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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Waterburieciai, Visi Daly-I 
vaukite Piknike Šį 

NedėldienĮ

šį nedeldienį, rugpjūčio 
25 d., Lietuvių darže už 
Lakewood, Waterbury, Ct., 
rengiama didelis piknikas. 
Rengia Komunistų Partijos i 
vietinis skyrius. Dainuos 
Vilijos Choras ir Ukrainų 
Choras iš New Haven. Kal
bės žymūs kalbėtojai. Visi
Waterbui io ir apielinkės ūc- Lietuvos Fašistai Nubaudė 
tuviąi darbininką’ dalyvau
kite šiame piknike.

F'
o.

*
Zeppelinas Sutaisytas; Pa
sirengęs Lėkti per Pacifiką

46 už Rugpjūčio Pirmos 
Demonstraciją

SOVIETAI GAUNA PRANEŠIMUS, 
KAD CHINIJA RENGIASI KARIAUT

J

K AUNAS.—Už dalyvavi- į 
ma komunistu demonstraci-1 v v
jose Šančiuose, rugpjūčio 11 
d., fašistų teismo nubausti: 
po 3000 litų arba 3 men. ka
lėjimo: C. Galeris, M. Mal- 
nikas, B. ŠneiderienėrSesan- 

val. ryto New Yorko lai- čiukaitė, L. Vigotkaitė, U. 
Pacifiką į Riskaite, L. Šuba, B. Kopė- 

Los Angeles, Cal. Šiuo tar-: lavičaitė, H. Bozkanas, C. 
pu turi 18 pasažierių. ' Rudaševskaitė, D. Berzonai- 

-------- |tč, G. Zacharaitė, B. Kolai-
Naujas Būdas Gydymui I Grio\?’ šab.te^°> 

Nuo Vėžio Ligos

Tokio, Japonija. — Dr. 
Eckener pranešė, kad diri
žablis Graf Zeppelin jau su
taisytas ir išlėks penktadie
nį 8:30 vai. po pietų (7:30

ku). Lėks per

- BOSTON, Mass.—Profe
sorius Boris Sokolovas, ru
sas, iš Pragos Universiteto, 
čia, fiziologų kongrese, Har
vardo Universitete, pasako
jo apie savo naują išradimą 
gydyti nuo vėžio ligos.

Jo išrasti nauji vaistai 
įleidžiami po oda ir sunaiki
na vėžiškus skaudulius į ke
lias dienas. Sakė, jis darė 
bandymus su šimtais žiur
kių. Gydymas pavyko ant 
93 nuošimčių.

“Iš 200 žiurkių, kurios
po išgydytos nuo vėžio li
gos du mėnesiai atgal, 
dabar tik penkios vėl susir 
go vėžio liga,” pareiškė Dr. j 
Sokolovas.

ta

iki

■ Zidaras, R. Kovalskaitė, V. 
(Magidas, A. Germanskis, M.
i Virgirdiškis, B. Rafas, O. 
Krušinas, M. 'Baumslags, J. į 
Karpuchas, E. Fainas, R. 
Bliumanas, S. Karakovskis. 
K. Abramsonas, V. Semaš
ka, I. Šneideris, J. Jevartas,
R. Bojeras, M. Leibovičaitė,
S. Rajikas, S. Šustoraitė. 
Po 500 lit. arba po 2 savai
tes: V. Lichtbergas, VI. Čer
kasas, G. Silkinieris, D. Ze- 
likovičaitė, M. Meškauskai- 
tė, R. Bermanas, J. Sucho- 
revskis, VI. Vainauskas, L. 
Brauneraitis, G. Lanas, E. 
Fridmanas ir R. Portnojus.

Be to, atiduodami teisman 
M. Milneris ir Alf. Kleine- 

;ris. Jų pirmasis kvietė de- 
įmonstruoti, o Kleineris tu- 
irėjo po skvernu vėliavą.

Paveikslas parodo Gastonijos streikierių. šėtrinę koloniją, kurią policija su mu
šeikomis užpuolė birželio 7 d., nakties metu. Įvyko susišaudymas. Pradėjus polici
jai ir mušeikoms šaudyti į šėtras, streikieriai gynėsi. Sužeista keli streikieriai. Ta
po peršautas policijos viršininkas Aderholt. Už tai dabar kapitalistai nori aštriai 
nubausti 23 Gastonijos streiko vadus. ŠĮ pirmadieni prasidės 16 streikierių teismas, 
Charlotte, N. C.

LIETUVOS BUDELIŲ VALDŽIA PASMER 
KE DU KOMUNISTUS SUŠAUDYMUI

Visuotina Mobilizacija Mandžūrijoj; Chinijos Darbininkai 
Pasiryžę Kovoti Prieš Militaristus

MASKVA.— Sovietų laik-. Sovietų reikalavimų.
Į raščiai skelbia pranešimus! Sovietų valdžia užginčina 
iš Chinijos, kad Chinijos1 tuos paskalas, 
militaristai rimtai rengiasi | - ----------------
prie karo. | Meksikos Darbininkai Reika-I Meksikos Darbininkai Reika-

Ireciadien} m gauta prad į j paĮįU0SU,Uj Gastonijos 
liesimas is Chinijos, kad : J Ct J
Chang Kai-shekąs prižadėjo;

I Mandžurijos . diktatoriui!
'I Chang Hsueh-liang gabenti •

i savo armiją

Streikierius
MEXICO CITY.— Meksi- 

į į šiaurryčius kos darbininkų konven-
nuo Tientsin “pagelbėti cija, kuri • čia įvyko 
Mandžurijai kariauti prieš svarstymui valdžios su- 
Rusiją.” Pranešimas gauta manytų naujų darbo įstaty- 
iš Pekino, kad ten vienas mų, nutarė pasiųsti prezi- 
svetimšalių laikraštis pada- dentui Hooveriui protesto 
rė išvedimą, kad “Chinija, telegramą del brutališko 
nori karo nieko nepaisant, persekiojimo tekstilės strei- 
idant nukreipti žmonių aty-, kuojančių darbininkų North 
dą nuo labai blogos viduji-; 
nes padėties.”

Aišku, užpakaly Chinijos! 
stovi imperialistai, kurie. 

Zeppelinas Sugadintas; | P” j1J(7 ni.llltar1®' i 
ii • rri 0 i , i tams ir prižada duoti pagel- 
Lekimas lapo butrukdytas bą.

-------- Kitas pranešimas iš Shan- (

s
•i

Carolina valstijoj.
Proteste atkreipiama Hoo- 

verio atvda i tai, kad daro- 
mi planai nužudyti 16 Gas
tonijos streiko vadų. Reika
laujama, kad jie būtų pa- 
liuosuoti.

Konvencijoj dalyvavo keli 
KASUMIGAURA, Japoni- ghajaus'sako/kad tapo nu- šimtai delegatų; jie atštova- 

_ dirižablio, tarįa paskelbti visuotiną vo 1,500.000 darbininkų.
____ u Mandžūrijoj, 

Los Angeles, Gal., tapo su-__________galima sukoncen-1
trukdytas. 1 * ' '

Ketvirtadienį, kuomet di- rubežiaus; 24,000
rižablis buvo traukiamas iš|jau sukoncentruota Hailar 
stoties lėkimui, tapo biskį; miesto apielinkėj: ' 
sugadintas. Ištraukiant iš >
stoties užpakalinis motoias govįepu Sąjungos darbinin- 
tapo sugadintas.

Manoma, kad del to kelio
ne susitrukdys apie 20 va
landų, fe.

ja. — Vokiečių <
Graf_ Zeppelino lėkimas i j mobilizaciją Mandžūrijoj, -----------------

, .. .. Chinija Siunčia 50,000truoti dideles spėkas prie | ;
i kareivių i prieš Sovietus

todėl reikiargaminti slaptai. 
Kristinaitė skaito sau už 

garbę prigulėti kom. orga
nizacijai.

Kaltais nū vienas neprisi
pažįsta.

__  _____ _ _____ Korsakas skundžiasi, kad 
_ i darbių byla.. Jie kaltinami esąs nubaustas Šiaulių apy- 

' gardos teismo 4 mt. už ko
munistinį veikimą. Esą jam 
džiovos pavojus. Šioje bylo
je jis negalįs būti baudžia
mas, nes už tą patį nusikal
timą nubaustas Šiaulių apy-

“Lietuvos Žinios” rugpjū
čio 10' d. laidoj paduoda 
sekamą žinią apie komunis
tų byla:

Rugpjūčio 9 d. kariuome
nės teismo buvo nagrinčja- 

, ma “Spartako” 5 bendra-
Chinija Vėl Pasiuntė « Ceylon už

Atsišaukimą Imperialistams
WASHINGTON. — Chi-i NUGECODA, Ceylon. , v v ...

nijos reakcinė valdžia veikia vietos policija suarešta-;uz rašymą,spausdinimą 1. 
pasiuntė atsišaukimą į visas! vo tūlą darbininką vardu ; platimmą komunistines h- 
valstybes, kurios pirmutinės Zebrowski. Apkaltino jį Pratinos, vedimą agitaci- 
pasirašė Kelloggo taikos komunistines .propagandos jos,, lengimąsi ginklu nuvei- 
paktą. Amerikos valstybės skleidime ir davė įsakymą esamąją Lietuvoje vy- 
departmentas Chinijos atsi-' i dvidešimts keturias valan- 
šaukimą viešai paskelbė tre-|das apleisti šalį. _ 
čiadienį. ...

Komunistinį Veikimą

ir

Valst. gynėjo pad. majo- gaidos teismo, 
ras Mieželis viena iš kalti-

• 1 - , , VT • 1 Ičiadienh ' Sakoma, kad Zebrowskis
Chinijos militaristai savo esąs rusas, bet buvo pasiva- 

notoj vėl kartoja ta patį alinęs francūzu. Atvykęs 
šauksmą, kad Sovietų Są- čia iš Francijos 1924 metais 
junga, kontroliuodama Chi- ii' gavo atsakomingą vietą 
nų Rytinį Gelžkelį, variusi prieplaukoj prie laivų. Del 
komunistinę propaganda, to jis galėjo įeiti į laivus iri ,v
Notoj bando pagąsdinti im- pasiimti atgabentą komuni-1 numatyta kalt, akte, tik is- 
perialistines šalis. Sako, stinę literatūrą, kurią _ pas-1 ° ’
Sovietai planuoja pradėti ku* ji® skleisdavo tarp indu- 
revoliuciją visam pasauly. !S11 darbininkų.

namųjų, būtent — Lapinską 
pripažįsta idėjiniu komunis
tu, bet mažu veikėju. Kiti 
atsakomingi asmenys, vei
kėjai. Reikalauja jiems (be 
Lapinsko) bausmės, kokia

Tuo būdu Chinijos milita-1 PolUja jį suEavo bedali- 
ristai prašo, kad imperialis
tinės valstybės ateitų jai į 
pagelbą. Notoj pažymi, 
kad jeigu ištiks neišvengia
mas susikirtimas, tai už tai 
būsianti kalta Sovietui Są
junga.

nant literatūrą.

Paliuosavc Adv. Bulotą 
Varnių Koncentracijos 

Stovyklos

1S

skirti Lapinską ir kaip ne
pilnametį Karsoką.

Paskutiniame žody Lapin
skas pareiškė, kad jis nesu
pratęs komunistų organiza
cijos tikslo joje dalyvavęs, 
kad pažinęs kokie jos tiks
lai, jis išstojęs ir dabar 
smerkia kom. organizaciją.

Kariuomenės teismas, pir
mininkaujant pulk. Engle- 
riui, po 2 vai. pasitarimo 
paskelbė sprendimą: Kučin
skas ir Kontautas nubausti 
mirtimi, Kristinaitė 
kalėjimu iki gyvos 
Lapinskas 6 metais, 
kas išteisintas.

Visi kaltinamieji sprendi
mą išklausė visai nesijau
dindami, šaltai, tik Kontau
tas ranka apsišluostė pra
kalta.

Trys žuvo Bulgarijos 
Kasyklose

Sofia, Bulgarija.— Trečia
dienį ištiko eksplozija ang
lies kasykloj, netoli Stara 
Zagora. Trys mainieriai žu
vo, keletas mirtinai sužeis-

Londonas.— Iš patikimų 
šaltinių čia sužinota, kad 
premjeras MacDonaldas 
planuoja vykti į Jungtines 
Valstijas spalių mėnesį.

m . v. . , , .1 PEKINAS, Chinija.—50,-Tokias žinias skaitydami, j 0Q() chinijos kareivių išvy.
’ i ko ketvirtadienį iš Mukde- 
. Ino linkui Sovietų rubežiaus.
(Tuo pačiu sykiu kitas pūt
ikas Chinijos kareivių išvyko 
į Sibiro parubežį iš Kirin 
provincijos.

Abi Chinijos armijos, sa
koma, siunčiamos į Manchu- 
li apielinkę, kur daugiausia 
sukoncentruota Sovietų ir

kai ir kareiviai sako:
“Jeigu priešas rengiasi 

mus atakuoti, tai kam mums 
laukti kol jis pradės ataką? 

i Būkim pilnai prisirengę.” 
lenldiot ir I ietims Fašistai i Chini.i°s darbo unijų at- 
LCnKlJOS Ii LltJlUVOSFaS Sidi sį-ovai Pan-Pacifiko Darbo 

Unijų Kongrese antradienį 
išleido bendrą pareiškimą 
su atstovais Sovietu dar- * *■
bo unijų. Pareiškime nuro
do, kad dabartinis konflik- 

! tas Tolimuose Rytuose nėra 
' konfliktas tarp Sovietų Są
jungos ir Chinijos žmonių, 
bet tai yra konfliktas abie
jų šalių darbininkų iš vienos 
pusės ir Chinijos feodalinių 
reakcionierių, militaristu ir v y t.
svetimšalių imperialistų iš 
.kitos pusės.

