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dienraščio “Laisvės” dešimties 
metų jubilėjumi įvyks Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. 
Dainų, prakalbų ir sporto pro
grama. Specialis traukinis 
atvažiuoja iš Brooklyn©, N. Y. į 
Dalyvauja Scrantonas, Wilkes- ■ 
Barre’is, Shenandoah’ris, Mi- į 
nersville, Philadelphia ir kiti I 
Pennsylvanijos miestai.

Visi klasiniai sąmoningi dar
bininkai rūpinkitės, kad kuo
daugiausia sukviesti į šį pikni- . 
ką darbininkų, dar tebesančių 
tautininkų ir klerikalų įtakoje.

Mokslininkai Atgaivina
Negyvas Širdis

■•'M'iIMS-
A' v
Be■B Nori Karo!

BOSTON, Mass.— Fizio
logų kongrese, Harvardo 
Universiteto salėj, profeso
rius E. Newton Harvey iš 
Princeton Universiteto ket
virtadienį pasakojo,

Telephone, Stagg 3878

Generalis Streikas
I Rosario Mieste'

Argentinoje
ROSARIO, Argentina. — 

kaip j Trečiadienį čia tapo pa
širdys, išimtos iš varlių iri skelbtas generalis streikas, 
čerapokų, buvo tam tikro-' Ketvirtadienį visos miesto 
mis garsoTiangomis išjudin-1 pramonės tapo suparaly- 
tos ritmiškai plakti. Bangų'žinotos. Streikas iššauktas! 
virpėjimas atgaivina širdis; išreiškimui simpatijos strei-i 
ir širdys pradeda plakti. ūkuojantiems gatvekarių 

Jis sako, kad nustojusios i darbininkams ir
plakti širdys vėl gali būt at-1 mui dviejų metų sukaktu- 
gaivintos, bet nebūtų galima vių nuo nužudymo Sacco ir 
tuo būdu atgaivinti asmenį, 
kurio širdis nustojo plakti, 
nes tas bangas labai greitai 
sugertų kūno audiniai ir jos 
nepereitų per krūtinę į šir
dį. Tačiaus jis sako, kad 

. tas išradimas yra labai 
svarbus iš fiziologinio at
žvilgio. Tomis bangomis 
galima paakstinti kūno au
dinius. Tūlas bakterijas ga
lima užmušti.

Profesorius E. Adolfo 
Hermandez iš Paryžiaus pa
tiekė kongresui sumanymą, 
kad būtų sudaryta tarptau-i sprogdintas. Policija 
tinę fiziologų organizacija skebams ; 
teikimui pagelbos Sovietų tik keli gatvekariai, 
mokslininkui Dr. Kouliabko, riuose labai mažai buvo pa-| 
kuris darydamas bandymus i sažierių. Didžiuma gyven-l 
atgaivino mirusio žmogaus Tojų simpatizuoja streikie-j 
širdį ir išlaikė ją gyvą per 
30 valandų po asmens mir
ties. Jis sakė, kad tokia or-! puolė gatvekarių darbiniu- ‘ 
ganizaciia daugiau rūpintu-i kų unijos raštinę ir ją uždu
si studijavimu mirties ir su- , re. Suvirs tūkstantis gin- 
radimu būdų, kaip išvengti! kluotų policistų patroliuoja • 
mirtį daugelv atsitikimu,; gatves; bando nugąsdinti- 
kain išrasti būdus pailgini-: gyventojus, 
mui žmogaus gyvasties.

Kava Kenkia Nervų 
Sistemai

Dr. Philip B. Hawk
New Yorko, kuris su profe-L- ir c •• • 
sorium D. L Macht iš John HagOS KOIliereUClJCj 
Hopkins Universiteto vedė: 
kavos naudojimo tyrinėji-i 
mą, pranešė, kad tuo klausi-' 
mu padarytas nuodugnus! 
tyrinėjimas ir surasta, kad 
abelnai kavos gėrimas kenk
smingai neatsiliepia ant šir
dies, inkstų ir vidurių. Bet 
blogai atsiliepia ant nervų 
sistemos. Tyrinėjimai paro
dė, kad geriantieji kavą 
protiniai ir fizikiniai pa
tampa mažiau veiklūs. Abel
nai nervų sistema nuvargs
ta.

paminoj i-

Vanzetti ir užprotestavimui — 
prieš Amerikos kapitalistų 
klasės suokalbį 
elektros kėdėj arba pasiųsti 
ilgiems metams kalėjiman 
16 Gastonijos streiko vadų.

Trečiadienį įvyko smar
kus susikirtimas streikierių 
ir skebų, kuriuos policija j 
saugojo. Du streiklaužiai į 
žuvo ir keletas streikierių1 
sužeista. Į policijos bruta-j 
lišką ataką streikieriai atsa- Į 
kė smarkiu pasipriešinimu.

Vienas gatvekaris tapo iš-

Paveikslas parodo reparaciją konferenciją Hagoj, Holandijoj, kur suvažiavę im
perialistiniu šalių atstovai nesusitaiko del pasidalinimo Vokietijos kontribuci
jomis. Anglijos imperialistus atstovauja socialistai Snowden ir Henderson.i SOVIETU LAKŪNAI NAUJU ORLAIVIU D“ “'“j1 Dfimonstracna PoilseiIŠLĖKĖ IŠ MASKVOS Į NEW YORKĄ —Demonstracija Philadelphijoj

MOBILIZUOJA 120,000 KAREIVIŲ; GREITAI GALI ĮVYKTI DIDELIS MŪŠISSU SOVIETU SPĖKOMIS
Už Chinijos Militarist Pečiu Stovi Imperialistinės Valsty

bes, Kurios Nori Išprovokuoti Karą

Šestakovu lekia trys kiti la-l 
kūnai.

Naujas orlaivis turi du 
motoru po 1,200 arklių spė
kos: panašūs į pirmesnių or
laivio motorus. i 

Šestakovas išsireiškė, kad 
i pavyks, tai 

orlaivio “Šalis! gal 1931 metais bus įsteigta 
I didelės; orlaivių linija tarp Sovietų 

audros buvo priverstas nu-'Sąjungos ir Amerikos vaka- 
jsileisti Sibiro miškuose. Su rinio pakraščio.

MASKVA.— Sovietų nau
jas orlaivis, vėl užvardintas

i “Šalis Sovietų,” 3 vai. penk
iadienio rytą išlėkė iš Mas-
i kvos orlaivių lauko į New 
ĮYorka. Pirmas nusileidimas 
i bus Krasnojarske; ....

Vyriausiu lakūnu vėl yra
įSemion šestakovas, vadovas j jeigu kelionė 

. J. i pirmutinio uL?dpavyko operuoti Sovietu » kuris (lel 
—( ku-L -

riams-. . Literatūros 'Draw gijos!
s Ketvirtadienį policija už-ir ° a

j vvnvujua.
Prieplaukoj visi darbiniu- į

Argentinos Komunistų 
■ Partija vadovauja streiką.

Padaryta Anglijai 
Naujas Pasiūlymas

Kuopoms ir Aps 
kričiams

Šiuomi pranešama, 
vieton rezignavusio 
ALDLD Centro

Komunistų Partija Daly
vaus Rinkimuose 

Philadelphijoj

HAGA, Holandija.—Ket
virtadienį Japonijos, Belgi
jos, Italijos ir Francijos at
stovai sudarė naują pasiū
lymą Anglijai reparacijų 
klausime. Pavesta Belgijos ; greičiausia raportuoti narių 
atstovui Jaspar tą pasiuly-; įr reikalų stovi jųjų viene- 
mą perduoti Snowdenui, | t!ose.

Dabar siūloma mokėti An-! Kadangi ligi šiol d. Beeis 
ėjo Draugijos iždininko pa

reigas, tai pranešama, kad 
Jeigu Anglijai bus moka- įždi,link,° klausimas išsiris 

j siomis dienomis.
Centro Komitetas.

Philadelphia.— Amerikos 
Komunistų Partijos vietos 
distriktas nutarė aktyviai 

kad dalyvauti miesto rinkimuo- 
seno se šį rudenį.

sekreto- šiuose rinkimuose komu- 
riaus d. J. Aleksio tas pa- nistai dės pastangas pa
reigas eiti laikinai paskirtas 
d. I. Beeis, kuris seniau, 
per kelis metus, buvo Drau
gijos sekretorius.

Taigi, visais reikalais, ku
rie paliečia Draugiją, malo
nėkite kreiptis prie naujo 
sekretoriaus: I. Beeis, 909 
Pennsylvania Ave., Union 
Co., Union, N. J.

Kuopų valdybos ir apskri
čių komitetai prašomi kuo

siekti kuodaugiausia Phila- 
delphijos darbininkų su kla
sių kovos platforma ir pro
grama ir mobilizuoti darbi
ninkus rėmimui Komunistu v

i 9 i

------- -— • glijai 75 nuošimčiai sumos, 
Tokio, Japonija.— Ketvir- kurios Anglija reikalauja.

tadienį, kuomet Graf Zep
pelin rengėsi išlėkti, Mitsu- ma daugiau reparacijų, tai, i 
kichi Harakawa, 18 metų įsakoma, bus didesnė repa- 
—i—„i—: /u. racijų našta uždėta ant Vo-amžiaus, bandė slaptai į di
rižablį dasigauti. Buvo pa
sivogęs nuo tėvo apie $138 
kelionei. Policija jį sučiupo 
ir sugrąžino jo tėvui.

kietijos.
Apart reparacijų sumos, |vargiai bus galima prikal- 

Anglija dar kitais klausi- binti Angliją pasirašyti tą 
mais nesutinka su Youngo planą be jokių sąlygų.

planu. Todėl manoma, kad

SHANGHAJUS, Chinija. tai baltagvardiečių rusų at
vyko iš Paryžiaus ir kitų 
Europos miestų ir įstojo į 
Chinijos armiją kariauti 
prieš Sovietus.

Kuomet yra tokia padėtis, 
Sovietai irgi drūtina savo 
spėkas prie rubežiaus.

Pranešama, kad į Čitą 
atviriau kalba apie reikalin- (Sibire) atvykęs Sovietų ge- 
gumą kariauti prieš Sovie- Blucher, kinis nesė
tus. Žinoma, tai nėra vienų 
Chinijos militaristų nusista
tymas. Amerika, Anglija

pranešimų, at ė j u si ų 
čia iš įvairių Chinijos dalių 
matyt, kad Nankingo val
džia nori karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Vietoj dėti pa
stangas eiti prie taikos su 
Sovietų Sąjunga, Chinijos 
militaristai vis atviriau ir

nai tapo paskirtas koman
duoti Raudonąją Armiją 
Tolimuose Rytuose.

Mukdeno militaristai lei-

PHILADELPHIA.— Ke- 
tvirtadienio vakarą City 
Hali aikštėj, pačiam miesto! 
centre, prie pat miesto sa- ir kitos imperialistinės vai-: 
lės, įvyko didelė darbininkų stybės stovi už Chinijos mi-' džia paskalos, būk Sovietai
demonstracija paminėjimui litaristų pečių. Duoda jiems jau yra sudarę planus kaip 
Sacco ir Vanzetti nužudy- įsakymus ir remia jų kari- užimti Charbiną. • V • • • V • I 1 xmo; ■' • ■ .... ........ r

Kalbėtojai nurodė, kad da- Sąjungą, 
kapitalistų “drąsūs.”

Kad Chinija nori karo .ir 
rengiasi prie jo, tai parodo

nius žingsnius prieš Sovietu i 
Už tai jie tokie

bar -Amerikos
klasė tą patį nori padaryti 
ir su Gastonijos streiko va
dais, kurių teismas prasidės mobilizacija Mandžu- 
sekantį pirmadienį. Į rijoj. Trijose šiaurvakari-

Masinį mitingą surengė ’nėse Mandžurijos nrovinci- 
Darbininkų jose. Heilung-kiang. Kirin 

ir Feng-tien, paskelbta mo- 
  bilizacija. Sakoma, kad to

se provincijose tuoiaus bus 
sumobilizuota 120.000 ka- 

PĮICmsIICIo I reivių ir pasiųsta prieš So- 
) •£•! i vietų Saiungą.

Virš 50.000 kareiviu sku
biai siunčiama iš Mukdeno 

jį Sovietu parubeži.
Tokio, Japonija.— Vokie-i Nankingo valdžia siunčia;reivių.

Tarptautinis
Apsigynimas.

čių dirižablis Graf Zeppeli- dideles spėkas 
nas lekia per Pacifiką į Los rubežiaus.
Angeles, Cal. Mano pasiek
ti Los Angeles į 80 valandų 
(6 vai. pirmadienio rytą Pa- 
cifiko laiku), jeigu oras bus 
geras.

Tūkstančiai New Yorko Darbininkų Sacco 
ir Vanzetti Paminėjimo Mitinge

lis kartus griausmingu balsu 
tūkstančiai' darbininkų su
šuko: “Paliuosuokite 23 
Gastonijos streikierius!”

Apart kitų kalbėtojų kal
bėjo Fosteris, Minor ir Eng- 
dahl.

Priimta rezoliucija už gy
nimą Sovietų Sąjungos ir 
prieš gręsiantį imperialisti- 

! nį karą. Antra rezoliucija 
priimta reikale Gastonijos

NEW YORK.— Ketvirta
dienį, ant Union Square, 
įvyko milžiniška New Yor
ko darbininkų demonstraci
ja paminėjimui dviejų metų 
sukaktuvių nuo nužudymo 
Sacco ir Vanzetti ir pareiš
kimui protesto prieš val
dančiosios klasės suokalbį 
taip pat pasielgti su 13 Gas- 
tonijos streiko vadų.

Prieš 5 vai. po pietų dar
bininkai pradėjo rinktis į streikierių bylos, 
aikštę. 6:30 vai. prisirinko Keli šimtai policistų buvo 
apie 15,000 darbininkų. Ke- apstoję aikštę.

