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Kornevilio Varpai
Aidas ir Lyra
Laisves Choras ir Siety 

nas
Philadelphijos Lyra
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nier2 j madienį čia pradėta rengtis 
dau-' prie teismo šešiolikos Gas

tonijos streiko vadų, ku
priuos darbdaviai ir valdžia 
kaltina nužudyme policijos 
viršininko Aderholt, kuris 

(su mušeikomis buvo užpuo-l

Aido sesuo Lyra taip ] 
progresuoja. Pereitą nedėl- 
dienį girdėjau lyrieČius dainuo-i 
jant jujb piknike. Chorui va-L ■ ... . , . .. . .
dovavo O. Ereminas. Dainuo- Įstreikierių koloniją bir- 
ja drūčiau, su didesniu savim ; zeho 7 d.

• pasitikėjimu. Man pasakojo j Kaltinamųjų advokatas 
draugai lyriečiai, kad jųjų cho-įToni p. p. jimison pareiš- 
ras labai smarkiai auga. kad teismui atsidarius
vo mokytojum lyriečiai yra pil-,-- - - - - ....
nai užganėdinti, taip pat ir ai 
d iečiai savo mokytoja.

Patersono jaunimo

Sovietų Penkių Mėly ! VIRŠ 100 ŽYDU IR ARABU UŽMUŠTA 
Budavcjimo Planas

MASKVA.—Sovietų Są- 
; junga daro milžinišką pro
gresą socialistiniam buda- 
vojime. Sekančių iždinių 
metų, nuo spalių 1 d., 1929 
metais, iki rugsėjo 30 d., 
1930 m., biudžeto apskaitlia- 
vimas tą parodo. Biudže- pereitą penktadieni, žuv( 
tas pakils nuo 8,000,000,000 suvirs šimtas žydų ir arabų 
iki 10,000,000,000 rublių. i Pranešama, kad čia ir ki

Penkių metų pramonės i tuose miestuose užmušta 
vystymo planas, kuris pra- žydų virš 70. Apie tiek pat 
sidėjo metai laiko atgal, rei- žuvę ir arabų.
kalavo visam biudžetui del į Dvylika amerikonų žydu 
visų išlaidų 55,000,000,000: tapo užmušta pereitą nedėl- 
rublių (rublis vertas 50 cen- dieni įvykus susikirtimui 
tų) laipsniškoj skalėj nuo tarp arabų ir žydų Hebror 

rublių mieste, už 20 mylių nuo čia.

Anglija Pasiuntė Kariuomenę; Arabai Esą Gerai Ginkiuloti;
Imperialistai Kaltina Sovietu Propagandą /

Gaston apskričio kalėjimas, Gastonijoj, kur trylika 
streiko vadų laikoma. Pirmadienį Charlotte mieste 
pradėta rengt teismas jiems ir 3 Gastonijos strei
ko vadovėms, kurios yra paliuosuotos po kaucija.

Žyduose randa 
pritarimo, negu 
Arabai griežtai 

prieš Anglijos iš-

• ’ i- jis patieks keletą reikalavi- 
! mų. Manoma, kad jis rei- 
; kalaus panaikinti apkalti- 

choras nimus. Miesto advokatas 
rei

kalaus, kad 13 streiko vadu z u-
būtų nuteisti pirmo laipsnio 
žmogžudystėj 
elektros kėdėn, 
terims nebus

dar, rodosi, neturi mokytojaus, jokn G. Carpenter
Te- 

Geru 
pavadino savo chorą 
Choras.\ Man teko 

keliais vaikinais. Iš- 
iš jų išeis geri kovo-

bet jau rūpinasi jį gauti, 
nais yra jaunimo būrys, 
vardu jie 
—Laisves 
kalbėti su 
rodo, kad 
tojai, ne tik geri dainininkai, mirties bausmės.

Newarko Sietynas dar vis tu
ri vakacijas. Kas tai paleido 
gandų, kad Sietynas mirsiąs. 
Tai prasimanymas. Sietynas 
gyvuos. Pereitą pėtnyčią man 
teko būti Newarke ir šnekėties 
su daugeliu žmonių. Man už
tikrino, kad Sietynas bus O K.

Chinija Mobilizuoja Visus Jaunuolius nuo 
17 Mėty; Mongolai Sukilo

ir pasiųsti i
Trims mo-j pEK!NAS, Chinija.—Chi- 
leikalauta, nijoS militariniai viršininkai 

RS • pirmadieni nutarė sumobili- 
issn-elske pageidavimą, kad :zuotį visug jaunuolius nu0 
septynių kitų^ streikierių „ mctu amžiaus kad pa.
kaitinamų užpuolime sulstat ti įvirta armija }e§ 
tikslu žudyti, teismas atsi-! govietus
būtų kartu su šešiolikos kal-( Baltagvardiečiai rusai

® tinamųjų žmogžudystėj. Jų i darbuojasi Mukdene> Char-

Aš nieko nežinau apie Great 
Necko chorą, bet sako, kad te
nykščio jaunimo choras esąs 
geras. Tas faktas, kad j mūsų 
chorus mes sutrauktam vis dau
giau čia augusio jaunimo, o ne-Į 
kurie chorai beveik išimtinai iš 
jaunimo susideda, yra smagus 
apsireiškimas.. Dabar reikia 
pradėti rūpinties, kad dainuo
jančius jaunuolius pavertusi 
darbininkų politiką suprantat)- j 
čiais jaunuoliais.

teismui _ laikas nuskirtas Į bine h; kitur persekiojime 
spalio menesį. . ^uc]yme Sovietų darbinin-
.. Manoma, kad piaeis ke- kl^ dirbusių prie Chinijos

netoli Hailar miesto; apkal
tino juos Sovietų šnipais ir 
nužudė.

Chang Hsueh-liang, Man- 
džiurijos valdonas, pareika
lavo 150 traukinių gabeni
mui kariuomenes linkui So
vietų rubežiaus.

Nomadiški mongolai Hu- 
runbuir distrikte sukilo ir 
paskelbė savp nepriklauso
mybę nuo Chinijos. Stisi-

lios dienos kol bus sudalyta Rytjnj0 Gelžkelio, ir Sovie- kirtime užmušta 150 ehinu
džiurė.

$10,000 Laimėjo už 
Plaukimą

tų simpatikų. Baltagvardie- Sakoma, kad sukilimas yra; 
: čiai suėmė keturis Sovietų pasekme komunistinės pro 
I piliečius ir tris mongolus pagandos.

- - - - - -  Radio Bangos Pereina per Į Gastonijos Streikierių Gyni- Į
Toronto, Kanada.—Pane- i 
Martha Norelius iš New 

Yorko penktadienį laimėjo; 
' dešimts mylių plaukimo: 
j rungtynes ir gavo $10,000 į .

Kelios savaitės aferai buvau ! pirmą dovaną. Rllgtynes SU-' -Marnmcph .
repeticijose Philadelphijos Ly-1rengė stambus Amerikos ka- (Kentucky) radio , bango-j Nacionalė Tekstilės Darbi- 
ros Choro. Gerų balsų turi tas;pitalistas, kramtomojo gu-!1111^.’ Lyunedamų ^aip giliai; ninku Unija pereitą šešta- 
choras. Philadelphijos Lyra.mo fabrikantas Wrigley. ~
neabejotinai sustiprėjo pasta- į 
raišiais metais. Į chorą su- ---------------------
traukta gero jaunimo. Ir pats • n n v •
Jurčiukonis dabar daug links- 170168(018 FranaSaUia 
mesnis negu buvo seniau. Pa- i >T .
simatysime su Jyriečiais phila- 
delphiečiu piknike, kurį jie se
kamą nedėldieni rengia “Lais
vės” naudai. Jei tik oras bus 
prielankus, tai tas piknikas bus 
milžiniškas. Iš Brooklyno dide
li žmonių būriai rengiasi va
žiuoti į Laurel Springs.

lė mo Mitingas Charlotte
CHARLOTTE, N. C.- 

vakariuose Gastonijos strei-1

300 Pėdy Uolą
MONTREAL, Quebec. — 

i Du profesoriai iš McGill 
universiteto darė bandymus Vadų teismo Tarptautinis į

Cave ■ Darbininkų Apsigynimas ir j

: gali pereiti radio bangos, j dieni surengė čia masinį mi- 
| Jie surado, kad radio ban-jtingą gynimui tų darbinin- 
į gos gali pereiti per 300 pė
dų storumo uolą.

; Žmogaus Nemirtingumą Snowden Atmetė Naują

Worcesterio Aidas, kuriam 
vadovauja Jablonskaitė, padarė 
puikaus įspūdžio Connecticut 
valstijos dainų šventėje. Bent 
taip man sakė d. Mizara, kuris 
ten buvo. Smagu pažymėti Ai
do iškilimą. Bet šiaip jau 
Worcestery su mūsų politika 
yra prastai.

Merginos, kaipo chorų vedė
jos, jau pasekmingai konkuruo
ja su vyrais. Waterburio Vili
jos choru vadovauja Bronė Ra- 
simavičiūtė. Ji taip pat yra ge
ra choro vedėja.

NANKING, Chinija.—Pir
madienį čia didelė eksplozi
ja, sakoma, nuo vasaros 
karščio, įvyko amunicijos 
sandėly, netoli nuo čia. 
Nuostolių padaryta už $1,- 
500,000. Keletas žmonių žu
vo.

apie 7,000,000*000 rublių mieste, už 20 mylių nuo čia. 
laike šių metų iki apie 15,-! Penkiolika amerikonų su- 
000,000,000 iždiniais 1933-> žeista. Žydų žuvo 55; ara- 
1934 metais.

Šie metai, kurie yra pir-j

CAMBRIDGE, Mass.—At-1 
eis laikas, kada bus galima ; 
visada būti jaunu ir net am
žinai gyventi, sulig prana-i 
šavimo profesoriaus F. A. 
E. Crew iš Edinburgh Uni-i 
versiteto.

“Jau tapo užtektinai įro
dyta, kad gyvybė gali tęstis 
ir tęsiasi be perstojimo”, 
pareiškė jis čia kalbėdamas.

“Galima riebią kirmėlę

Pasiūlymą del 
Reparaciją

kų. Nepaisant didelio lie
taus, su virš 500 darbininkų 
susirinko.

Juliet Stuart Poyntz kal
bėdama nurodė, kad Gasto
nijos streikierių byla nėra 

i kokia tai atskira darbdavių 
į ataka ant darbininkų, bet 
i tai yra visuotina darbdavių

HAGA, Holandija.-
’. Snowden, socialistas, kuris 
"jatstovauja Anglijos impe

rialistų reikalus reparacijų 
konferencijoj, penktadienio 
vakarą atmetė naują. Fran
ci jos, Belgijos, Italijos ir 
Japonijos pasiūlymą del re
paracijų, pareikšdamas, kad 

pakartotinu badavimo pro-(tam pasiūlyme nėra 75 nuo- 
cesu išlaikyti gyvą dvide-; šimčiai Anglijos reikalauja- 
šimts kartų ilgiau, negu ji j mos sumos. Snowden sako, 
gyventų paprastai.

“Žmogus žino 
priežastis, priežastis neteki
mo proteinų (būdavo janti* 
kūną medžiaga), ir kuomet 
jis žinos būdus, kaip tą pra
rastą medžiagą atpildyti, 
neribotai galės pailginti sa
vo amžių.

“Mokslai patvirtina, kad 
ateity žmonės galės, jeigu 
norės, ne tik būti nuolatos 
jauni, bet taipgi gyventi ant 
visados.”

ęnupivjofensyva prieš darbininkus.
, “Visur, išskyrus Sovietų

kad pasiūlymas sudaro tik 
senėjimo 60 nuošimčių sumos, kurios 

Anglija reikalauja. (Angli
ja reikalauja', kad jai būtų 
skiriama 48,000,000 markių 
(apie $11,500,000) reparaci
jų daugiau, negu skiria 
Youngo planas).

Manoma, kad tas galuti
nai prives konferenciją prie 
pakrikimo. Šiandien dar 
bus sušaukta vieša sesija, 
kur bus įsileista ir laikraš
čių atstovai.

Sąjungą, darbininkai kenčia 
nuolatinį persekiojimą, bru- 
tališkumą ir terorizmą,” sa
kė kalbėtoja. “Pietinėse 
valstijose vertimas darbi
ninkų kuo skubiausia dirbti, 
dirbti ilgas valandas,yra da
lis kapitalistų racionalizaci
jos, su kuria kartu eina ata
ka ant visų karingųjų dar
bininkų organizacijų. Kiek
vieno darbininko klasinė už
duotis remti, ginti ir reika
lauti, kad būtų paliuosuoti 
streiko vadai,” sakė kalbėto
ja.

DUREN, Vokietija.—De
šimts asmenų žuvo ir 36 ta
po sužeisti, kuomet iš Pary
žiaus 
ekspresas
ties Buer 
nio rytą.

į Varšavą einantis 
nušoko nuo relių 
stotim sekmadie-

bu žuvo 40.
Jaffa mieste, už 35 mylių 

j mutiniai to plano metai, day nuo čia, sekmadienį įvyko 
ve stebėtinai gerus rezulta- i riaušės. Arabai bandė už-i 
tus. Biudžetas pasieks iki j imti valdžios įstaigas. Bet! 
8,000,000,000 vietoj 7,250,-ituojaus atvyko pulkas An-! 
000,000, kaip buvo planuota, Į glijos kareivių ir pradėjo į' 
gi pramoninė gamyba padi-įjuos šaudyti. Trisdešimts 
dėjo ant 24 nuošimčių, vie-1 arabų žuvo.