■ Chinijos darbininkai pasi
žada tęsti kovą iki saviškiai 
ir svetimšaliai išnaudotojai 
bus išvyti iš Chinijos ir bus

Atnaujins Derybas

KAUNAS.— “Dz. Kow.” 
rašo, kad iš Varšavos pra
nešama, jog Lenkų telegra
mų agentūra Pat paskelbė 
sekantį komunikatą:

Kadangi Lietuvos vyriau
sybė nuolatos nurodo į su
tarties pildymą vykdant 
tranzitą, tai per Lietuvos 
atstovybę Berlyne Lenkijos 
vyriausybė, kuri nori iš
vengti bent kokių nesusi
pratimų ties rubežiais, pa
siūlė Lietuvos vyriausybei 
š.z m. rugsėjo mėnesį dery- 

______  bas, kad susitarimo keliu 
NEW ORLEANS, La.— sureguliuoti _ Nemuno ir 

Trečiadienio vakarą del gat-. Mei kio upėmis pludymą. 
vekarių darbininkų streiko 
priežasties tapo susprogdin
tas vienas .gatvekaris ant 
North Claiborne Ave. Visi 
gatve}<ario langai išbirėjo, 
relės tapo Suardytos per ke
letą sieksnių. Dešimts as-

sunkiu 
galvos, 
Korsa-

Išsprogdino Gatvekarį
reiškia pageidavimą, kad ji/ Ir Reles New Orleans 
būtų Lietuvoje likviduota.

Kontautas, jaunas vyras, 
kuris jau yra nubaustas 
sunkiu kalėjimu iki gyvos 
galvos už komun. veikimą 
Klaipėdos krašte, dabar drą
siai pareiškia prigulįs kom. 
organizacijai ir dirbęs jos 
naudai.

Kučinskas jaunuolis —
---------I prigulįs kom. org. gaminęs menų, kurie važiavo gatve- 

Detroit, Mich..— Naujas ir spausdinęs kom. literatu-, kariu, spėjo pabėgti nesu- 
metalinis dirižablis, Fordo rą. Skaito daręs tokį dar-įžeisti.
išdirbystės, trečiadienį čia bą, kaip prieš 1905 m. knyg-1 Jau veik du menesiai kaip 
tano išbandytas. Užvardin- nėšiai. Darbininkų snauda čia tęsiasi gatvekarių darbi- 
tas ZMC-2. 'esą Lietuvoje neleidžiama, ninku streikas.

Prisiekusis advokatas An
drius Bulota (buv. Dūmos 
atstovas) su žmona rugpjū
čio 9 d. paleistas iš Varnių 
koncentracijos stovyklos.

Jie sugrįžo Mariampolen. 
Netrukus jie išvyksta užru- 
bežin, nes iš stovyklos pa-( 
leisti tik ta sąlyga. ;

Ketvirtadienį Chinijos mi
litaristai dar daugiau su
areštavo Sovietu piliečių.

Nekurie Mandžurijos val
dininkai sako, būk Japonija 
sutikusi palaikyti Sovietų 
pusę. Girdi, už tai Japonija 
“gausianti” teisę žvejoti So
vietų Sąjungos vandenyse.

'Laivas Mauretania Nesu- 
niušė Bremen Rekordo

Londonas.— Cunard Lini-
įsteigta darbininkų ir vals- jos greitasis laivas Maure-
tiečių respublika Chinijoj. tania plaukiant iš New Yor- 

ko per Atlantiką bandė su-
Lietuvos vyriausybei pa-i Anglijos Imperialistų Melai mušti padarytą vokiečių lai-

norėjus, šis pasiūlymas yra 
pakartotas per Lenkijos pa
siuntinybės charge d’af
faires. Berlyne.

Berlynas.— Vokietijos ka
pitalistai užgiria Strese- 
mann nusistatymą Hagos 
reparacijų konferencijoj. 
Jis reikalauja, kad būtų pri- Chinijos teritoriją su tikslu 
imtas Youngo planas, ku- užimti Charbiną ir laikyti 
riam priešinasi Anglija. tol, kol Chinija neišpildys

|vo Bremen naują greitumo
Sir Percival Philips, Ang- Į rekordą. Laivo kapitonas 

lijos impęrialistų agentas,I McNeil sako, kad laivas per- 
kuris vykąta į Mandžuriją1 plaukė Atlantika į 4 dienas 
studijuoti padėtį, prisiuntė 17 valandų ir 49 minutas. 
laikraščiui “Daily Mail” 
pranešimą, būk Sovietų Są
junga jau užbaigus mobili
zaciją ir pasirengus pulti

Vidutiniai niaukė 27.22 jūri
nes mylias i valanda. Sumu
šė savo pirmesni rekordą 2 
valandom, Vokiečių laivas 
Bremen Atlantiką greičiau 
perplaukė 3 valandomis ir 
20 minutų.

«

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

(■ . ■ '* t. . !,■ 'v. įį ' z . <•, V' » V •> /£..
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Geriausios Kloties d. d. Wiikes-barrieciams ir 
Philadelphiečiams, ir Visiems, Kurie Dar- 

! bais Remia Savo Dienraštį “Laisvę!”

Džiugina mus augantis draugų prijautimas jų ir mū
sų dienraščiui “Laisvei.” Tas prijautimas paskutiniu 
laiku pradėjo veikliaus reikštis pramogomis, kurios ren
giamo^ ‘art£ymėti’ dešimthiėtineniš sukaktuvėms nuo “Lai
sves” viiįtipid 'dįenraščiu ir ^suteikti jai medžiaginės pa
ramos.

Mes, taciaus, esame tikri, kad ne vien dešimtmetinis 
dienraščio jubilėjus skatina draugus, bet ir gludesnis 
klasinių darbininkų susigyvenimas su “Laisve,” vis gi
lesnis jos įvertinimas, kaipo lietuvrškai-amerikinio pro
letariato kovos ir švietimo organo.

Jeigu pirmesniais metais daugelis darbininkų skaity- 
ojų manydavo, kad mūsų dienraštis esąs organas “lais- 
iečių,” direktorių ir “Laisvės” įstaigos tiesioginių darbi

ninkų, tai dabar tokia klaidinga nuomonė žymiai dyla, ir 
jos vietą užima sveikas supratimas, jog “Laisvė” yra; 
laikraštis- visų tūkstančių 'darbininkų skaitytojų, dalinin
kų įr šiaip klasiniai sąmoningų proletarų.

Tai šis supratimas ir teikia draugams energijos su 
atsidėjimu padirbėti savo dienraščio naudai; tai garas, 
kuris Varo ratus piknikų ir kitokių pramogų, rengiamų į 
“LaisVės” naudai įvairiose kolonijose. -

Šiuo tarpu kreipsime domės į du dideliu pikniku, tuo 
tikslu rengiamų Wilkes Barre’yje ir Philadelphijoj.

Bėgyje metų kitų sentimentas už “Laisvę” ir jos 
prenumeratorių skaičius Wilkes Barre’io apielinkėj dik- 
čiai pakilo, gal daugiausia todėl, kad “Laisvėje” buvo ir i 
yra tinkamai nušviečiama angliakasių reikalai ir pride
ramai reaguojama į S. L. Amerikoj atgaleivių politiką. 
To sentimento vainikavimas bus wilkesbarrieciu rengia
mas didžiulis piknikas, kuris įvyks Valley View Parke, i 
Inkermane, ;Pa., rugpjūčio 25 d., šį sekmadienį, ir prie 
kurio zaiia gausiai prisidėti visos tos plačios, angliaka- 
syklų apiėlinkės; sųsiprątę darbininkai (Scranfon, Pitts
ton, Shenandoah, Mahanoy City, Minersville, Bingham
ton ir kt.). n.b.,

Pįnladelphiečiai gi turės didelį pikniką “Laisvės” pa
ramai .rugsėjo 1 d., puikioje vietoje Laurel Springs, N. J. 
Draugai philadelphiečiai jau nuo senų laikų pasižymi 
vyriškais darbais reikaluose kovingo darbininkų judėji
mo ir revoliucinės spaudos rėmimo. Jeigu kai kas ir pa
sako, jog philadelphiečiai yra truputį “independent,” ta
ciaus jie visuomet pasireiškia veiklumu ir tiksliais žy
giais klasinėje mūsų dirvoje. Teisinga, todėl, vyrauja 
nuomonė, kad Brooklynas ir Philadelphia—tai dvi pirma
eilės mūsų tvirtovės rytuose.

Kaip kiti philadelphiečių praktiški planai, taip ir šis 
piknikas, mes įsitikinę, duos apčiuopiamų vaisių tam rei
kalui, kuriam jis skiriamas.

Aciuodami už pasiryžimus ir pasidarbavimus, mes 
linkime kuo geriausio pasisekimo philadelphiečiams, wil- 
kesbarriečiams ir visiems kitiems draugams, kurie dar
bais išreiškia pritarimą savo revoliuciniam dienraščiui 
“Laisvei.” •

... LAISVE

APŽVALGA
Ruošiasi Prie Sukilimo 
“Dar Šią Vasarą

Jeigu plečkaitininkai su
pranta, kad reikia ginklu 
nuversti fašistus, tai kodėl 
jie, veikdami išvien su Lie
tuvos socialdemokratais) tu
rėdami savo rankose val
džią, nenaudojo tuomet gin
klo prieš fašistus, ale prieš 
komunistus?

Čia paaiški kas kita. Pleč- 
kaitiniams socialdemokra
tams ne Lietuvos “žmonių 
laisvė” rūpi, ale savo klikos 
labas. Jie, tiesa, kovoja 
prieš Smetoną ir Voldema- 

‘■1) kam rūpi apsaugoti Lie- rą, bet ta kova nieko bendro 
tuvos Respublikos Nepriklau- neturi su kova už Lietuvos 
somybę, kurią kruyinoji Sme
tonos—Voldemaro šaika įstū
mė į baisią bedugnę; \

“2) kas nori užkirsti fašis
tams kelią išpardavimui pas
kutinių Lietuvos miškų, grąži
nimui dvarininkams dvarų, iš
vogimui valstybės iždo ir kitų 
Lietuvos turtų ir, 

“3) grąžinti kraštui ramu
mą ir pilietines laisves priva
lo :

'‘dėtis prie slaptų ginkluotų 
organizacijų, kurių tikslas gin
klu nuversti kruvinąją fašisti
nių tironų valdžią, atstatyti 
demokratinę tvarką 1 ir pačių 
žmonių išrinktą vyriausybę.

2. Sekmingesniam šio di
delio darbo pravedimui reika
linga apvalyti Lietuvą nuo 
Smetonos—Voldemaro 
šnipų ir provokatorių 
dyti ir iškarti juos). 

“§ 3. Kiekviename

V

Į mus rankas patekoĮ mus rankas pateko po 
Lietuvą skleidžiamas pleč- 
kaitininkų lapelis, po ant
rašte: “Lietuvos Visuome
nei ir Revoliucinėm Organi
zacijom Instrukcija.” Jame 
yra septyni paragrafai, iš 
kurių paduosime svarbes
nius. Jie skamba:

1. Visi dori Lietuvos pi
liečiai : ■ ■ ' ’ •

(iššau-1

mieste, 
miestely ir kaime privalo būti 
suorganizuoti- slapti kovos bū
riai, pasiruošę kiekvienu mo
mentu stoti į- ginkluotą kovą 
už Lietuvos liaudies teises, už 
Nepriklausomą .Respubliką. 
Revoliucinė priešfąšistinė lite
ratūra spauzdinama Lietuvoj 
ir užsieny, privalo pasiekti to
limiausius Lietuvos kampelius.

“§ 4. Visus Lietuvos liaudies 
reikalų išdavikus, pranešusius 
po1’ei j ai apie slaptų org. veiki
mą, platinimą laisvos spaudos 
ir t.t. šaudyti be pasigailėji-
mo.

O sukilimo diena būsią 
“paskelbta visoms organiza
cijoms slaptais praneši
mais.” Pasirašo: “Lietuvosi 
Respublikos RevoliuciniųI 
partizanų Vyriausias Šta-X 
bas.”

Pęnktad., Rugpjūč. 23, 1929
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FOHEROS ISTORIJA

darbininkų laisvę. Jie ko
voja už atidavimą Lietuvos 
Lenkijos fašistams, kurie 
juos dabar finansuoja. Štai1 
kodėl tie socialdemokratai, 
kurie ilgą laiką smerkė ko
munistus už vartojimą gin
klo, dabar patys šaukia būdavo krūvon 'sujungiama į 
žmones prie ginklo, pi’ie su-!dryžą iki 140 pėdų ilgumo, ku- 
kilimo! . |

Šitaip jie meškiškai pasi
tarnauja Lietuvos darbinin
kams. Propaganduodami 
už žudymą atskirų asmenų, 
šnipų ir provokatorių, jie 
Lietuvos darbininkų judėji
mą didžiai’" apsunkina, nes 
fašistų kruvinoji klika, tuo 
vaduodamas!, .pasigavus by 
kairesnį darbininką, net ne 
komunistą, jį gali sušaudyti, 
apšaukdama plečkaitininku, 
teroristu. •

Lietuvos Komunistu Par
tija siūlo kitą kelią; ji ren
gia plačiąsias darbininkų ir 
valstiečių mases masinei ko
vai prieš fašistų kliką; ji 
neužsiima individualiu tero
ru; ji šaukia visus darbo 
žmones eiti su ja, klausyti 
jos direktyvų, klausyti di
rektyvų Komunistų Interna
cionalo, tik po kurio kovos 
vėliava bus galima nuversti 
fašizmas ir įkurti darbinin
kų diktatūra.

Įtraukimą ;ar.ba kitokio ‘sporto 
Į rungtynėse. Todėl visos kuo
pos ir būriai ištisai patys va
žiuokime ir dalyvaukime. 
Vieta labai puiki, prie ežero, 
kuriame galima maudytis. Da
lyvaus So. Bostono Laisvės 
Choras, iš Norwood o L. L. R. 
Choras. Bus visokių linksmų 
žaislų, bėgimų, virvės trauki
mas Montello su So. Bostonu, 
Norwoodas su Stoughtonu ir 
t. t. Visus kviečiame daly- 

i vauti, nes piknikų laikas jau

davinys buvo tai surasti geriau
sia tam tinkamą augalą.