Reikalauja Daugiau 
Kareiviu v

Chang Hsueh-liang, Man
džurijos valdonas, prisiuntė 
atsišaukimą Nankingo val
džiai. Jis atsišaukime sako: 
“Atėjo laikas nacionalistų 
valdžiai siusti dideles mili- 
tarines sudrūtinimo spėkas 
į Mandžuriją, nes iš visko 
matyti, kad vystosi rimta 
padėtis” (einama prie ka-

Atsakant Į tą pareikalavi
mą, Nankingo valdžia nu
sprendė pasiųsti 60,000 ka-

O tuo pačiu 
gvardiečiai ir 
reiviai veržiasi

linkui Sibiro i chinijos militaristai skel
bia, kad Sovietai sulaikę aš
tuonis Chinijos laivus Amū
ro upei. Jie taipgi skelbia, 
būk 40.000 Sovietu karei
viu. sukoncentruotu įmanė, 
puškely tarp Vladivostoko 
ir Chabarovsko, perėie į 
chinų teritoriją ir užėmę

sykiu balta- 
Chinijos ka- 

i Sovietu 
teritoriją, terorizuoja civi
lius gyventojus ir šaudo į 
rubežiaus sargybinius. Kuo
met raudonarmiečiai juos
atmuša, tai Chinijos milita- j miesteli Mishan, į šiaurius 
ristai šaukia, būk Raudono-1 nuo ežero Hanka.
ji Armija puolanti Chinija. j Bet tie paskalai paeina iš

Manoma, kad greitu laikuiChinijos militaristų šaltinio 
gali įvykti didelis mūšis!ir kitur nepatvirtinti.
tarp Sovietų ir Chinijos ar-į Ketvirtadienį Chang H$u- 
mijų, sukoncentravus Chini-j eh-liangas sušaukė Mandžu- 
jai dideles spėkas prie Sibi-! rijos militarinių viršininkų 
ro rubežiaus. Baltagvardie- konferenciją Mukdene. Nu- 
čiai dar labiau pradės verž- tarė instruktuoti visus ka- 

o reivius palei Sibiro rubežių 
atmu-lbūt pasirengusiems kariau

ti, jeigu įvyktų susikirtimas 
su Sovietų armija. Konfe
rencija taipgi nutarė at
skaityti 20 nuošimčių iš al
gų visu Mandžurijos val
džios darbininkų del pirki
mo karo medžiagos.

tis i Sovietų teritoriją, 
raudonarmiečiams
šant jų ataka Chinijos ar
mija gali pradėti didelę ata
ką prieš Sovietus.

Aprokuojama, kad apie 
3000 baltagvardiečių randa
si prie Sibiro rubežiaus 
Chinijos armijoj. Keli šim-

Ginkime Gastonijos Streikierius, Kuriuos Kapitalistų Klasė Nori Pasiųst Elektros Kėdėn! Pirmadienį Prasideda Jų Teismas. Šiandien ir Ryto i 
Aukų Rinkimas (Tag Day). Visi Lietuviai Darbininkai Dalyvaukite Aukų Rinkime. Dėžutes Galite Gauti: 56 Manhattan Avė., Brooklyne.
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CHINIJOS PROLETARIATAS, “SAVIEJI” 
FAŠISTAI, IMPERIALISTAI IR SOVIETAI

X

Maskvos “Pravda” num. 171-me rašo apie Šanchajaus 
(Chinijoj) masines demonstracijas, kurias darbininkai 
surengė, protestuodami prieš diktatoriaus Chiang-Kai- 
sheko provokacijas, kuriomis Chinų militaristai stengia
si įtraukt Sovietus į karą. Tos demonstracijos ėjo įvai
riose miesto dalyse. Darbininkų kalbėtojai, smerkdami 

.savo fašistinę valdžią, šaukė minias stoti kovon už So
vietų Sąjungos apgynimą. Tokia darbo žmonių jūra bu
vo įsisiūbavus, kad nei policija nei kareiviai negalėjo nu
malšint per beveik ištisą dieną.

Visos Chinijos Darbo Federacija, atstovaujanti visas 
klasines toj šalyj darbo unijas, paskleidė atsiliepimą į 
darbininkus, kuriame kaltina dabartinę “savo” valdžia, 
kaipo kriminalius dokumentų klastuotojus. ir provokato
rius, fabrikuotojus priekabių karui prieš Sovietų Res
publiką.

Dabartinėje konferencijoje Vladivostoke, kur daly
vauja darbo unijų atstovai iš daugumos šalių, prieinan
čių prie Ramiojo (Pacifiko) Vandenyno, chinų darbinin
kų unijos išleido bendrą pareiškimą prieš niekšišką Chi
nijos valdonų politiką. Pareiškime sakoma, kad dabarti
nis susispyrimas tarp Sovietų Sąjungos ir Chinijos nėra 
joks kivirčas tarp vienos ir kitos šalies darbo žmonių. 
Tai yra padaras Chinijos reakcionierių, kurie pučia į 
svetimųjų imperialistų dūdą, norėdami įvelt Sovietus į 
karą, o paskui su tų imperialistų talka sukriušinti So
vietų Respublika.
’’’ : . . i

Chinijos Fašistai—Imperialistų Bernai
Taip kalba klasiniai sąmoningi Chinijos darbininkai, iš vie

nos pusės; o Chinų darbo liaudies budelis, provokatorius Chiang- 
Kai-shekas, iš antros pusės, ve ką byloja. Jis, besigerindatnas 
imperialistams Anglijos, Japonijos ir kitų šalių, ramina juosius: 
prieš jūsų koncesijas (ypatingąsias, teises) mes niekad taip ne
darysime, kaip padarėme, išvydami Sovietus nuo gelžkelio Man- 
džu rijoj.

Japonija pati viena valdo pietinį Mandžurijos gelžkelį, ei
nantį iš Port Arthuro iki Charbinui. Šanchajuj, Pekine ir ki
tuose Chinų didmiesčiuose yra savi Anglų, Japonų, Amerikonų 
ir kitų kraštų kapitalistų kvartalai, kur “pašaliečiams” chinams 
nevalia nei kojos įkelt; jie valdo įvairius fabrikus, kasyklas ir 
kitus pasigrobtus Chinijoj gamtos turtus ir įmones. Bet prieš 
juos “patriotiškų” Chinijos fašistų valdžia nedrįsta nei ma-' 
žuoju pirštuku pajudint. Dar daugiau. Ta' valdžia areštuoja 
ir sunkiai baudžia savo piliečius darbininkus vien už lapelį bei 
gyvą žodį prieš užsieninius, imperialistinius grobikus.

Rugpjūčio 20 d. pranešimais iš Šanchajaus, nubaustas tapo 
šešiais mėnesiais katorgos vienas darbininkas tik už tai, kad jis 
skleidė lapelį prieš tironišką anglų vandens monopolį tame mies
te, kur chiniečiai turi po keliolika valandų per dieną prakaituot 
prie darbo, negaudami nei lašelio vandens. O tai nekoks dar 
buvo “revoliucionierius” tas darbininkas; jis skebavo, kuomet 
1925 metais Kantono-Hongkongo darbininkai išėjo į didįjį 
streiką. !

" Kitas, jaunas darbininkas nuteistas ištisiems metams sun
kiųjų darbų kalėjiman už tai, kad jis išdalino 115 lapelių, ku
riuose buvo minima anglų* surengtos skerdynes prieš darbinin
kus Shameen mieste.

Prieš imperialistinius nenaudėlius Chinijoj, vadinasi, nei 
neprisimink. iReikia prieš juos iki žemei nusilenkti ir iš po jų 
batų purvus laižyti, nes tik su imperialistų pagelba tiktai ir gali 
pasilaikyti kruvinasai Chiang-Kai-sheko ir naminės buržuazijos 
režimas.; reikia atlikt ir provokatoriaus tarnystę, kad duot pa
saulio imperialistams priekabę su ginklais įsikišti prieš Sovietus.♦ /

t

Truks-laikys Veržiasi Karan
Sovietų vyriausybės organas “Izviestija” sako, kad Chinija 

tfuks-laikys pasiryžo suprovokuot Sovietus į karą, teriojimais ir 
terorizavimais dar užsilikusių sovietinių piliečių. Mandžurijoj,, 
šaudymais per sieną į Sovietų pusę, nebekalbant jau apie pir
mąją provokaciją, apie užgriebimą Mandžurijoj gelžkelio, kuris 
pusiau priklausė Sovietų šaliai, o pusiau Chinijai.

Ant. to gelžkelio patys Chinų valdžios gončai vienur, tai ki
tur sprogdina bombas, išverčia lokomotyvą iš relių, o kaičią su
verčia yis ant Sovietų žmonių ir “Komunistų Internacionalo 
agentų.” Vis tai kaitinimas ūpo prieš Sovietų Respubliką, vis 
tai pylimas vandens ant malūno viso kapitalistinio pasaulio 
priešsovietinės propagandos; vis tai bandymas pateisinti krimi- 
nališką tarptautinį karo žygį, kuris ruošiamas prieš Sovietus.

Su tokiomis melo kurstymo deklamacijomis jau kelintą kar-| 
tą išlenda į kapitalistinę Amerikos spaudą ir Chinijos atstovas 
Washingtone;‘o buržuazijos geltonlapiai vis labiau stengiasi iš 
to padaryt gryną pinigą prieš Maskvą. Tokie gi imperialistų 
organaų kaip New Yorko “Sun” (rugp. 22 d.), jau pliekia re
dakcinius straipsnius, kad “tikrai” Sovietai ir Komunistų Inter
nacionalas, darą suokalbius delei Chinijos ir viso pasaulio senų- f
jų valdžių sunaikinimo; kad su Sovietais ištikro negali būti jo
kio taik-auš sugyvenimo.

Tuo gi tarpu Japonija jau muštruoja 50,900 savo kariuome
nės, siųsdama ją j šiaurę linkui Sovietų sienos.

Ar*prisidės dabar prie ginkluotos kampanijos prieš Sovie
tus Anforikos ir Europos imperialistai, ar jie toliau dar lūku-

APŽVALGA Į Didelis Bruzdėjimas

Ragina Menininkus Prie 
Uolesnio Darbo

ir uždavinius, juo lengviau 
tuomet bus galima pataisyti 
tosios klaidos ir nukrypimai,

Drg. P. Krakaitis, nauja
sis Proletmeno Sąjungos 
CB. sekretorius, rašo “Vil- 
iiyj” apie įsitraukimą mūs 
choristų, lošėjų ir kitų me
nininkų į didesnį darbą. Jis 
nurodo, kad

“Sąjungos darbe matosi ne 
tai, kad nukrypimų, bet vei
kiausiai kol kas tik apsileidi
mo. Reikia daugiau produkty- 
vio darbo. Vienetoms reikia 
daugiau dainų, scenai veikalų, 
operečių, ir tt. Bet apart to, 
ką pats Centro Biuras turi pa
rūpinti vienetoms, pačios vie- 
letos irgi turi nepamiršti, 
kad: 1) mes išvakarėse naujo 
caro Europos ir Azijos konti- 
lentuose, tiirime nepamiršti, 
kad esame dalis to milžiniško 
judėjimo, kurio pirmaeilė par
eiga yra ginti Sovietų Rusiją 
nuo besiorganizuojančio puoli
mo iš pasaulinio imperializmo 
pusės. 2) Mes, kaipo dalis 
revoliucinio judėjimo šioje ša
lyje, turime atlikti savo parei
gas Gastonijos streikierių 
klausime. Pagaliaus, vaiz- 
ežiausias paveikslas mūs nu- 
j 1 p n ė j i mo,—Meni ninku sky-
ius “Vilnyje.” Kodėl jis pas

taruoju laiku tankiai neišei
na?”

S
r

... (Yra ir nukrypimų — de
šiniųjų nukrypimų — bet 
jie išsitaisys tik aktyviai 
dirbant ir savikritikuojant. 
Juo daugiau vienetą, choris
tas ar choristė darbuosis re
voliuciniam darbe, juo la
biau jis įvertins ir supras 
darbininkiško choro prasmę

0 Vis Tik Jvyko!

Nors fašistų oficiozas 
“Lietuvos Aidas” ir ramino
si, kad Pirmąją Rugpjūčio 
šiemet Kaune komunistai 
nieko nepadarys, tačiaus 
pranašavimas neišsipildė: 
jie suruošė, kad ir nedidelę 
demonstraciją Šančiuose. 
Suimta kelios dešimtys de
monstrantų, iš kurių apie 
20, pasak “Lietuvos Žinių,” 
buvę “kompartijos ir komso- 
molo nariai.” 46 darbinin
kai tapo nubausti.

Atsižiūrint į tą priespau
dą ir reakciją, kurią fašistai 
palaiko Lietuvoje, ir šis, 
kad ir mažas pasirodymas, 
reiškia labai daug: jis bū
tent parodo, kad Lietuvoje 
yra organizuota darbininkų 
pajėga, kuri nežiūrint aš
triausio persekiojimo, išti
kus reikalui drįs atsistoti į 
kovą už proletariato reika
lus.

Be to, mes labai abejo jam 
“L. Ž.” aprašymui, kuris 
yra tendenciniai nukreiptas 
prieš komunistus. “L. Ž.” 
visuomet, nuo pat fašistinio 
perversmo, kaip ir prieš jį, 
puolė komunistus ir laižėsi 
prie fašistų. Jos tatai daro 
ir dabar. Todėl liekasi pa
laukti teisingesnių žinių iš 
pačios darbininkiškus spau
dos.

Nuo Brooklyno iki Baltinio- 
rėš bus piknikas pasveikini
mui dienraščio “Laisvės” de
šimties metų jubilėjumi. Jis 
įvyks 1-mą Rugsėjo (Sept.), 
ateinančioje nedėlioję, Laurel 
Springs, N. J.

