143

Del informacijų kreipkitės pas D. 
K Broad St., Burling- 

(185-709)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokj darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. <7. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

" Tel. 
t

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARiN AVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

| MASPETH, N. Y.
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Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas j

IR MALIORIUS i
Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja į

I visokius pa- 
U veikslus jvai- 
Į| riomis spalvo-
II mis. Atnau- 
u jina senus ir ? 
f kra javus iri

sudaro s u I 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu: !
STOKES i

I Darbą atlieku
? Kreipkitės
Į JONAS
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I ! • M M — ■■ i tMl >■- H<| M - ■ - - fia —- IM. ■■ >& —_ . aa _— aa —

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

1416

GRABORIUS
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

Į DAKTARAS IR CHIRURGAS 
^Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
(mo būdai.

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

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

Unfited Cigars Kompanija 
(cigarų ir cigaretų) pardavė 
savo kdntrolę pž $100,000,000 
Gold Dust KorporacijaL Tos 
cigarų kompanijos nuosavybė 
buvo skaitoma $200,000,006. 
Piirmesnieji savininkai parda
vę tiktai kompanijos vadovy
bę^ bdtf jie pasiliksią stambiais 
šėrinihkais.

Nužengė Eleveiterio
Skylen

Senas masonas, Abr. Eisner, 
70 metų amžiaus, žengė į el- 
eyeiterj - (keltuvą) name po 
num. 454 W. 155th St., New 
Yorke, bet eleveiteris tuo lai
ku buvo nusileidęs ir Eisneris 
nuo ketvirtų lubų nukrito že
myn, UžsimušdaįnaS; jo žmona 
pavojingai susižeidė, su * juo 
drauge nukrisdama.

• Eisner buvo to namo super
intendentas.. Nors šviesos ko,- 
ridoryj ęebuvo, bet jis jautėsi 
viską tkip jįerai žinąs, kacĮ ir 
patan&ėj 5 apygtaib’omis patai
kysiąs, . . . . - - .

Našlaitė Pašovė Policmana 
Už Bandymą Ją Išžagini

16 metų mergaitė Alice Cor
bett, Jersey City į, našlaitė, 
pašovė; policmaną G. McITa- 
le’ą; 32 metų amžiaus. Jinai 
gyveno pas policmano šeimy
ną. įPolicmanas užpuolęs ją 
išžaginti. Ar tatai jam pavy
ko, nežinia. Bet mergaitė pa
skui, jam keršydama, paleido

1 į jį miegantį kulką iš revolve
rio. Liko areštuota.

Sunku Paslėpt nuo Plėšiką 
Nešami Pinigai

Klokmeikeriu Unijos Vadu 
Vienybė su Fabrikantais

Klokmeikeriu (I. L. G. W.) 
unijos vadai uždėjo visiems 
nariams naują assesmentą, 
kad jie turi sumokėt vienos 
dienos uždarbį į tų ponų iždą. 
Vadai yra susitarę su fabri
kantais, kurie, išmokėdami al
gas, išskaitinėja dienos uždar
bį į Schlesingerio-Dubinskio, 
unijos lyderių, delmoną,— 
noi^ labai didelis skaičius 
klokmeikeriu ir priešinasi to
kiam elgimuisi. Tas mokesnis 
iš darbininkų išplėšiama neva 
padengimui pereito feikeriško 
streikelio arba “stapičiaus,” 
kaip kad tie poneliai vadina, 
nedrįsdami nei patys pavadint 
streiku. :

Šičia parodysime vieną, pa
vyzdį, kokia vienybė viešpa
tauja tarp bosų ir unijos va
dų. Buvęs padėjėjas distrik- 
to prokuroro, Samuel Markę- 
wich yra vyriausias oficialis 
Klokmeikeriu Unijos advoka
tas. Bet jis taipgi yra advo-

mo- 
306

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 25 rugpjūčio, pas P. Dulki, I 
13187 McDougall St., arti Davison 
St. Pradžia 10-tą vai. ryte. Visi 
nariai susirinkit laiku, yra svarbių 
reikalų. Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.
(198-199).

TORONTO, ONT., CANADA
A. L. D. L. D. 162-ros kuopos ir 

Canados Darbininkų Apsigynimo Ly
gos 45 kp. lietuvių skyriaus svarbus 
susirinkimas bus antradienį, 27 rug
pjūčio, Ukrainų svetainėj, 300 Bath
urst St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, visi atsiląnky- 
kit į šį susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Kurie už
simokėję už 1929 metus, gausite, 
naują knygą “Caro Kalėjimuos.” O | 
kurie dar neužsimokėję, pasistengki-Į 
te užsimokėti.

Org. J. K.
(198-199)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia šaunų nak

tinį pikniką sųbatoj, 24 rugpjūčio, 
ant Bankaus ūkės, Buckland, Conn. 
Vietos ir anielinkės lietuviai darbi
ninkai kviečiami skaitlingai atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti. Bus 
gera muzika po vadovyste J. Pudla. 
Taipgi ir visokių pamarginimų. Va
žiuojant reikia imti Rockville gatve- 
karį ant kampo State ir Market gat- 

■vių ir važiuoti iki Buckland, ten iš
lipus eiti po kairei keliu apie dvi 
minutas, ir rasit ūkį. Taip pat va
žiuokite ir automobiliais.

Kviečia Laisves Choras.
198-199)

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

1ŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyka.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po plet. 
Ketvcrgaig ir aubatomi* iki 6 ▼«). 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
•ulyg sutartie*.

NAUJA BUČERNE

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

Kurie dar nepažįstate m ūsu, tai de) p» 
ždnties užeikite, o būsite maloniai priimt!

užeiga

J. IR O. VAIGINIS
Ma»peth, N. Y.

Bedford Popierinių Dėžučių 
Kompanijos knygvedė Rae 
Levine nešė iš banko $810 iš
mokėjimui algų tos dirbtuvės 
darbininkams. Pinigus buvo .. . _ « v .
įsivyniojus į žurnalą (magazi-i Nugriuvo L Namai, Suzeide 
na), kurį nešėsi po pažasčia. ia 
Bet, matyt, du plėšikai nutė-| vaiDinUlKŲ
mijo j.ą banke, pasekė; išplė
šė žurhalą su pinigais ties Tai- tų namus, po num. 246 ir 248 
man ir Bridge gatvėmis, Aštuntos Ave^uę, New Yorke, 
Brooklyno, ir pabėgo. sugniužo tų namų sienos ir

i katas Rich ir Stegneskio 
teriškų ploščių fabriko, 
W. 37th St., New Yorke.

Betaisant dvejus trijų augs-

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos susirin

kimas bus panedėlj, 26 rugpjūčio, 
Liaudies Name, 1124 Spring Garden 
St., 8-tą vai. vakare. Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Turime naują knygą, bet daug narių 
dar neatsiėmė; pasistengkite atsiim- 
2‘ Taipgi šiame susirinkime turėsi- 

išrinkti delegatus j 6-to Apskri- 
konferenciją, kuri bus 29 rugse- 
Tat nepamirškit atsilankyti.

Org. A. G.
. (198-200)

ti.
me 
čio 
jo.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

* ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų 
Anižių seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečhj durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

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