Anglijoj 1839 m. vartojo “es
parto” augalus, kurių gaudavo 
iš Ispanijos ir Afrikos. Bet apie 
1856 m. J. Rautledge pavartojo 
taip vadinamą “sodos procesą” 
išgavimui medžiagos, vadina
mos “cellulose,” iš kitokių au
galų, ką užpatentavo Watt ir 
Burgess, 
kaip “sulphite, 
man 
procesas daugiausia vartojama į važiavus antras kapines 
Švedijoje, tuo hndn nasidarp I 
galima vartoti medžius vietoje niet kelias baigiasi, vėl pasuk- 
žolių.

Tame procese kaladės minkš- ko vieta, 
to medžio mašinomis sumalama 
ir garu iššutinama chemiškame 
mišinyje. Tas medžio kisielius 
užima skudurų yietą visokiai i SO. BOSTONO IR APIE- 
pigesnei popierai ir toji pramo-'

Tolimoje praeityje laukinis 
urvo žmogus bovijosi, iškalinė- 
damas figūras, daiktų pavidalus 
ant akmenų.

Primityviai braižymai, pieši
mai uolose pamažėl vedė prie 
išradimo abėcėlės rašto raidžių.

Babiloniečiai ir asiriečiai 
piešdavo reikšmės turinčius 
daiktus ant molinių toblyčių.

Foinikiečiams tenka garbė 
už ankstyviausią abėcėlę.

Aigiptiečiai paliko daug užra
šų, išbraižytų ant uolų, akmenų 
ir tie jų rašto braižiniai vadina
ma hieroglifais.

Tokie užrašymai tinka pa
minklams, stovyloms, vardų pa
žymėjimams, bet ne kasdieni
niams reikalams, ne raštiškiems 
dokumentams. Todėl prisiėjo 
jieškot kitokių rašto priemonių.

Surasta papirusas, kurį įgy
davo iš augalų, lyg kad karnas nė taip išsiplėtojo, kad dėlto iš-' 
pjaustydami į skutus, ką sudė
davo šalimais lygiai ir virš anų 
užklijuodavo skutus skersai ir 
taip sudarydavo gana ilgą-švel- 
nų pavirsį; tuos vėliaus sujung
davo į ilgus lakštus, ant kurių 
būdavo rašoma paveikslais.

Dažnai tokių papiruso gabalų 
i 'sujungiama į

Vėlesnius tam būdus,! baigiasi šiems metams.
išiado Tilgh- Kelrodis: Per Stough toną 

Amerikoje, o ‘ sulphate”; išvažiuoti Washington St., pri- 
^-ugiausia vartojama Į važiavus antras kapines, pa- 

tuo būdu pasidarė j Sukti po dešinei, paskui, kuo-

ii po dešinei, ten pat ir pikni-

Komisija.

LINKĖS LIETUVIAMS
tisi miškai Jungtinėse Valstijo-' ---------
se, Kanadoje ii kitui lieka ap- Kaip Nuvažiuoti i Pikniką 
gailėtinai naikinama.

Dabar daroma 
radimui popierai 
vaduot medžius, 
bandyta šiaudai, 
nendrės ir tt. 
gana pasekmių, 
spausdinama pora 
ant popieros, pagamintos iš koi 
nų stiebų.

bandymai su-L. žinot;e’ kad„ 25 . <?• 
medžiagos pa-!cl° ivVksta milzmiskas pikm- 
p,n ‘ i kas, nes apie tai buvo jau ra- 

komy stiebai, ,Bct >« Pdnos buvo duo-
Dar nėra iš to l.‘.,s <,nfo™’a,c'i|os’. kal>’ n“va: 

. ziuoti. lodei čia jas pilnai 
Bet,.-'au y.ra! paduodu.

aikiascių; Bušai išeis 11 
į nuo L. A. P. 
.Broadway. Vienai 
kietas $1.25. Todėl 
ku būkite.

Kelrodis: Reikia 
iki Stoughton Centre, 
važiuoti Washington 
yra 138 keliu reikia 
iki antrų kapinių, ten 
ti po dešinei ir važiuoti, kol 
kelias pasibaigs, tada sukti vėl 
po dešinei. Toliaus bus nužy
mėta plakatais.

P. Kubiliūnas.

:3() vai. ryte
Kliubo, 376 

ypatai ti- 
visi lai-

’ris būdavo suvyniojamas į ru
tuliuką. Tokios formos buvo 
senoviška knyga, kurion rašy
davo istoriją, valdonų biografi
jas, religines apeigas ir tt.

Viens tokių senovėš palikimų 
randasi net nuo 3600 metų pirm 
Kristaus. Be to, būdavo rašoma 
ir ant jaučių bei kitokių gyvūnų 
odų. Popieros tada žmogus dar 
nemokėjo padirbti.

Gamtininkams žinomi kaipo 
pirmi popieros išdirbėjai, tai 
širšės, vapsvos ir panašūs vabz
džiai, kurie daro sau popierines 
gūštas-lizdus; ir galimas daik
tas, kad žmogus popierą dirbti 
yra pasimokinęs iš vabalų.

Dar 300 metų pirm Kristaus, 
chinai vartojo popierą, padary
tą iš šilko atmatų. Bet kad šil
ko išdirbimas buvo laikomas 
slaptybe per daug špnthiččių, 
tai pirmiausias būdas . popieros 
dirbimo iš šilko nėra dabar ži
nomas.

Pirmą tikrą popierą išrado 
Chinijoj Ts’ai Lun’as, kuris da
rė popierą iš skudurų 105 me
tais pirm krikščionių gadynės.

Vienas Persų generolas, užka
riaudamas tūlą Chinijos provin
ciją 751 metais, A. D., sugrįž
damas į Persiją, sakoma, parsi
nešęs ir tą popieros dirbimo se
kretą.

Neužilgo potam popieros dir
bimas pasiekė Graikiją ir Ai- 

nuo to laiko, kaip Mass, valsti-Įkraščius.
joj buvo nužudyti nekaltai du! Dvyliktame šimtmetyje mau- 

ir rai įnešė popieros dirbimą į Is
paniją; vėliaus Francija, Italija 

buvo! ir Vokietija išdirbinėjo popierą.
Anglijoj popierą pirmą kart

Sacco ir Vanzetti Sukaktuves

Vakar sukako dveji metai idptą bei šiaurinius Afrikos pa-

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

važiuoti ■ 
o iš ten 
St., tai 
važiuoti 
pasisuk-

SO, BOSTON, MASS. 
Bostono ir Apielinkčs Lietu

viams Naujiena
Didelis “suvažiavimas” įvyk

sta netoli Bostono, kuriame 
bus ' proga dalyvauti visiems 
Bostono ir apielinkės lietu
viams, net be skirtumų parti
jų bei įsitikinimų. Tą “suva
žiavimą” rengia 1S0. Bostono 
lietuvių organizacijos Laisvės 
Choras, A. D. D> jįj 2. kįp., 
Tarptautinio Darbininkų i Ap
sigynimo 21 kp, Liet. Amer. 
Piliečių Kliubas ir I 
13-ta k p. Ir tas ‘
mas” įvyksta labai artimoje 
ateityje—sekantį nedėldienį,
rugpjūčio 25 d., North Easton, 
Mass. Todėl jau nėra kalbos, 
apie siuntimą atstovų, nes vie
na, kad pergreitai įvyksta, an-(Mass., kalėjime, kai 12:02 vai. 
tra, kas pasitikės atstovams, ryto, o Bartolomeo Vanzetti— 
kad jie galėtų laimėti virvės kai 12:20 vai. ryto, 1927.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 23 d.
—K. Liebkhėchtas nuteistas 

4 metams katorgos už agitavi- 
, D. S. A.’mą prieš karą, 1916. 
suvažiavi- —19 Komunistų Partijos na

rių areštuota netoli Bridgeman, 
Mich., 1922.

—Nužudyti Sacco ir Vanzet
ti; Nicola Sacco nužudytas 
elektros kedėje, Charlestown,

EKSKURSIJOS
Lapelis išleistas „ liepos 

men. 15 cl., šių metų. Lape
ly sakoma, kad “dar šia va
sarų” sukilimas turi būti 
įvykintas, bet štai jau tu
rime pabaigą rugpjūčio, o 
“sukilimo” vis negirdime.

Del to verta pasakyti keli 
žodžiai. Iš paviršiau

italai darbininkai—Sacco 
Vanzetti. To įvykio atžymėji- 
mui, Jungi. Valstijose 
suruošta visa eilė „masinių dar
bininkų mitingų, o užrubežyj, buvo pradėta dirbt 1460 m., bet 

ji kaip tavoras prekybai buvo 
nežinoma iki 1558 m.; tais gi 
metais tapo įtaisyta popieros 
dirbtuvė Kent’e; ji buvo dirba
ma rankomis; Amerikoje tapo 
įsteigta popieros dirbtuvė Phi- 
ladelphijoj 1690 m.

1798. metais Louis Robert, 
frančūzas, išrado popieros dir
bimui mašiną, ką vėliaus page
rino Henri Fourdriner po daug 
metų bandymo; prie popieros 
gaminimo pagerinimo taipgi 
prisidėjo anglai išradėjai Dick
inson, Carson, Crompton.

Bet iš skudurų išdirbama po- 
piera buvo, brangi, tai buvo 
j ieškoma pigesnių medžiagų.

Daugumoje medžiai ir kiti 
augalai susideda iš “cellulose” 
medžiagos, iš kurios galima pa
daryti popierą. Pirmiausias už-

pav., Pietų Amerikoj, tūlose 
šalyse, paskelbta visuotini 
darbininkų streikai, kaipo pro
testas prieš kapitalistinį teisė-

! tuma. I
, . . .v,., . ! Amerikos Komunistų Parti-

autoriai istikrųjų yia ievo-i jos angjigkas dienraštis “Dai-
V.M. jjuujj.ju.jv j.*, j. panagri-į jy Workeris” apie tai rašyda-l

čio uždarbio,'tai fabrikantai paskelbė visiems jienjs lo-jnėjus gilėliau, ką kitą pa-1mas, be kitko, sako: 
kautą, cj^audėjąi; iš savo pusės streiką.

Soeialistaujanti darbo ministerė Bondfield, MacDo- 
naldo vardu, greitai pasiūlė, kad strąikieriai nu
simuštų pusšešto nuošimčio uždarbio; už, tai socialistus 
entuzia$įąskal pasveikino darbdaviai ir visa kapitalistinė 
spauda? 'Bet<darbininkai nei girdėt nenorėjo apie uždar
bio husflfeffllmus. « • • •

Pagaliaus, rugpj. 14 d., vadai įsakė grįžt streikie- 
riams darban laikinai senomis sąlygomis; jų ginčą su 
samdytojais pavedė išspręsti arbitracijos (trečiųjų) 
teismui*,’ o vadinamu “bešališku” vyriausiu sprendėju pa
skyrė reakcionierių teisėją Rigby Swiftą.

Tai būs vilko teismas prieš avį. Jeigu socialistinės 
valdžios atstovai be arbitracijos teismo viešai siūlė 
Lancashjrę’o audėjams nusimušti uždarbį, tai dabar, jau 
pagal vadinamo “bešališko” teismo nuosprendį, tikrai 
apkapo£ darbo mokesnį. .

Ufpjiątų, audėjų socialistiniai vadai, beje, parodo sa- 
; vo dantis ir naujame susispyrime tarp West Riding sri

ties tūkstančių aitdėjų ir fabrikantų sąjungos. Ten darb- 
daviai‘Reikalauja, kad darbininkai nusimuštų uždarbį 9- 
niais nuošimčiais, o minėti vadai siūlo darbininkams: 
turite nusileist bent 7 ir pusę nuošimčio uždarbio; tai ir 
galės būt taika su fabrikantais.

Anglijos darbihinkąi neikiek nemažiau murdomi 
nrie •dabartih’es MačDorialdo sbcialjstų valdžios, kaip kad 
jie buvd ’įMė ‘ fit viYaVi ė akcines St Baldwino vyriausybės.

Kaip Angly Socialistai Murdo Darbininkus
pa-;1 

Anglijos socialistai nušmugeliavo 500,000 audėjų žvelgus, isiodo, kad lapelio;
streiką Lancashire srityj. s < . . .

Kacta audėjai nesutiko nusimušt 12 ir pusę nuošim-! hucionienai.

i matysim. Jie nėra revoliu-l 
cionieriai ir savo'tokia tak
tika Lietuvos darbininkų 
kovai ne tik, nepagelbsti, bet 
dar. pakenkia. ,

Visų pirma, pleckaitinin- 
kai socialdemokratai gyve
na Vilniuje, kurį valdo Pil
sudskis ■— fašistas Pilsuds
kis, kuris juos finansuoja.' 
Jeigu Pilsudskis duoda pini
gų plečkaitininkams spaus
dinti lapelius ir ginklus su
kilimui, kad “atstatyti de
mokratinę tvarką” Lietu
voj, tai kodėl tas pats Pil
sudskis Lenkijoj 
nepadaro? Jeigu 
hinkams rūpi 
“žmonėm laisvės”

“Šiandien, po dviejų metų, j 
kai nužudyti Sacco ir Van
zetti, milionai darbininkų, 
kurie pirmi pradėjo suprasįi 
tikrą prasmę kapitalistinio 
teisėtumo, dabar supranta, 
kad kapitalistiniai įstatymai, 
teismai, teisėjai, policija ir 
valdančiosios klasės visuome
ninės įstaigos yra palaikomos 
tikslu, kad begailestingai 
spausti darbininkų klasę, 
idant pagelbėjus kapitalisti
nei klasei krautis turtą iš iš- 
nau d o j im o darbininkų.”

New Jersey Centrai Kompanija duoda ekskursiją į 
Wilkes Barre, Pa., Rugpjūčio (August) 25' 

“Laisvės” Pikniko Dienoje
IŠ NEW YORKO Į WILKES BARRE IR ATGAL $3.6(1
Traukinis išeina iš New Yorko 10:50 vai. subatos 
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.

tik 
ši-

to paties 
plečkaiti- 
įvedimas 
Lietuvoj, 

tai kodėl Lenkijoj kaleji-! 
muose kankinama tūkstan
čiai komunistų! Šitie du' 
faktai niekaip nesupuolą su 
lapelio tikslais. Bet jų yra

Kokis supuolimas: kai 
tuo metu, kada švenčiama 
tos liūdnos dvejų mėtų sukak
tuvės, toj pačioj Amerikoj, tik 
toliau į pietus, Gastonijoj, lau
kia teismo 23 darbininkai, iš 
kurių, keliolikai grūmoja ta 
pati elektros kėdė, o kitiems 
ilgi metai kalėjimo!

kaip Sacco ir Vanzetti buvo 
per septynerius metus, 
laukia elektros kėdės, 
kaltinami ž m ogž u d y st ė j, 
to, kad jie drįso apsigint
užpuolikų policijos, 'kurie a- 
takavo jų buveinę tikslu iš
ardyti ir sunaikinti streikie* 
rius ir jų šeimas.”