Iš Brooklyno važiuoja didy
sis Aido Choras, o su juomi 
daugybė brooklyniečių ir new- 
yorkiečių ne choristų. Brook
lyno kriaučiai šaukia Baltimo- 
res kriaučius traukti virvę šia
me piknike. Kai kurie iš į 
Brooklyno kriaučių didžiuoja
si, kad būk baltimoriečiai jų 
bijosią. Brooklyniečių jau 
yra susidaręs tymas, trauki
mui virvės su baltimoriečiais, 
iš arti 20 vyrų. Gal jie suda
rys iš 24. Du metai atgal ’ 
“L.” piknike, Brooklyne, cliff- 
sidieČiai nuvežė Brooklyną. 
Būtų juoko, kad philadelpilie
čių piknike baltimoriečiai jus 
nuvežtų. Daugiau iš sportiškų1 
žaislų bus ristynės ir kumšty- i 
nes. Risis du žymūs lietuviai 
ristikai Bagočius su Vitkausku, 
jiedu parodys savo spėkas ir 
fizikinį išsilavinimą. J. Wood
man, tai lietuvis kumštininkas, 
boksuosis su lenku, sveriančiu 
200 svarų. A. Stropis, irgi 
lietuvis kumštininkas, kirs į 
barzdą taip pat Starkiam vy
rui. Tik iš šios sąmatos gali
te spręsti, kad ir sporto pro
grama bus gana žingeidi. Bet! 
juk vien sportu mes nepasiten-; 
kinsime.
apšvietos kavalkų: 
Mizara, 
redaktorių, pasakys prakalbą 
apie “Laisvės” jubilėjų santi- 
kyje su darbininkų kovomis, 
buvusiomis, esančiomis ir bū
siančiomis. P h i la d e Iphijos 
Lyros Choras ir Brooklyno Ai
do Choras sudainuos puikių 
revoliucinių dainų. Todėl Į šį 
pikniką trauks masės klasiniai 
apsišvietusių darbininkų iš 
Brooklyno, Baltimorės, Scran- 
tono, Wilkes-Barre’io ir iš pa
čios Philadelphijos. Aišku, 
jog ir New Jersey nesetovės 
užpakalyje New Yorko ir ki
tų valstijų.

Iš vieno atžvilgio čia spie
sis masės darbininkų pamaty
ti sporto, išgirsti dainų ir pra
kalbų, o iš kito svarbiausio 
atžvilgio, tai skaitlingu susi
rinkimu pasveikinti savo dien
raštį dešimties metų jubiiėju- 
mi.

Lietuviška buržuazija ožkos 
balsu bliauna, kad “Laisvė” 
jau bankrutuoja. Gi mes, 
klasiniai sąmoningi darbinin
kai, suvažiuodami į šį pikni- 

(su peredkais); kai kuriems, ką iš arti ir toli,^sudarydami 
kojos ligomis i____
čeverykų neturėjimo.

Turėsime muzikos ir
Drg. R.
‘Laisvės”

Puiki Gastoniečiams Auka nuo Bridge water io
Darbin. Kooperatyvčs Draugovės

Darbininkų
Pagelbos se-
Alf. Wagon-

A. L. D. L D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
1G. BACHES, lžd„ 909 Pennsylvania Av., Union Co., Union, N.J. 
IG. BACHES, Sekr., 909 Penn’a Ave., Union Co., Union, N. J.

“Tūkstantį kartų ačiū; 
čeverykai labai reikalingi 
streikieriams; visi vaikščio
ja basi, su če very kais be pa
dų, plikais kojų padais, ne
bent tik su oda iš viršaus

Jersey City, 
miesto majoro Frank 
Hague, demokrato, oponen
tai, rėmėjai republikonų 
opozicijos, rengiasi užvesti 
$1,000,000 bylą prieš jį ir ki
tus miesto viršininkus, kad 
atgauti algas, kurias miesto 
viršininkai nelcgališkai iš
mokėję savo’ pakalikams.

vienas

užsikrėtė ‘del JI masiniu, įrodysime savo 
I proletarinės spaudos galę ir 
įtuomi atmušime buržuazijos 
j melus apie savo dienraščio 
j bankrūta.

N. J.—šio Į

] Bridge waterio Darbinin
kų Kooperatyve Draugovė 
sayo pusmetiniame susirin
kime, liepos 13 d., 1929 m., 
paskyrė šimto dolerių ver
tės naujų čeverykų, kaipo 
aul^ą Gastonijos streikie
riams. Tai tos pačios Bridge- 
waterio Darbininkų Koope
racijos dirbtuvėje pagamin
ti čeverykai.

Nacionalis 
Tarptautinės 
kretorius d.
knečht ir organizatorius d. 
Lud. Landy savo laiške iš 
liepos 29 d. ačiuoja Koope
racijai už 'dovaną: 
“Brangūs Draugai,

Mes labai nuošįfdžiai dė- 
kuojame jūsų organizacijos! 
nariams už puikų jų solida- į 
rūmą su Gastonijos strei- 
kieriais.

Mes pasiųsime į Gastoniją 
tiek čeverykų, kiek yra rei
kalinga. streikieriams, o ki
tus parduosime ir pinigus 
pasiųsime jiems sušelpti.

Mes pasirūpinsime, kad 
mūsų atstovas Gastonijoj 
atsiųstų jums laišką iš Gas
tonijos su padėka’ ‘ streikie- 
rių vardu.”

Rugpjūčio gi 2 d. Darbi
ninkų Tarptautinės Pagel
bos Komitetas iš Charlotte,!.
North Carolinoj, mušė PeterbuW 1906- 
Bridgewaterio Darbininkų riu 
Draugovei telegramą seka-! 
mo turinio: !

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 24 d.
—Dokų ir kitų darb. streikas 

Franci jo j; keli užmušti, 1922.
—Sovietų vyriausybė atėmė 

iš dainininko Šaliapino Liaudies 
Artisto titulą už tai, kad jis rė
mė kontr-revoliucionierius fi
nansiniai, 1927.

Rugpjūčio 25 d.
—Mesta bomba ant Stolipiną

—Didelė dokų darb. streikie- 
dėmonstracija Londono, 

! 1889.

riups parankesnio momento? Tatai priklausys nuo imperialis
tinių šalių proletariato. Tik tarptautinės darbininkijos galingi 
masiniai žygiai galės ^sugadinti planus-imperialistų, besimojanr
čių aiit Sovietų Respublikos gyvybes.

Papilietis.

17 ffiotenj Lekia Orlaiviais

EL PASO, Tex.—Ketvir
tadienio rytą iš čia. išlėkė 
orlaiviais 17 moterų, kurios 
dalyvauja orlaivių lenktynė
se iš Santa Monica, Cal., į 
Cleveland, Ohio. Iš čia josi 
lėks į Pecos miestą, kuris | 

i randasi už 600 mylių nuo i 
i čia. Iš Santa Monica išlėkė 
19 moterų. Viena žuvo nu
kritus orlaiviui. Viena la
kūnė pertrauke kelionę su
gedus orlaiviui nusilei- 
leidžiant.

Amerikos imperialistai 
deda pastangas išvystyti 
orlaivininkystę. Net mote
rims surengė lenktynes or
laiviais. Mat, ateinančiam 
imperialistų kare orlaiviai: 
loš svarbiausią rolę. Reikės' 
daug lakūnų. Už tai. dabar I 
kapitalistai nori kuodau-! 
giausia žmonių užinteresuo-* 

iti orlaivininkystę. Nors
kiekvieną dieną žūsta po 
kelis žmones orlaivių nelai
mėse, tačiaus vis daugiau ir 
daugiau atsiranda norinčių

Iš CENTRO KOMITETO 
POSĖDŽIO

19 d. rugpjūčio įvyko Centro 
Komiteto posėdis. Centro se
kretorius, nepribuvęs į susirin
kimą, atsiuntė savo rezignaciją, 
kuri, jo žodžiais tariant, įeina 
galion su pirma diena rugsėjo. 
Rezignacija priimta vienbalsiai. 
Kas eis Centro sekretoriaus 
pareigas laikinai, iki naujų me
tų, bus pranešta šiomis dieno
mis.

Kadangi, nesant sekretoriaus, 
nebuvo reguliario protokolo, tai 
susirinkimas buvo vedamas su- 
lyg tuo, kokius reikalus turėjo 
esanti susirinkime nariai.

Del tūlų pasekmių, surištų su 
draugijos įregistravimu Penn- 
sylvanijoj, nutarta susinešti su 
tos valstijos revenue depart
ments

Draugija buvo paaukavusi du 
šimtu doleriu Lietuvos Baduoliu 
Komitetui. Kadangi tas komi
tetas likvidavosi, tai nutarta 
šias aukas paskirstyti sekamai: 
šimtą “Daily Worker’iui” ir 
šimtą dolerių darbo unijų šau
kiamai konvencijai Clevelande.

Leningrado Lietuvių Darbi
ninkų Karoliaus Požėlos vardo 
kliubas praneša, kad nutaręs 
įstoti Draugijon ir siunčia tam 
reikalui aštuonius rublius. 
Draugija dar tų pinigų nėra 
gavusi.
Spriiujfieldo ir Denverio Kuojai 

Reikalu
Susipažinęs su visais doku

mentais Springfieldo septintos 
kuopos reikalu ir su raportais 
draugų, kurie buvo pasiųsti tą 
reikalą tyrinėti, Centras priėjo 
prie išvados, kad . tos kuopos 
narys Šimkus, kaipo negeistinas 
ir kenksmingas Draugijai as
muo, turi būti < prašalintas iš 
Draugijos. Už jo prašalininią 
balsavo Visi Centro nariai. Cen
tras dar kartą nutarė pasiųsti į 
Spring f ieldą d. Bimbą sutvarky
ti kuopos reikalus.

Denverio trečiosios kuopos 
reikalu nutarta parašyti kuopai 
platų 'laišką su tam tikromis in
strukcijomis.

Duolcliiį Pas imolcėj i m o 
Prailginimas

Prašant šenadorio ir kitoms 
kuopoms, nutarta prailginti 
duoklių pasimokėjimo terminą 
iki 15 dienai rugsėjo. Visa ei
lė kuopų nurodo, kad šiemet jų 
apielinkėse siaučia didele bedar
bė. šiuomi visos kuopos ragi
namos kuo greičiausia pasirū
pinti, kad iš senų narių būtų iš- 
kolektuotos užvilktos duoklės ir 
kad būtų dedama pastangų gau
ti kuo daugiausia naujų narių.

Paskaitų rašymo reikalu nu
tarta susinešti sn visa eile drau
gų, kad jie pagamintų atsakan
čias paskaitas.
Apie Bendrą Draugijos Stovį

L. Pruseika išdavė raportą 
apie bendrą Draugijos stovį. 
Jeigu pereitais metais Draugija 
kiek tiek paaugo, tai šiemet jai 
gręsia pavojus kiek tiek nupul
ti. Jisai raportavo apie padėtį 
New Yorko apielinkėjo, kietųjų 
kasyklų srity ir Connecticut. 
Apie Wilkes Barre, Pa., apiclin- 
kę skaityta laiškas d. M. Saldo
ko. Apie jo patarimus greitu 
laiku bus pranešta per spaudą. 
Wilkes Barre apskrity su perei
tų metų pabaiga turėta 350 na
rių. šiemet manoma tasai skai
čius kiek tiek padidinti.

Del d. Andriulio Sumanymo
Del d. V. Andriulio sumany

mo, kad reikėtų keisti ALDLD 
veikimo programą, Centro na
riai priėjo prie išvados, kad ta
me sumanyme yra gerų punktų. 
Neginčijama, kad Draugijoj 
yra negeistinų elementų, bet jų 
šalinimas vienur kitur prasidė
jo. į klasinio susipratimo gili
nimą tūluose apskričiuose jau 
kreipiama daugiau domės. Tuo 
klausimu Centro nariai buvo 
paraginti išreikšti savo nuomo
nę spaudoje. Tačiaus Centro 
nuomone, pamatinis draugijos 
veikimas vis tik turi būti knygų 
leidimas. Tai netiesa, kad mes

knygū. Mums dar reikia visos 
eilės pamatinių knygų. Tai]) 
pat netiesa, kad Draugija, kaipo 
tokia, nuo viršaus iki apačios 
užsiima tik knygų leidimu ir 
skleidimu. Prakalbų ir prelek- 
cijų rengimas, prisidėjimas 
prie palaikymo nuolatinio orga
nizatoriaus mainų apielinkėjo, 
rėmimas “Daily Worker’io” ir 
šiaip jau platesnio tarptautinio 
judėjimo, dalyvavimas ir rėmi
mas priešfašistinio judėjimo ir 
tt. visuomet buvo skaitoma 
svarbiu faktorium Draugijos 
veikimo.

Centras instruktavo, kad 
greičiausiu galimu laiku pasiro
dytų spaudoje teziai apie ne
geistinus nukrypimus Draugijos 
veikime.
.4 rgenti ui cčia m s Pirksi me M a~ 

šiną Raidėms Statyti
AKP Centro Biurui buvo pri

siųstas laiškas iš Argentinos, 
prašant paramos ir nurodant 
nepaprastai sunkias veikimo 
aplinkybės. Kadangi argenti
niečių veikimą ir jų komunisti
nį “Rytojų” ALDLD visuomet 
rėmė, tai nutarta prisidėti prie 
sumanyto vajaus nupirkti jieni.,'» 
linotype (raidėms statyti maši
ną). L. Pruseika raportavo, 
kad šenadorio ir apielinkės 
draugų surengtame piknike (15 
rugpjūčio) jau tapo surinkta 
tam tikslui $42 su centais. rJ’uo 
būdu ALDLD organizacija pa
darė pradžią, kad suteikus dau
giau aktyvės paramos argenti- 
niečiams.

šia proga d. J. Bondžinskaitė 
pranešė, kad nuo ALDLD Cen
tro surengtos vakarienes pager
bimui senų Draugijos veikėjų 
likosi $21 pelno, šiuos pinigus 
Centras taip pat paskyrė Ar
gentinai. Taigi linotype maši
nai nupirkti ALDLD Gentie 
šiuo tarpu jau randasi $63. 
šiuo reikalu bus susinešta su 
Darbininkių Susivienijimu ir 
bus prašoma Centro Biuro, kad 
ta visa darba pavestu atlikti 

j ALDLD.
t

Kiti Reikalui
I *

Nutarta atsiteisti su d. Senu 
Vincu už jo parašytą apysakų 
rinkinį. Kalbėta apie pasekmes 
vajaus Canadoje. Pilnų žinių 
dar nėra. Apie užpirktas kny
gas anglų kalboje raportavo d. 
Tauras. “Laisvę,” Draugijos 
OJ-ganą, jos sukaktuvių proga, 
nutarta .sveikinti su $25. Kuo- 

j pos raginamos kuo smarkiausia 
dalyvauti Gastonijos kovotojų 
apgynime.