I ton 21.4 nuoš., kaip 
' planuota. Kapitalo į 
i monę įdėta 1,700,000,000 ru- i jos kareivių iš Aigipto ir 
bliu vietoj 1,660,000,000, j tuojaus pradėjo patroliuoti 
kaip buvo planuota. • gatves.

Darbo produktyviškumas! Trys Anglijos karo laivai 
lir algos pakilo beveik tiek,!atvyko į Jaffa, svarbiausią 
ikaip buvo išdėstyta plane, i Palestinos portą.
j Agrikultūros srity padaryta | Iš visko matyti, kad susi- 
: didesnis progresas,’ negu ti-! - --------— -......... __
; kėtasi sulig biudžetinės pro-< pi . n* 1
! gramos; didelis žingsnis pa-i LilUrnja 11FKS vZ K-SFO 
: E“ s"iei“ k’lck,’"’| Orlaivius Ameritoi

Sovietų ekonomistai sako, ( —--------
j kad visa tai įrodo, jog pen-; SHANGHAJUS.—Chini- 
kių metų planas pilnai gali-1 jos aviacijos ministeris 

i ma įvykdinti ir parodo, kaip; Chang 'Wei Chang pranešė 
; klaidingi buvo Bucharinasj 
ir kiti dešinieji abejotojai, 
kurie sakė, kad “tempas” 
(sparta) penkių metų pla
no buvo pergreitas.

Kuomet penkių metų pla
nas proponav o padidinti se
kantiems metams pramoni
nę gamybą ant 20 nuoš., tai 
pertaisyta programa dabar 
nustato pramoninės gamy
bos pakilimą nuo 32 iki 35 
nuoš. “Pravda” pažymi, 
kad tokio smarkaus pramo
nės kilimo nebuvo ir nėra 
jokioj kitoj šaly.

Stambioji pramonė tikre
nybėj planavo pakelti ga
mybą nuo 42 iki 45 nuoš. 
Vietoj 1,700,000,000 rublių 
del kapitalo investinimo bė
gy šių metų, stambioji pra
monė reikalauja 1929-1930 
metais įdėti kapitalo 3,500,- 
000,000 rublių, nors pra
džioj planas skyrė tik 3,- 
000,000,000.

Progresas Agrikultūroj
Geras progresas agrikul

tūros srity. Planuojama 
padidinti sėjamą plotą nuo 
7 iki 8 nuošimčių, kad pra
plėsti socializuotus ūkius 
nuo 5,000,000 hektarų iki 
15,000,000 ir 18,000,000 hek
tarų, kad pakelti traktorių 
gamybą nuo 3,000 iki 10,000 
ir įdėti viso 700,000,000 rub- < 
lių į agrikultūros darbą. <

3uvo, Sekmadienio pavakarį ta- 
pra- po atgabenta čia 650 Angli- 

i jos kareivių iš Aigipto

kirtimai tarp žydų ir arabų 
yra daugiau politinio pobo
džio, negu religinio, nors jie 
prasidėjo del ginčo tarp žy
dų ir arabų del to, ar žydai 
turi teisę naudoti Wailing 
Sieną (liekanas senovės Sa
liamono bažnyčios sienos). 
Anglijos imppilaTistaibando 
naudoti žydus savo viešpa
tavimui.
daugiau 
arabuose, 
nusistatę
naudotojus.

Anglijos buržuazinė spau
da jau pradėjo šaukti, kad 
žydų-arabų susikirtimas 
esąs “MaskvTJšSei^bas”. Gir
di, tai esą gerai prirengtas 
darbas Aigipto, Indijos ir 
Arabijos nacionalistų, persi- 
ėmusių Sovietų propaganda.

Palestinoj kilanti arabai 
esą gerai apsiginklavę .

Pranešama iš Londono, 
kad MacDonaldas sušaukė 
laivyno, armijos ir orlaivi- 
ninkystės viršininkus ir įsa
ke pasiųsti tvirtas militari- 
nes spėkas į Palestiną, kad 
sukriušinti bile Palestinos 
gyventojų pasipriešinimą 
Anglijos imperialistams.

M
i

J

Graf Zeppelinas Pasie
kė Los Angeles

pereitą sekmadienį, kad 
Nankingo valdžia nupirks 
Amerikoj 62 karo orlaivius. 
Tai bus pirmutinis žingsnis 
vykinimui dviejų metų avi
acijos programos, kurią 
Chinija išdirbus su tikslu 
subudavoti galingą militari- 
nę orlaivių spėką Chinijoj. 
Tuo jaus bus praleista $1,- 
250,000 pirkimui orlaivių 
nuo Amerikos orlaiviu kom
panijų.

LOS ANGELES, CaL—Vo
kiečių dirižablis Graf Zep
pelin nusileido čia orlaivių 
lauke 5:11 vai. pirmadienip 
rytą (9:11 vai. New Yorko 
laiku). Iš Tokio čia atlėkė 
į 78 valandas ir 58 minu tas.
Dirižablis atlėkė virš mies

to 1:16 vai. ryte ir apie 5 
valandas skraidė virš mies
to, laukdamas saulės užte
kėjimo nušviesti kelią į di
rižablio stoti.

Šioj kelionėj dirižablis pa
darė 5,800 mylių. Lėkė 
greitumu veik 80 mylių į va-

pasaulį jau padarė 16,880
31 Suareštuota Sacco-Van- mynU- Paskutinė kelionės

7PHi Mitina Dptrn.% . dalis bus.iš čia _ į Lake-želti Mitinge Detroite hurst, N. J., apie 2,500 my
liu.

iDETROIT, Mich. — Per-' 
eitą šeštadienį policija už
puolė masinį mitingą, kurį 
surengė Komunistų Partija 
bendrai su Tarptautiniu 
Darbininkų Apsigynimu pa
minėjimui dviejų metų su
kaktuvių nuo nužudymo 
Sacco ir Vanzetti. Tūks
tančiai dąrbininkų susirin
ko. .Apie šimtas raitosios 
policijos ir detektyvų už
puolė mitingą ir brutališkai 
atakavo minią. Suareštavo 
trisdešimts vieną asmenį. 
Suareštuotų tarpe yra Nor
man Tallentire, Komunistų 
Partijos distrikto organiza- nj Kansas, Montana ir Mi- 
torius, ir Philip Frankfeld,; chigan valstijose žuvo penki 
Jaunųjų^ Komunistų LygosIasmenys orlaivių nelaimėse; 
organizatorius. du sužeista.

Neleido Minėti Sacco ir 
Vanzetti Vardų Mitinge 

Bostone
BOSTON, Mass.—Sekma

dienį socialistai buvo suren
gę mitingą Bostono sode. 
Buvo gavę leidimą sakyti 
prakalbas. Bet buvo įsaky
ta, kad neminėtų Sacco ir 
Vanzetti vardų. Kalbėto
jams suminėjus jų vardus, 
leidimas tapo atšauktas. Du 
kalbėtojai suareštuota.

NEW YORK.—Sekmadie-
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“BEŠALIŠKUMAS” IR GASTONIEČIAI
Pirm prasidedant teismui (vakar\prieš šešiolika Gasto

nijos streikierių, kaltinamųjų žmogžudystėj, teisėjas 
Barnhill pakartojo, kad būsią žiūrima vien teisybės, ir 
daugiau nieko; jeigu prisiekusieji posėdininkai (džiurima- 
nai) pripažins juos kaltais, jis būsiąs patenkintas; o jeigu 
atras juos nekaltais, jis taipgi pasitenkinsiąs.

Atvažiavęs gi į teismo vietos miestelį Charlotte, N. C., 
Arthur Garfield Hays, kaipo advokatas-patarėjas Ameri
kos Pilietinių Laisvių Sąjungos, kuri irgi “užstoja” teisia
muosius, nušnekėjo, kaip tikras teisėjo Barnhillo gramo
fonas. Visų pirma, jis pareiškė nieko bendra neturįs su 
komunistine Nacionale Audėjų Unija; toliau rietė, kad 
“visiems ištikro tikintiems į Amerikos įstaigas, rūpi, i 
kad ...teismas būtų teisingas.” O tokia “gryna” North 
Carolinos valstijos intencija linkui kaltinamųjų pilnai pa
sirodžius iš to, kad gastoniečių teisėju tapo paskirtas 
“bešališkasis” Barnhill.

Tos rūšies "pareiškimai yra bandymas užmigdyti darbininkų 
sąmonę, įskiepyti bei sudrūtinti juose pasitikėjimą kapitalistinių 
teismų “bešališkumu”; suturėti darbininkų minias nuo protestų 
prieš kapitalistinę “teisybę”, kuri yra pasiryžus apsidirbti su tais 
Gastonijos streikieriais panašiai, kaip ji apsidirbo su Sacco ir 
Vanzetti Massachusetts valstijoj dveji metai atgal.

Liberaliai buržuazinio plauko žmonės iš Amerikos Pilietinių 
Teisių Sąjungos, “Nation”, “New Republic” ir kt., iš pradžių 
padeklamuoja prieš didžiojo kapitalo smurtą, prieš darbininkų 
skriaudas, q baigia jie visuomet taip, kad palieka galutinąjį 
sprendimą kapitalistiniam teisingumui, kuriuo liepia visiems pa
sitikėti, pildami vandenį ant klasinio darbininkų judėjimo žarijų.

Tie ponai neprisimena netgi apie vieną iš pamatinių teisių, ku
rią teorijoj pripažįsta buržuaziniai įstatymai. Tai teisė gintis 
puo užpuoliko, ypač grūmojančio tavo gyvybei. O gastoniečiai 
juk būtent ir gynėsi nuo užpuolikų, ginkluotų galvažudžių, ku
riems vadovavo vietinės policijos viršininkas O. F. Aderholtas, 
kuris ir krito nuo kulkos audėjų-sargybinių, beginančių streikie- 
rjų šėtras, kur taipgi buvo prisiglaudę streikierių moteiys ir vai
kai.

Kaip teisėjas Barnhill, taip ir jo pakalikas Pilietinių Teisių 
Sąjungos advokatas Hays tyli apie visą suokalbį, kurį audyklų 
fabrikantai yra padarę prieš teisiamuosius. Jie turi sumobili
zavę miliono dolerių fondą delei tų 16-kos - streikierių nusmer- 
kimo. Jie papirkinėjo ir papirkinėja liudininkus ir prisiekusius 
p'osėdininkus prieš kaltinamuosius. Užteks, jeigu šičia primin
sime tiktai porą iš svarbiausių liudininkų prieš streikierius. Tai 
du ex-poliemanai Tom Gilbert ir Charles Roach, kurie patys darė 
ginkluotus užpuolimus ant streikierių. Po streikierių šėtrų ap
šaudymo, vėliau tą pačią dieną jiedu buvo vietinės vyriausybės ■ 
areštuoti, kaipo girti pasikėsintojai ant kitų žmonių gyvybės.

Jųdviejų kriminalio rekordo nepaisant, tačiaus, tiedu gaivalai 
yra statomi, kaipo “žvaigždės”-liūdininkai prieš darbininkus.

Tie ir daugelis kitų suokalbio faktų yra lygiai žinomi ir vy
riausiam teisėjui Barnhillui ir advokatui Hays’ui ir kitiems dar
bininkų judėjimo priešams, besidangstantiems “laisvumo” ir “be
šališkumo” skraistėmis. O vis dėlto jie "nesidrovėdami dumia 
darbo žmonėms akis, būk gastoniečiai galį tikėtis teisybės iš ka
pitalistinio teismo rankų.

Tomis deklamacijomis neprivalo duotis prigauti nei vienas 
darbininkas. Vienintelis būdas išgelbėt teisiamuosius draugus- 
kovotojus, tai galingas darbininkų sujudimas, milžiniški masiniai 
protestai, milionas protestuojančių parašų ir gausingiausia fi
nansinė parama gastoniečių bylai.

rikos komunistų partiją. Jai 
prikišama, kad per visą savo 
gyvavimo laiką ji niekur nie
ko nepadariusi komunizmą A- 
merikoje sustiprinti. Ji ko
munizmo idėjas net pažeminu
si.”

Ši žinia išspausdinta net 
juodomis raidėmis, kaipo la
bai svarbi žinia. Tenka pri
minti, kad fašistai panašius 
j viršuj paduotąjį melus 
kartoja prie kiekvienos pro
gos. Ar stebėtina, tad, 
kad mūsų priešų laikraščių

Jokubyną.
skelbti
komu-
ragina ■ tiražas smunka su kiekvie-

Jau Pradeda 
Ruoštis

.1

Ir pastarojo “Tėvynės” 
numerio didesnėj i dalis už
pildyta niekinimais komu
nistu ir tu, kurie eina su 
jais. Nepakako, kad Vitai- 
tis su Bajoru paleido savo 
liežuvius darban, bet jie dar 
pasisamdė ir tą seną “Pily
pą iš kanapių”
Šis atvirai šaukia 
karą SLA nariams 
nistąms. Jis jau 
ruoštis prie pild. tarybos dĮetia! Kas tokius melag- 
rinkimu. Jis šaukia: '

“Už trijų, keturių ,mėnesių 
turėsime nominacijas SLA vir
šininkų, kad vėliaus nominuo
tus galutinai išrinkus, o atei
nančiam pavasary turėsime ir 
SLA Seimą. Prie to viso 
mums reikalinga rengtis jau 
dabar. ”

Esą, kada 
“demoralizuoja” 
rius, tai “mes tik pasijuo-į 
kiame, kad organas (,“Tevy-| 
nė”) nemoka su komunis-i 
tais polemizuot.” “Tėvynė” 
nemoka su jais polemizuot, 
tai tiesa. Bet to paties ver
ta polemika ir paties Joku- 
byno. Visi jie tik plūdimais 
ir melais mano mus sukriti
kuoti.