Jie 
jie 
del 
nuo

o.

Ten pat “Daily Workeris” 
pažymi:

“Gastonijos kaliniai - šian
dien yra toj pačioj padėtyj,

Kapitalistai nužudė Sacco iri 
Vanzetti—neleiskim jiem nu-Į 
žudyti Gastonijos streikierių! 
vadų! Juos gali išgelbėti tik 
masinis judėjimas, masinė' 
darbininkų kova! I

Philadelphia išeina 7:15 pagal Standard laiką 
arba 8:15 pagal Daylight Saving laiką

Nuo West 23rd St., New'Yorke
KELIONE J ABI PUSI $3.00

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

Daylight Saving laiką.
Draugai Brooklyniečiai ir Newyorkieciai, tuojaus 

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

Grįžta

“L.” ADMINISTRACIJA.

Tuos pačius traukinius galima gauti ir iš Newark.
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Puslapis Trečias

Mano “Draugas” Nuodija Žmones
Gavau laiška I

Karta nigūliui, kaip berte išbėrė.

Mūrniko Sūnus.

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI ž.

Rengia A.L.D.L.D. 12 Apskr., L.D.S.A. 4-tas Rajonas ir Litkomf r akcija
“Laisvės” Naudai PiknikasVALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA

DETROIT, MICH

Laisvietię.

Paskutines

O kas ir kiti.

popieras 
kuomet 
skiepų 
valyto-

rugp. 25-tą dieną, 
Valley View Parke,

Pri
mano 

pasiūlė 
Atsisa-

pavojinga su juom dirbti, gali 
patsai užsimušti ar kitą sužeis
ti. Dabar ji atleido iš darbo.

pasireiš-l saugojimu nuo jo savo paklus- 
kurie jau gali kė lig kad susikompromitavę nųjų avučių. Ji___ L_J

Buvęs Socialistu

punktualiai! Tikieto
i abi puses $1.25.
bus choro koncertas ant 
nes laivų kompanija 
chorui atskirai pareng-

lai- 
moo 

Šita išvažiavima lai-*. v

O tinkamas popieras ar kitus 
daiktelius, kuriuos gyventojai 
išmeta, susirenka gatvių valy
mo kontraktorius. Jis tą su-

‘GERAI PATAIKOT

ir kitas daineles, 
su mokytoj um Žuku 

Ant

misti netu- 
aly.j ir no

tai

Jai nėra 
apie artimes- 

kolonijas, nes iš jų visi 
rugpjūčio 25-tą dieną Val- 
View darže, Inkerman,

dar 
supus, daug idiotų 
tol, galų gale, bus

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik----$3; Pusei------- $1,50

atgal, 22 d. rug- 
sudeginti elek- 
Tą patį ruošia 

Gastonijos strei- 
IšgelbČti jų gyvybes

darbininkai, gal ėsi-

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

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

ArgentinaWILKES BARRE, PA.

Svarbi Naujiena

Nedėlioj, rugpjūčio 25 
Aido Choras dainuos ant 
vo, kuris plauks į Tash 
Parką,
vu rengia Aido Choras. Lai
vas išplauks iš prieplaukos 
nuo Griswold gatvės 9-tą vai. 
ryte, 
kaina

Nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, 
įvyks “Laisvės” naudai pikni- 

taip kas Valley View darže, Inker- 
-'Ais- man, Pa. Draugai darbinin- 

Viso Valley View klo-

jo moteris turi tik kelių dienų kius priimti “loską, 
kūdikį ir tris,
pasakyti, kad valgyti nori. Jų mano seni priteliai ir, be jokio 
vyriausias šešių motų. Beje,1 reikalo, skubėjo aiškintis, ko- 
čia jau ne pirmas išvytas už del jie verda “mūnšainuką.” 
girtybę. Nesenai bosas užčiu- šeimininke drąsiausią “išpa- 
po pasigėrusį bemiegant italą 
šešių vaiku tėvą ir atleido i: 

naudoja ir jam pelnas didėja, darbo. 
Tai tik jis gal ir patenkintas! 
tuom įstatymu.

Bet man teko ’ir daugiau su-j 
žinoti nuo tų vaikučiu, kodėl 

popierų j ieškoti. 
> sirgo 

arba visai girtus, i įr jau miręs pusė metų. Jie esą 
šeimyna i penki mažiukai siratukai.

, gavusi naktimis 
ir

Antradienio vakare dalyva
vau pašelpinės draugystės su
sirinkime. Komitetai raporta
vo apie sergančius narius. 
Sergančių skaičius jau nuo se
nai buvo nemažas, o dabar 
vis dar didėja ir didėja. Lan
kytojai pripasakojo daug na- 
vatnybių apie padėtį sergan
čiųjų ir jų šeimynų. Esą Ii- jie važiuoja i / /
gonių, kuriuos randi visuomet'jų tėvas perdaug gėrė, 
pusgirčius 
Tūlose vietose visa 
būna girtutėlė ir bando vai-i tina, 
sinti mūnšainuku draugijos plauti ii dirbanti 
pasiuntinius, lankytojus. Kiti naktis už $12. Jiedu 
ligoniai išvežti į miesto ligo-Įją tik dvi naktis per 

l nines, be vilties pagyti, nes i nes jų artimiausioj 
^degtinėlė baigia savo užduotį. į dauginus neveža 
O šeimyna badmiriauna, ne
gaudama iš niekur materialūs 
paramos. Nabašninkų skaičius 
kas metai didėja ir didėja. 
Daug mirčių susirišusių su al
koholio nuodinga veikme.

Prieš baigsiant susirinkimą, 
atsikreipė pas valdybą mote
riškė, kurios begaliniai suvar
gusi išvaizda atkreipė visų do- 
mę. Ji maldavo draugystę 
daugiaus pašelpos, nes jos vy
ras jau senai beprotnamy j, ji 
su keturiais mažiukais kūdi- Maniau, kad nuo žaizdos nu- 
kiais, o pati labai silpna irĮsilpęs. Bet kiti išaiškino, kad 
nieko negali užsidirbti. Drau-'tik atėjo iš namų girtas, puo- 
gystės tiesota pašelpa buvollė ir į kampą persimušė galvą, 
jau išmokėta ir svarstymas tę-!Jis visuomet pusgirtis būdavo, 
sėsi apie “pasigailėjimo” pa-j Sykiu dirbanti skusdavosi, kad 

, šelpą. Tokių nelaimingų šei
mynų randasi nemažai ir vis 
dauginasi. Nemažai girdėt 
tokioje padėtyje esančių, ku
rie nepriklauso jokiai, pašelpi- 
nei draugystei. Keli lietuviai 
šioje apielinkėje nesenai stai
ga mirė nuo persigėrimo “na- 
minėlės.” Keletas pamišo ir 
laikomi “pataisos” darže 
(Barbery).

Susirinkimas baigiasi žin
geidžiomis diskusijomis,ar pri
imti buvusį narį, kuris del ne- 
užsimokėjimo buvo praradęs 
narystę, o šiame susirinkime 
buvo taip girtutėlis, kad sto
vėt nepajėgė.

Kitados būdavo nariai per
statyti i draugystę klausiami: 
“Jei geras pijokas, tai tinka
mas?” Bet šiuo sykiu viršų 
čmė tie, kurie nepageidauja 
(taip pasigėrusių. Pralaimėjęs 
prašymą sugrįžti į draugystę, 
tas vyras norėjo parodyti, kad 
jis nėra pasigėręs ir smagiai 
žingsniavo Į “kamarą,” o be
žengdamas taip puolė ant 
grindų, kad, rodėsi, neatsikels. 
Bet, sakoma, pasigėręs turi gė
liukį. Jis nei nesusižeidė, tik 
užsigavo.

Kitą vakarą* suvėlavęs iš 
susirinkimo revoliucinių dar
bininkų, skubėjau iki gatveka- 
rio. Beeidamas pamačiau du 
mažus berniukus: vienas velka 
vežimuką, kuris prikimštas se
nų popierų ir kitokių išmatų. 
Kitas berniukas bėgioja po a- 
ti puses gatvės ir vis žiūrinė
ja į išmatų dėžes. Pamatę 

Mnane, abu persigandusiai su
stojo ir, palikę “vežimą,” nu
ėjo į kitą gatvės pusę. Man 
reikėjo ten laukti gatvekario 
ir sustojęs tėmijau išgąsdintuš| 
berniukus, kurių vienas buvo 
apie 12 metų, o kitas apie de
šimts. Kuomet jie suprato, 
kad aš’ laukiu gatvekario h | 
nesulaukiu, nes jau buvo apie 
vieną valandą nakties, tuomet* 
vyresnysis berniukas pasiuntė 
mažąjį, kad šis nutrauktų 
“vežimą,” kuris buvo paliktas 
arti manęs. Kuomet prisiar
tino, aš paklausiau, kode! jie 
manęs bijo, šis dar daugiau 
išsigando. Pagaliaus, išsi
klausiau paaiškinimą, kad jie į 
manė, gal aš esu detektyvas.1 
Šiame Phila. didmiestyj nese-' 
n^i miesto valdytojai nukalė 
keletą įstatymų del piliečių 
“gerovės,” kurių vienas, kad 
šventėms krautuves uždarytų ! 
ir kad nevalia rinkti 
ar kitokias išmatas, 
gyventojai iškelia iš 
del išvežimo gatvių 
jams. Pirma to būdavo gana 
apsčiai pavargėlių, suaugusių 
ir mažų vaikučių, kurie trauk
davo savo vežimukus gatvė
mis ir rinkdavosi, kas jiems 
patinka. Paskiaus, sutvarkę, 
pristatydavo į senų popierų 
sankrovas ir gaudavo keletą 
centų. Taip tūli skurdžiai už
darbiaudavo. Dabai’ .tas už- 

^įinta, prasižengusius baudžia.

Jiems visai ne
apeina, kad jų avutes mūnšai- 
ne paskęs, bile tik bolševizmu 
neužsikrės. Pavyzdingą kle
boną mačiau parapijos pikni- 

žintį” atliko ir platų “pasitei- ke nusilakusį, kaip šiaučių. 
sinimą” atpasakojo, kuris jai Girtuokliauja augšto stono a- 
labai lanksčiai sekėsi. Aš ne-!sabos, įsitraukę vertelgos ir 
turėjau mažiausio noro teirau-j 
tis smulkmenų, bet šeiminiu- i šia

Mo- 
grindis 
penkias 
važiuo- 
savaitę, 

įpielinkėj 
išmatų. Ją 

tėvai iš Lenkijos atvažiavę. Tų 
vaikučių aprėdalai ir išblyšku
si išvaizda pilnai paaiškino jų 

.ekonominę padėtį. Tai nelai- 
Įmingos vargdienių sutvertos 
• gyvastys.

Kitą dieną mane suįdomino 
tokis įvykis. Tik atėjęs į dar
bą, pamačiau pažįstamą lie
tuvį (dargi dievobaimingą ka
taliką). Apsikruvinęs sėdi 
persirengimo kambaryj. Su 
juom sunku buvo susikalbėti.

turėjau laimę koletai 
dieną apleisti miestą. Iškelia
vau pas žemdirbius, kurie, da- 
leiskim, maitina miesčionis. 
Vasaros laikas, tai teikiantis 
ne tik puikias mintis apie gy
venimą už miesto, bet turi ir 
puikią išvaizdą.
liuoja, auga, žydi, 
tie žmonės gali pi 
rodami bosą užpa
kenčia bedarbės baisumo, 
puikus yra ju likimas ir jie 
k i ugi savo likimui.

Mano draugas “Tarmei 
yra svetingas žmogus. Jis 
tik turi plačią pažintį su ūki’1 
arba užmiesčio grįte Įninku
gyventojais, bet ir miesčioniu 
jis pažįsta daugelį. Daug ką 
jis teiravosi apie žinomus mie
stiečius, bet kartu nemažai 
pripasakojo ir apie savos apie- 
1 ink ės gyventojus. Pagaliaus, 
jis gelbėjo man susieiti su se
nai matytais buvusiais drau
gais dar socialistu sąjungoje. 
Tūli ją gyvena be miestinio 
fabriką darbo, o tūli dirbinė
ja kaip kada dirbtuvėse, 
imnūs, vaišingi sei 
prieteliai. Tuojaus 

' išsigerti savo darbo.

- j dykaėdžiai.
bet šeiminiu-i šia ir nuodingiausį skystimą 

ta griekus ku-| patys skurdžiai. Ne visi yra 
[liuosi nuo tų nuodų, kurie sa- 

čia verdame, o miestan nu-įkosi esą ant sargybos darbi
ninkų reikalų.

Daug 
svietelio 
priaugs, 
panaikinta nuodijimo įmonės, 
o kartu kapitalizmas su neli

iškilmingiausių piknikų pirmu 
kartu šioj apielinkėj.

Pažvelgkime, kas iš kitų ko
lonijų atvyks.
iš Forest City nuo Navalins- 
kienės. Ji sako: “Forest City 
bus atstovaujama “Laisvės” 
piknike ir daug bus.” Nei 

ikiek neabejoju, kad N a valius-, 
Buizija daugiau-1 kai nuo ūkės ir kili visi dien-

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

nevirsi, kad va tie ir kiti daug 
verda ir gražiai gyvena. • Mes 
biedni, trūksta to ii- kito... 
Dairiaus, jieškojau trūkumą ir 
“biednystės.” Mačiau dailias 
mašinas, dailius namus. Betįgijizmu. 
guodžiasi, dejuoja kitu prasi-Į 
siekimu su “mūnšainuko” pra-j 
mone ir stengiasi pasivyti, o 
gal ir pralenkti kaimynus kon
kurentus.