L. Pi useika.
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į j
Visiem? '• c

Bendradarbiams

'lekioti. b -jau turime užtenkamai gerų

Rugsėjo mėnesio 16 d. 
įvyksta lygiai dešimts me
tų, kai “Laisvė” eina dien- 

| rašei u. Tai nepaprastos 
sukaktuves, tai svjrbus 
reiškinys Amerikos iietu- 

! vių darbininkų judėjime. 
To įvykio a t žymėj imu i 

! “Laisvės” laida už rugsė- 
! jo mėn. 16 d. išeis padi

dinta ir paįvairinta.
Viena redakcija, tačiaus, 

laikraščio įdomiu nepada
rys. Prie to darbo kvie
čiame visus mūs bendra
darbius, visus darbininkų 
judėjimo veikėjus. Rašy
kite straipsnių, siųskite 
dienraščiui sveikinimus.

Mūsų organizacijas, ku
rios taip uoliai visuomet 
stovėjo su mūs dienraščiu, 
kurios jį rėmė moraliai ir 
finansiniai, prašomos da
bar — švenčiant šitą svar
bų jubilėjų — dar labiau 
suglausti savo eiles už 
mūs dienrašti, už visą ko
munistinį judėjimą.

“Ę.” Redakcija.



FRACKVILLE, PA
Pamačius draugo Surdoko 

atsišaukimą, kad visi rašytų į 
special} mainierių numerį, tai 
ir aš, nors mažai galiu rašyti 
ir jokių taisyklių nesuprantu, 
bet pasiryžau šį tą parašyti.

Mūsų Frackville miega le
targo miegu, apie kokį veiki
mą nieks nei neužsimena, 
žmonės tamsūs, kaip naktis, ir 
didžiuma karšti katalikai. Čia 
gerai gyvuoja tai tik mulki-

tas mainas visai uždarė, o jų 
vietoj kitas mainas paleido 
dirbti. Bet davė įsakymą, 
kad visi mainieriai turi priver
stinai imti po 4 tonus anglių, 
o pavieniai po 2 tonus, 
naujas smūgis darbininkams’. | bicko idėjos žmonės, tai 
Žmonės suvarginti bedarbės, o |trys prieš keturis galėjo aps- 

I kriti valdyti? Tai nonsensas, 
daugiau niekas. Vaidus kėlė 
ne progresyviai, bet sandarie
čiai, kurie visus, sandaros par- 

Itijai nepritariančius, vadinda
vo komunistais, bo 
Maskvos agentais 
dabar “Tėvynėj” 

‘kių šmeižtų prieš 
A’ius S. L. A. narius, 
-skričio valdyboj buvo til 
I progresyviai nariai: J. 
veckas/E. K. 
K. Urmonas, 

. vynes” 19-me 
; žės 8, 1925 m.

■čio niekuomet nevaldė.
: apskričio valdyboj buvo 

faiprogresyviai, o kiti keturi

čia priverstinai pirk anglį, 
kad tau ir visai nereikia. Kol

tuos, tai i) vėl sustos dirl 
Tamsioji

ant Šmeižimo

luoti; žinoma, tokiu ir yra J. 
Virbickas, kuris meluoja, kaip 
pasamdytas. Nejaugi “Tėvy
ne
lais būt

būtinai turi tik vien me-j 
užpildyta? Tai ve j 
šviečia S. L. A. na-

tas žmogelis 
muilo burbulą

Pirmiau 
kad visi turite eiti 
kas nedelią, o kas 

smertelnai griešija. 
štai ką užgiedojo.

SU-

dolerių.

tai į A. 
keli na- 

Da-

lika. Tai yra ne baikos už
laikyti tiek dykaduonių, kuni- 
gų ir minyškų, tokiame maža- 

f me miestelyje. Lietuviai už- 
finiko kun. Norbutą ir jis ne
blogesnis kirpikas už kitus ir 
žino gerai savo amatą, kaip 
skusti parapijomis palei skū
rą. Ne tik ką bažnyčioj ko- 
lektuoja ir už patarnavimus 
ima brangiai, bet ir parengi
mus, balius, daro ir gauna 
4-5 šimtus dolerių pelno. Pas
kutinį parengimą turėjo, tai 
lošimą iš kazyrių. Tas gud
ragalvis mulkino agituodamas, 
kad visi, kurie tik kazyriuos, 
gaus dovanas. O iš kitos pu
sės, agitavo, kad visi para pi jo
nai turite atnešti dovanų. Ki
taip sakant, parapijonai už- 
dyką daiktus sunešė, o kuni
gas leido jiems kazyriuoti, pa
imdamas pinigus už kazyriavi-; 

t ma ir tuos pačius daiktus, už- 
dyką nuneštus, grąžino atgal 
vietoie dovanų. Bažnyčioj 
kolektuoja irgi labai gudriai.

Del kiekvieno sekmadienio 
pasidarė konvertukus, į ku
riuos parapijonai turi duot 10c ; 
ir augščiau ir 12 konvertų, i 
kaipo mėnesinių, į kuriuos rei- 1 
kia duoti po 50 centu ir dau-1 
giau. Tuos konvertukus pats i 
po stubas išnešioja ir jei kas i 
nusiskundžia del bedarbės, tai 
nuramina, sakydamas, kad i 
rudenį pradės daugiau dirbti 
ir ką dievui duosi, tai paskui 
susirinksi dvigubai, 
sakydavo, 
i bažnyčią 
neina, tai 
Bet dabar
Sako, girdi, aš tėmijų visus ir 
ųiatau, kad nekurie kas ne- 
fdėldienis eina į bažnyčią, ale 
’.neduoda kolektos. Taip ne
gali daryti, kas neduoda die
vui ant garbės, tai tiek
griešija, kaip ir tas, kuris vi
sai bažnyčios n^Janko. Na 
ir parapijonai uoliai pildo ta 
jo prisakymą, kas sekmadienis 
sudeda nemažiau $100, o per 
Velykas surinko 416 
Ot kam rojus.

Kas link draugijų, 
L. D. L. D. priklauso
riai, bet tik pavieniais, 
bartiniu laiku mūsų raštininkas 
serga, tai nežinome, ar nariai 
gauna naujas knygas, ar ne. 
Jis nepraneša nieko.
s Jau bus pora metu, k ai n su
sitvėrė piliečiu kliubas, tikslu 
pagelbėti nepiliečiams išsiimti 

^pilietiškas popieras, ir kada 
narys numirs, tai visi turi po 
$1 sudėti del numirėlio ir dar 
kvietkas nupirko, o pinigų nei 
šę apie 140 narių. Nusisamdę 
kambarius ir užsidėjo biznį. 
Iš sykio padarydavo pelno po 
$30 ir daugiau į savaitę. Taip
gi buvo surengę dvi vakarie
nes, kur pelno padarė virš po 
$70. Pora narių numirė, tai 
kvietkas nupirko, o pinigų nei 
cento nedavė. Paklausus, ko
dėl tii dolerių neduoda, tai at
sako, kad pinige} nėra. Dar 
daug bilų nemokėta. Išlaidos 

A irsi na įeigas. Apie pilietiš
kas popieras nei neužsimink. 
Tai taip ir smunka žemyn. Li
ko tik apie 20 narių ir tai tik 
tie, kurie tikisi būt išrinktais 
įr valdybą.

Yra S. L. A. 164 kuopa ir 
S. L. R. K. A. kuopa, bet jos 
susirinkimuose, kuriuos laik*o 
syki į mėnesį, pypkes parūko, 
duokles užsimoka ir pabaigta.

Pas mus yra trvs fabrikai, 
du seni, o vieną tik ką pasta
tė. Uždarbiai prasti. Kuris 
dirba, ant siuvamų mašinų, tai 
iš syk per dvi savaites gauna 
po $1 ant dienos, o paskui tai 
dirba nuo šmotų. Maža dalis 
darbininkių padaro po $30 į 
dvi savaites. Prie triminimo 
ir prosinimo visai bado algą 
moka. Prosytojams moka 12 

<eentų už tuziną. Kad darbo 
į "būtų, tai gal ir padarytų iki 

$2 į dieną. Man būnant tar-

kiekvienas narys gali gauti 
konstituciją, tuo tarpu kuopos 
pirmininkas užginčino, kad 
centras neduoda, nes buvo 
kreiptasi.

Tokių organizatorių siunti
nėjimas, tai tik bereikalingas 
organizacijos pinigų eikvoji
mas, nes tokis organizatorius 
jokios naudos negali atnešti ir 
su juomi’ nariai nesiskaito.

Jesniškis.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
'Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikrašti

“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

kia pasakyti Virbickui ir vi
siems jo broliams, kad pro
gresyviai S. L. A. 3-čio Apskri- 

Jeigu 
trys
Vir- kaip jie 
kaip rius.

Toliau 
si, pučia
dabar jau 3-čiame Apskrityje 
arba Apskričio veikime vieš
patauja lietuviška dvasia. Rei
kia suprasti, dabar viešpatau
ja s a n dari etiška-fašistiška 
dvasia. Ir taigi jau net ap
skričio ižde yra $500. Jeigu 
taip apskrityje yra “$500,” 
kaip iš apskričio pasitraukus 
progresyviams,. ižde likę $8- 
88, tai dar labai toli nuo 
tikrenybės ir da daug reikėtų 
Virbickui prie tų $500 pridėt. ! ~ • i v

turi skaityti 
Tuomet 

su savo klasės brolių reika- 
tolimoj Pietų Amerikoj.

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street

Worcester, Mass.
yra gražių papuošalų vyrams,' 
moterims ir vaikams—viršuti-, 
nių ir apatinių, įvairaus pasi-Į 
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkami! ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams (ik__ $3; Pusei____ $1.50

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

j 32-mc num. J. Virbickas me
duoja, kaip pasamdytas, apra
išydamas S. L. A. 3-čio Apskri- 
jčio pikniką. Tarpe savo tuš-. maitienė dabar nesiskaito pro-j visaip šmeižti, 

neapsieina ne- gresyve), apskričio f
A. Apskričio val-jmo tūpusiame protokole, 

u progresyvių na- Pinigų apskričio ižde buv 
progresyvius, $223.89 (žiūrėk “Tėvynės 

/vinis,” sve- 7-me num. už 12 vasario 
i kas vadina-' iri., kur yra tiipus iš finansų 

Gal pats'stovio apyskaita, nes apskričio 
kaito progre- suvažiavime iš finansų stovio 
jasakyti, kad ' raportas nesutiko, ir pavedė 
yra “progre- i sutvarkyti 

syvis,” o ne projvresyvis, nes 
kruvinojo Smetonos , 
jas negali vadintis į 
vili, o reakcionierium.

Jis toje savo malimalienėje 
pažymi, kad kada tai būk

dvi duktė- čių pasigyrimai, 
ir parneša 
$10 į d vi 
ponas die-

šmeižęs S. T 
d y bos bu vuj 
rių. žinom

; pe jų ir tėmijant, tai ne tik 
akys, bet ir muskulai nukreip
ta trepu link, iš kur tikisi, kad 
atneš joms darbo. Kaip katrą 
dieną daugiau negauna, kaip 
3-4 tuzinus. Pažįstu vieną 
šeimyną, kur tėvas turi mai- 
nierišką dusulį, trys metai, 
kaip nedirba, o devyni šeirpy- 
nos. Motina ten dirba ir par
sineša nuo 7 iki 16 dolerių į 
dvi savaites. Ot kur “rojus”

nvčios, kuriu yra r.et keturio- stuboj, tik ne tokis, kokį kun. 
Norbuta turi klebonijoj.

į Prie triminimo moka pus
trečio cento už tuziną, tai 
kad gerai dirbtu, tai uždirbtu 
nuo $10 iki $12 į dvi savai
tes. Dabar uždirba nuo $2 
iki $5 į dvi savaites. Ju tė
vai mainieriai kalbasi ir lieka
vo j a dievui, kad jų 
rys—mergos dirba 
pėdės nuo $5 iki 
savaites. O vėliau
vas duos gal apsiženys, tai ii 
nereikės joms į “fekterį” eiti 
dirbti, o man nereikės, jas šer
ti. Tai taip ir skursta žmo- 
neliai, tikėdamiesi nuo dievo 
kada nors aplaikyti loskų.

Mainierių padėtis irgi ne 
! geresnė. Jei vienos, mainos 
dirba šiek tiek, tai kitos stovi. 
Madarra Hill anglių kompani
jos yra apie šešios mainos 
(colliery). Vienoj mainoj ėmė 
“stripinus” (iš viršaus anglį 
kasa). Ten dirbo po 9 vai. 
į dieną, tai darbininkai su
streikavo. Kur streikavo, tai

taip, kaip
telpa viso-

progresy-
Kad ap-

c trys
Gata-

Šiurmaiticnė ir
ai žiūrėk “Te
mini. už gegu-j Jau žinoma, pas tuos žmo- 
(žinoma, Šiur-jnes paprasta save girti, o kitus

Tai sandarie- 
ričio suvažiavi-i čių-fašistų yra tokis idealas:

I jeigu gali, tai valdyk, o jei ne, 
tai griauk. Paimkime A. P.

j L. Az 1-mą ir 4-tą kuopas, kur
.i valdė ir numari- 
jie ant to yra spe-

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

Argentina

Virbickas savo 
šyviu? Reikia

1 926 I sandariečiai 
Ino. Mat 
: cialistai.

GERAI PATAIKO!