Iš to viso triukšmo vienas Į 
aišku, būtent, kad Tašistuo-1 
janti gaivalai Susivienijime i 
pasirįžo šiemet sutraukti į 
savo gardą visus elementus, 
pradedant socialistais ir 
baigiant dešiniaisiais fašis
tais. Jie skelbia mums ka
rą jau dabar. Tai yra gera 
pamoka pažangiesiems na
riams darbininkams: jie 
taipgi turi ruoštis, 'konsoli
duoti savo pajėgas ir kovoti 
prieš visus Smetonos kruvi
nojo garbintojus, visus fa
šistus.

komunistai |
SLA na-i

' llapius rems!

i Kaipgi Yra su Tais
I “Darbininkų Bankais?”

Kriaučių organas 
įbas” praneša:

“Darbo bankai geriausia 
stovėjo 1927 metais, kuomet 
jų buvo iš viso 35, kuomet jų 
kapitalas siekė $9,155,000, 
kuomet depozitai siekė $109,- 
785,000 ir bendri resursai— 
$128,141,000.

“Šiuomi laiku bankų skai
čius nupuolė iki 24, jų kapi
talas siekia $7,012,000, jų de
pozitai—$93,950,000.

“Per kelius pastaruosius 
metus išėjo iš biznio keturio
lika bankų, kurias tiesiogi
niai ar . netiesioginiai kontro
liavo Lokomotyvu Inžinierių 
Brolija. Tūli iš tų bankų vi
siškai likviduota, tūli pateko 
i privačias rankas, tūli susilie
jo su privačiais bankais.

“D-ras L. Wolman sako, kad 
nereikės stebėties, jeigu keliais

“Dar-

SOCIALISTAI-UŽDARBIO KAROTOJAI
Tolyn labyn Anglijos socialistų valdžia pasirodo užkerė

tais kapitalistų lekajais. Tos valdžios paskirtas arbitra- 
cijos teismas nusprendė, kad 500,000 audėjų Lancashire, 
srityje turi nusimušti 6 ir pusę nuošimčio uždarbio.

Audimo fabrikantai visiškai pasitenkinę tuo padary
mu vyriausybės, kurios galvinyj stovi “garsieji” socialis
tai MacDonaldas, Hendersonas, Snowdenas ir Bonfield. 
Berods, fabrikantai iš pradžios del visa ko reikalavo 12 ir 
pūses nuošimčio uždarbio nusirausimo iš darbininkų pu
sės. i Tačiaus, be abejo, tarp valdžios ir samdytojų buvo 
iš^nksto susiderėta, kad paskui fabrikantai “nusileis pu
siau0; '

. Audėjai, kurie iš sykio nenorėjo nei girdėt apie jokį 
darbo mokesnio nukapojimą, paskui buvo socialistinių va
dų sutraukti atgal į fabrikus laikinai dirbti senomis sąly
gomis, kol jų-ginčą su kapitalistais išspręs “bešališkas” 
arbitracijos teismas. O kaip teisingai jis išsprendė, tai 
jau matome šiame naujame darbininkų pardavime iš so
cialistų pusės.
■.... ' '.Į...' . J. ..I ------------- ' J. ' 1 ■‘B-.1.- . . ■ -------- ------ -----------J. ......... .

PERKŪNAS SUDEGINO
SPIRITO VARYKLA I

val. 
An- 

tanavo dvare esančios “Nek 
taro” b-vės spirito varyk-

Siaučiant audrai, 6 
p. p. perkūnas trenkė į

los sandėlį, kuris tuoj užsi
degė. Gaisras nebuvo gali-, 
ma likviduoti. Sudegė san
dėlis, jame buvę 3790 kibirų 
96% spirito, ūkio mašinos, 
javai, pieninės pabūklai ir 
kt. Nuostolių padaryta ar
ti 200,000 litų. Sandėlis bu
vęs apdraustas.

is L. D. S. A. 12-tos Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 14 d. įvyko L. D.' 
S. A. 12-tos kuopos susirin-j 

Narių atsilankė ne- 
Nepribuvus finansų 

iš-1 
raštininke M.

Drg. Vaitonaitė 
vakarienės, ' < 

mėnesį. ' 
pelno 29',<mlies 3-cios, skyriaus 10-to, 
perduoti! paragrafų 3, 4 ir 5, kur sa
lios tam'koma, kad jeigu po seimo 

’ . Lj" nutarimų pagarsinimo orga-

A. P. L A. ŽINIOS
XXII SEIMO TARIMAI 
GALIOJE SU 24 

RUGPJŪČIO,
DIENA
1929

visiemsŠiuomi pranešu 
APLA nariams, kad sulyg 
senos APLA konstitucijos

kimas. 
daug, 
raštininkei drg. . Bojutei, 
rinkta laikine 
Prakuckienė.
išdavė raportą iš 
įvykusios gegužės 
Nuo vakarienės liko 
doleriai, kurie ir 
kambarių komisijai, 
tikslui ir buvo rengiama, 
kęs pelnas gegužinių prakal- j 
bu, kurias rengė trys kuopos,1 ne PldpJus ūU dienų laiku 
po. $5 kiekvienai, paskirtas A. I nesimato protestų is vieno

Draugei ketvirtadalio kuopų prieš 
seimo tarimą ar tarimus, 
tada seimo nutarimai pasi
lieka teisėtais ir įeina į ga
lią sulyg seimo nutarimo be 
jokio referendumo, visi 
APLA 22-ro seimo tarimai 
įeina į galią su 24 d. rugpjū
čio, 1929 m.

Protestų prieš 22-tro sei
mo tarimus aplaikėm skir- 

tonijos streikieriams, T. D. A.įtingais klausimais, bet pro- 
ir Priešfašistiniam Susivieniji-Į testai nesudaro ’ vieno ket- 

nei 
rei-

D. P. (?—Red.).
Vaitonaitė pridavė laišką nuo 
dainų dienos komisijos, kad 
visos L. D. S. A, 12-tos kuo
pos narės platintų tikietus ir 
pagelbėtų dirbti dainų dienoj. 
Nominuota į centro valdybą 

į kandidatės ateinantiems me
tams. Taipgi buvo svarstyta, 
ką darysime su ta $15, kurie 

, buvo pasiųsti baduolių šelpi
mo komitetui. Nutartą, pa
skirstyti po $5 sekamais Gas-

-----------------............. UK 
ateinančiais metais ir likusieji Lu • 4_ ; u: b .

ir Priešfašistiniam Susivieniji-1 testai nesudaro ’ vieno 
miui. Buvo pakeltas klausi- Į 
mas apie dienraščio “Laisvės” 
dešimties metų sukaktuvių ju- 
bilėjų. Nutarta pasiųsti pa
sveikinimą su penkiais dole- tucija.
riais. Mums prisimena perei-i Visu kuopų protestus pa- 
tų metų “Naujienų” penljioli- skelbsime per oi gana “Lais- 
kos metų sukaktuvių jubilėji- 
nis numeris. Ten nebuvo 
sveikinimų nei nuo darbinin
kų, nei nuo Jų 
vien tik ponios Gugienės, 
tonovo ir viso “Naujienų” 
bo' rašiniai ir linkėjimai.
nereikia nei stebėtis, kad jų 
nęsveikino .nei darbininkai, nei 
jų organizacijos, nes “Naujie
nos” jau senai išsivilko iš dar
bininkiškų drabužių. O jeigu 
vadinasi socialistiškomis, tai 
tik todėl, kad dar ilgiau galė- 

mulkinti darbininkus.
Negalima nepaminėti ir mū

sų kuopos kai kurių draugių
■ apsileidimo, kad nesilanko į

. Visos narės pri
valo? lankytis į; susirinkimus ir 

Į rūpintis.■savo organizacijos rei- 
. Turime atsiminti, kad 

jeigu kiekviena narė žiūręs 
per .pirštus į mūsų organizaci-

tos unijos bankai pereis į ki
tas rankas ir likviduosis.”

Nereikia manyti, kad iš
eidami iš .biznio' tie bankai susirinkimus, 
davė pėįrfo Jdar^o unijoms. 1 
Anaiptol fį "Vis tai buvo pa- kaU?s.J 
daryta, jeigu ne su dideliais 1 ‘ 
nuostoliais, tai ir be . tų pel
nų, apie kuriuos tiek daug Kb tai kas tuomet veiks ? Da- 
kalbejo biurokratai,- kurda
mi bankus.

Su pradėjimu už tuos taip 
'vadinamus “darbo bankus” i 
j vajaus Kbmun. 'Partija ir 
mūsų “Laisvė” iš pat pra
džių nurodinėjo, kad tai yra 

i paprastas biurokratų sky-

Geri
Informuotojai

Štai kaip Brooklyno “Vie-Į 
nybė” informuoja savo skai
tytojus: Į

“žydų “Vorwaerts” korės-' ... ...
pondentas iš Berlyno telegra- pasipinigauti 11 
fuoja, kad komunistų interna- traukti darbininkus 
cionalas nutaręs paleisti Ame-. klasių kovos, užburti jų są-

bar yra susitveręs komitetas 
Gastonijos streikierių gelbėji
mui. Todėl visos prisidekime 
prie šio svarbaus darbo, nes 
kapitalistai stengiasi nužudyti 
16 darbininku vadų.

L. D. S. A. 12 kp. Narė
M. K.

ati- 
nuo

vokas praturtėjimo paža
dais. Reiškia, mes ir čia 
buvome teisingi.

virtadalio (j) kuopų 
vienam klausime, kaip 
kalauja sena APLA konsti-

vę .
Kadangi visi APLA 22-ro

tain pen), ant kurios bus 
pažymėta, kad yra dovana 
nuo APLA Draugijos.

Narys, kuris gaus ne ma
žiau kaip 20 naujų narių, 
gaus minėtą plunksną ir $5 
pinigais.

Narys, kuris gaus ne ma
žiau 30 naujų narių, gaus 
minėtą plunksną ir $10 pi
nigais. Ir taip toliaus, už 
kiekvieną 10 naujų narių 
bus mokama $5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų 
dovanu, dar kiekvienas 
APLA narys gaus už kiek
vieną naują narį po 50 cen
tų, kaip yra nutarta APIA 
22-ro seimo.

Vajus prasideda su 1 d. 
spalių (October) ir baigsis 
su 31 d. gruodžio (Decem
ber), 1929 m. Reiškia, va
jus tęsis per 3 mėnesius.

Taigi, draugai, čia yra 
auksinė proga laimėti dova
nas ir pasirodyti visam sa
vo gyvenime, kad “ot tada 
ir tada aš dirbau organiza
cijai, buvau jos veiklus na
rys ir kaipo tokis esu gavęs 
ir dovanas.”

Renkitės, draugai, renki
tės nrie 1-mos dienos spalio, 
šių metų. Kuopos, kurios 
dar neturite išrinkusios or
ganizatoriaus, sekančia^ 
susirinkime išrinkite jį. Lai 
jis gaminasi amuniciją spa-

organizacijų, seimo tarimai pasiliko galio- 
An- je, tai nauja APLA konsti- 

tucija bus spausdinama su 
Bct visu skubotumu ir nariai ją 

gaus greit kaip galint.
Dar kartą pakartoju, kadpi® menesiui.

seni APLA nariai gaus nau-l Taipgi APLA rašytojai 
ją konstituciją už dyką, j Pasivilginkite savo plunks- 
Naujai prisirašantys nariai- 
turi mokėti už konstitucijai 
po 15 c.

Senų konstitucijų į centrą 
neveik siųsti, jos pasiliks 
kuopose.
Vajus, Vajus, Vajus

Už APLA Draugiją
Pranešu, kad APLA Cen

tro Komitetas nutarė ir 
skelbia vajų gavimui naujų l 
narių į APLA, nupiginda
mas įstojimo mokestį į pa- 
šelpos skyrių 50 centų ir Į 
pomirtines skyrių 50 centų. 
Viso įstojimas naujam apli- 
kantui nupiginta 1 doleriu.

Be to, nutarta duoti kiek
vienam nariui, gavusiam ne 
mažiau kaip 10 naujų narių 
labai gražią plunksną (folin

y

y -V-'.'

& '• •

m

išėjus jam ir jojo draugams į streiką, ta-Stasys .Zasdzinskis, Kalvarijos kapinių duobkasys
po nužudytas. Khlbamos‘kapinės priklauso šv. Patricko Katedrai, New Yorke.
rodo kunigus streiko laužytoju rolėj. •
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Inas pranešimams rašyti ir 
■nelaukite 1 d. spalio, bet 
pradėkite nuo šios dienos^

A psk r iči ų Or ga n iza v i m a s
APLA Centro Komitetas 

nutarė, kad kur tik APLA 
trys kuopos matys reikalą 
sutverti apskritį, kad jos oiv- 
ganizuotų jį, pranešdamos, 
apie tai centrui. Centras 

| suteiks APLA apskričiui 
numerį ir visame kame“ pa
dės apskričiui darbuotis del 
labo APLA.