Dingę idejof-; darbininkiško’ 
solidarumo. Nebesiranda ma
žiausio prijautimo vargdieniui 
darbininku klasinei kovai. 
Mūnšainukas ir doleriukas—, 
du geriausi prieteliai. Katilas 
verda, kunkuliuoja, o šeimi
ninkė dolerius rokuoja. Dole
ri, doleri tu mano patieka, 
prasigėrusių šeimyną skurdas 
prieš tave tik niekas...

Valstybės viršylos ir įstaty
mu vykdinimo pridabotojai 
rūpestingai išsirenka “donį” iš 
mūnšainieriu ir teikia nurody
mus, kaip išvengti bausmių. 
Dangiški piemenys ir gaudyto
jai biednų dūšelių, užintere- 
suoti bolševizmo plūdimu ir

“Laisvės” Piknikas ir Kas 
Dalyvaus Jame

Jau tik kelios dienos beliko 
iki “Laisvės” piknikui, tai yra i 
pirmam piknikui šioj apielin- 
kėj “Laisves” naudai. Kadan
gi pirmas piknikas del “Lais
ves,” tai visi darbininkai ir 
pritarėjai mūsų dienraščiui 
uoliai rengiasi kuo skaitlin
giausiai dalyvauti iš visų ko
loniją. Kad bus iš visų kolo
nijų, tai nėra nei mažiausios 
abejonės. Iš visų kolonijų, ar
timų ir tolimų, atvyks “Lais
vės” rėmėjai tai automobiliais, 
tai busais. Daugelis sako: 
“Mes negalėjome dalyvauti 

; Brooklyn, N. Y., “Laisvės” 
1 piknike, tai šiame dalyvausi
me.”

raščio rėmėjai bus. 
reikalo kalbėti 
nes 
bus 

j ley
darbininkiško Pa.

Tarpe kitos programos da
lies bus ir Gastonijos streikie- 
ris, drg. Pittman. Jis yra pil
nas amerikonas, buvo kariuo
menėj dar būdamas 14 metų 
amžiaus. Jis sako: “Kol len- 

įkiau galva gana žemai prieš 
i ponus ir išnaudotojus, tai bu- 
. vau šimtą pročentų patriotas, į 
I geras amerikonas. Bet kuo- 
!met dabar kovoju už savo rei
kalus ir jau nelenkiu galvos, 
kaip ponai nori, tai aš jau li
kau fornerisi ateivis, rusas bol-, 

|ševikas_ir kitokius vardus 5au-iTaip sako pilictis Ant Tacilauskas, 
- - - - -- --į

- - - - «GERA1 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesj 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

nu.” Jis bus ir kalbės “Lais- užlaikytojas Restorano po No. 961 
vės” piknike. O visi mes ži-į Grajid St, Brooklyn,_N;_Y. 
nome iš laikraščių, kaip sun
kiai kovoja Gastonijos darbi
ninkai prieš išnaudotojus. 
Taipgi žinome, kad turčiai de
da visas pastangas sudeginti 
elektros sriovėmis 16 streikie-

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

SVĖS” ADMINISTRATORIUS DRG. P. BUKNYS

Wilkes Barrio Aido Choras Dainuos Naujausias Dainas 
Iš NEW YORKO ATVAŽIUOJA EKSKURSIJOS TRAUKINIS 

KELIONĖ Į ABI PUSI TIK $3.60
Tai aišku, kad bus daug svečių iš New York© ir iš New Jersey Valstijų.
Philadelphijos daugelis atvažiuos privatinėm mašinom. Mases atvažiuoja iš 
Minersville, Shenandoah, Binghamton ir kitų miestų, šiame piknike rasite savo 

draugų ir pažįstamų iš daugelio miestų.
Kadangi turėsime daug svečių iš kitų miestų, tai programa prasidės 3:30 

vai. po pietų, kad visi turėtų progos išklausyti programos
Draugai! Jsitemykite tai, kad dab-^v diena jau daug trumpesnė, tat pribūkite j pikni 

ką anksti. Žinokite, kad čia rasite tiek senų pažįstamii, 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 “Laisves” pikniką sekamas: Atvykę automobiliais iš Philadelphijos, Eastono, Brooklyno ir 
kitų visų kolonijų į Wilkes-Barre, imkite kelią River St. į Pittstoną "ir, atvažiavus iki Plainsville, Pa., kur 
kelias prieina arti Lackawanna, yra mažas keliukas po dešinei, ir juo pavažiavus apie pusę mylios, būsite 
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 j Wilkes-Barre ar Scrantoną, imkite Laurel line iki Inkerman, Pa. Išlipsite veik 
darže. Gelžkelio tikietai bus pardavinėjami Scrantonc ir Wilkes-Barre, nupiginta kaina i Valley View 
Parką.

Bus Speciale Programa

Gavau žinią, kad draugė 
Aldona Pieteriūtė turi priren
gus speciales daineles del mai- 
nierių ir ji linksmins mainie- 
rius “Laisvės” piknike. Ji sa
ko : “Būtinai turiu 
“Laisvei.” Kuomet 
lis numirė, tai iš

riu, kitus nusiusti i katorga ii- Įtb’J1 •*UJ)S. rG.^yt» n<rs geriausia pa- J ‘ f ‘ tinka kad jie malonus ir dūmai
giems metams. Atsimena AROMATIŠKAI kvepia.” 
kiekvienas sąmoningas darbi-Į 
ninkas, kaip Sacco ir Vanzetti 
2 metai laiko 
pjūčio, buvo 
tros sriovią. 
turčiai ir del 
kierių. 
tik mes, 
me savo protestais, generaliais į 
streikais. Tad visi būkite ir 
išgirsite daugiaus apie Gasto
nijos streikierius.

M.

atsilyginti I 
mano bro-
“Laisvės” 

drg. Siurba pasakė gerą pra-j 
kalbą ir nereikalavo atlygiu- Į 
ti. Jokiu būdu negaliu pra-1 
leisti neatsilyginus del “Lais-' 
vės.”

Gerai, Aldona, kad 
energingai rūpiniesi del 
vės” ir kartu nori palinksmin- kai! 
ti mainierius. Kaip sakau, ji nio jūsų užduotis būti šitame 
dainuos specialę dainą, del 
mainierių prirengtą.

Drg. Botirius, Aido Choro 
mokytojas, sako: “Aido Cho
ras turės išpildyti savo progra
mą, geriausias ir naujas dai
nas dainuos. Prie to sportas.

i Ta dalis, kurią negalėjom iš
pildyti birželio 9, šį kartą bus 
išpildyta. Ypatingai pypko- 
rių sportas bus pildomas “Lai
svės” piknike.

Kita dalis programos bus iš 
kitų kolonijų. Brooklynas at
sako už savo koloniją ir visu 
sportu. O kad iš Brooklyno 
bus dalis programos, tai esu 
pilnai tikras. Tai nei vienas 
nepasilikite namuose sekantį 
nedėldienį, 
visi būkite 
Inkerman,

WILKES-BARRE IR
AP1ELINKĖ

piknike. “Laisvė” visados gy
nė darbininkų reikalus. “Lai
svė” visados stovėjo sargyboje 
darbininkų gynime. “Lais
vė” yra Verdūno kanuolė, ku
ri, drauge . darbininke, muša 
tavo priešą kapitalizmą. “Lai
sve” . sparčiai žengia pirmyn 
klasių kovoje. “Laisve” dar
bininkus organizuoja, kovoja 
prieš vergiją! “Laisvė” ko
voja už geresnę ateitį darbo 
žmonių.

Darbininke, tavo užduotis 
būti “Laisvės” piknike ir pa
rodyti savo užuojautą.

Susipratęs Darbininkas.

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

John Naujokas Taip pat drg. S. 
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- 

ibininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
I liausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 
• Taip pat progresyviškas lietuvis, 
1 užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175—*■ 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai ‘užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

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

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

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
?67 Division Ave.. Brooklvn. N. Y.

Žinios Apie “Lais
ves” Pikniką

Patyriau iš daugelio miestelių 
ir miestų, kad “Laisvės” skai
tytojai ir rėmėjai dalyvaus 

i “Laisvės” naudai rengiamame 
piknike 25 d. rugpjūčio. Čia 
suminėsiu tik kelias kolonijas, 
iš kurių tikrai bus “Laisvės” 
piknike. Shenandoahriečiai

laivo, 
duoda 
tą vietą, kur randasi pianas ir 

, apie tai nei kalbos, t. t. ir kur choras galės dr.i- 
Bus daug,” kaip kadjnuot ir palinksmint ant laivo 

esančią publiką. To pagei
dauja ir laivo viršininkai, šis 
įvykis yra pirmas, todėl visi 
Detroito lietuviai nepraleiskit 
progos, važiuokite su Aido 
Choru į minimą parką ir iš
girskit, kaip . dainos skambės 
ant vandens. Juk tai malonu 
bus girdėt, kuomet choras už
trauks “Jūra, ko vaitoji, ko 
dejuoji,” ir kitas 
Choras 
prie to stropiai rengiasi.
laivo galima bus šokt ir t. t. 
Tai paskutinis linksmas išva
žiavimas.

Tikietai jau pardavinėjami, 
pirkit juos pas komitetą ir pas 

Važiuokim visi

Į visi bus, 
l nėra. “'
Motuzą sako. Iš Frakville 
bus M. Bacvinka, A. Zelenka 
ir kiti. Iš Girardville bus J. 
Churinskas, J. Ramanauskutis 

i ir kiti visi “Laisvės” rėmėjai; 
iš Port Carbon—J. Dambrau
skas, Zigmai, Chepailos ir kiti 
atpleškėsią į pikniką. Iš Lost 
Creek, Pa.,—A. Hardy. Kulp- 

jnont bus atstovaujamas; iš
Shaft, Pa.,—J. Paulukonis tik
rai atbėgs su shenandoahrie- 
čiais. Iš Mahanoy City kas' 
nors bus. Iš Tamaqua Kazi
mieras Miskevičius bus su sa
vo Page ir kiti visi “Laisvės” 
skaitytojai ir jos rėmėjai. Iš 
McAdoo—busai; iš Hazleton 
bus Andriulevičius, Merkevi- choro narius, 
čius, Labanauskas, Kavaliaus- ir. visos.

. Tai bus vienas iš|

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

stebuklingų žolių vertžs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai1 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
imtas Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kaina parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymčtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knycrų katalogrą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Mikas.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir neditto- 
■■i* nuo 9:80 iki 6 vai. po ptoty

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.
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skubinosi iš visų savo jėgų kastis per snie
go pusnynus, o čia įdūkęs vėjas, nešdamas 
vis didesnius ir didesnius sniego glėbius jai 
prieš akis, vis kartojo savo piktu, išgveru
siu lyg ir užkimusiu balsu, kad: “Už dyką 
tu tik priešiniesi; tavo pastangos nueis ant 

dirbtus centus nešė į karčiamą ir ten ati- nieko ir tu savo užsibriežto tikslo neatsiek- 
davė, iš ko karčiamninkas krovėsi sau tur- si; aš ve tuojaus tave palaidosiu sniego 
tus, o Mati josiu dar toliau stūmė į bedug
nę. . Ir nors jo motina per geni žmonių pa- 
gelbą ir rašė jam kelis laiškus, bet ji jokio 
atsakymo nuo sūnaus negavo; jos viltis vi
siškai užgęso ir ji bevilkdama sunkią gyve
nimo naštą užbaigė savo gyvenimą didžiau
siam širdies skausme.

Tai buvo žiemos metu, kada šiaurys vė
jas savo aštriais nagais be jokios mielašir- 
dystės glostė ką tik sučiuopdamas ir snie
gą nešė glėbiais iš vietos į vietą, tai vėl 
mesdamas barstė į visas puses lyg padū
kęs, o dar kitur bėgdamas pro sąsparą lyg 
ir iš pasiutimo savo išgverusiu balsu su
švilpdavo, arba piktai nusikvatodavo pasi
tyčiodamas iš keno nors nelaimės, o gal iš 
savo smagumo, kad jam niekas negali ke-;įr taip senelė netekus jėgų atsispirt prieš 
lio pastoti. Tai vėl rūsčiai sugriaumojo : žiaurų, begailestingą vėją, užbaigė savo ke- 
kiekvienam, kas tik bandytų jam. priešin- lionę, savo dienas: gavo prieglaudą šalta- 
tis. Senelė, Matijošiaus motina, iš pasku- me sniego pusnyne ant visados. Gi vėjas, 
tiniųjų jėgų kapstėsi per pusnynus, kad apipylęs balto sniego kapą, apglostęs, ap- 
nors dasigauti į artimiausį kaimą, kuris! dabinęs, rodos, pilnai tuomi užsiganėdinęs 
va tik už kalnelio, o jau čia geros išvaka- nurimo, tik mėnulis visas išbalęs, kaip nu- 
rės ir nieko negirdėti, nei gyvos dūšios, net sigandęs, lyg paslaptingas liudininkas tos 
ir kaimo šunys ir tie sulindę į būdas tūno,i visos žiaurios ir niekam nematytos katas- 
pasislėpė nuo tokio žiauraus oro, jau ne-; trofos, retkarčiais išlysdavo iš po debesių, 
kalbant apie žmogų, kuris gal tik didžiau- ■ apsidairydavo ir vėl susigėdinęs pasislėp- 
sios nelaimės varomas išdrįstų eit per lau-! davo, rodos, jis būtų to visko kaltininkas, 
kus ir dar nakties laiku. Senelė surinkus kodėl jis nesudraudė vėją nuo tokio jo 
visas savo jėgas ir turėdama, viltį gauti, žiauraus pasielgimo.
nakvynę pas gerus žmones, baimės apimta ! (Tąsa bus)

(Tąsa)
Vienok jos troškimas, jos viltis bu

vo tik veltui. Nors ji ir laukė diena iš die
nos žinios nuo savo brangaus sūnaus, bet 
nesulaukė: jis ją pamiršo, ji jam nerūpėjo, 
jis skendo alkoholyj; jis savo sunkiai už-

pusnyne ir nepaliksiu nei pėdsako.” Ir dar 
labiau pasismaginęs tik nusikvatojo kokiu 
laukiniu balsu išreikšdamas lyg ir užsiga- 
nėdinimą, kad senelė vis mažiau ir mažiau 

i pajėgia priešintis jo piktam žiaurumui.
Pagriebęs glėbį sniego visu smarkumu me
tė jai į veidą, taip kad net užkirto ir kva
pą, parmesdamas ją į gilų sniego pusnyną 
ir kvatodamasis nušvilpė per laukus, be
sididžiuodamas savo piktais šposais. Ir 
nors senelė ir bandė iš visų savo pajėgų 
pasipriešinti ir atsikelti iš pusnyno, bet jos 

1 pastangos buvo veltui, nes nemielaširdin- 
gasis vėjas dar labiau pasismaginęs ją ir 
vėl parbloškė dar giliau pastumdamas 'į 
pusnyną, lyg ir tyčiomis juokus krėsdamas.