, rast, ir iždo i 
“Tėvynės” 50-1 

garbinto-1 me num. už gruodžio 1 1, 1925 j 
progresy- m., apskričio suvažiavimo pro 

tokole).
kuomet tie trys pro 

iš apskričio pasi-1

3-čią Apskritį, tai jie taip ap
skritį nugyvenę, kad apskričio ; ne $8.88.
ižde vos buvę tik $8.88.” Rei- begėdžio, kad taip galėtų me

L. A. 
Pirmininkas.

3-čio Apskr. buvęs

P. S.—Tie trys progresyviai 
| apskričio valdyboje buvo nuo 
; 1-mos balandžio iki 31 d. 
'gruodžio, 1925 m., reiškia 9 

'gresyviai iš apskričio pasi-1 mėnesius buvo apskričio vakly- 
traukė, tai paliko $223.89 Vir-įboj, tai ir viskas ir jie per tuos 

apskričio ne tik 
bet dar 

surengė

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

tik 
pakėlė 

pikniką

bickui su jo visais broliais, oj9 mėnesius 
Tai reikia didelio ' nenugyveno,

i finansiniai,
i Courtney, Pa., ir padarė pel
no $40.15.

DIENRAščIO “LAISVĖS” NAUDAI

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

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 Yorko ir iš New Jersey Valstijų. Iš 
Philadelphijos daugelis atvažiuos privatinėm mašinom. Masės 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! Įsitemykite tai, kad dabar diena jau daug trumpesne, tat pribūkite j pikni

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

Nesirūpinkite valgiu. Tuom rūpinasi komisija. Čia bus Jūsų skoniui pfitaisytų valgią 
ir gėrimą pakankamai.

KELRODIS į “Laisvės” pikniką sekamas: Atvykę automobiliais iš Philadelphijos, Eastono, Brooklyno ir 
kitų visų kolonijų į Wilkes-Barre, imkite kelią River St. į I’ittstoną 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 į Inkerman, PA. Iš Inkerman jau bus matyti ir daržas po dešinei.

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

AKRON, OHIO

Rugpjūčio 10 d. abidvi S. 
A. kuopos buvo surengę S. 
A. generalini organizatoriui 

ponui Žukui prakalbas. Abi
dvi kuopos turi apie 150 na
riu, bet i prakalbas publikos 
susirinko net 29 asmenys, ku
rių tarpe clevelandiečių buvo 
7 ir akroniečių 22. Reikia pa
žymėti, kad nariams atvirutės 
buvo rašyta kviečiant j šias 
prakalbas. Tas parodo, kaip 
vietos nariai apkainuoja toki 
piki, tarybos paskirtą organi
zatorių, kad neina i jo prakal-

L.

Jis savo kalboj daugiausiai 
laiko pašventė gyrimams pild. < 
tarybos. Taipgi pasakojo ir j 
apie “priežastis,” kodėl kai 
kurios kuopos suskilo arba, 

! geriau pasakius, pildomoji ta
ryba suskaldė. Girdi, Illinois 
valstijoj viena kuopa skilo to
dėl, kad renkant komitetą au
kas rinkti Vilniaus atvadavi
mui. išrinko tokius narius, ku
rie tam darbui priešingi ir se
kamame susirinkime pranešė,į 
kad žmonės pinigų neduoda. 
Tuomet Vilniaus atvadavimo 
šalininkai reikalavo, kad juos 
nuskirtų. Ir kuomet juos pa
skyrė, tai jie surinko tris 
šimtus dolerių. Tuomet pro
gresyviai pareikalavę, kad tie 
pinigai būtu palikti kuopoj.’ 
Iš tos priežasties kuopa ski-1 
lūs ir surinkti pinigai buvę pa-1

I dalinti pusiau. Springfield, 
Ill., kuopoj buvę sekamai: ka
da Rusijoj buvęs badas, tai 
kuopa aukojus 300 dolerių, o 
i našlių ir našlaičių fondą nie
ko neaukojus, 
šakojo visokių
kurios privedė kuopas 
perskilimo. Paskui pasakojo, 
kad pild. taryba labai daug 
uždirbanti ant bonsų. Per 
pereitus tris mėnesius uždir
bus $10,000. Pasakojo, kad 
Susivienijime yra keli fondai 
ir juos valdžia kontroliuoja. 
Bet .tuojaus apsisukęs vėl ma
la, kad bolševikai stengiasi 
Susivienijimo milioną dolerių 
užgriebti. Net juokai ima iš 
to žmogaus proto. čia val
džia viską kontroliuoja ir čia 
pat bolševikai rengiasi viską 
užgriebti.

Užbaigęs savo “prakalbą,” 
pareiškė, kad atsakinėsiąs į 
klausimus. Bet kuomet nariai 
pradėjo klausti, tai jis atsa
kė, kad nieko nežinąs ir lie
pė klausti pas sekretorę Jur- 
geliūtę. Net tokio klausimo 
negalėjo atsakyti, kaip kad iš 
centro nedavimas nariams 
konstitucijos. Jis sakė, kad

žodžiu, pripa- 
“priežasčių,” 

prie

LIETUVIS GRAB0R1US

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

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

Schuylkill Avenue,

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

13

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

John Naujokas
Reikauskas, 214
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

; čiais parsitraukia ir pasekmingai 
j miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkui, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

I Taip pat progresyviškas lietuvis, 
i užlaikytojas general krautuvės ir lai-
■ vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
j 177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
į 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- 
Į no, bet ir kituose miestuose—visur

reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 

= kituose bizniuose lietuviu išdirbystėa 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky- 

; damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 

j ant pareikalavimo visur i kitus mies- 
Itus biznieriams ir privatiškiems žmo- 
; nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšns apmokame.

Adresas:

Natiioktj Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn. N. Y.

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

Pas mane galite 
kapinių 

už žemą
tės pas mane.
gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Verndn

PHILADELPHIA,

Street

PA.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš Suderintu Havano 
Tabaku. Vidurys vien til 
importuotu tabaku.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
doleri:}. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios ųnrs ligos bei vidurių suge. 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap

rimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
i sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 

Į kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokiii nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
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.
ls j Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

j žolių ir Įmygu katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 

į miestuose.
M. ZUKAITIS

25 GiJIet Road, Spencerport, N. Y.PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedelio- 
mi* nuo 8 :30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.
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Vargo Vaikas.

MATIJOŠIUS
nes pereitais metais davė 
mums gerą lekciją.

Draugai baltimoriečiai, ti
kimės, suorganizuos didelę ar
miją į pikniką. Draugai 
brooklyniečiai, išrodo, vežasi' 
su savim didžiausias ir žy
miausias spėkas. Mes galim 
užtikrini;, kad šiemet “Lais
vės” piknikas Philadelphijoj 
bus daug įvairesnis ir turtin
gesnis programa, negu Brook
lyne.

Bus trys poros kumštininkų, 
viena pora ristikų, trys milži
niški chorai, geriausi kalbėto
jai iš Brooklyno ir šokių or
kestrą ; apart to, žavės svečius 
gamtos įvairybės. Be sumi
nėtų dalyvių, dar bus daugiau 
įvairumo piknike: virvės trau
kimas Seno Vinco armijos su 
pennsylvaniečiais, lenktynės ir 
šiaip įvairaus sporto. Visi 
darbininkai turite atsiminti, 
kad atsilankydami į šį pikni
ką, jūs ne tik paremsite dien
raštį “Laisvę,” finansiniai, bet 

teko patirti: Ar jis apgailestavo savo moti-j paliksit daug, moralės energi
jos už palaikymą to dienraš
čio, besiplatinant tarp darbo 
minių, kurios kasdien prade
da suprast , to dienraščio mo
kymą vesti kovą už panaikini
mą kapitalo vergijos sistemos. 
Todėl visų pareiga traukti į šį 
pikniką, nes jis turės daiKg is
torinės reikšmės.

Piknikas įvyks 1 d. rugsėjo.
Kom.

Dienraščio Laisves Naudai!
(Vaizdelis iš tikrų gyvenimo atsitikimų.)

(Tąsa) Įkas, nuduodamas geru, nuvilko Matijošių
Praslinkus keletai mėnesių, per senus Į i kitą kambarį ir paguldė ant kanapkos, 

Matijošiaus kaimynus iš Lietuvos sužino-1 Pal’eikšdamas, kad jis serga ir jam reikia 
I gydytoją pašaukti.

Ar karčiamninkas šaukė gydytoją-ar ne, 
neteko patirti, o gal pats veikiausia “gydė” 
su lazda, užsidaręs vieną kambary, bet fak- 

!tas pasilieka faktu, kad Matijošius nuo di- 
I delio gėrimo buvo labai nusilpęs ir jo pro
tas neveikė gerai ir tas buvo geru įrodymu, 
kada Matijošius susijudino išgirdęs žinią 
apie jo motinos mirtį, nes kitaip jis buvo 
tykus, nekalbus, tai sunku buvo ir patirti, 
ant kiek jo protas buvo nusilpęs.

Kaip Matijošius jautėsi po to'įvykio, ne- J . 1 J • , 1 • Ą t,

ta, kur randasi jis, ir per vieną jo seną 
draugą tapo priduotas Matijošiui laiškas 
iš Lietuvos nuo kaimynų, kuriame prane
ša apie jo motinos nelaimingą mirtį. Kada 
jo seęas draugas jam atnešė laišką, Mati-; 
jošius tuo kart buvo karčiamoj ir jau gana! 
gerai apygirtis ir nenorėjo visai nei kalbė
ti, kaip ir paprastai jis mažai kada kalba, 
vienok kada jam pasakė, kad jo draugas 
turi laišką nuo jo motinos, jis lyg ir iš 
miego pabudęs, lyg ir kokio žingeidumo 
apimtas, pradėjo kalbėti atkreipdamas visą 
savo atydą, ką jam jo draugas nori pasa
kyti, ir su didžiausiu rūpesčiu užklausė:

“Ka? Laiška turi nuo mano motinos, ti-V V z

krai nuo motinos? Ir dar mano motinėlė 
gyva?” b Džiaugsmingai kalbėjo Matijo
šius. Kada jam pridavė laišką, jis skubo
tai atsidarė ir bandė skaityti, bet jam ne
sisekė, nes rankos nuo alkoholio dreba kaip 
apuščs lapas, akyse margsta ar tai nuo gir
tumo, ar tai iš susijudinimo, todėl jis pa
prašė, kad jam perskaitytų laišką draugas, 
ką tas ir padarė. O kada Matijošius iš
klausęs laišką suprato, kad jo motina dar 
tik keli mėnesiai kaip nelaimingai likos gy
va palaidota šaltame sniego pusnyne, jis 
nuleidęs galvą net iki pat baro pradėjo 
gailiai verkti kaip kūdikis, o po valandos 
pakėlęs galvą kaip sapnuodamas ėmė šauk
ti:

“Motin, motin, kur tu?
siliepi? Aš...aš tavęs išsiilgau, ; ~ 
noriu, aš noriu dar tavo senos žilą galvą 
priglausti prie savo krūtinės. O, motin, 
motin, koks aš nelaimingas!”

Ir staiga sugniaužė kietai savo kumštis, 
veidas paraudo, akys išsiplėtė kaip kokio 
žvėries ir kietais kumščiais kirsdamas į bu
fetą pradėjo šaukti kaip pamišęs ant storo 
karčiamninko:

“Tai tu, tu tas niekšas, bjaurybė, kuris 
mane įstūmė į šią bedugnę, iš kurios aš 
jau išlipti negaliu. Tai tu slėpei laiškus 
nuo mano motinos, mane įtikindamas, kad 
jau senai mano motinos nėra gyvos ir man 
nėra reikalo rūpintis apie ją. r£u sunaiki
nai visus mano motinos laiškus, rašytus 
man, kad tik aš nesužinočiau, kad dar ji

PIKNIKĄ
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

įvyks Nedėlioję —

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

VIETA LAUREL SPRINGS, N. J
inos ir jos nelaimingos mirties ar ne; ar' 
j jo sąžinė buvo rami, ar ne, kad jis taip pa- 
| sileido į girtuoklystę ir kad apleido savo 
motiną, kurią jis labiausia mylėjo už viską, 
tai irgi paslaptis pasiliko ir po šiai dienai. 
Tik tiek žinoma, kad Matijošius ir ant to- 
liaus dirbo ir nešė savo uždarbį tam pa
čiam karčiamninkui ir pas jį gyveno taip, 
kaip ir pirmiaus, nieko neatbodamas nei 

įpaišydamas apie savo ateitį, nes jis gauda
vo pavalgyt ir išsigert nuo karčiamninko, o 
karčiamninkas jo visą uždarbį. Matijo- 
šiui, žinoma, nedirbt buvo nevalia: dirbti 
turėjo kiekvieną dieną, by tik kasyklos dir
ba, nes kitaip užsitrauks karčiamninko rūs- i 
tybę ir negaus nei valgyti.

Matijošius leido savo dienas girtuokliau
damas ir visai nesuprasdamas, kaip jis 
greitai artinasi prie grabo, neigi jis gal būt 

j ir nepaisęs, jei ir būt supratęs tą savo blo-
Kodel tu neat-|gum^ jis pats sau rengiasi grabą, oi

aš tavęs ^ar^iamninkas kraunasi turtus iš jo už-Į ..  ..............
ii darbio. Bet kas turi pradžią, tas turi ir ninku^ organizacijas

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

DRAUGAS DAKTARAS'
JONAS REPŠYS

PROGRAMA SUSIDĖS Iš DAINŲ, PRAKALBŲ IR ĮVAIRAUS SPORTO
Atvyksta iš Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas L. B. šalinaitės, ir iš Maspctho 

Lyros Choras, vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vietinis Lyros Choras, vado
vaujamas J. Jurčikonio ir bus gerų kalbėtojų iš “Laisves” štabo.