APLA apskričių organi
zavimas prasidės su 1 d. 
spalio, 1929 m. Taigi visi 
draugai neužmirškime 1 d. 
šių metų spalio mėnesio ir 
renkimės visais garais prie 
darbo. r

Draugai, sujudinkime X 
merika.

APLA Centro Rašt.
J. Miliauskas.

NEW KENSINGTON. PA
Turiu pranešti New Kens- 

I ingtono ir apielinkės drau
gėms ir draugams, kad A. I’. 
L. A. 9-ta kuopa rengia dide
lį balių 7-tą dieną rugsėjo, 
savoj svetainėj, 1126—3rd 
Avė. Graj.vs iš Pittsburgh o J. 
Zenevičiaus orkestrą. Tai jau 

'žinoma, kad geresnės muzikos 
negalima gauti. Taipgi bus 
skanių užkandžių ir gėrimų.

A. P. L. A. 9-tos kuopos na- 
' riai turite tą gerai įsitėmyt> 
I Kurie būsite minėtame baliu- 
jje, būsite liuosi nuo ekstra
■ mokesčių, kuriuos turime mo
kėti po 30 centų delegatų 22-

i ro seimo kelionės lėšų, o kui-
■ rie nebūsite, tai jau turėsite 
mokėti iš savo kišeniaus 30

j centų. Todėl visi į balių!
A. P. L. A. 9-tos kuopos 

; fin. raštininkas C. Stashinskas.

DARBININKŲ 
i KALENDORIUS
'Rugpjūčio 27 d.
i —Anglai
changelsko, 1919.

Meksikoj, Jalisco valst., dar-
jbininkai užgriebė Am. kapital.

pasitraukė iš Ar-
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Antfadienis; Riigp. 27, 1929 LAISVE Puslapis Trečias

xConn. Dark Cliory Dainy Diena Pavyko ir 
Fašisty Džiaugsmas Dingo

Rugpjūčio 18-ta diena ryte 
išrodė graži diena, bet apie vi
durdieni pradėjo padangė ap
sitraukti lyg kokiais rūkais. 
Dauguma manė, kad galės būt 
lietaus. Ale ir vėl prasiblaivė 
ir paliko skaisti diena. Darbi
ninkiškų chorų dainų dienos 
rengėjai ruošė, vežė išvažiavi
mo reikmenis i Linden Parka, 
Union City, Conn. Kai ku
riem rengėjam vis kilo klaus! 
max: Ar .mes laimėsime su 
daimi diena, kadangi fašistai

* iš “Vienybės” irgi ruošta lo
W?.Žiavirtlą ta pačią dieną, ir 
kuri jie būbnijo tiek daug, 
kiek dar niekas nėra taip 
daug išvažiavimo garsinęs. O 
kas blogiausia, ta; kad jų ta
sai išvažiavimas buvo ruoš'a.-

Dienraščio Laisves „Naudai!

RENGIA PHILA DELPHI JOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

• - .. ~ Įvyks Nedėlioję

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

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

Atvyksta iš Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas L. B. šalinaites, ir iš Maspetho 
Lyros Choras, vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vielinis Lyros Choras, vado
vaujamas J. Jurčikonio ir bus gerų kalbėtojų iš “Laisves” štabo.

Lyros Choras Philadelphia, Pa .
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 del pasimaudymo. Norintieji maudytis, atsivežkite bathing 

siūtus.
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

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

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatve- 
karį ir važiuokite apie 45 minutas iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 miliutas; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ton ir pikniką rasite.

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

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

mas suvis netoli mūsiškio, vos 
tik už keliolikos mylių. Ta
i'i aus, pas mūsų didžiumą ren
gėjų buvo vilties, kad mes lai
mėsime, nes mes nesame to
kie menkučiai, kaip priešai 
mus bando sviętui perstatyti. 
Tat iki viskas išvažiavimo vie
toje buvo sutvarkyta, pradėjo 
rinktis žmonės. Pribuvo i)' 
\\ orcesteriečių Aido Choras. 
l’ž valandėles kitos pribuvo >r 
kiti chorai, tai konektikiečių. 
Tada pas visus ūpas pasitaisė 
• r, taip sakant, buvo pradžia 
dainų dienos. Po antros ' a-i cagos. Tai pirmu kartu sa-, sudainavo 3 daineles ir trum- 
landos darže matėsi viso 9 bu-i vuo.se išvažiavimuose turėjome pai pakalbėjo drg. R. Mizara 
sai iš Įvairių miestu ir daug I iš taip toli svečių. Tiek t ik iš New Yorko. Kalbėtojas nu- 
masinų. Galutinai patirta, i gaila, kad. delei stokos laiko, rodė svarbą chorų. Kur tik 
kad newbritanieciai atvyko | neteko susipažinti su svečiais būrelis susipratusių lietuvių 
trimis busais, o newhavenieciai I iš tolimų vietų. [darbininku yra, ten ii’ mūs

—dviem busais ir daugelis sa
vomis mašinomis. Buvo nuo
stabu, kad draugai newhave- 

i niečiai tiek daug žmonių gale- 
' jo suagituoti Į chorų išvažiavi- 
1 mą, žinant tą, kad ten, ant 
i vietos, buvo “Vienybės” išva- 
j žiavimas. Tas reiškia draugų 
'puikų pasidarbavimą. Kaip 
j hartfordiečiai, taip ir bridge- 
portiečiai atvyko basais ii' ma

išinėmis. z.monių prisirinko is 
į visur; po keletą iš gana toli 
i buvo atvykusių. • Paveizdan, 
j iš Gardner, Mass.; iš Bostono 
('Paraškai su savo draugais; iš 
į New Yorko d . R. Mizara, E. 
Išalinaitė, P. Buknys, Vaitoniai 
[ir keletas kitų. Patėmyta ant 
[automobilių žymių, kad buvo 
i atvykusių žmonių iš Bedford, 
I Cleveland, Ohio, ir net iš (’ki

šis mūsų chorų išvažiavi
mas mažai kuo skyrėsi nuo 

i pernykščio, žmonių buvo pu- 
■I sėtinai daug, tik šiuo kartu 
I pasidarė daug didesnės išlai
dos, nes reikėjo apmokėti 5 
chorams kelio lėšos.

Programa pradėta 5:30 vai. 
vakare. Pirmučiausiai A. No
reika iš New Britain, su savo 
paties išrasta nauja muzika, 

[grojo. Po jam Daina Choras, 
'iš New Haven, po vadovyste 
[J. Kuncos, sudainavo ■ dvi dai- 
i neles. šis choras tik pirmu 
[kartu pasirodė tokiame dide
liame išvažiavime, nes nesenai 
’suorganizuotas, tai jam nebu- 
1 vo progų pasirodyt, bet dai- 
biuoja labai gražiai.

Antras, Laisvės Choras iš 
i Hartford, po vad. .1. Plikimo, 

į

chorai tveriami, traukiama 
jaunimas į juos ir t. t. Chorų 
palaikymas taip pat yra svar
bu, kaip ir kitos darbininkiš
kos organizacijos,—taip sakė 
kalbėtojas.

i Jaunu Darbininku orkestrąI 4 t-

į iš New Britain, po vad. V. Vi
sockio, grojo. Vilijos Jaunų 
Merginų Choras iš New Bri
tain, to paties vedamas, dai
navo, akompanuojant orkest
rai. Taip dar niekam neteko 
girdėti, kad. okrestrai 
žiant ir choras galėtų sutarti
nai dainuot.

Vilijos Choras iš Waterbu
ry, po vad. A. Rasimavičiūtės, 
sudainavo 3 daineles ir Lais- 

| vės Choro (hartfordiečių) ok
tetas 2. Po tam garsusis Ai
do Choras iš Worcester, 
Mass., po vad. M. Jablonskiu-' 
tės-Meškienės, dainavo labai [ 
gražiai. Publikoj teko girdėti! 
Įvairių nuomonių apie
teriečių Aido Chorą. Vieni 
sakė, kad geriau dainuoja, ne
gu brooklyniečių Aido Choras. 
Kiti sake kad nematą skirtu-

I mo. Kaip nebūt, geriau ar 
tiek geras, kaip brooklyniškis, 
bet buvo ko pasiklausyt, kuo- 

' met worcesterieciu Aido Cho- 
1 ras dainavo.

Reikia pasakyt, kad ir mūs, 
’ konektikiečių, visi chorai si 
, kartą gerai pasirodė. Tai gar- 
i be, kad choriečiai neleido vel
tui laiką, bet prisirengė tinka
mai del savo išvažiavimo.

Programa užsitęsė net iki 
i po 7-tai valandai vakare. Vi
saip daryta planai, kad kaip 

' nors sutrumpint programą, bet 
I niekaip nebuvo galima, išsky- 
i rus žaislų, nes ir taip žmonėm 
• nusibodo besiklausant tų dai- 
j nų per suvirs pusantros valan- 
i dos laiko. I

Nors keliais žodžiais reikia 
1 paminėt, kaip priešai laukė 
'šios dienos. Visi sandarieČiai 
[ir fašistai, bendru frontu, dir- 
i bo del fašistų. “Vienybės” pik- 
■ niko. Jie kvatodami rankas 
[trynė iš džiaugsmo, kad mūs 
j chorai prakiš su išvažiavimu.

Mat, pereitais metais šioj 
(valstijoj mūs buvo tik du cho- 
! rai ir jie pirmu kartu buvo pa
rengę išvažiavimą, kaip ir ši, 
kuris tuomet visom pusėm pa
vyko. Apie ^savaitę vėliau 
tautininkų Varpo Choras irgi 
buvo parengęs išvažiavimą, 
bet prakišo. Prakišo todėl, 
kad žmonėse neturi Įtekmės ir 
prastai dainuoja. šiemet S. 
L. A. ir rymiečių apskričiai pa
taikė surengti išvažiavimus 
ant vienos dienos. Rymiečiai 
prakišo. Todėl darbininkiš
kiem choram rengiant šj išva- 

I žiavimą, fašistai tikrai manė, 
! kad mes nepajėgsime sutrauk- 
| ti nei pusantro tuzino žmonių, 
j Jie dirbo, kiek tik jų spėkos 
i leido. Pats laikraštis “Vieny
bė” buvo paverstas kaip Į ko
ki k rautu vninko apgarsinimo 
lapą. Kai kurie krautuvnin- 
kai buvo Įprašyti agituot savo 
kostumerius, kad važiuotų 

I vien i fašistų pikniką. Jie 
.bandė sudemoralizuot mūs 
chorų narius, o ypatingai New 
Britaino jaunuoles, kaip ku
riom jų žmonės liepė neva
žiuoti į ŠĮ chorų išvažiavimą, 
nes ten esą bjaurių bolševikų 
parengimas. žinoma, jie tą 
darė ir pirmiau. Sulyg new- 
britainiečių pasakojimo, kuo
met rengtasi Į darbininkiškų 
organizacijų išvažiavimą pa
vasario laike, jie mergaites ir
gi gąsdino visais baubais. 
Mergaitės nežinojo tų žmonių 
pavardžių., tai jos, suradę tų 
žmonių paveikslus, parodė ko- 
mietui, kurie taip kalbėjo. Da-
bar, po šiam išvažiavimui, vie
tos kapitalistinė spauda • pa
skelbė, kad Unipn City daina
vęs vyčių choras, po vadovy
be Visockio. Tai mat, kaip 
jie dirba ir dar vis melus 
skleidžia, kad tik apjuodint 
mus ir mūsų veikimą.

Pirmiau pas daugeli mūsų 
draugų nebuvo minties, kad 
visi sandarieČiai galėtų būti 
fašistais, tačiaus šis Įvykis tik
rai Įrodė, kuomi jie yra. Ka
dangi ir žabalas, “Vienybę” 
skaitydamas, gali pažint, kad 
ji pilnai gina fašistų reikalus, 
o visgi sandarieČiai supranta, 
ką skaito. Vadinasi, jie prita
ria fašistams, kad ją remia. 
Tik jeigu jiem primeti fašiz
mą, tai neva bando kratytis 
nuo to jų mylimo idealo. Ne

iš žodžių, bet iš darbų reikia 
suprast priešus. Mums būda
vo sandariečiai-fašistai prime
ta, kad komunisai—jūs sunin
kate, kad jūsų niekas nebe
klauso, neturite pasekėjų ir 1.1 
t. Būtų geru daiktu, kad jie 
neužmirštų šio Įvykio dainų 
dienos, su kuria mes jiem Įro
dėme syki ant visados, kad • 4 I
mes esame kaipo organizuota’ 
darbininkų dalis ir turime gra- 
žiąi dali pasekėjų, kurie ne fa- 

grie-jšistų “Vienybės” išvažiavimą į
I atlankė, bet mūs. Tas reiš- 
[ kia, kad mes turime ganėtiną 
'skaičių žmonių, kurie mūsų
I organizacijas ii- abelnai visą 
l darbininkų judėjimą remia. ■
Nuo dabar mes būsim kur kasi 
drąsesni ii‘ joki fašistų zauni- 
jimai mums nepakenks.

Galime drąsiai pasakyti,; 
kad kitais metais mes darbi- ■ 
ninkiškų chorų išvažiavimus 11

worces-i turėsime dar didesnius.
Chorictis.