Gi vėjas,

Dienraščio Laisvės Naudai!

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

—Įvyks Nedėlioję

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

k

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

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

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

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

Bus skanių užkandžių ir gėrimų
Čia yra pujki vieta del pasimaudymo. Norintieji maudytis, atsivežkite bathiųg 

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 45 minutas iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 miliutas; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.

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

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

TORONTO, CANADA
Maistas Lietuvių Katalikų Pa

rapijoj.—Parapijonai Užka
lė Bažnyčią

rapijos. Ką vyskūpas “de
monstrantams” pasakė, nėra 
žinių.

Kunigo šalininkai taipgi 
pradėjo rinkti parašus už ku
nigą ir surengė demonstraci
ją pas vyskupą, prašydami

St. Gastonijos streikierių gel
bėjimo komiteto. Visi delega
tai, kurie esate išrinkti, daly
vaukite šiame 
Geistina, kad
draugų atsilankytų.

Draugijų Nare.

susirinkime.
ir pašalinių

Nepamiršk dienraščio “Lr 
svės” pikniko, kuris įvykyje 
pjūcio 25 d., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa.

Iki, šių metų Toronto lietu- pagelbos ir palaiminimo, kad 
b dievas duotų parapijoj ramy- 

pašelpmę j įję. Kunigas matydamas, kad 
7" j “Danieliaus parapijoj” (taip 

- v. Linekurie parapijonai vadina) 
Bet šiais! įuri opoziciją su V. Danielium 

keliems I priešakyj, tai nuėjo pas vys- 
patriotis- ■ j^yp.j ij. pareiškė, kad toliaus 
, įsteigti1 su durnių karalium nenorįs 
parapiją, i dirbti ir išvažiuojąs iš Toron- 

P°.to. Dabartiniu laiku lietuvis 
mišias italų 

____ „ o lietuvių—laiko 
I mišias svetimtautis. šiomis 

L, tur būt,

viai katalikai gyveno ramiai 
Turėjo šv. Jono ] 
draugystę ir garbino dievą na-i 
muose arba svetimtaučių ka-į 
talikų bažnyčiose, 
metais užėjo noras 
karštesniems, neva 
kesniems katalikams, 
lietuvių katalikų j 
Sumanyta ir padaryta. P°Lo 
kelių mėnesių darbo tapo pa-1 kunigas laiko 
kviestas iš Jungtinių Valstijų bažnyčioj 
kunigas Gervickas. ‘ 
parapiją, apipirko bažnyčią,: dienomis kunigas G., L._ 
dar sužvejojo keletą parapijo-• išbrauks kur pipirai auga, 
nu ir jau rados visas “kuni-j 
gizmo gišeftas” einąs pilnoj 
tvarkoj.

Kunigas Gervickas mėgsta 
gyventi nesiskiriant nuo kitų

Jeigu geriau pažiūrėjus, 
tai kaip kunigas, taip ir V. 
Danielius—abu tokie, abu pa- 

L sinaudoja iš parapijos. Ku- 
— . . 1 nigas, mulkindamas žmones,
parapijonų ir naudotis kai ku- <jaro sau pragyvenimą, o Da-
riais gyvenimo smagumais, ne-

nigas, mulkindamas žmones

nielius irgi panašiai. Nes ka
laukdamas pomirtines laimės. fĮa parapijonai nuėjo patikrin- 
Todel kartais net cigarete de-'ti parapijos pinigų, kur buvo 
gantį galą įsikanda. Pavapi- senai pas vyskupą padėti, tai
jonai jau pradėjo pastebėti, 
kad jų. “dūšių ganytojas” 
ko mišias linksmame ūpe.

Tiek to, tai vis tas būtų 
šiaip taip praėję. Bet kada 
kunigas pradėjo prašyti, kad 
jam pakeltų aĮgą už tai, kad 
jis rūpinasi jų dūšių išgany
mu, vietoj gaunamos algos 60 į 
dolerių į mėnesį, duotų 120 
dol. grynos algos, be pašali
nių pajamų, tai kur čia iš tiek 
mažai parapijonų 
kiekvieną mėnesį virš 

išimtų dolerių parapijos palai-i 
Į kymui, nuošimčiai už apipirk-! 
į tą bažnyčią, kunigui alga ir 
[kiti reikalai?

Kunigas G. matydamas, 
i kad iš parapijonų negali ge
ruoju išprašyti, tai sumanė 
reikalauti pilnos diktatoriškos 
laisvės ant visos parapijos ir 
jos turto, neatsižvelgiant jo
kio parapijos komiteto, nei jo 
kontrolės. Už tai parapijos 
pirmininkas V. Danielius, ne
sijausdamas mažesniu už ku
nigą, tam kunigo sumanymui 
pasipriešino, net jkunigui ne
duodamas kalbėti parapijos 
susirinkime, čia, žinoma, tok
sai dalykas “duchaunai asa- 
bai” labai nepatiko. Tuojaus 
per pamokslą nekuriuos para
pijos viršininkus išbarė ir lie
pė ateiti atsiprašyti, o jeigu 
neatsiprašys, tai išrišimo ne
duos.

Tas irgi nepatiko parapijos 
Viršininkams, tai tuojaus nu-1 
ėjo pas vyskupą, 
kunigą, kad labai girtuokliau-j tarnų 
ja ir vakarais bažnyčios neat-;" 
eina užrakinti, 
k ū pels parapijos
skundą, liepė paimti iš kuni-1 
go raktą, prižiūrėti ir i 
užrakinti bažnyčią. Kada nu-; ris 
ėjo kunigo prašyti bažnyčios mm 
rakto, tai kunigas pasakė, kad. sija 
aš iš vyskupo paėmiau, joigujprie 
reikės, tai jam ir atiduosiu.

Nuo to laiko kunigo su ne-j kavo. 
kuriais parapijonais santikiaijvo 
pakitėjo. Vakare kunigas, 
būdamas pas vieną parapijo- 

Įną, pasiuntė jo sūnų, kad už
rakintų bažnyčią. Bažnyčią 
užrakino, bet užmiršo uždary
ti langą. Kada vėlai vakare 
atsiminė, kad Gangą paliko at
darą, tai nuėjo uždaryti. Tuo 1 galėjo, 
pačiu sykiu suliko V.- Danie
lių išlendant per langą lau
kan iŠ bažnyčios, kuris tu,o sy
kiu užkalė duris iš vidaus.

Kada kunigas ant rytojaus ............
nuėjo mišių laikyti, rakina ir j nerašysiu, nes dirbdama netu- 
negali , atrakinti bažnyčios du- rėjau progos klausytis.
rų. Kada gerai patikrino, pa- ' -
sirodė, kad gerai užkaltos.! Waterbury, 25 d. rugpjūčio, 
Kunigas be mišių nubėgo pas. Lietuvių darže už Lakewood, 
vyskupą, apsiskundė, kad baž- įvyks didelis 
nyčios durys užkaltos. Vys- rengia A. K 
kūpąs norėdamas jų skundus programa.
ištirti, pasiėmė dar vieną ku-

pasirodė, kad jau trūksta apie
_ j šimtų dolerių, išimta V. 

D. vardu ir parašu. V. D. iš- 
rokavo, kad kunigą kvietęs 
del išspaviedojimo, kol savo 
nebuvo, tai bažnyčią remon
tavęs. Nors bažnyčią parapi
jonai su talka pataisė, o V.

, kaipo kontraktorius, pini
gus paėmė. Ir dar tas žmo
gus buvo sutvėręs namų sta-: 

Jtymo kompaniją ii’ ten keli pa-į 
sukelti j rapiįonai, prikišę po kelius 

porą I rimtus, vos dalį atgaudami, 
-. . . į pabėgo.

Kaip gaila žiūrėti, kai varg
šai parapijonai sielvartauja, 
rūpinasi “jų mulkinyčios nau
dai,” kuri juos veda tamsybės 
bedugnėn, užstodama kelią 
nuo kovos už darbo laisvę, už 
didesnį duonos kąsnį. Mulki
na ne tik kunigai, bet ir viso
kie ignorantai, kurie tyko iš 
kito darbo gyventi.

Toronto Korespondentas.

hn- trijų

UNION CITY, CONN
Dainų Diena Puikiai 

Pavyko

Rugpjūčio 18 d. surengtai 
dainų diena puikiai pavyko. Į 
žmonių buvo privažiavusių iš 
visų apielinkių miestų ir mie-i 
stelių. Labai daug buvo jau
nimo, bet netrūko ir suaugu- 

'sių. Kur tik nepasisuksi, tai 
i iš visų kolonijų pamatai pažįs-

> ir nematytų žmonių. • 
'•Daugelis da vis netiki, kad 

Išklausęs vys-į jaunimas ir dainos gali tokią! 
komiteto, minią į viena vietą sukviesti, j 

kad nepribuvo jau-| 
laiku ■ nųjų pionierių kalbėtojas, ku-j 

buvo laukiamas d anil d y-l 
programos. Taipgi komi-.

n e u ž te k tina i p r i s i re n gė 
tokio didelio darbo suj 

j darbininkais, nes jų visur sto-i 
Antra klaida, tai nebu-' 

suorganizuota rinkimas 
'protestui parašų prieš Gasto-' 
nijos kapitalistų kėsinimąsi 
nužudyt’ streikierių vadus.' 
Ten galima buvo surinkti la
bai daug parašų. Kurios 
drauges norėjo eiti rinkti pa-' 

[rašų, tos turėjo dirbti ir ne-' 
Paprašius draugę Žą-; 

sinienę parinkti parašų, ji į; 
pusvalandi laiko surinko 25 
parašus su tiek pat dešimtu-

Apie programos išpildymą

piknikas, kurį 
P. Bus didelė 

Pirmiausiai dai
nuos lietuvių ir rusų chorai; 

nigą, nuvažiavo bažnyčios du--taipgi bus apie trys kalbėto- 
rų apžiūrėti. Pasikvietė kar-Į ‘ 
penterį parapijoną su štango-į 
mis, atplėšė duris, net sulau-jrės būkite pasirengę rinkti pa
šydami spyną ir įleido kunigą ----- --—J-~-L—- — - ---’-x
mišių laikyti ir liepė susitaiky
ti su parapijonais.

Tada V. D. matydamas, kad 
kunigas su vyskupo ir štangos 
pagelba vėl liko bažnyčios 
galva, susišaukė savo šalinin
kus ir dar kaip kontraktorius, 
kur dirba pas jį keli parapijo
nai, įsakė visiems demonstruo
ti pas vyskupą iškelti protes
tą, kad kunigą išmestų iš pa-

jai nuo Įvairių tautų.
Visos L. D. S. A. kuopos na-

rašus užprotestavimui prieš 
Gastonijos kapitalistų, pasikė
sinimą nužudyti streikierių va
dus.

Taipgi kviečiame ir iš apie- 
linkių draugus ir drauges, ku
rie savo kolonijose neturite 
padengimų, atsilankyti į šį pa
rengimą: ir pavergti A. K. P. •

Rugpjūčio 26 d. Įvyks susi
rinkimas svetainei 774 Bank «

SKAITYKIT IR
PLATINKIT ‘‘LAISVĘ

AI VIIDQTIC 332 WEST BROADWAY • Je IivImHiJ So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofisd Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE I

t

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša ?2,700 į metus. Pre
kė $22,00v. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios ■ progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

PARDUODAM LAIVAKORTES
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinant mortgičius namams ir

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet t’’ 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pi ‘ 
nių—namų, ūkių ir krautu 
Meldžiam kreiptis pas mus ir p 
sitikrinti.

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogn 
gali daryt gerą pragyvenimą. P 
tyrimas ne būtinai reikaling 
gera vieta gyvenimui daryti, 
reiks eiti pas kitą jieškoti dai 
Naujai 
vidaus.

Tel:

ištaisytas iš lauko ir 
Kreipkitės tuojaus p.
A. J. KUPSTIS

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROJ DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasig 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su n 

paskiau gailėsis. 5
Dabartiniam laike galima j 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAP AN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas 
to.
kite

i kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

• pirkėjais, kuyip krapštys akis perilgai, 

iirkti namus Ihbai pigiai ir tas neilg;

Galima pirktį 
Jūsų seną 

išmokes- 
įgyt tur- 
Matykite

nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai; 

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną. ‘ •

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

3

$6,600 j metus, 
lengvomis išlygomis, 
namą priims, kaipo dalį 
čio. Labai gera proga 
tą su mažais pinigais. 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

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

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

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

f

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. ' Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus. ;
NEW YORK AUTO SCHOOL! 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.t

i
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Milda.CASTON ROPSEVICH
nusivedęs kankinsiąs, esą jis tu-j 
rejęs reikalų su “CK nariais’-

rei-
Voidemaro Budeliu Darbai

T

SCRANTON, PA.
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I , I
i nių Kazlauskas buvo greit pa- 
liuosuotas ir būk tai ištremtas rovė Rudeko plaukus ir 

! j šakių apskritį.

čiu, kad jo riksmo nebūtų gir
dėti gatvėj, 
kumščiomis

iš Žaslių, ii* Ezerskis šleimkas, 
26 metų, Žaslių seniūnas, kuris 
kartu tarnauja ir žvalgyboj. .