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

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

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

siūtus.
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUSDaktaras Jonas Repšys yra 

atvažiavęs iš Lietuvos kaip ir 
j daugelis kitų, ir buvo sunkaus 
j darbo darbininkas, priklausė 
ii klasiniai susipratusių darbi- 

;, ir dabar 
priklauso ir veikia jose. Jis 

uoliai siekė prie 
po antrų didelių streikų 1925-26 m. padir-1 mokslo. Jo gyvenimo draugei 
bėję kokį laiką pilnai, pradėjo dirbt silpnai Elenai pagelbstint materialiai, 
—po pusę laiko ir mažiau. Matijošiui tas 
buvo ant sveikatos, bet karčiamninkui ne. 
Karčiamninkas pradėjo rūpintis, nepasiten- j 
kinti tuomi, kad Matijošius mažai uždirba 
ir jam per mažai liekasi is to naudos, bet 
ką daryt, reikia kęsti, gal gi kasyklos pra
dės dirbti geriaus ir vėl viskas atsitaisys. 
Bet kur tau! Vietoj, kad pasitaisyti, tai 
dar vis laipsniškai ėjo prastyn, o ant galo 
ir visai sustojo ant neapriboto laiko tos 
kasyklos, kur Matijošius dirbo ir tas atro
dė jau perdaug blogu dalyku ir Matijošiui. 
Kasyklos nedirba ir nežinia kada pradės

Dalyvaudami šiame piknike paremsite dienraštį “Laisvę,” kuris atsidavusiai gina 
darbininkų klases reikalus visose jos kovose.

pabaigą, taip ir su Matijošių ir jo “gerada
riu” karčiamninku. Kietos anglies kasyklos | visuomet

i 1925 metais Middlesex 
College of Medicine & Surg
ery, Boston, Mass.

Laike Mokinimosi
Jisai, būdamas mokiniu, pri

rengdavo prelekcijas įvairiais 
klausimais sveikatos reikale, 
jas duodavo mūsų organizaci
jų parengimuose. Publika 
mėgdavo jo prelekcijas. Jis, 
būdamas mokykloj, jau nepa
sitenkino vien tik mokyklos 
mokinimu, bet sekė, kad teo
retišką mokslą sujungti su 
praktika, todėl atostogų laike 
eidavo į ligonines daktarams 

____ __ _ _ _ , kad patirti 
lėlį degtinės stovintį ant bufeto, Matijošius kurie irgi laukė progos gauti darbo. Bet! Praktišką gydymą, 
šaukė kaip laukinis ir ant galo pradėjo iš- visgi Matijošius manė, kad jam dar didelės Pabaigęs Mokyklą 
gverusiai kvatotis taip labai, kad nei neju-l bėdos nėra, nes jis nors trupinių gauna

gyva ir kad aš jai nesuteikčiau nei jokios dip^ti, o čia kitur darbas gauti be galo sun- 
pageįbos, bet tau viską atiduočiau už tą nes kurios dar kasyklos kiek daugiau  ....  t
degtinės stikleli! ’ Rodydamas ranka J stik- dirbo, tai ir darbininkų buvo gana daug, j pagelbininku,

KELRODIS: Iš Philadclphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatve- 
karį ir važiuokite apie 45 miliutas 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 Jlorse Pike iki Union Avė.; 
paskui sukite po dešinei Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po 
dešinei, ten ir pikniko vieta.

įrankių. Jis yra pasirengęs 
suteikti reikalaujantiems dak
tarišką pagelbą ne tik gyduo
lėmis, bet ir elektros pagelbą. 
Dr. Repšys yra ramaus, tei
singo ir rimto būdo žmogus. 
Galima tikėtis, kad jisai tarės 
geriausiu pasisekimų toje 
svarbioje profesijoje. Jo ofi
sas randasi 881 Massachusetts 
Avenue, Cambridge, Mass. 
Tel. Porter 3789.

Mes nuo savęs linkime kuo 
geriausių pasisekimų Dr. Jo
nui Repšiui.

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

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

ir

te pšy s, p a b a i gęs me- 
nesiskubino 

ėjo j 
per tani tikrą laiką.

Pirmiausia drg. Repšys p ra
dėjo savo daktarišką darbą 
New Yorke “Lying-in,” tai y- 

I ra gimdymo ir įvairių moto- 
I riškų ligų ligęnine, ' skaitoma

> rūšies didžiausia ligoninė 
Amerikoje. Į ją atvažiuoja 
iš visos plačios Amerikos ir 

j ; akyvesni daktarai 
praktikuotis toje srityje.

Vėliaus dr. Repšys persikėlė 
Į į Chester, Pa., miesto ligoninę, 
j Tenai buvo nuolatiniu ligoni
ui ės gydytoju prie įvairių ligo- 
j nių, bet daugiausia specializa 
jvosi chirurgijoj. Tonais išbu- 
I vęs metus, persikėlė į Roches- 
| ter, N. Y., apskrities ligoninėn 
' ir daugiausiai specializavosi 
I užsisenėjusių ligų gydyme. 
■ Čia metus išbuvęs, persikėlė 
jį Baltimore, Md., vaikų ligo
ninėn. šioje ligoninėje būda
mas nuolatiniu gydytoju, dau
giausia tyrinėjo užsikrečiamas 
ligas tarpe vaikų ir suaugusių. 
; Vėliaus persikėlė į Summer
set, Pa., apskrities ligoninę 
suirusių nervų ir proto ligo
nių. Kadangi Summerset 
apielinkėj mažai randasi ligo
ninių, tai iš artimiausių apie- 
linkių biednesnieji žmonės ir 
su kitomis ligomis kreipdavo- 

minimą ligoninę, kur tu- 
progų patirti visokiausių 
gydymJ.

Dr.
j Mvxxvu j 11 v, a o uActpiiiivi u 11 -a cjic,jnos mokykla nesiskub

to, kaip kojos sudribo, visas tik susvyravo nuo karčiamninko stalo pavalgyti ir tuomi atidaryti savo ofisą, bet ė j 
ir parkrito ant grindų prie baro, kas davė Rs buvo patenkintas, nors Jau apie stiklelį ligonine
suprasti, kad Matijošius tikrai pakvaišęs ir degtinės bei, alaus nereikėjo perdaug savo 
nusilpęs. Karčiamninkas, išgirdęs tokius kvaršinti,, nes kaip duonos,taip ir 
Matijošiaus žodžius, jiaraudo visas iš pik-1 P°^cGa žymiai sumažėjo. Už-:
tumo ir jau buvo beeinąs prie Matijošiaus, cianmmką lakai nervavo, nes Mati-;
pasiėmęs į ranka buožę, kad pavaišint jį ^US nedarbJ?s ^siliepe ant jo kisemaus 
Į x V. “ f., t. ir jis nei mažiausio įsrokavimo neturėjo, l Abet su įlaike pamatęs, kad Matijošius par- Matijošių taip sakant gerai užlaikyti: ‘ g.” 
kuto kaip negyvas ir permame savo būdą, py badu nepastimpa, nes iš jo nėra Furoom’ 
nors.is piktumo tik drebėjo, kad negalėjo jokios naudos, kada jis nedirba, tai kam 
pavaisinti Matijošių su lazda už jo pasaky- dar jį ir gerai šerti.

” žymiai sumažėjo.

^JAUNUOLIAI AUGA SVBIKI IIL 
STIPRUS VALGYDAMI 

ff

(Tąsa bus)

Už tai

Philadelphiečiai visais ga

kurį 1 rengiasi suplaukti daug;sav£s užtikrinu, kad geriaus

turi mašinas ir
•S

■Ji

si į 
re j o 
ligų

Tie, kurie

ir geriausių pirkinių, kreipki
tės ųas mus.

332 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTČN, MASS.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ!”

o o (Ve 
o O A

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

daržo. Laurel 
yra istoriška ir 
atvažiuoja daug

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

Ofiso Atidarymas.
Dr. Jonas Repšys, atidary

damas savo ofisą, kiek galė
damas daugiausia stfsipirko 
vėliausių išradimu daktariškų

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičiu Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo

tus teisingus, piktus žodžius. Karčiamnin-.

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

svieto. Philadelphiečiai tylė
jo lig šiol todėl, kad inžinie- 
rijos planai reikalavo, idant 
svietas neužmirštų pikniko.

Senas Vincas duoda velnių, 
kodėl philadelphiečiai tyli ir

“Laisvės” Naudai Piknikas,nieko 
Philadelphijoj

nerašo apie pikniko į brooklyniečiai rūgojo.
įrangą. Matyt, Senas Vincas Į philadelphiečiai visais metais 
turi susiorganizavęs armiją ir.Hšanksto nuėmė Laurel Springs 
pasirengęs p h i 1 a delphiečius l gamta apdovanotą vietą su 
nutempti į Laurel Springs ir į-1 svetaine, maudynėmis, pui- 

rais rengiasi prie pikniko, į įmurdyti į vandenį. Aš nuo I klausiomis pievomis, krūmais, 
-------- -—- — ’miškais ir kalneliais. “Lais

vės” piknikas Brooklyne įvy
ko didelėj svetainėj, o apart 
svetainės, išrodė gyva kiauli- 
nyčia iš viso 
Springs vieta 
jos pasižiūrėt

Dr. Jonas Repšys
881 'Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

Senas Vincas apsivilktų išank- 
sto maudymosi drabužiais. 
Pennsylvaniečiai, nesnauskit, 
auginkit muskulus ir prakti
kuokitės, nes Vincui yra su
teikta trijų valstijų koncesijos _ 
prieš vieną Pennsylvaniją, ir | keliauninkų, 
jei jis šiuo laiku nepasirodys 
pergalėtoju, tai kitais metais nori pamatyti didžiausias At- 

-jam bus leista išbandyti jo de- ‘ 
; mokrato-kuino spėkas prieš 
j Pennsylvaniją, o jei tas nepa
gelbės, tai bus reikalas pakal
bėti apie naujas liaukas. . .

Patartina tiems, kurie nori 
maudytis ir plaukiojant lenk- 
tyniuot, neužmirškit pasiimti 
siūtus, nes čia vanduo čystas 
ir yra ifuikios maudynės. 
Pereitais metais pikniko vie-

lantic City maudynes, gali pa
sinaudot proga subatoj, o iš 
ryto nedėlioj i dvi valandas 
gali atvykti į “Laisvės” pikni
ką. Tame laike išpuola trys 
dienos šventa ir visos Philadel- 
phijos artimesnės ir tolimes
nės kolonijos turėtų rengtis 
vykti į ,šį rengiamą pikniką, 
nes. bus geriausia proga pasi
matyti su draugais, giminėmis 

Į toj daug nusiskundė, kad vie- bei susipažinti su svečiais. Ant 
buvo perprasta, ypač! pikniko šiemet nieko netruks,

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

JOHN S. STANESLQW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir G-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Coųn.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkaggcg ’[9JL

Mes išmokiname taisyti ir valdyti j 
automobilius į trumpiausi laiką, j 
Mes garantuojam laisnius ir dip- j 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. t 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei-i; 
jas už $10. Pamokos dienomis ir!; 
vakarais. Informacijos dykai.!; 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-!; 
ro. Nedčldieniais nuo 11 vai. iki!; 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas!; 
L. Tiknus. i!
NEW YORK AUTO SCHOOl’ 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y
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T. D. A. REIKALAI
LIET. SEKCIJOS BIURO 

PRANEŠIMAI

' Apsigynimo ir moka tokias 
{duokles, kokias užsideda pati 
draugija ant savęs. Bet tos 

I draugijos nariai nesiskaito 
pilnais nariais Apsigynimo, tik 

Todėl mes ir ragi- 
kp. narius tverti 
kuopą.

UI, — Drg. 
rašo laišką ir

BINGHAMTON, N. Y

Apsigynime veikimas cinai 
pirmyn visu frontu. Naujų na
rių į kuopas gaunama. Kuo
pos atsigaivina ir naujos or
ganizuojasi vienur, kitur.

Cliffside, N. J. — Atsigai
vino T. D. A. Ia S. 10 k p. 
Linksma pranešti, kad drau
gai pasiryžę darbuotis Apsi-| 
gynimo reikaluose. Labai 
svarbu palaikyti ir auklėti ap
sigynimo kuopą. Nes dabar 
eina klasių kova ir ji vis kas
dien aštrėja. Todėl mes tu- 

trime tvirtinti šią organizaciją, 
kuri pasiryžusiai gina klasių 
kovoj nukentėjusius kalinius.

Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami prisidėti prie vieti
nės kuopos. Įstojimas 25 cen
tai ir mėnesinių 15 centų.

Chicago, III.—Organizuoja
si nauja T. D. A. L. 
18-toj apie link ė j, 
menševikų centre, 
pasiryžę ten kuopą 
Čia gyvuoja A.L.D.L.D. 154-tajg fj spalių Wilkes-Barre apie-! 
kp. ir S. L. A. 129-ta kuopa n jinLėj ir tęsis sekančiose vie-; 
yra kelios progresyvės pašei- ; tose : Pittsburgh© apielinkėj,' 
pinės draugijos. Kolonija lie-j Ohio> Mich > indiana> 
tuvių nemaža ir Apsigynimo ’ va]stijOse.

tai yra, 
Draugai 
sutverti.

Į Smetonienės komiteto teikta 
pašelpa. O kaip ilgai žmo
gus gali su 7 litais pragyventi, 
tai aiškinti nereikia.

Taigi aišku, kodėl S. L. A. 
50 kp. neskyrė iš savo iždo 
Smetonienės fondui.

KAVALIAUSKASJUOZAS
<♦>

<f>

<f>

<į>

<0

<♦>

9669

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkar,liausiąs ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manę*-'.

TELEFONAI i
Keystone____________ Main
Bell— —Oregon 5136

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŠKI K0NTRAKT0RIA1
Nau- 
biznj.

i

kainos.
sekančiu adresu:

S

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Tel.: Greenpoint 9633

K. M.S

Geneva, Šveicarija.— Chi- 
nijos valdžia užmokėjo 
$110,000 savo narystės duo
klių Tautų Lygai. Chinijos 
duoklės užvilktos. Sakoma, 
ji turinti sumokėti virš $1,- 
500,000 užvilktu duoklių. 7 V v

Smetonienės Agento 
Verkšlenimai

Fašistbernis Balčikonis “Tė
vynės” No. 33 dar tebeverkš- 

i Iena dėlto, kad vietine S. L.
A. 50-ta kuopa nepaaukojo 
keletos dolerių Smetonienės 

| komitetui, žadėjusiam šelpti 
i Lietuvos baduolius. Balčiko- 

29~!niui norėjosi
I tonai ir jo klikai savo ištiki- ii cit augai; , . . , r - 4 •! mybę. bet nepavyko. Ir uz tai 
■jis kaltina vietos bolševikus.