I

Prigėrė 50 čigirni

i

Viena, Austrija.— šešta
dieni čia gauta pranešimas, 
kad pietinėj Serbijoj prigė
rė 50 asmenų, vandeniui už- v 7

lie jus Ueskueb miesto dalį, 
čigonais apgyventą. Del di- 

I delio lietaus vanduo pakilo 
j Jai dar upės šakose ir pa- 
i skandino 800 namų.
i

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON,' MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.

LIETUVIS GRABORIUS

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA. PA.

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

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).

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

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

Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
aut “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

‘GERAI PATAIKO!’
[Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
, užlaikytojas Restorano po No. 951 
| Grand St., Brooklyn. N. Y. “GERAI 
[I’ATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
[kad į mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos Jie tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 

i penkis cigarus ir po daugiau pasii- 
kriaMint syk. VISI supratlyvi vyrai 
[ myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
' tinka kad jie malonus ir dūmai 
[AROMATIŠKAI kvepia.”

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

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai. pripažino, kad JOHN’S ge- 

Iriausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyviškas lietuvis, 

[užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford. Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresvviai . biznieriai, no t ik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose. ant Baliu ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuviu išdirbystSs 
draugu cigarų viršminėtnis vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą. kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų .cigarai ga- 

i rantuojami. Cigarus pa^iunČiame 
i ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 

; lėšas apmokame.
I Adresas:

Nauioku Ci?aru Dirbėiai
267 Division A ve.. Brooklvn. N. Y.

| _ _____________________________

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

j stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
| dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
! žmogui reiškia, jeigu jie yra apimtas 
[kokios ners ligos bei vidurių suge- 
idimo? Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 

įimtas. Jeigu tokiom žmoeiii ir auk 
i sini kaina parodytum, .tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 

[kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
I apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaist.žolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikata.

Vaistžolė^ yra nuo šokančių ligų» 
viduriu užkietėiimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio
ki* nuo 9:30 iki 6 vai. po piety

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.
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IG. BACHES, Ižd., 909 Pennsylvania Av., Union Co., Union, N.J. 
IG. BACHES, Sękr., 909 Penn’a Avė., Union Co., Union, N. J.

ką veikia 12-to Apskr. komi
tetas per praeitus 7 mėnesius. 
Turėjo kelius posėdžius; su
rengė paskaitų maršrutą ir 
pagamino garsinimus visoms 
kuopoms, tik joms beliko pa- 

svetaines ir išdalinti 
Bet didžiosibs kuopos 

gyvenimai!. Čia

MINERSVILLE, PA

■

*

F
fM

(Pabaiga)
A. L. D. L. D. 12-to APSKRI

ČIO VEIKIMAS IR
* TRŪKUMAI
Pittston, Pa. — A. L. D. L. 

D. kuopa mano, kad visi na
riai užsimokės, kurie dar nėra 
užsimokėję, ir gaus naujų na
rių. Visi nusitarė gauti po vie
ną naują narį ir kuris negaus, 
užsimokės pabaudą. Bet man 
rodosi, kad visi draugai ture- nedidelė ir A. L. D^ L. D. 
tų tuojaus išpildyti tarimą, ne- kuopelė neskaitlinga. 
laukiant paskutinės < 
neatidėlioti nuo : 
iki susirinkimo.

Pittstone apsileidimo yra 
daug, stinga daugintis veiki- menu 
mo. Dirva yra labai plati, yra narių 
daug priemiesčių, kur nema- narių, žinių neturime. Į pus-' 
žai gyvena lietuvių. Juos rei- metinę k o n f e renciją nei 
kia matyti, pasiekti vienokiu Throop, nei Forest City nępri- 
ar kitokiu būdu su klasine ap-; siuntė nei delegato, nei rapor-l 
Švieta. 
buvo veikli kolonija.

jsiimti 
juos, 
neįvykino

prakalbų, paskaitų, kad tuomijyra didelis kuopų apsileidi-
supažindinus darbininkus su 
fašistų mieriais ir darbininkus 
atitraukti nuo fašistų.

Scrantone lietuvių gyvena 
apie 16,000, tai viena iš dides
nių lietuviais apgyventų kolo
nijų. Tuos darbininkus rei
kia pasiekti su klasine apšvie- 
ta. O tą galima padaryti tik 
visiems veikant.

Throop, Pa. — Ši kolonija

. kuopelė neskaitlinga. Jei ne- 
" i dienos, klystu, tai praeitais metais tu- 
susirinkimo H narių, šiais metais to 

skaičiaus jau nesudarysią.
Forest City. — Kiek priši- 

1928 metais buvo 14 
kiek šiais metais turi

Pittstonas kada tai i to, kaip ten stovi. Tas rodo, 
Ir da- kad kas nors yra negerai tose 

bar galėtų būti tas pats, jei kolonijose. Visi draugai ture-1 tai komitetas yra neapsukrus, 
tik draugai pasirūpintų dau-ltų dėti pastangas, kad pasijo-j neveiklus, kad tiek daug da- 
giaus veikimu, F 
rengimų, prakalbų, 
ir įvairių diskusijų.

Scranton, Pa., 39-ta Kuopa, j 
Apie šią koloniją reikia pla-.

Rugpjūčio 17 d. įvyko Lie
tuvos Sūnų. Draugystės susi
rinkimas. Skaitytas laiškas 
nuo T. D. A. prašant Draugi
ją ir pavienius narius para
mos gelbėjimui Nacionalės 
Audėjų Unijos vadų, kurie 
buvo suareštuoti Wilkes-Bar
re, Pa. Vėliaus buvo areštuo
tas Jaunųjų Komunistų Lygos 
narys, kuris apgynė draugę 
Karosienę, kuomet darbdavis 
norėjo ją sumušti už dalini
mą lapelių, kviečiančių darbi
ninkus ir darbininkes organi
zuotis į Nacionalę Audėjų U- 
niją.

Apsvarsčius šį
pirmininkas paskiria 
draugą, kad parinktų 
tarpe narių. Tuom

ceremonijų. Taip ir; buvo dojimas su bažnytinėmis ce- 
rengtasi. Bet štai, atvažiuoja remonijomis įvyko prieš mūsų 
mano vyresnioji sesuo su visa nor^; Todėl atsiprašome vi- 
savo šeimyna ir kitais giminė
mis ir pradeda zurzėti, 
mes laidojame 1 
ceremonijų. Ji nubėga pas 
airių kunigą, nes lietuvis na-

Todėl atsiprašome vi- 
- - - ; sus, kurie buvo mūsų pakvies-

ZjU1Z-J kad ti pranešant, kad laidosime be 
beWbažnytinių (bažnytinių ceremonijų ir tuos, 

1 ImiM iri nrf »ttlr/\ ta o 1 x r z~i atikurie patys atvyko palydėti, 
kad mes apgavome, nes ir mus

cvlllll l\Ulll^cl> llvo JiVlUVld llcl“ * ~ \

mie nebuvo, bet pastarasis at- aP8av°> surengė laidotuves su

gų: UŽ: tą Įvyki ir sakau,* 
čią ne mano kaltė, kurir 
primeta korespondentą; 
Buvęs.

Julijona Ragaučki
M. Ragauskas. >

mas. Kad gavus daugiau 
naujų narių, paskelbė vajų ir 
visoms kuopoms paskirstė kvo
tas. Ar kuopos imasi už dar
bo taip, kaip turėtų, ypatin
gai didžiosios? Ne. Komite
tas pagamino agitatyviškus 
laiškus ’del kuopų, kad juos 
išsiuntinėjus tiems draugams, 
kurie yra simpatikai ir šiaip 
darbininkai, o dar nėra A. L. 
D. L. D. nariais. Ar tą kuo
pos pildė, kaip reikia? Ne. 
Kurios ėmėsi už darbo? turėjo 
šiokias tokias ir pasekmes. 
Taigi, pagamino ir išsiuntinėjo 
laiškus del kuopų, kad kuo
pos šauktų į. specialius susirin
kimus visus narius laiškais ir 
tokiuose susirinkimuose turi j ir kad tą patį daro mainierių 
dalyvauti vienas iš komiteto, unijos vadai po Lewiso ko* 
kad plačiaus išdiskusavus A. mauda; kad mums, čia gyve- 
L. D. L. D. reikalus ir jos bu- nantiems, taipgi reikia grum- 
davojimą. Ir čia • pasirodė 
kuopose apsileidimas. Ar už

sisakė laidoti. Tuomet ir ji 
nors zurzėdama, sutiko.
nok, pasirodė, kad 
nežinant, slaptai 
kad palaidojus su 
mis ceremonijomis 
rengiant laidoti,
kunigą ir su juomi padarė su
tarti.
lermą, peštis, nes buvome tik 
du, o

Vie- 
ji, mums 

darbavosi,

. Jau besi: 
ji pakvietė

klausimą, Į 
vieną 
aukų 
tarpu

Mes nenorėjome kelti

jų astuoni. Taigi, lai-

CASTON ROPSEVICH
drg. A. Arbačauskas paaiški
no plačiau, kaip seniau unijų 
vadai ir dabar A. D. Federaci
jos kartas nuo karto parduo
da darbininkus kompanijoms,

tis su tais gaivalais, kurie j 
darbininkų reikalus ‘ parduoda ■ 
kasyklų savininkams, todėl pa-1 
ragino, kad ir iš draugystės j 
iždo būtų paskirta tam tiks-l 
lui $5. Nariai sudėjo $5.76. 
Iš draugystės iždo paskyrė

daugiaus pa-j džius veikime ir kad kuopa iš-i vė kuopoms darbo? Ar pa- 
paskaitų I pildytų savo kvotą naujų na-jčiose kuopose yra tas apsilei- 

| rių gavime. dimas? Drg. J., darydamas
j Binghamton, N. Y. __ Tai1 nepamatuotą primetimą apsk.

________ ... ...... r —-'viena iš nemažų kolonijų. Joj I komitetui, tuom pačiu kartu 
čiau pakalbėti. Nei vienoj ko-Į ir veikimas kitokis, negu kito-1 pateisina kuopų apsileidimą ir 

A. L. D. L. D. nedovanotiną apsileidimą. To- 
Nėra nei liaus drg. J. nenurodo, ką ko- 

! mitetas turi veikti ar turėjo 
veikti kaip spaudoj, taip ir darbininkų kontrolėj ir todėl 

darai jos vadai nesielgs taip, kaip mane 
tai elgiasi Lewisas ir jo visa ma<

Jonijoj nėra tiek daug apsilei-Įse kolonijose, 
dimo, kiek čia pas draugus. Į kuopa turi 70 narių. .......
Šioj kolonijoj yra daug drau- mažiausios abejoiTes, kad jie 
gų, kurie gali veikti ir gana gali dasivaryti iki 100 narių, 
pasekmingai, bet jie neveikia, Veikėjų pas juos yra daug, konferencijoj, 
serga pesimizmo liga. Yra keli Apie ’ 
draugai ir draugės, kurie šiek j kalbėti, neturiu ganėtinai pa
tiek veikia. Tatai ir patys; tyrimo. Bet kiek man teko turi 
serantoniečiai pripažys. Gi pa- patirti pirmiaus ir liepos 28 
ragink, kad daugiau veiktų,tai dieną, laike A. L. D. L. D. 12 
gausi daugybę visokių atsaky- Apskr. konferencijos, tai ten 
mų, visokių priežasčių: nega- j pas draugus yra negeistina 
Įima, neturi laiko, nieko iš to I ypatybė, kur statoma už vis- 
nebus. O žiūrėk, į kokias ką augščiau 
nors privatines pramogas be duoda daug ža 
turi laiko nueiti, neapleidžia, j mūsų 1 
O kiti sėdi po kelis vakarus bendrumą, vienybę, 
kas savaitė judžiuose. Kam iš 
to nauda? Judžių savininkui. Binghamtoną 
Aš nesu ta davatka, kad nic- tikėjausi iš binghamtoniečių.! 
kur jau nedąlyvauti. Bet sta- 

• tyti pirmoj vietoj ypatiškus 
pokylius, o ne darbininkų ju
dėjimą, tai yra vienas iš di
džiausių apsileidimų. Jei visi 
tik pasirūpins išvyti iš galvų 
pesimizmą ir apsileidimą, tai į rodė, kad skaudžiai apsirikta.

Vietoj pagelbėti diskusuoti pa- 
darytus trūkumus 12-tam Ap-

Jeigu 
veikimą’ daug negaliu i primetimą už neveikimą, i

' kartu duok ir savo planus, kas 
būti veikiama.

M. Žaldokas.

BAYONNE, N. J

iso susidarė $10.76. 
daugelisTas parodo, kad 

Draugystės narių pritaria da
bar organizuojamai naujai u-j 
nijai ir ją remia. Jie žino, 
kad naujoji unija bus pačių

bažnytinėmis ceremonijomis 
slaptai, mums nežinant.

Aš netikiu į bažnytinius 
prietarus, kaip kad Ten Bu
vęs daro man užmetimą, bet 
del ramybės nenorėjau laike 
laidotuvių peštynes iškelti. 
Juk tuomet dar negražiau bū
tų buvę, kad su seseria ir gi
minėmis būtume susipešę del 
tėvo lavono.

Dar kartą atsiprašau drau-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Aven 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

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

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

(į DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar j

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečių laivais

EKEHEN ■« EI I EI A
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankąs ir tiesūs 
gelžkelių susijungimai Į by kurį kraštą Europos

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

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

NORTH 6ECMAN
IHTI 

57 BROADWAY, NEW YORK. J

muzikos kon- ! 
jas ant smui- j 

kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- i 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į i 

o gausite tikrai profesionalę į 
pageli)?.. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: •

t

išina. Nors tai nedaug su- 
l rinkta, bet reikia atsiminti, 
į kad čia dabar didelė bedarbė 
I ir susirinkimas buvo neskait
lingas, tai ir tiek reikia skai

dyti didele suma. Vienas 
draugas, pildamas į kepurę 
centus, pasakė: “Duočiau dau
giau, bet neturiu, atiduodu pa-! 
skutimus.”