, ir pradėjo mušti 
ir spardyti batų 

Kuoinet ir tas ne- 
žvalgyba iš Rudeko

ĮiiBiiiaiBgiiiainoiiiBiiii

Minėta parapija turėjo pik
niką rugp. 12-to ir 13-to va
karais. Buvau nuėjus abu va-i 
karus, kad patirti, kaip biz- 
niavoja. Abu vakarus buvo;

yra ir baras, kur 
praleidžia savo 

tai

patraukė atsakomybėn, bet vel-ima^a^ žvalgybai priplepėjo taip žvalgybininkas 
nes fašistų teismai fašistų Mejeris Chaetas, 17 metų,

dėkas nepajėgė atsikelti, tuomet 
Pa- Vaišnoras nutvėrė Rudeką už

maiHBIIIBHIBjlIBIHBIIIBHISIIII IIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIiaillBlllBlIlBIIIBIIiailIBmWBi

JUOZAS

rą

RMKtrc

a

B

n

O

!3l

B

žvalgybos viršininkas Vaišnora I atrišo rankas, nurišo rankšluos- 
tukė:! tį nuo burnos ir liepė keltis. Ru- 

Pagaliau grį-!“štai tau kova su kapitalu.” <’ 
žo į Žaslius, čia jis ištikrųjų Taip kankino 15 minučių, 
parodė žvalgybai savo veiklu- sigirdo beldimas į duris. Rude- plaukų ir reikalavo prisipažinti, ros ir trečią sykį—: 

Jam ir Neturi Būti Vietos ma* Ačiū jo provokacijoms ba- kui atrišo burną ir liepė keltis, I bet Rudekas tylėjo. Surašė pro- Ant trečios lentynos 
l landžio 27 d. buvo suimti šeši 

Rakaučiznos žmonės. Tardymo metu atsira
do dar vienas judošius, Motelis 
Taršišas, žąslietis, 23 metų am-' 
žiaus. Norėdamas prisigerinti, į 
žvalgybai šunybių priplepėjo:, 
būk tai vienas komunistų kuo
peles pirmininkas, antras sekre
torius ir tt. Remiantis tų niek-^ 
šų parodymais, penki žmonės 
buvo areštuoti ir patalpinti ka
lėj i man, nors pas juos nieko ne
rado, nes. niekuomet nieko jie, 
ir neturėjo. Reikia saugotis ši-' 
tų niekšų-, provokatorių. VIa- [ 
das’ Kazlauskas dabar < 
Aleksote ir lanko Kaune techni-1 
kos mokyklą. Motelis Taršišas!

mušeikas tuPi Kauno kalėjime. Ne-

KORESPONDENCIJOS
IŠ LIETUVOS

PABAISKAS.
kaime gyvena žinomas visoj 
apylinkėj žvalgybininkas Ste- 
paitis. Darbininkai ir valstie
čiai Stepaičio neapkenčia, kaip 
pikto šunies, ir veja jį iš savo 
butų (pav., Adomaičiai). Pa
baisko apylinkės darbo žmonės 
žada tam žvalgybininkui spran
dą sukti už visas jo padarytas 
šunystes.

šauliai Dirba
r- SALAMIESTIS, šaulys 

nas Skardžius su kitais dviem' 
savo sėbrais pasitikę keliu be
einantį vaiką ž. primušė jį. Pri
muštojo vaiko tėvai _

Saugokitės
ŽIDIKIAI. židikiečiams 

kia saugotis žvalgybininko ir 
provokatoriaus Antano Guraus- 
kio, kuris 1927 metų rudenį iš
davė savo brolį Alfonsą Guraus-

lošiama “bingo.” Padaryta 
trys lentynos. Sykį išlošei, 
tai gali imti kokį dalyką* nuo 
pirmos; antrą sykį—nuo ant- 

nuo trečios.
; augštai 

bet jis neturėjo jėgų atsikelti, | tokolą ir liepė Rudokui pasira- iškeltas kryžius su Jezusėliu. 
Rudekas nežinodamas kas į Mat, prie jo sunkiausia priei- 

~ ' pradėjo rašyti j ti ? turi išloši tris sykius. O 
pastabą, kad jis, gana sunku sykį išlošt.

Įtaisyta platforma 
parapijonai šoko

tuomet vienas iš žvalgyninkų ' syti, 
nutverė jį už plaukų ir išvilko į 
kitą kambarį.

Tuoj į kankinimo kambarį 
įvedė Krikštaitę, įvedę tuoj ėmė 
ją bjauriausiais žodžiais keikti 
ir mušti, o baigę

' ten parašyta, 
žydų kalboj

i Rudekas, verčiamas pasirašo šį
į protokolą. Pamatęs Vaišnora, 
■kad Rudekas žydiškai rašo antį 

tardy- j protokolo, ėmė šaukti 
goniškai man rašysi

Tuo tarpu Rudekas policiniu-kartus^kirto Rudekuį į veidą ir 
ko dabojamas atsipalaidavo su-ie!n^ daužyti pašones. De- 

- ĮŠimts minučių palaukus Rude
kas verčiamas pasirašė žvalgy
bininkų sustatytą protokolą.

Taip žvalgyba “tardė” 17 
metu jaunuolį Ruviną Rudeką.

rištas rankas. Vaišnora įėjęs 
pasiūlė Rudokui valgyti ir gerti. 
Rudokui atsakius, kad jis ir ma
tyti jo nenori, žvalgybininkas 

^■v\en.a Į Vaišnora ėmė prikalbinėt i Ru- 
! doką prisipažinti ir žadėjo tuoj 
j jį paliuosuoti. Rudekas nieko 
jam į tai neatsakė. Tuomet 
_____ ______ j ėmė grasinti,! 
kad pas jį dar yra požemis, ku-;
riame jis Rudeką dar daugiau •

Y ra ir 
del šokimo;

i išsijuosę.
•tužai-i Taip. Pat 
ir kelis I Pa'apijonai 

^sunkiai uždirbtus pinigus, 
vis, tur būt, dievui ant garbės.

Nėra dyvo, kad šitokių pik
nikų ir daugiau bus orui at
vėsus. Nes pigu parengt už
tat, kad keliolika moterų ėjo 
per stubąs rinkdamos aukas, 
o įplaukų yra.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

TELEFONAb
Keystone____________ Main 9669
Bell Oregon 5136

Karo Lauk'j Teismai Veikia
KAUNAS.—Nors jau senai į 

caro Mikės kaulai supuvo, bet i 
jo 1905 metais išbandytieji ka-i- 

j ro lauko teismai ir šiandien Lie-' 
‘ j tuvoj veikia.

r_. . . v. . .. maro įsakymu lieposir tie turėjo prisipažinti, o jį 
“toki snar. . . ” priverstas prisi
pažinti. Baugino Rudeką^ kad j 

BIRŽAI.—žvalgyba įtarė Ru- jis visvien iš jo rankų neištrūk-į 
dėką komunistu esant. Areštą- siąs, jei tik bent pabėgtų į SS į 
vusi, nusivarė Rudeką į Biržų Į RS. '
žvalgybą? Iš jo reikalavo, kad 
jis prisipažintų, kad parodytas

Kruvinojo Volde- 
10 dieną 

karo lauko teismas d studentus 
“nuteisė-’ nuo 6 metų iki gyvos 
galvos sunkiųjų- darbų kalėjimo. 

“Balsas

1
1 1 Tel.i Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

? Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 
; ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
į Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
6 Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus Darha 
F atliekame greit ir tinkamai

r Tarkitės su mumis del
P Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
i K. M. S.

Nau 
bizni

kainos.
sekančiu adresu

Vienas už Kitą Bjauresnis
ŽĄSLIAI. 1927 m. balan- 

* džio mėn. buvo areštuotas Vla
das Kazlauskas, kilęs iš Novo- 
ziorkų kaimo, Žaslių valsčiaus. 
Jis tuomet parsidavė žvalgybai 
už 150 litų ir pradėjo jai tar
nauti. Vladas Kazlauskas ma
nė žvalgybą “apgausiąs”, žval
gyba išsiuntė jį į Varnius, kad
ten šnipinėtų. Būdamas Var- kurkomis.- 
niuose jis susirašinėdavo su gelbėjo ir 
žvalgyba. Laiškas pakliuvo į pageidaujamų parodymų nega- 
mūsų rankas, ir ten skaitome: Į vo, tai tuomet surišo užpakaly 
“Pinigų paėmiai, o žinių dar i rankas, pasodino ant grindų, 
mažai mums suteikei. Iš Var- i du atsisėdo ant Rudeko kojų, gi

Po šių kalbų Rudeką vėl įve-! 
dė į kankinimo kambarį ir p ra-į 

laiškas priklauso jam. Rudekas įdėjo mušti, bet Rudekas tylėjo, į 
nepripažino, žvalgybos viršinin-|tuomet Vaišnoras su savo bude-' 
kas Vaišnoras su savo padėjėju I liais užrišo Rudokui burną, ro-i 
Butvilu ir dar vienu policininku į vė plaukus, mušė i pašones j 
pradėjo kankyti Rudeką. Ru-! kumščiomis, daužė veidus, bet! 
dėkas ėmė šaukti, žvalgybiniu-į įsitikinę, kad tas jiems nieko į 
kai užrišo jam burną rankškios- I nepadės, surišo užpakaly ran-! 

kas, parmetę žemėn pririšo prie! 
durų, užlipo ant kojų du žvalgy
bininkai, ir paėmę rankšluostį 
užrišo jo galuose mazgus ir, 
pašlapinę vandeny, pradėjo 
mušti jais per Rudeko galvą, 
rovė plaukus, daužė pašones, 
taip kankino dar 15 minučių.

Šiam kankinimui pasibaigus,

644 Driggs Avenue,
Ridge woodo Skyrius; 253

Brooklyn, N. Y
Grove St

5

2

Parapijoms Piknikas

Hyde Parko yra jsist 
švento : Mikolo parapija, kuri 
turi kelis šimtus parapijonų.

šita parapija per paskuti
nius kelis metus išsimislino 
piknikus rengt bažnyčios dar-; 
že. Tur būt jie pamatė, kaip į 
airiai rengia, ir k 
gi, tai, mat, i)'

Philacielplnjos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 

Į mane, o gausite tikrai profesionalę 
I pagelbą. Kreipkitės šiuo adre«”’

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101 h St., Camden, N.
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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
IMian’ę CnM PflWfWc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIDdtO LUlU K UfYUtTO bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

Ilrjin I 3Y Talio (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI DU IjOA KdUd kjįą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—F. URBONAS

151

o
u

OVER GLOBE CEVERYKŲ DIRBTUVES OZ DYKA!
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PIRKĘ PORĄ CEVERYKŲ, GAUSITE DIRBTUVES PAVEIKSLĄ 
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO
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WORKERS UNION

UNIONAHSTAMP

Bridgewater Barbiflinky Ko operatyve Draugove
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Metropolitan Avėnue
Brooklyn, N. Y.
. TELEPHONE

GREENPOINT HU

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

Kampo Clermont Avena*
JFiJEEPHONEt JENIFER »7M

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

__________  ORDER BLANK —_______________
SlųiuJaKi pinigu*' au »avo adresu, uirafcykite:

Al, lorulfcu pafiralc*. t’unčiu juro* VIENĄ DOLERI, ui kurj malonėkit wan 
pridusti URBAN’S GOLD POWDERS ir URBOLA, an visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas------ -------------- ------------------------------ —--------------------------------- ----------——

N*

Miestai

St. or At«

S(«t6.

IIIIGIHOIII

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

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kebą į pasisekimą. Mūsų 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.

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

New York City

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

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

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

Atdara taipgi nedėtomis 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, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ii’ Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite .pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

* VALANDOS: DA. M. iki 8 P. M. Nedelioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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Puslapis šeštas
1 *............    J,

LAISVE Penktai., Rugpjūč. 23, 192$.
Hi.................

VIETOS ŽINIOS
Iš $13,500 Turto Paliko
Savo Vyrui Tiktai $5

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Lyros Choro Piknikas
Nedėlioj, augusto 25 d., 

vyks Lyros Choro piknik 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas
peth, L. L, N. Y. žinoma, 
piknikas bus panašus, kaip ir. 
“kiti piknikai, bet pačiame Ly-j 

‘ros Chore bus skirtumas, nes 
šiame piknike Lyra dainuos 
po vadovybe naujo mokytojo, 
Orphejaus Eremino.
į. Kaip mokytojas, taip ir visi 
^choristai deda visas pastan
gas, kad susimokiųu£ gražiai, 
Sudainuot pikniko programoj, 
Idant užganėdint susirinkusią 
publiką. Taipgi šokiam V.i 
Retikextfcius žadatsųUisyt puiH 
kią orkestru. ; Tad nepraleis
kite progos,1 atjsilankykitę visi.

Komisijos Narys.

i- 
as,

Lengvas Darbas— 
Šmugeliavimas Balsy

Savo testamente Fannie 
Thompsonienė iš $13,500 ver
tės palikimo užrašė tiktai $5 
savo vyrui, kuris jau devyni 
metai kaip nuo jos pabėgęs, 

tos

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11-tos kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 25 rugpjūčio, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St.. 
10-tą vai. ryte. Visi nariai malo
nėkit atsilankyt, yra svarbių 
Jų apsvarstyti. Sekr. J. K. K.

NEWARK, N. J.
Didelį ir puikų išvažiavimą naudai 

Gastonijos streikieriu rengia A. L. 
D. L. D. 5 ir L. D. ‘ S. A. 10 Kpp., 

d. rugpjūčio (August),

Pradžia 10-tą vai.
Apie ši išvažiavimą nėr

Visas palikimas, apart 
penkinės, tenka velionės 
liti i, Queense.

Partijos $25,000 Rinkimu 
Kampanijos Fondas

Buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Al. Smith, savo 
atsiminimuose, spausdinamuo
se žurnale Saturday Evening 

l Post, sako, kad republikonai 
per akis vogdavo nuo jo bal
sus, ku’r tik jie būdavo prižiū
rėtojais balsavimo vietų. Iš
sinešt dėžutę su paduotais bal
sais ir perkrikštyt tuos balsus blaivybės vykdymo Brookly- 
iš demokratiškų į republiko- me
niškus buvę lengvas dalykas.

N.rf, o demokratai, žinoma, 
panašiai vogė balsus ir nu6,

. rępublikonų. O , jeigu viena va£llM° 
buržuazijos partija daro to-i 
kius balsavimo šmugelius Anl Svetimo Čekio Išsirašė 
prieš kitą buržuazijos partiją, į « q»r aaa 
tai ar galima tikėtis, kad de-įu3U 

! mokratai bei republikonai tei-!