L. A. kuopos nariams, sy
ti- Balčikoniui, gerai yra

sy- 
del i

Verta prisiminti ir apie tai, 
kad Lietuvos fašistinei val
džiai rūpi ne biednuomenės

i pasirodyti Sme- šelpimas, bet statymas kalėji-

rėmėjais, 
name 136 
Apsigynimo

Flarvey, 
Tomkevičia
kiti prisiunčia aukų $11.00 
Gastonijos streikierių. Ai 
surinktos A. L. D. L. D. 
k p. susirinkime 
harviečiai turėtų prisidėti prie
Apsigynimo ir atgaivinti 53 
kp., kuri dabar yra pakrikus.'

Centras pasiuntė visas in-'v. . . , A „ k
strukcijas del atgaivinimo i zlllonKl; Gonti as |
kuopos drg. Tomkevičiui. rrO-p)aduoliams skinamas aukas 
del visi draugai ir draugės su-!Sluncia P.ei Smetonienės komi- 
tartinai stokite į Apsigynimą, i ^uri.s ,ne Lietuvos badau-

“Labor Defender” platinki-1 >ancia biednuomene lupmasi 
te, nes žurnalas labai įdomus šelpia savo sėbius fašistus 
pasiskaityti ir pasižiūrėti įvai- ] 
rių paveikslų iš klasių kovos 
lauko.
$1.00 ir pavienis numeris 
centų.
tuvių Sekcijos Biurą.

Seno Vinco Maršrutas Apsi- 
gynimo Kuopose prasidės su

i mų. ir samdymas daugiau 
žvalgybininkų, kankinimas ir 
šaudymas Lietuvos sūnų. Laik
raščiai, net ir žinių agentūra 
Elta, nebeslepia apie esamąją 
Lietuvoj padėti, apie sušaudy
mus, amžinas katorgas, Var
nių Sibirą.

Balčikoniui gi, iš jo verkšle
nimų matyt, rūpi palaikymas 
Lietuvoj reakcijos, o ne beky-

Skaitykite ir 
Platinkite

■ stambius ūkininkus ir kitus fa.. j iručiai liaudžiai parama.
Išistbernius. i

štai ką pasakoja nesenai iš!
10 Lietuvos sugrįžęs Antanas

Reikalaukite per Lie- Garnys apie biednuomenės!
Išelpimą Klovainių apielinkeje, i 
! Šiaulių 
keli ši 
pašalpos 
vęs. 
josi,

Prenumerata metams

apskrity. Ten radosi! 
imtai badaujančių, bet 

nei vienas nėra ga-j 
Patys gyventojai gelbė-l 

kaip įmanydami, vienas! 
Elgetų, kaip vaikinų,' 

Illinois, taip merginu pereidavo po ke-i 
y . ------ o---- Prakalbos bus su-f innjD,. v .-><^1] i on n

kuopa gali sulošti svarbią ro- rengtos visose didesnėse lietu- 1
reik ai u o-lę darbininku klasės 

se.
Harrison, N. J., 

suorganizuoti T. D. 
kp., nes A. L. D. L. D. 136 kp. Į tuviu tarpe, 
savo susirinkime svarstė š' 
klausimą ir nutarė visa kuo 
pa prisidėti prie Apsigynimo.

Labai geras dalykas ir 
vyzd is kitoms kuopoms, 
būtų da geresnis reikalas, kad 
draugai stotų pavieniais 
riais ir sudarytų apsigynimo 
kuopą.

Organizacijos prisidėjimas 
yra labai svarbus, draugijų ir 
kliubų yra priklausančių prie

viais apgyventose kolonijose.
Maršrutą rengia T. D. A. L. 

bandomais. Centro Biuras, kad pakėlus 
A. L. S. ir sustiprinus Apsigynimą lie-

Prano Sūnus.

PLATINKITE

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY-! 

IVENANČIUS ARGENTINOJE, i 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ!

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

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

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

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

“RAUDONAJAM ARTOJUI 
bendradarbiauja skaitlingas 
kori; darbkorų, proletarinių 
sytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių. ..

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

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

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

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

Tarkitės nu muim del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

>» 
sel- 
ra-

ir

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams |
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nauC 
dingą, nes ji reguliariai, kas-. 
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” i 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. į 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

v, skųsdamiesi,; 
kad niekur negali gauti darbo 
ir esą nevalgę po kelias die- 

Inas. Ašarodami prašydavo i 
pagelbos. Taip pat būriai I 
vaikučių ir senelių ėjo praši-! 
nedarni duonos, kad apsigynus! 
nuo bado. Jie visi apskurę. 1 
išblyškę, pageltę, daugiau pa-■ 
našūs į šmėklas, negu į žmo-į 
nes.

Vieną

darbininkais ir vals- ^HllloITlfr^

UZ

na-

Chicago
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Centro sek r. V. V. Vasys,
3116 So. I-Ialsted St.
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“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

2 
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nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 2.44, New York, N.Y.

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

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE
GREEN POINT Uli

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

_____ ______________ ORDER BLANK __________________________  
5ių»dftnii pinigu* »u «avo adresu, užrašykite:

A J, žemiau pasirašę*, siunčiu ju»>» VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
pri*ių*ti URBAN’S GOLD POWDERS ir URBOLA, an visai* nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas  -------------------------------------------------------------------- —— ------------- 

Senas Vincas yra žymus ra
šytojas ir sykiu geras kalbėto
jas. Todėl visur kuopos vie
nas ar bendrai su kitomis or
ganizacijomis rengkitės prie 
maršruto. Klovainių biednuomenei į>o 7

litus. Tip pinigai buvo 811-
rinkti iš apielinkės labiau pa-
siturinčių žmonių. tuos su-
rinko valsčiaus viršaitis su po-
ra vyru. Bet tai buvo ne

2 
r>

XZ-OVER GLOBE CEVERYKŲ DIRBTUVES UZ DYKA!
■ • ■ I » t - ■ į.r ' •b’’ •

I6

Ti'/nM f/rymuvnfjfT

fW
si£; .

KIS}

■*

PIRKĘ PORĄ CEVERYKŲ, GAUSITE DIRBTUVES PAVEIKSLĄ 
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO

WORKERS UNION

Bridgewater Darbininke Kooperatyve Draugove
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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
IIrhan\ Coid Pmvrlprę (Miltelius nuo šalčio) jokių kaičią ne- 
UHJuuo Gulu luuUvld bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

IlrllB I 3Y TaK" (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš Ui u v L«aA l<luo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKU, BULGARIŠKŲ, TIOMEOPATISKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI -----

F. URBONAS
6102 Grand
Maspeth, L.

Kampa* Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER «79«

Miertai

AMERICAN-LITHUAIOAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-04.74 mokvk£a su KKI.,;TAC1JA 

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

PERSITIKRINKl f! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 733 Lexington Ave., (arpe 58th ir 59th Streets 

New York City

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į menesį. Lotų kaina $160 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant menosi-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. Z1NS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYR JžDYKĄ

Dr. ZINS—Specialias Jau 25 Metai 

 

110 East 16th St., tarp 4th A ve. ir Irving PI., New York 
Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.



Puslapis šeštas

Pusi $3.60

sezonui Mokyk-
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Tai bu- 
vakarais, kada 
darbininkai turi

Visos ir visi rytoj važiuoki
te į Lyros Choro pikniką, ku
ris prasidės tuojau po pietų, 
o pabaiga priklausys nuo pu
blikos. Piknikas bus Klaš-

susirinkite i
168 Marcy 

N. Y., 8:30 
vakare.

LAISVE šeštad., Rugpjūčio 24, 191
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VIETOS ŽINIOS
Iš So. Brooklyno 
Kampelio.
Sovietai Nupirko Ansonia 
Laikrodžių Kompaniją

Važiuokite! Kiekvienas darbininkas ir 
i darbininkė, kuris tik išgalite, 
i raginamas prisidėti prie šito 
• didelio ir svarbaus darbo. Pa- 
Isiimkit dėžutes ir 
j gastonieciams ginti
Dėžutes galima gauti (Brook-

parinkit 
centų!

Ansonia Clock Co. nupirko 
Sovietų Sąjunga. Per 44 me
tus išdirbus, ta laikrodžių 
dirbtuvė eina iš biznio. Jau 
3-ti metai, ktiip Ansonia Clock 
Co. pradėjo mažėt darbas ir 
ji ėmė atleidinėt darbininkus. |
Seniau dirbo apie 2,000 dar-į a. L. 
bininku ; išdirbdavo pigesnius j sirinkirmi: 
kišeninius laikrodėlius; l)<l"imomi st 
dirbdavo 3,000 laikrodėlių i 
diena. “Budilninkų, 
ir biznių Įstaigoms visokių rū-

Londonas.— Geltonieji va
dai planuoja perorganizuoti 
Darbo Partiją taip, kad 
būtų galima 'daugiau pa
traukti savo prison viduri
nes buržuazijos. Perorga
nizavimo planas ims pa tiek
tas partijos konferencijai 
sekanti mėnesi. 

■ te- *

PRANEŠIMAS PITTSBURGHO IR 
APIELINKeS LIETUVIAMS 

DAILĖS M Y L ĖTOJ A M S
Gražioji vasara jau baigiasi ir ne

užilgo užstos nuobodžioj! žiema. Žie
mos ilgi vakarai visus žmones slogi- 

|na, o ypatingai tuos, kurie mažai 
ir visai neužsiima organizaci- 
arba šiaip naudingais d;

pasikalbėjimuose 
“A, bepigu

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Važiuokite Į Wilkes-Barre 

su tūkstančiais mainierių pa
sveikinti dienraštį “Laisvę” 
Dešimties Metų Jubilėjum! Iš 
Brooklyno važiuoja šie drau-Į
gai: J. Siurba, Billy WoltonJ 
J. Kraucevičius, J. Nalivaika, 
Peterson, B. Krasauskas, P. 
Buknys, F. Bepirštis, Smagu
rius, Budy ir daugelis kitų. 
Važiuoja ir skaitlingai mergi
nu. *•

Kelionė Į Abi
Važiuojantieji 

Atletų Kliubą, 
Ave., Brooklyn, 
valandą subatos

Važiuosime, lys ar pagada!

“Laisvėj’ 16 Ten Eyck St.;
Darbininku Centre 
hattan Avė.

sieninių I svar,)ių
! kės išrinkti

-II-

Kliube, .‘5138 Rich-

mais
Privatiniuose pasikalbėjimuose dau
gelis pasako: “A, bepigu būdavo 
anais laikais, dainuodavome, lošdavo- 

i me teatrus ir t. t.” Na, gerai, prie- 
Į toliai, gana dūsauti apie anuos lai- 
|kus, bandykime tuos laikus sugrąžin
ti atgal! Visi, seni, jauni, viduiam- 

j žiai ir maži, visi ir visos, kurie tik 
I turite kiek patraukimo šį tą v 
Į dailėj, o ypatingai jaunimas, 
j rinkite i draugi} Šimkų namus,
Goebel St., N. Š. Pittsburgh, Pa., su
batoj, 31 d. rugpjūčio (August), 7:30

I )»;augiškai
56 Man-

(vienais laiptais 
finų darbininkų 

k liti be, 761—10th St.
Be to, New Yorke,

ninku Centre, 26 Union Sq., ir 
daugelyj kitų vietų galima bus 
gauti dėžutės ir nurodymai, 
kaip rinkti.

Kuopoj Prasidėjo

Darbi- šių laikrodžių padirbdavo iki 
1,500 Į dieną.

šita dirbtuvė turėjo gerą 
vardą ir didelius marketus, ir 
nuolatos dirbdavo. Bet treji 
metai atgal pradėjo pult, ir 
nuo 2,000 darbininkų 
žemyn iki 200.

Dabar tikrai patirta, 
minėtos dirbtuvės visą

mokėjote už 
kit užsimoki'

K urit'

(201-202)

CLEVELAND, OHIO
D. L. 1). 22-ros kuopt)

Į sirinkima® bus seredo 
■ Grdino svetainei, 602! 

nuėjo Į 7:30 vai. Visi

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

£

kviečia
.1. D. Sliekas.

(201-3)

PAJIEŠKOJIMAI

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ ’ 

SAVININKE

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

kad j 
maši-

neriją ir patentus nupirko So-1 
vietų valdžia. Jau 3 mėne
siai, kaip 4 inžinieriai iš So
vietų Amtorg Trading^ Corp.
dąrbuojasi dirbtuvėj, čekiuoja i rugpjūčio, 
mašinas, ir spalio mėn. pabai-,Ferry~ St. 
goj pradės kraut i laivą ir ga 
bens Į Maskvą, kur jau bai 

. i giama tam statyt dirbtuvė,draugu buvo ~ ... .... , , , . . ... V • -• Dar dirbusiejičiaus Clinton Parke, Maspeth, suklaidinta tilpusių Laisvėje .
'T 1 ’ ' mano pranešimu, kad susimi-1. .. ■’. . .. . i , ! laikrodjkimas įvyks paskutini ketvergą;

i šio mėnesio.
Naujų narių atsivedė šie 

draugai: Gerbačiauskas, Lilei
kis, Bondžinskaitė, Burba ir 
Prūseika. Į sekanti susirinki
mą pasižadėta gauti daugiau 
naujų narių, šiuo tarpu kuo
pa jau turi pasimokėjusių na
rių 140. Jei tik smarkiau 
draugai padirbės, tai šiemet 
tikrai turėsime 200 narių. 
Kiekvienas kuopos narys tik
rai turi pamislyt apie naujų 
narių gavimą. Kas nemokės 
atlikti to mažo, palyginamai, 
darbo, tas ir didelių darbų ne
nuveiks Draugijai.