Pavardžių negarsinu, nes | 
davusieji pareiškė, kad nėra i 
reikalo, net tą pati pareiškė; 

‘ir vienas brooklynietis, kuris | 
dolerį aukojo.

Visiems aukotojams varde 
D. A. tariu širdingai ačiū.

A. Deltuva.

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIU MOKYKLA

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

PER HAMBURGĄ 
Ant muš populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 

ir patarnavimas visose 
Liesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia Liesa

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis rūtomis

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

Hamburg-American Line
tt BBOADWAY, NKVZ TOBK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia 
tu sD. L. K. V. Dr-stei Sekas 

Visais Atžvilgiais
Aš čia tik trumpai pabrė- 

i šių vien tik iš praeito susirin- 
_ , kimo, kuris įvyko rugp: 7 d.
Pirma, negu nuvyKau i Minėtas susirinkimas buvo 

,, i skaitlingas ir .pavyzdingas. Vi-
I sus iškeltus klausimus susirįn- 

MamaiŲ kad ne trk^ Bingham-j j^me svarstė rimtai ir draugiš- 
...... Už tai, žinoma, reikėtų

■ pagirti ir pirmininką drg. K. 
i Maziliauską už tvarkingą sū- 

® !r I sirinkimų vedimą. Taipgi li- 
lasi"'kos priimta keturi jauni žmo

nės į draugystę ir keletas pa-i 
___ i pasižadėjimą įstoti se-! 
kančiame susirinkime, kuris į-j

aš.“ Ta ypaty- 
alos visam 

veikimui, nes ji ardo

tono delegatai pagelbės gyvai, i - 
diskusuoti A. L. D. L. D. 12-to 
Apsk. trūkumus ir apsileidi
mą, bet kartu dalyvaus 
skaitlingai ne delegatų.

• veikimas kitokis bus toj kolo
nijoj.

Reikia paminėti ir kitą fak
tą, kuris daug prisidėjo prie 
sutrukdymo veikimo. Veik 
nuo 1927 metų ši kolonija bu
vo persekiojama miesto val
džios daugiau, negu kuri kita 
kolonija, kas pasunkino veiki
mą. Net ir parengimai buvo 
draudžiami valdžios, jau ne
kalbant apie prakalbas. Kuo
pa turėjo traukti miesto val
džią teisman ir ten laimėjo 
bylą. O lietuviški fašistukai, 
kurie skundė A. L. D. L. D. 
39 kuopą, gavo vilko bilietą; 
nieko nepešė šnipas Klinga ir 
išdūlino iš Scrantono.

Ta byla daugeliui darbinin
kų atidarė akis ir pamatė, kas 
yra per vieni tautininkai, su
sispietę į Taurų Kliubą. Jog 
jie niekas kitas, kaip tik juo
di fašistai ir atkaklūs darbo 
žmonių klasės priešai, ir kai- kūmų ir 
po su tokiais, darbininkai ne-, kuopose, 
privalo turėti nieko bendro.

Negalima nepaminėti ir to, ir prasilavinimo.
kad ir po teismui nebuvo lai- gų diskusuoja gyvenimo klaip 
kas tinkamai išnaudotas. Vos I simus. Tas sudaro kitą prie- 
tik vienos prakalbos sureng- ■ žastį, kad nesirūpina daugiau 
tos draugui R. Mizarai tuo-i lavintis. Nors tai nesmagu tą 
jaus po teismui, ir viskas. , priminti, bet taip yra.
Nors, kiek primenu, kuopa da-j Reikia priminti, neteisingą 

(rė tarimą rengti prakalbas, primetimą daro drg. J., apra- 
kad ir vietos kalbėtojams ardydamas apie A. L. D. L. D. 
pasikviesti iš kitų kolonijų, j 12-to Apskr. konferenciją, at- 
vienok tas tarimas pasiliko tik ; sibuvusią liepos 28-tą dieną, 
tarimu. Taipgi nesurengė nei Jis sako: “Pasirodo, kad 
paskaitų literatūros klausimu, Trūksta veiklumo kuopose ir 
kurias A. L. D. L. D. 12-tas trūksta to paties veiklumo, ap- 
Apsk. rengė. Tą savo apsi- sukrumo apskričio komitete.“ 
leidimą niekuo negali i pateki Kad trūksta veiklumo kuopo- 
sinti. Gal kai kurie scranto-|se, tai konferencijoj buvo nu- 
niečiai įsižeis, kad tik užsipuo- i rodyta ir čia nurodau. Bet 
lirpas. ant jų. Visai ne, ir tų primetimas, kad komitetas tu- 
mierių pas mane nėra. Aš I ri apsileidimą, tai ne tiesa. Pa
matau, kad tai klaida ir apie įdarydamas J.užmetimą apskr. 
ją kalbu. Ir jei tik kiek gi-i komitetui, neparodo, kur tas 
liau patys serantoniečiai pa
žvelgs, matys tą klaidą. Ma
tydami tas klaidas, mes turi
me taisyti veikimą, iš klaidų 
mokinamės. Tuo laiku reikė
jo kuo daugiausia surengti

skrityj ir apsileidimus kuopo- ks gjo Ą d Išklausius| 
se, dare nepamatuotus ypa- komiteto raportus ir iigoniy |se, ( 
tiškus užmetimus. O tai dide-i 
lis trūkumas (ko?—Red.) pas 
veikėjus ir kartu apsileidimas. 
Juk konferencijos šaukiamos 
ne tam, kad ką nors ypatiškai 
užpulti, bet kad išdiskusuoti 
kolonijos trūkumus, patiekti 
planus ateities veikimui. (Šią 
pastabą darau ne dėlto, kad 
pasmerkti binghamtoniečius, 
bet del to, kad tą trūkumą 
turim būtinai pataisyti, jis ne
ša milžinišką žalą mūsų vei
kimui). Konferencijose netu-

raportus 
lankytojų pranešimus, pasiro
dė, kad draugystes reikalai ve
dami labai tvarkingai. Pas- 
kiaus pirmininkas pakvietė 
ekskursijos komisiją raportuo-i 
ti kaslink įvykusios ekskursi-i 
jos į Asbury Park. Susirinki-j 
me pasidarė tyku, visi su aty- i 
da klausosi. Mat, daugumas! 
manė, kad draugystė turės 
nuostolių. Atsistoja vienas iš 

('komisijos narys, drg. M. Pa-J 
nelis, ir pradėjo skaitliuoti,! 
kiek įeigų, kiek išeigų ir pa-1

T.

PATERSON, N. j

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausi laiką- 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursai 
Taipgi duodame važinėjimo ik 
jas už $10. Pamokos dieno’’ : 
vakarais. Informacijos d 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 v. 
ro. Nedčldieniais nuo 1' 
2 vai. dieną. Lietuvis nn 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO ' 
228—2nd Ave., cor. 14th

Atsakymas Ten Buvusiam
“Laisvės” No. 196 tilpo ko

respondencija iš Patersono, po I 
kurta pasirašo “Ten Buvęs“ ir j 
aprašo mano tėvo laidotuves. 
Bet iš aprašymo matosi, kad 
“Ten Buvęs“ visai nebuvo, nes 
apsilenkia su teisybe.

Dalykas ve kaip buvo.
Mano tėvas atvažiavo, pas 

mane 10 d. rugpjūčio ir tą pa
čią dieną numirė. Mudu su 

įvyru nei nemanėme laidoti jį 
įsu bažnytinėmis ceremonijo-1 
l mis ir graboriui pasakėme, 
kad laidosime be bažnytinių

DARBININKAI STOKITE

n būti ypafeki uzmetmejiniai 1 / sutrauka) pa.|
u- nepamatuMi, bet grynam- d • • |
pamatiniai mes turime dis- $15o.O8, tai pasigirdo Į
kiisiinri musu trukumus. muši 1 . . . . .. ikusuoti mūsų trūkumus, mūsų 
apsileidimus.

Abelnai imant, visam 12- 
tam Apskrityj yra daug trū- 

apsileidimo visose 
Pirma priežastis, 

bus stoka klasinio supratimo 
Mažai drau

susirinkime garsus delnų plo
jimas. Bet aš čia noriu paste-1 
bet, kad susirinkime dalyvavę 
džiaugėsi ne vien del to, kad 
draugystė uždirbo $150.08, 
bet del to, kad “vienybiniai“ 
fašistai, kurių yra stovykla 
ant 23-čios gatvės, buvo pa
leisti į darbą, kad užkenkt mi
nėtai ' ekskursijai, kad drau
gystė turėtų nuostolių. Bet 
visą jų triūsą rudis nusinešė Į 
ant uodegos. Pasirodo, kad 
fašistų žmonės neklauso.

Prie to da noriu porą žo
džių pridurti, kad keletas fa
šistų, prigulinčių prie draugy
stės, irgi stengėsi atkalbinėt 
žmones, kad nevažiuotų su 
minėta ekskursija. Draugystė 
į tokius sutvėrimus ateityje tu
rėtų daugiau atkreipti atydos.

Susirinkime Buvęs.
1000 Litų už 103.00

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
HETUVIŲ AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas sa^'it
4-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

“LAISVE Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimahia lygiomis teisėmis vyra 
Ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės:

trūkumas neapsukrumas buvo 
papildytas per komitetą. Prie
šingai, nei vienas komitetas, 
buvęs iki šiol, nedarė tiek vei
kimo ir nereikalavo iš kuopų, 
kiek dabartinis. Pažvelgiame,

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

; 50 Litų už $ 5.50 500 Litų už 51.75
100 Litų už 10.75 1 600 Litų už 62.00

: 200 Litu už 21.00 I 700 Litų už 72.25 .
1 300 Litų už 31.25 800 Litų už 82.50

400 Litų už 41.50 900 Litų už 92.75

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

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

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UŽĖMĖ SAVC
(JULY), 1929

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

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

<e
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WORCESTER, MASS
Žinios ir Pastabos

Pagalinus, ir seni “Keleivio” 
skaitytojai permato to laikraš
čio dorą. Mat, “Keleivis” 32 
numeryje patalpino iš šio mie
sto niekšišką korespondenciją, 
neva aprašymą Aido Choro 
pikniko, įvykusio 28 d. liepos, 
kuriame svieto buvo tarp 3-4 
tūkstančių ir puikią progra
mą 6 chorai Naujos Anglijos 
išpildė. Bet tas “K.” korės-; 
pondentas iškolioja chorą, sa-j 
kydamas, kad žvėrių kauki
mas buvęs, o ne koncertas; 
žydai, komunistų mobilizacija 
ir kitoki “keleiviški” perlai. 
Užtai vienas senas skaitytojas! 
“Keleivį” sudraskė į šmotelius 
ir .pareiškė, kad daugiau jo 
akys nematytų. j

Ištikro, jei “Keleivis” su sa
vo “Beržo Lapu” (koresp. sla
pyvardis) ‘ rado galimybės taip j 
šmeižti tokį skaitlių žmonių, i 
tai aišku, kad žmoniškumo ne-1 
liko pas tuos leidėjus.

Rugpjūčio 4 d. tapo sunkiai 
sužeistas A. M aižius. Auto
mobilis pervažiavo ant gatvės; 
padėtas į miesto ligoninę'; bu
vo kritiškoje padėtyje, bet da
bar sveiksta. Viduramžis, pa
vienis žmogus, aktorius-mėgė- 
jas.

“Laisves” 192-ram num. kas 
tai pasivėlino sau mano slapy
vardį “Tėmytojas.” Tai jau 

-♦kelintas kartas mano slapy
vardžius vagiliauja. Jei ne 
slapyvardžio vogimas, nesikiš
čiau į, tą žinutę, bet aiškumo 
delei štai ką turiu pasakyti: 
žinutėj agituoja, ką aš nedary
čiau, nes tas Conn, dainų pik
nikas perdaug vietos užėmė 
“Laisvėj” ir Worcesfreriui ne
išpuola agituoti važiuoti taip 
toli, kuomet taip svarbus ant 
vietos tą pačią dieną piknikas 
įvyko “Vilnies” naudai. Ma
nau bus aišku, kad slapyvar
dį neturėtų iminėti nuo kitų, 
kaip ir tikrąją pavardę.

Rugsėjo • 6 d. sukanka 10 
metų, kaip suvienytos lietu
vių draugijos įsigijo svetainių 
namą. Komitetas- jyip-d i rėk to
riai nutarė surengti nepapras
tą koncertą bei dešimties me
tų jubilėjaus apvaikščięjimo 
iškilmes. Komisija pasiryžus 
suruošti programą, kad kiek
vienas 
Vėliau 
laikas.

būtų
bus pranešta diena

užinteresuotas.
ir

LAISVE

i

padarė

tabakų.

Ta kritika toliau jau nepateisinoma.
I

c

o

o

toasted 6102 Grand AvenueG '151

so

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—JNei Jokio Kosulio. o

o

UŽSUK—-Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific tinklą N. B. C. sto'.ic
o

© 1929, The American Tobacco Co., Ml;

_St. or At*.Na.
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Kampa* Clermont Avftnua 
TELEPHONES JUNIPER 87M

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

kainos.
sekančiu adresu:

1

Praėjęs yra tas senovinis ne- 

pamatuotas kaltinimas ciga- 

retų — Progresas padaryta. 