Reikią 500 Blaivybės 
Agenty Brooklyne

Jungtinių Valstijų prokuro
ras II. W. Ameli ireikalauja 
500 federally agentų delei

Dabar esantieji 30 agen-1 
tų niekaip negalį nusausinti 

i Brook lyną.
(J Daugiau agentų—d a u giau

i “blaivybė” ta pati.

singai suskaitytų balsus, 
duodamus už Komunistų 
tijos kandidatus?

pa- 
Par-

Komunistų Partija pradėjo1 
vajų sukėlimui $25,000 rinki
mų kampanijos reikalams. 
Tuo tikslu, be kitko, yra iš
leista specialiai guzikėliai, ku
riuos draugai privalo patys 
pirktis ir kitiems pardavinėti.

Columbijos Profesorius 
Giria Sovietų Tvarką

Max Wittenberg, pirmiau1 
betarnaudamas kontraktoriui 
M. Greenbergui, 115 McLel
lan Ave., Bronxe, pasidirbdino 
jo raštinės raktą; o paskui, iš
ėjęs iš tarnybos, pavogė iš raš
tinės bankinio čekio blanką ir, 
išsirašė sau $5,000. Dabar su-1 
imtas ir po $5,000 parankos 
pastatytas. i

LIETUVIŲ VALGYKLA
nedėlioję, 25
1929, Fenskes Grove, Sycamore Ave. 
Livingston, N. J. Pradžia 10-tą val 
ryte. .
kalo daug aiškinti, nes giraitė labai 

upelį, 
i ir randasi daug puikių medžių. Bus 
ir šauni muzika, prie kurios bus ga
lima smagiai pasišokti. Pus įvairių 
gėrimų ir užkandžių. Kiekvienas pa
silinksminęs ir pakvėpavęs tyro oro, 
galės skaniai savo troškulį užganė
dinti. Visas pelnas nuo šios pramo
gos bus paskirtas Gastonijos strei- 
kierių paramai. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Kelrodis: Iš Newarko reikia paimt 
De Camp Morristown busą nuo 
Washington Park ir važiuoti North- 

Yield Ave. iki Sycamore Ave., kur 
i bus iškaba “Lithuanian Picnic.” įs
ilipus eiti po dešinei į girią iki pir- 
j m ai 
! vieta.

reika-. puiki, pagal sriaunai tekantį

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

OFISO
Nuo
Nuo
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

farmai po kairei—ir ten bus 
Automobiliais ir taip pat.

Bendras Komitetas.
(199-200)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 

kainą, nuliūdimo ^valandoje šauki
tės pas mane. I---
gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

EASTON, PA.
Puiku ir Linksmą pikniką rengia 

A. L. I). L. D. 13-ta kuopa nedėlioj, 
25 d. rugpjūčio (August), 1929 
Hacketts Parke. Pradžia kaip 11:00 
vai. ryte. — Gerbiamoji Kaštono ir 
Apielinkės Visuomene! Šiuomi pra
nešam, kad bus didelis ir smagus 
piknikas. Svečiu bus iš Readingo, 
Philadelphijos, Patersono, Bethlehe- 
mo ir kitur. Bus gera muzika, kas 
norės, galės šokti lietuviškus ir ang
liškus“ šokius. Bus ir Patersono Lai- 

i svės Choras, kas Kaštonui naujiena. 
: Skanių ir tinkamų valgių ir gėrimų. 
■ Saldainių ir kitokių gardumynų.
Įžanga visiems dykai. Kviečia

Rengėjai.
(199-200)

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku l
ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

• AUTHORIZED 
DISTRIBUTORS 

y 

NATIONAL 
CASKETS

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

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

Telephone Stagg 0783

Lorinier Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

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 

Centra! Brooklyn, N. Y.

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARKAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y

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

; kimas bus panedėlj, 26 rugpjūčio, 
i Liaudies Name, 1 124 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 

i ti. 
; me * v • I CIO 
jo.

Sugrįžęs iš Sovietų Sąjun
gos, Columbijos Universiteto 
profesorius Paul Monroe gi-, 
ria pažangią mokyklų sistemą VaHjŠaS Ex.-Komisionwril!S 
Sovietuose, kur mokslas jun
giama su praktikos darbu ir 
giliu savo šalies tvarkos paži
nimu. Jis pažymi Sovietų 
nuoširdų veikimą naudai dar
bininkų ir valstiečių minių ir. 
sako, kad, šiaip ar taip, šian-1 
dien Rusijoj darbo žmonės tu
ri geresnes gyvenimo sąlygas, 
negu kad buvo caro laikais. 
Kalbant apie bedievystės skie
pijimą visose mokyklose ir e- 
voliucinį gamtos aiškinimą, 
tas profesorius pažymi, kad 
pradinėse mokyklose jau 35 
nuošimčiai .mokinių pasisako 
prieš bile kokį tikėjimą. Jie 
yra raginami skleist bedievys
tę ir tarp suaugusių žmonių.

Street
kur i PA.PHILADELPHIA,

Ne ant To Pataikė SALES—PARDAVIMAI
dar-

Susi-
tIšbandykite Šiandien

gerojf fe

MIRTYS—LAIDOTUVES

MALONAUS PASIMATYMO
REAL ESTATE: Namai, Žemė

LIETUVIS GRABOR1US

J. IR O. VAIGINISWorcester, Mass
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue

•F

MATTHEW P. BALLAS

F ■

NAUJA BUČERNE NOTARY

PUBLIC
OLYMPIA PARKE

Worcester, Mass.’ Telefonas;

Stagg

5043

GRABORIUS

Kviečia Rengėjai

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

del p* 
priinM

NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

PARSIDUODA 
namas. ‘Yra 

dynė, elektra 
Lotas aOvlTO. 
Nostrand Avė.,

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

1 žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
užeiga

iau senai matėmSsi. Būtų linksma pan) 
matyti.

Kurie dar nepaž}state mūsų, tai 
tinties užeikite, o būsite maloniai

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnoze ir Gydy 
būdai.
127 East 84th Street

(Tarp Park ir Lexington Avės. 
NEW YORK CITY

^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

Draugės, ypač 
narės, dalyvaukite 
laiku.
I Rajono Organiz.
J. Bondžinskaitė.

Padirbti iš Suderintu Havanos 
jTabakų. Vidurys vien tik iš

Telephone, Greenpoint 2:320

J. GARŠVA

Havana, Cuba.— Ameri
kos kapitalistai planuoja čia 
pabudavoti milžinišką vieš
butį, kuris kainuos $7,000,- 
000.

Central gelžkelioi 
Kaltininkas areš-Į 
$25,000 kaucijos i 

teismo.

Buvęs New Yorko parkų į 
komisionierius, Ch. B. Stover j 
mirdamas paliko tiktai $500' 
turto išviso. Klausimas: kuri 
jis dėjo pinigus?

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

, Residencija: |
13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. ■

SOUTH BOSTON, MASS. 1
ITel., So. Boston 0304-W. •

p—- --  ------- ----- --- --- -- --- «-- --- »-Į
■ Tel., Triangle 1450 j
į 1 Jetuvis Fotografas;
i IR MALIORIUS

| Darbą atlieku
I Kreipkitės šiuo adresu: I
Į JONAS STOKES Į
I 173 Bridge St.. C. Brooklyn, N. Y. I I » —M—U0—II.—m.—-IK—

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo 1-mo Rajono 
teto susirinkimas įvyks rugpjū-! tuotas ir po 
čio. 24 d.. 4-ta vai. no nietu. laikomas iki

geriausio patarnavimo ir už žemą

Pas mane galite 
kapinių 

už žemą

Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis iki vėlumos

HAARLEM

1

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika
S., 114 

’ Tel.
7

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

pasistengkite atsiim- 
Taipgi šiame susirinkime turesi- 
išrinkti delegatus j 6-to Apskri- 
konferenciją, kuri bus 29 rugsė- 
Tat nepamirškit atsilankyti.

O r g. A. G.
(198-200)

KARPENTERIS?
Mes budavojame naujus 

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

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo

da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

Nuvogė $110,000 Newarko 
Statymo Bendrovėms

Nusukęs $110,000 trim na
mų statymo ir paskolos bend
rovėm, jų advokatas Morris 
W. Shapiro, Newarke, buvo 
pasislėpęs ir už akių įkaitin
tas. Dabar jis pats atėjęs su 
savo advokatu pasidavė vy
riausybei ir liko pastatytas po 
$25,000 kaucijos iki teismo. 
Jo advokatas sako, kad Shapi
ro. pasiryžęs pervesti, vieną sa
vo Yia’mą, vertą hpie $150,000, 
nuskriaustoms b e n d r ovėms. 
Gal tuo būdu išvengsiąs sun
kios bausmės už vagystę.

Jaunųjų Darbininkų Kliubo 
Susirinkimas Pirmadienį
* j j .

.'Draugai ir draugės kliubie- 
čiai, būkite visi savo mitinge 
šį pirmadienį, rugpjūčio (Au
gust) 26 d., “Laisvės” svetai
nėje.’ Pradžia 7 :30 vai. vaka
re. Turime svarbių kliubo 
reikalų. Reikia pradėt dar
buotis, besirengiant naujam 
sezonui, nes vasara jau bai
giasi. Ypatingai privalo sueit 
teatro komisija ir visos, kitos 
komisijos, kurios turite ką ap- 
siėmusios veikti kliubo nau
dai. Ateidami, draugai, atsi
veskite naujų kandidatų įrašy
mui į kliubą.
Koresp. Chas. Yurkevičius.

Worcester, Mass
; i ) i ' "■

Ekstra Susirinkimas 
I Rajono Komiteto

Juniper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Ymar Esad, valgyklų 
bininkas, padarė bandymą a- 
piplėšt žmogų Ditmar Avė. el- 
eveiterio stotyje, Astorijoj. Tu
rėdamas vieną ranką kišeniuj 
ir per kišenių atkišęs nagų 
karpymo žirkliukes, nuduoda
mas, būk tai revolveris, už
puolikas suriko, kad žmogus

■ atiduotų jam pinigus. Bet
užpultasis kirto jam į žandą, importuotu tabakų.
taip, kad jo “kostumeris” ant’
vietos susmuko. . Pasirodė, „A 'A aTtAt ait
..... iii.!* PO 10 CENTŲ IR DAUGIAUkad tai buvo ne bile kas, bet___________ ______________
New Yorko 

komi-i detektyvas. 
> /vn 4 r-i ' fiintn q

PARSIDUODA bueernė 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 Į 
bizniui. Apgyventa lietuviais, vo
kiečiais ir kitų tautų žmonėmis. 
Parduosiu už gana prieinama kaina. 
Atsišaukite šiuo adresu: 858 Glen- 
moi’C Ave., Brooklyn, N. Y. 196-201
PARSIDUODA restoranas,

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

Nufotografuoja : 
ir numaliavoja 
visokius pa- 
.veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir f 
kra javus ir 1 
s u d ar o s u į 
amerikoniškais Į 

j 
gerai Ir pigiai

čio, 24 d., 4-tą vai. po pietų, 
“Laisvės” name. Visos komi
teto narės, dalyvaukite, nes 
šis susirinkimas yra šaukia
mas extra, kur turim daug 
klausimų apsvarstyt ant grei
tųjų. Brooklyno apielinkės 
Darbininkių Susivienijimo kuo
pų draugės taipgi yra kviečia
mos dalyvaut rajono komiteto 
susirinkime, 
komiteto 
būtinai ir

Kastas škel, 45 metų, 3071 
Christopher Ave., mirė 17 d. 
rugpjūčio, palaidotas 22 d. 
rugpjūčio, Alyvų kalno kapuo
se. >

Jonas Lukoševičius, 48 me
tų, 25 Wood Rd., Great Neck, 
L. L, N. Y., mirė 20 d. rug
pjūčio; bus laidotas 24 d. rug
pjūčio šv. Jono kapuose.

Laidotuvių .apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

! NAUJOSIOS ANGLIJOS PR1EŠFAŠISTIN1S

PIKNIKAS
• NEDĖLIOJĘ

RUGPJŪČIO (AUGUST) 25 D., 1929

naujas 7 kambarių 
steam heat, mau- 
ir šiltas vanduo. 

P. Tsaryk, 30 Van 
Great Neck, N. Y.

(200-202)

PUIKI PROGA
Parsiduoda Namas

Parsiduoda angliškos mados na
mas, 9 kambarių, su dideliu kaval- 
ku žemės ir general contractor and 
seiwice biznis. Vieta randasi labai 
gražioj vietoj, netoli vandens ir lie
tuvių apgyventa. Biznis daromas iš KAM REIKALINGAS 
bagočių, yra du tymai arklių, du 
traktoriai, du trokeliai ir kitoki įtai
sai reikalingi atlikimui darbų. Par
siduoda už $24,000.00, inešt reikia 
$16,000,00. George Klimaitis, 117 
Steamboat Rd., Great Neck, L. I., 
N. Y. (199-204)

Bus graži programa: Dainuos Aido Choras, dvi poros 
ristikų, Volley Ball tarpe singelių-ženočių; virvės trauki
mas dzūkų ir zanavykų prieš kalakutus, plaukimo lenkty
nės, Adomo Rojuj arimas. Bus gerų ir kalbėtojų

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Nepamirškit šio svar
baus ir paskutinio šiame sezone pikniko. Kas tik turite 
biskj prijautimo priešfašistiniam judėjimui, visi atsilan
kykite ir paremkite tą judėjimą, kad būtų galima su- 
kriušinti ne tik Lietu vos, fašistus, bet ir viso pasaulio. Tat 
ura J Visi į pikniką! Parodykite savo spėką! 1

yra gražių papuošalų vyrams, 
'moterims ir vaikams-—viršuti- 
Inių ir apatinių, įvairaus pasi- 
■ rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga-. 
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokedami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm j upelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti.. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. leškokitej. 
‘‘Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po plot. 
Ketvergaia Ir «ubatomi» iki « vai. 
Penktadieniais ir •ekmadieniaia tik 
aulyg autartiea.

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dange 
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

*atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
icku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.