šiame susirinkime 
Centro viršininkų nominacijos. 
Nominuota šie draugai: Prū
seika, Mizara, J. Bondžinskai
tė, Tauras, F 
J. Siurba. P. Buknvs. L Beeis, 
Bovinas, J. Buivydas. Matule-! 
vičius, KluČinas ir Alekšis.

J alternatus nominuota: V. 
Paukštys. J. Stanelis, Senas 
Vincas, Vinikaitis, ir Višniaus- 
kas.

Pranešta, kad kuonos nariai 
važiuos i Lindeno pikniką spe
cialiu busu. 
pasižadėio 
m okyklėlės 
jam sezono 
komisijai.

Užsibaigus formaliam susi
rinkimui, drn\ Prūseika kalbė
jo apie nauja drg. Andriulio 
sumanvmą keisti A. L. D. L. 
D. veikimo nrograma. Refe
rentas pasisakė už tai. kad na- 
matinis Draugijos darbas turi 
būti knygų leidimas. Tačiaus. 
jisai nuginčijo ta tvirtinime, 
kad Draugija tiktai knvgu lei
dimu užsiima. Draugija užsi
ima ir kitokias darbais. Drau
gai. kurie vėliaus dalvvavo 
diskusijose, sutiko su referen
to nuomone.

Rytoj Visi į “Lyros” 
Choro Pikniką!

N. Y. Seni ir jauni, dideli ir 
maži, nepraleiskite šio pikni
ko, o visi būsite patenkinti. 
Šokikams bus puiki orkestrą; 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Choras dainuos 
vadovybėj O. Eremino, o par
ke bus žaidimų tiek ir tiek.

Komisija.

Lankykite Darbininkų 
Mokyklų

Rugsėjo mėn. 30 d. atsida
rys Darbininkų Mokykla, ku
ri randasi po num. 26-28 
Union Sp., New Yorke. Jau 
septinti metai ši Įstaiga tar
nauja ne tik New Yorko, bet 
visos apielinkės darbininkams 
lavinimesi socialiuose moks
luose. Pereitą žiemą, reikia 
nepamiršti, šitoj mokykloj lan
kėsi apie 1,500 darbininkų ir 
buvo apie 100 klasių, 
vo daroma 
jauni ir seni 
liuoslaikio.

Sekančiam
la taipgi turi daug klasių Įvai
riais klausimais, todėl kiekvie
nas darbininkas turi ta proga 
pasinaudoti. Ypatingai Parti
jos nariai privalo kreipti kuo- 
didžiausios domės j tai. Ir tie, 
ką veikia unijose, taip jau pri
valo lankytis, kad susipažinus 
su unijizmu, jo tikslais, etc.

Mokyklą palaiko Amerikos 
Komunistų Partijos Antrasis 
Distriktas. Mokestis prieina
ma kiekvienam. Tuoj prasi
dės registracija.

Darbininkai..1 Gelbėkit 
Gastonijos Streikierius!

Šiandien ir rytoj (rugpjūčio 
24 ir 25 d. d.) visam didžia
jam New Yorke Įvyks gatvėse 
ir parengimuose rinkimas au
kų gelbėjimui Gastonijos 
streikierių, iš kurių 23-jų teis
mas prasidės rugpjūčio 26 d 
Apgynimo darbą veda Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas, kuris ir rinkimą aukų— 
Tag Day suruošė.

Aštuoniolika Narių, Senų 
Naujų

ir 
Pasimokėjo Pereitame 

Susirinkime
Pereitame Darbininkų Lite

ratūros Draugijos pirmos kuo
pos susirinkime jau pasirodė 
kiek tiek pasekmių nesenai 
paskelbto vajaus. Gaila tik, 
kad tūla dalis

! kalų aptarti.
I minuoti cent.
• ir naujų narių prirašyti prie kuopos.

Sek retoriiis.
(201-202)

tu rosime

PLYMOUTH, PA.
Tarptautinio Darbininku Apsigyni

mo susirinkimas bus seredoj, 28 d. 
insko svetainėj, 40 
Ižia 7:30 vai. vaka- 
draugės, malonėkite 
susirinkimą, yra la- 

ipsvarst vti.

darbininkai 
mašinos jau 

žiu nedirba; beje, dir
ba keli mašinistai, bet tik Įran
kius Sovietams. Kitas darbas 
baigiamas ir darbininkai 
čia savo likimą.

Dabar kasdieną, kurie 
baigia savo darbą, tiem 
m o n as p as a k o : d augi a u 
laikrodžių nedirbsim; jūs 
leidžiami.

Darbininkai, kurie šmeižė 
Sovietų Rusiją sykiu su buržu
azija, dabar per pietus suėję 
šnekučiuojasi, kad Sovietuose 
vystosi “darbininkiška Ameri
ka,” o ši garsioji Amerika 
puola, bedarbės didėja.
Didžiausias Apartmentinis 
Namas ir Savininkų Gudrybė 

So. Brooklyne pastatė di-i, 
džiausią šioj apielinkėj kom- ■ 
paničną apartmentinį namą 

D-ras Kaškiaučius, j anį Avė., tarpe 23 ir 241 h 
Apartmentas 173 šeimy- 

$10 už kambarį, ži- 
visais

Įvyko

nieko 
didelis

jau

pa
tar

tų
at-

naujausiais j

nuostabaus, 
apartmentas,

re. Draugai i 
atsilankyti Į š

. bai daug svarbiu reikalų
I Kurie draugai neateis i 
ma, turės pasiteisini i be jokių at lai 

'Fat kiekvienas būkite.

S. L. A. 
žiavimą j 
rugpjūčio. 
Woodward 
po pietų 
tas Į abi 
mažiems 
Kviečiame

. Stas.
(201-202)

DETROIT, MICH.
21-ma kuopa rengia išva- 
Bob-lo Parka subatoj, 31

Laivas išplauks nuo 
Avė. 9 ir 10 vai. ryte, 

1:30 ir 3-čią vai. Tikie- 
pusos suaugusiems 75c, 

nuo Į 6 iki 15 metų—40c

Ren gėjai.
____________________________(201-202)

AdTNoTE47
Sergantys žmonės pagyja

ror daut'iau kaip 10 metu Num-Tono 
nauia sveikata ir didesnį stiprumtj 

milionams žmonių. Ji« duoda tokias pas- 
:ad ,iis pataiso vi- 
tuo paderina ape.- 

nuyali konstipa-
pilvo ir viduriu, pa- 

suerzinimtj, Kalvos 
sutelkia naujų jėgų

sako: 
vienos din- 

imt i

1’j.G'inus n
Įiajrelbja i 

ci.iii, Kantš vtr 
I salina inkstu 
1 skauilėjima, k 
; nervams ir muskulams.

F-as Willie Rabb, Charlotte, N. C.
Pirm ėmimo Nutca-'l’one aš nė 

nos nesijaučiau sveikas, bot pradėję 
i aš jaučiuos’ kain naujas žmogus.” 
nagirimas nuo dėkingu Nuga-Tone vartoto
ju yra įrodymas didelio jų vertingumo ir 
jeigu jūs esate silpnas ir liguistas ar jūs 
vargina kuri nors iš viršuj paminėtu ligi), 
jūs turite nedvejodami pabandvti Nuga-Tonc.

Jeigu

vbc'kinimui.
i J imt ima

urmo

CASTON ROPSEVICH

Jau daug nariu 
važiuoti. Vaiku 
atidarymas nau- 
pavesta senajai

nų; moka 
noma, su 
taisymais.

Tame 
kad toks
bet nuostabu tos kompanijos 
gudrumas? kuri šeimyna nori 
gaut kambarius, tai turi pirkt 
serą; o serai nuo $100 iki 
$700, kuriuos duoda ir ant iš
mok esčių.

Dar apartmentas 'nebuvo 
galutinai užbaigtas, o jau tu
rėjo 3 tūkstančius aplikantų- 
randauninkų.

Reiškia, jei nori gaut 
kambarius, turi būt šėrininku; 
jei nori išsikraustyti, 
tam šėrą parduot.

Čia puiki gudrybė; 
svarbu tie Šerai, kiek 
kad randa u ninkai, 
šėrą, priversti gyvent, o jei 
nenori gyventi, tai surask ki
tą randauninką, kuris nupirks 
nuo tavęs šėrą ir gyvens; tad 
kompanijai nebus nei mažiau- 

jsio nuostolio, nepraras ji nei

Nepamiršk dienraščio “Lai
svės” pikniko, kuris Įvyks rug- 
ojūčio 25 d., Valley View 
Parke, Inkerman. Pa.

Apreiškimas Kuršy Rudens Sezono
DARBININKŲ MOKYKLA 

“Lavinimasis prie! Klasių Kovos”

turi ki-

ne tiek 
svarbu, 

nusipirkę 
priversti gyvent,

j s i o nuostolio, 
j vieno menesio raudos.
Iš A. L. D. L. D. 147 Kuopos

A. L. D. L. D. 147-tos kuo
pos pereitas susirinkimas bu
vo neskaitlingas. Mat, dabar 
vasaros metu mažai yra kas 
veikt. Kuopa narių turi užsi
mokėjusių 17. Draugai tei
raujasi svetaines ateinančiam 
sezonui; buvo kalbama, kad 
susirinkimus laikyt pas kurį 
draugą kambariuose. Kadan
gi mažai draugų lankosi į su
sirinkimus, tai neužsimoka 
vargint svetainių savininkus.

ŠĮ mėnesį susirinkimo nebus.
Korespondentas.

DŽENTELMONAS jieško šviesaus, 
ruimingo kambario ir valgio. Pa

geidaujama, kad būtų New Yorke. 
Kas turit kambarį ir sutinkate duoti 
valgi, (nuneškit telefonu nuo 9 jki 
12 vai. iš ryto. W. Bobroski, tele
fonas Columbus 9567

FOR RENT
I PAS1RANDAVOJA 4 gražūs kamba

riai, yra, visi parankūmai. Ran-
<la $25.00 į mėnesi. Kreipkitės po 
No. 473 Grand St., tarpe Union Avė. 
ir Keap St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

BASI BANDA VOJA 4 gražūs kam
bariai, yra visi Įtaisymai. Randa 

$23.00. Jeigu apsiims būti janito- 
rium, tai randa $8.00 • pigiau. Kreip
kitės po No. 462 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y.

P A SI R A NI) A VO J A f o r n i š i u otas 
kambarys del vieno vyro, su visais 
parankumais. Paranku privažiuoti į 
visas dalis miesto. Kreipkitės po 
No. 333 E. 150tb St., apart. 26, 4th
nom'

(201-203)

SALES—PARDAVIMAI
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 K) vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

PARSIDUODA bučernė ir patgus 
dviejų augštų mūrinis namas; par- 

1 duosiu ir skyriumi namą arba biz
nį, jei pirkėjo bus toks pageidavi
mas. Bučernės biznis išdirbtas per 
daug metų ir vieta labai patogi tam 
bizniui. Apgyventa lietuviais, vo
kiečiais ir kitų tautų žmonėmis. 
Parduosiu už gana, prieinama kainą. 
Atsišaukite šiuo adresu: 858 Glen- 
more Ave.., Brooklyn, N. Y. 196-201

j Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

’ . Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

. .*Z^ v.

J.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiaiš įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tek, Stagg 3842

/ authorizfo % 
DISTRIBUTORS* 

f/ 

NATIONAL 
CASKETS A

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus musų priziurcjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka a tik ščia u s i e m s gero 
skonio reikalavimams.

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

Telephopth Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

4416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 0783

! Tel., Triangle 1450 ‘
(Lietuvis Fotografas}
i IR MALIORIUS i

Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja I 
visokius p a -1 
veikslus į vai- f 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- į 
jina senus ir | 
kra javus ir i 
sudaro su 
amerikoniškais

I
gerai Ir pigiai I 

šiuo adresu: į

STOKES Į 
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. 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 priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell. 420 
West St., near 11th St., New York. 
N. Y. 194-220

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA 

namas. Yra 
dynė, elektra 
Lotas 50x170. 
Nostrand Avė.,

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 žemes ir general contractor and 
service biznis. Vieta randasi labai 
gražioj vietoj, netoji vandens ir lie
tuvių apgyventa, 
bagočių, 
traktoriai, 
sai reikalingi atlikimui darbų. Par
siduoda už $24,000.00, įnešt reikia 
$16,000,00. George Klimaitis, 117 
Steamboat ltd., Great Neck, L. L, 
N. Y. (199-204)

1

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

DR. A. L. CEASAR
1 DAKTARAS IR CHIRURGAS 
^Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
įmo būdai.
1 127 East 84th Street
g(Tarp Park ir Lexington Avės.
f NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki
>8 P*. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

Jtts pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 

UŽEIGA
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mfls^, tai
žinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa 
priimti

Biznis daromas iš KAM REIKALINGAS 
yra du tymai arklių, du i KARPENTERIS?

, du trokeliai ir kitoki įtai-1 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.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

" Tel.

MATTHEW P. BALLĄS i

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

A

T -

r

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y

Stagg

5043

GRABORIUS
GRUPUOTI KURSAI 
DEL TRADE UNION
ISTS, NEGRŲ DAR
BININKŲ, MOTERIŲ 
DARBININKIŲ, JAU
NŲJŲ DARBININKU 
PIONIERIŲ GRUPIŲ

ANGLŲ
KALBOS

Pradiniai ir 
Aukštesni 

Kursai

REGISTRACIJA

Rugsėjo 2 iki Rugsėjo 30
del Katalogo: 26-28 Union Sq., New York

| EKONOMIJOS' 
j ISTORIJOS 
I IMPERIALIZMO 
J POLITIKOS 
g SOCIOLOGIJOS
I MARKSIZMO- 
1 LENINIZMO

Rašykit
................................................ .......................................... iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiniiiiioiiiiiiim

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau- 
šių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Roles.

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

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 5633

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prleS piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomla iki C vai.
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
■uiyg sutarties.

! ’atamauju visiems be skirtumo 
■ sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at- 
| aras dieną ir naktį. Darbą at- 
• ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
| nane, o patarnausiu kuogeriausia.
| 734 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.
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