Mes pašalinom nepamatuotą 

kaltinimą cigaretų prašalin

dami erzinančius nuodus is

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS"—-- 
LUCKY STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenks
mingus aitrius nuodus iŠ LUCKIES kurie seno budo cigaretų »
išdarbio suerzina gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” 
sunaikino tą senovini nepamatuotą smerkimą pri?j cigaretų ru- 
kimą vyrams ir moterims.

tą spragmimas

Brooklyn, N. Y.

Grove St.

Spraginimas, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, pra
šalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

_ F. URBONAS
Metropolitan Avenue |
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONIC 1
GREENPOINT Nil 3

FRANK A. URBAN’S 
1SJ. Metropolitan Avenue,

_______________  ORDER BLANK ________________ ___  
SiųvdaBii pinigu* »u savo adresu, uirafiykites

Ai, žemiau pni;irai<ęs, ciuučiu jum* VIENĄ DOLERI, kur) ®r.lon?kit Man 
prieiųati URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, ui vi»ai» nnrodyMala, 
kaip vartoti. (
Vardan ------------------ ---------------- -------- --------------------------- ——  ------------- -——

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius »

Urban’s Cold Powders <“
nuo savo amžino priešo!

Urbo I JI Y (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolū prieš
UlUu LftA AClDo j{įtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

j 644 Drigg? Avet?>vs,
s Ridgewoodo Skyrius: 253

JUOZAS

Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAI! UOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone __________ Main 9G69
Bell Oregon 5136

Tel.t Gmnpoint SGJ3

LIETU VIŠKI KON TR A KTO RI Al
Budavojame naujus budinkua ir pertaisome senus, 
ji, modermški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

<
Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
Tai Lite# tu mumis del 
ar laiškais kreipkitės 

K. M. S.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo 
pagelbos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų.

STRIKI
IT’S TOAST SO

r>Tautiškas PJagiatoriusBOSTONO. IR AP1ELINKES ! State-.Uiectnarankomis, sakydamas: 
“To, to laba gera žmoga kal
ba.” Drešeris, kaip ta tešla, iš 
kurios viską galima nulipinti. 
Butkus ir Drešeris sugalvojo 
pasidaryti “mūčelninkais,” 
mė pliaukšti pakampėmis, būk 
jie gavę “grasinančius laiškus” 
už Tai, kad nedavė ar kad ne-

Balčiūnas, duotų svetainės (jie patys ne-!Riek pinigų suplaukė per š. L. 
F. Gudaitienė, J. Kiceina, K. žino) Mockaus prakalbom, j B. K.
Pociūnas, D. Grigutis ir M. i Bet jeigu kas paprašo parody-
Budreckas; po 25c: A. C ' 1--‘- 1 
gutis, F. Rėklaitis ir V.
Sheralis; J. Juotkojis 15c;
so surinkta $12.90.

L. L. Namo Bendroves 
stovas pranešė, kad per praei
tus du mėn. bendrove turėjo 
nedatekliaus apie $160. Taip
gi buvo skaityta rezoliucija

$10 iš iždo, todėl nutarė, kad ploja 
j kurie draugai išgali, kad pa
aukotų kiek kas gali. šie 
draugai aukojo po $1.00: B. 
Bud ris, S. Liutkus, P. Poškus, 
J. Kentrus, P. Kabi is, B. Ma- 
kutėnienė ir J. Krukauskas;

j po 50c: J. Pasilevičius, J. Pin- 
! kevičius, B. Barkauskas, F.

T\ “• Į Lukoševičienė,Prisirase viena nauja na-1

Tėmytojas.
ŽINIOS

O

miGIIIGIIIŪIIIEIII

ELIZABETH, N. J
Aušros Draugijos susirinki

mas įvyko 2 d. rugpjūčio, šia
me susirinkime netialyvavo! 
pirm, pagelbininkas ir iždiniu-! 
kas. 
rė žalionienė. Vėliaus, sekė 
įvairių komisijų bei atstovų 
raportai. Tarp. Darb. Apšv. 
atstovas pranešė, kad praeita
me T. D. A. susirinkime neda
lyvavo del tūlų priežasčių, to
dėl ir neturėjo nieko pranešti 
apie kuopos veikimą. Taipgi 
buvo pakeltas klausimas, kas 
link Gastonijos streikierių pa
dėties. Aušros Draugijos na
riai, matydami reikalą jiem į nuo Aušros Draugijos klausi- 
pagelbėti koVą vesti prieš ka-|me nedavimo svetainės kun. 
pitalistų suokalbius, nes kapi- M. X. Mockaus prakalboms.

HUDSON, MASS.
Draugijų

mui Lietuvos Baduolių pasku
tiniame susirinkime 29 d. lie- 

' pos nutarė paskelbt “Laisvėj,” 
’ i • i •• 1 — V. T

Komitetas Šelpi-1
Fašistinių tautininkų laik

rašty “Dirvoje,” No. 33, š. m., 
yra įdėtos mano eilės “Abejo- 
nių valandoj,” po kuriomis 
pasirašęs kokis tai nelietuviš
ka pavarde besarmatis plagia- 
torius W. Fallertas.

K. 
vi-

at-

Komitetas pasidarbavo ge
tai atsi- rai. Draugai F. Lažauskas ir 
“nerody- A. Baronas perėjo per biznie- 

jūs galite pažinti rius ir surinko nemažai dova-
• i i 1 • m x v — z-*.*- i —

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKI;A su REPUTACIJA 

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

PERSITIKRINKI!'1 AR TURITE TEISINGA ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

Tos ma
no eilės buvo tilpę “Dilgėlė- 

Matyt, išse,” No. 9, 1919.
ten ir tas vagišius pasiėmė jakite tuos “laiškus,” 

sako parodyti, sako, 
sime, nes .
rankraštį, tai bus blogai.” žio- i nų. Gegužės 25 d. surengė 
pliai jūs, žiopliai! Patys su-1 balių, nuo kurio- liko pelno

Liepos 4 d. pikniką, 
Gal būt, kad kuris davė pelno $75.33. Au-I 

parašė Drešeriui, o ]<ojo šie draugai po $1.00: P. 
Butkui, todėl i)' bus Zanovas, J. Palčiauskas ir A.

Žigas. Lietuvių Laisvės Pašel- 
pinė Draugija paskyrė iš iždo 
$10.00; A. L. D 
—$5.00 iš iždo.

galvojate ir pliauškiate nebū- $15.63. 
tus dalykus.
Butkus 
Drešeris 
blogai.

Šią pastabą “Dirvai” 
plagiatoriui Fallertui 
“Laisvėje,” nes fašistų 
nėn eiti neturiu noro, 
rėšiu, ar pati “Dirva 
pasmerks savo 
vagystę.

ir jos 
darau 
rašti- 
žiū-

atšauks- 
bendradarbio

i 
• i

/ėliau buvo perskaityta bi- 
ant $25 nuų A. L. D. L. D. 

talistai kėsinasi nužudyti 16 Matyt, kad direktoriai (ne vi-j54-tos kuopos ir Tarp. Darb. 
unijos vadų. Kadangi praeitą •si) jau buvo nutarę savo su-įAps. 8-tos kuopos už padary- 
susirinkimą draugija aukojo sirinkime, kad nedaleisti bal-.tus nuostolius per “L. L.” na-1 

rezoliuci-’ mo direktorius, sulaikant pra- 
Jeigu. iš kalbas kun. Mockaus. Tas

suoti šėrininkam 
jos, taip ir padarė, 
šėrininkų kurie norėjo kalbė- pats padaryta ir su bila, kasi 
ti ir prijausti rezoliucijai, tai .ir 
direktoriai sukėlė triukšmą ir 
nedavė kalbėti. Visi davatki-igiau nemokėti, 
nai sukilo nuo didžiojo pra-! šėrininkų susirinkime bilą per 
voslavo Drešerio iki mažiau- skaitė, bet šėrininkams balso

Ramukui. nedavė, triukšmą sukėlė ir vis- 
Tai matote, kokias tei-

96.
Turiu priminti, kad šie lie

tuviški biznieriai 
neatsisako pareršt 

direk-ik^kus parengimus. Taipgi ir

J. Krčns
r

19-VII1-29

WORCESTER, MASS.
niekuomet
' darbiniu-1 Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad

į
$10.00 LOTAI $10.00

Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo
tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau, Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant menosi-

1 a

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

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

NAUDOKITĖS PROGA

; $5.00.W WWW VM WW W WWWWWW

Worcester, Mass, 
gražių papuošalų vyrams,

Klauskite del
Mr. Kaugesier, Room 709 Aušros Draugijos Koresp.

V. K. Sheralis.

Reikalinga augštoc klasės 
vyrai ir moterys dirbti 
del didelės kompanijos

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

MES JUS IŠMOKYSIMI
Labai atsakanti proga, jeigu 

jūs pasirenkate padaryti 
daugiau pinigų negu 

iki šiol padarėte.
Atsišaukite lygiai 10 vai. ryte.
TRACY PEARL & CO., Inc.

145 West 41st Street 
New York

ixxbxxj” Mockaus prakal- v
Dabar jie gaus bent po j J ase!1\-?1/Lllg’

• • I r z-v T T T

baisoj Aušros Draugija nutarė su
rėkia. ' rengti prakalbas kun. Mockui

Dabar But-

Sekantis Aušros Draugijos 
Isusirinkimas įvyks rugsėjo 6 diena.

i ir su rezoliucija. Jau direk-!
-torių buvo nutarta, kad dau-|da,bar A' Sn-e.k's pora ceve H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

. ! - .mA 'rvku paaukoto, M. Rimkus | .......-.giau nemokėti, kaip $a.00. bali^;s h. R Zulonas , 90 Millbury Street r
o; duoną. Vardan š. L. B. Ko-

miteto visiems aukojusiems iš
tariam širdingą ačiū.

Draugijų Kom. š. L. B. 29 
d. liepos nutarė paskirt pini
gus šiom įstaigom: Gastonijos 
streikieriams $68.96; L. O. 
Priešfašistiniam S. Centrui 
$25.00. Taipgi L. Laisvės 

. priešfašistinei 
prakalboms nedavė svetainės.. kokius 10 “laiškų,” žinoma, tik ,!°vai ?10-°0: A- ,L' D' L' D: 
Sako: “Aš esu krikščionis ka- niekam nerodys. kP’ ASltaclJos I,ondul
talikas ir dabar tokis Mockus 
išjuoks krikščionis. Juk tai i 
manęs paties įžeidimas.” L L svetajn-i( 269.73 Se.
sako net verkdamas, su ašaro-lcond st, 8_tiJ vfl| vakare. 

jmis, kaip šverjta ’Magdalena 
po kryžium, o'Drešeris sėdi ir

šiam davatkučiui 
Pirmininkas ne visus mato, kas. 
kurie balso prašo, bet davatki- sės turi šėrininkai. 
nam tai nereikia nei 
prašyti, atsistojo ir 
Dabar paimkime tą davatkiną,! ateinantį rudenį.
kunigo skvernų laižytoją K. kus ir Drešeris turės darbo 
Bernotą, kuris atsistojo .ir “garsinime” 7" 
džiaugiasi, kad kun. Mockaus bu.

$5.00.
Komitetas likviduotas, su ta 

. Pinigai pasiųsti į nuro
dytas vietas. Pakvitavimai 
randasi pas F. Grybą, išski
riant A. L, D. L. D. 103 kp.

F. Grybas.

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

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nodčlioj 9 A. M. iki 4 P. M
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VIETOS ŽINIOS
yra būrelis pirmeiviškų žmo
nių. Linkime drg. Kriaučiu- 
kui gero pasisekimo.

KAS BUS SEKANČIĄ 
SUBATA? A

Valdžios Šnipai Lando 
Po Dirbtuves

New Yorko ir Brooklyno 
Lietuviu Atydai

Yorke pradėjo po 
landyti valdžios 

“rinkdami žinias“

Ateinantį sekmadieni Įvyks
ta Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 
kuopos susirinkimas, 
susirinkime kviečiame
vaut kaip newyorkiecius,• taip 
ir brooklypiečius ir Įstoti i mū
sų organizaciją. Drg. Miliau-

4 9-tos 
šiame

31 d. Augusto, tai yra, 
kančią subatą, pripuola kriau- 

Kiek teko nu- 
daug kriau- 
vykti pikni- 
neatsiliks ir 

piknikas bus

se-

negrų darbininkų. Jąsias lan
kysi ne tik patys negrai, bet 
ir baltieji draugai, norintieji 
darbuotis tarp negrų minių. 
Šių kursų vadai yra du žy
mūs draugai, Briggs ir Iluis- 
wood.

Minimuose kursuose bus dė
stoma klasiniai santikiai tarp 
negrų ir baltųjų darbininkų, 
bendrą jų kovą su išnaudoto
jais; klasiniai nušviečiama' 
Jungtinių Valstijų istorija, ko
munizmo pagrindai ir įvairūs 
kiti dalykai, reikalingi veiki- 

I me negrų darbo miniose.

leisti, 
čių 
iš

A.

Ypatingai lauksime akronie- 
, clevelandieČių, pittsburghiečių ir 
kitų miestų ir miestelių svečių.

Kviečia Rengėjai.
(202-203)

YOUNGSTOWN, OHIO
P. L. A. 24-tos Kuopos Nariams

Iki šiol susirinkimai buvo laikoma 
pirmą nedėldienį, bet dabar bus per
kelti i antrą nedėldienį. Taigi, se
kantis susirinkimas bus nedėlioj, 8 
rugsėjo, po No. 628 Franklin Ave., 
11 vai. ryte. Visi nariai isitėmykit 
ii' susirinkit 8 d. rugsėjo, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
išgirsite 
niko. 
naujų

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku g 

ir Amerikonišku Stilium I

(

Paskutiniu laiku Brooklyne 
ir New 
dirbtuves 
agentai, 
apie darbininkus. Vienas iš jų
statomų klausimų yra: “Ar 
esi narys Komunistų Parti
jos?” Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas persergsti, 
kad darbininkai neatsakinėtų 
į jokius tos 'rūšies klausimus, 
kuriuos stato minėti šnipai, 
siuntinėjami Amerikos “teisin
gumo” ministerijos.

Kiek pirmiau, vienas iš A- 
merikos Darbo FeZfe racijos 
vadų, Ed. McGrady viešai pa
reiškė, kad jo organizacija da
rys sąrašus dirbtuvių, kurios 
pasirašė sutartis su kairiosio
mis siuvėjų, audėjų ir kitomis 
klasinėmis unijomis ir siunti
nės jų vardus ir adresus tei
singumo ministerijai. Valdžios 
ir Federacijos šnipai, vadina
si, veikia išvieno.

Darbininkai, reikalaujanti 
del to patarimų, privalo kreip-, 
tis į International Labor De
fense, 799 Broadway, 
422, New York City.

aikas atgal rašė “Lais- 
kad nekuriu šios apie- 

rašo laiškus i
vėje, 
linkės lietuviai 
Centrą su klausimais su tikslu 
įstoti į mūsų organizaciją ar
ba naujas kuopas organizuoti. 
Kad sutaupius laiką ir Centro 
darbą, visuomet galima gauti 
tuo klausimu informacijas pas 
vietinius draugus, kurių skai
čius yra nemažas. Mes gar
siname savų kuopų susirinki
mus dienraštyje “Laisvėje“ ir 
dabar pranešame, kad 49-tos 
kuopos susirinkimas įvyks pir- j 
mą dieną rugsėjo Astoria sve-! 
tainėje, 62 E. 4th St., New 
York City, N. Y.; pradžia 10 
vai. ryte.

Tie draugai ir draugės, ku
rie pageidaujate prisidėti, j

čių piknikas, 
girsti, tai labai 
čių jau rengiasi 
kan. Veikiausia 
ne kriaučiai, nes
vienas iš šauniausių šiame se
zone.

Piknikas prasidės lygiai 2- 
i ą valandą po pietų ii tęsis ■ Pinltnirne I iki vėlybai nakčiai. Kiek oro, UlVeĮ1S
biuras praneša, tai lietaūs jo-( Išgelbėjo 22 
kio sekančią subatą nebus. Vi- ' 
si įsitėmykite sekančią suba
tą, kur galėsite linksmai lai
ką praleisti.

Piknikas bus Klaščiaus par-

Rengimo Komitetas.

Mirė

Milioniniai Vagys 
Švelniai Baudžiami

Room I v. - 1 7. • t 7 v. *. . . - :nuoširdžiai kviečiame jus atsi- j 
lankyti ir įstoti į mūsų eiles

A.P.L.A? 49-tos Kp.
Komitetas.

Arthur Montgomery pasku
tiniu laiku su savo maklioriš- 
kais serais išsuko $1,411,300 
iš 4,000 žmonių; tapo areštuo
tas laike kratos šiomis 
mis jo šmugeliškame 
New Yorke.

1,925 metais jis buvo 
stas keturiems metams 
turiems mėnesiams kalėjimai] 
už panašias suktybes. Vos at
buvęs kalėjime apie trečdalį 
paskirto laiko, liko paliuosuo- 
tas.

Nebus jis kažin kiek nubau
stas ir už paskutines savo žu- 
likystes. Nes kapitalistiniai 
teismai visuomet parodo mie- 
laširdystę pasekmingiems, 
lioniniams piktadariams.

dieno- 
ofise,

nutei- 
ir ke-

mi-

Sekcijas Nariu Mitingas

Visų Komunistų Partijos 
,Williamsburgho Sekcijos na
rių susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, 56 Manhattan Avė. 
Brooklyne; prasidės 6:30 vai. 
vakare. Kiekvienas šios sek
cijos narys būtinai turi daly
vauti.

Sugrįžo J. Bimbienė

I

Opiumas Silpnina Protą
Opiumas ir kiti narkotiški 

stimuliantai ne tik nepakelia 
žmogaus proto gabumų, bet 
dar juos nupuldo, kaip sako 
Dr. R. II. Paynter, Long Is
land Universiteto psichologijos 
profesorius. Tą tvirtinimą jis 
remia savo dviejų metų paty
rimais General ’ 
Philadelphijoje.

Kuomet paima gydyti įsise
nėjusius naudotojus opiumo, 
kokainos ir kitų narkotiškų 
nuodų, tai būdavo juos pama
ži stengiasi nuo to atpratinti 
ir duoda po biskelį tų svai
galų, begydydami nuo to pa
pročio.

Minėtoje ligoninėje buvo 
padaryta didelis skaičius ban
dymų, ar gydomasis daugiau 
gabumo parodo, kuomet jis 
gauna savo dožą narkotikų ar 

: kuomet negauna. Ir liko ga- 
i lotinai patirta, kad žmogaus 
atmintis, protavimas, skaičia
vimas ir kitokie proto veiks
mai geriau eina, kuomet ligo- 

•’ I niui neduodama opiumo ar ki- 
tokio narkotiko.

Jonas širvis, 33 metų
20—tilth Ave., R. II., 

L.24 d. rugp 
!d. rugp., 2
Alyvų kalno kapuose.

Paliko dukterį Vandą, 11 
metų, sūnų Joną, 4 metų, ir 
jųdviejų motiną Stellą ši r vi e- 
nę.

Drg. širvis priklausė į A. L.
D. L. D. 55 kp. Ridgewoode.

Draugai ir pažįstami kvie- 
• čiami atiduoti paskutinę pa- 
j garbą velioniui. 

J 11220—11 Ith Avė 
' Hill. Kūno išlydėjimas 
Įseredoj, antrą valandą.
L. Prūseika pakviestas 
atsisveikinimo žodį.

mirė 
bus laidotas 28 

. vai. po pietų,

Adresas: 
Richmond 

įvyks 
'Drg. 
tarti

Visi nariai 
rugsėjo, 

reikalų aptarti.
raportą iš atsibuvusio pik- 

Nepamirškit patys ateiti ir 
narių atsiveskit.

Pirm. F. J. Madison.
(202-203)

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

Lorimer Restaurant į
J. MARČIUKIENfi į

Pereitą nedėldienį sugrįžo 
iš ilgokos kelionės Sovietų Są- 
jungon ir Lietuvon drg. Jieva 
Bimbienė. Ji pilnai 
kinus savo kelione.
Sąjunga 
įspūdžio, 
daugiau 
kelionę.

pasiten- 
Sovietij 
puikaus 
kad ji

padarė j ją
Tikimės, 

papasakos apie savo

os Piknikas

Pareitą nedėldienį

Rep.

Klaš- 
Čiaus parke jvyko Lyros Cho
ro piknikas. Pačioj pradžioj 
išrodė, kad piknikas bus ma
žas, bet vakarop pradėjo rink- 
ties vis daugiau ir daugiau 
žmonių. Ypač daug buvo jau
nimo, kuris smagiai pasišoko. 

Vadovaujant naujam choro 
mokytojui O. Ereminui, Ly
ros Choras sudainavo kelias 
dainas. Dainavo visiškai ge
rai.
Susirinkusieji piknikan drau

gai labai gražiai šnekučiavo
si atskirais būreliais. Daug 
kas teiravosi apie Phiiadelphi- 
jos pikniką, 
giasi važiuoti 
čių rengiamą 
pikniką.

Daug kas ren- 
i philadelphie- 
Laisvės naudai

New Yorko policijos laive- 
ilis “Gypsy” sekmadienį išgel- 
! bėjo 22 žmones nuo prigėri- 
! m o East River upėje.

Vadinamieji ‘ “Wandering 
I Rangers of Astoria,” betrukš- 
i maudami ir bešokdami savo 
(valtyje, pramušė jai dugną, ir 
būtų nuskendę, jeigu ne “Gyp- 

. sy.“ Toliau nuo vandens mir- 
įties tas pats policijos laivelis 
I išvadavo du asmenis, plau- 
[ kiančius mažo je motorinėje 
valtyje, kurią vandeniu užlie
jo praplaukdamas pro šalį di
li o k as 1 ai vas-j a c h ta.

Tarp. Darb. 
ir A. L. 1). L. 
riai malonėkite 
ladienį, 27 d. 
vyks abiejų kuopų ekstra susirinki
mas. Visi nariai ateikit, yra svar
boj reikalų, 
tu laiku.

Apsig. 8-tos Kuopos 
D. 54-tos kuopos na- 
nepamiršti, kad ant- 
rugpjūčio-August, i-

nariai ateikit,
69 So. Park St. papras-

Valdyba.

Aido Choro Nariams
EKSTRA!

Visi aidiečiai ir aidietės 
lonėkite įsidomėti, kad šį 
radienį, 27 d. . rugpjūčio, 

,val. vakare, bus svarbus 
'ro susirinkimas, kuriame

Helen Valukas, 6 metų, 78 
—3rd Ave., mirė 24 d. rugp. 
bus laidota 27 d. rugpjūčio. (

Laidotuvių apeigomis rūpi-Į 
naši graborius J. Garšva.

ma- 
ant- 
8-tą 
cho- 
pri-

PRANEŠIMAS PITTSBURGHO IR 
APIELINKkS LIETUVIAMS

I >A IL Ė S M YI ;ŪT( > J A M S
Gražioji vasara jau baigiasi ir ne

užilgo užstos nuobodžio ji žiema.. Žie
mos ilgi vakarai visus žmones slogi
na, o ypatingai tuos, kurie mažai 
arba ir visai neužsiima organizaci
niais arba šiaip naudingais darbais. 
Privatiniuose pasikalbėjimuose dau
gelis pasako: . “A, bepigu būdavo 
anais laikais, dainuodavome, lošdavo-

Na, gerai, prie- 
apie anuos lai

kus, bandykime tuos laikus 
seni, jauni, 

ir visos,

■. me teatrus ir t. t.” 
jteliai. gana dūsauti 
h , ■ 
| ti atgal! Visi 
žiai ir maži, visi 
turite kiek patraukimo ši 
dailėj, o ypatingai jaunimas, 
rinkite i draugu Šimkų namus, 1331 
Goebel St.. N. S. Pittsburgh, Pa., su
katoj, 31 d. rugpjūčio (August), 7:30 
vai. vakare.

Draugiškai visus kviečia
J. D. Sliekas.

(201-3)

i art daugybės kitų reikalų, dar 
,bus ir raportas iš praėjusio [ 
(Amerikos Lietuvių Proletarų 
j Meno Sąjungos suvažiavimo, 
į Nepamirškite ir būkite visi pa- 
! skirtu 
chorui

laiku. Nauji
taip pat. pageidaujami. Į

Pirm. V. Dvariškis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

FOR RENT

sugrązin- 
viduram- 
kurie tik 
tą veikti 

susi-

Ligoninėje, Reikią Daugiau 
' Mėlynsiūlių
1 Komisionierius W h a 1 

r e i k a 1 au j a Di d ž i a j a m
Yorkui dar 1,765 policmanų. I 
Nors, nepaisant nuolat didina
mo policijos skaičiaus, vis au-j 
ga skaičius apiplėšimų ir kito-( 
kių piktadarysčių, kuomet, y-i 
pač nakties metu, dauguma ( 
policmanų knarkia, sulindę į j 
visokias jiems žinomas gūštas j 
arba šiaip sau linksminasi.! 
Kad policijos komisionierius ( 
Whalenas giriasi sumažinęs ( 
piktadarysčių skaičių 70 
šimčių, tai dar nereiškia 
taip ištikro yra.

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 2 d. A. K. P. VI Distrik- 

tas rengia labai didelį pikniką Ry- 
enas ’ beck Grove, 6347 Turney Rd. Pra- 

Į džia 10-ta vai. ryte. Bus įvairi pro
grama. Įžanga tik 35 centai. Todėl 
visi vietos ir apielinkių lietuviai dar
bininkai kviečiami atsilankyti. Nes 
atsilankę smagiai laiką praleisite ir 
sykiu

PASIRANDAVOJA 4 gražūs kamba
riai. yra visi parankumai. Ran- 

nai'iai ('a $25.00 j menesį. Kreipkitės po 
I No. 473 Grand’St., tarpe Union Avė. 
ir Keap St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)
PASIRANDAVO.JA fornišiuotas 
kambarys del vieno vyro, su visais 
parankamais. Paranku privažiuoti j 

i visas dalis miesto. Kreipkitės no 
No. 333 E. 150th St., apart. 26, 4th 
floor, Bronx, N. Y.

parernsite Komunistu Partiją 
Rengėjai.

C.

Lankėsi T. Sarapas ir
Brooklynas i Philadelphia Manelis

Du dideli busai jau užsaky- 
ti aidiečiams ir kitiems brook-; vf°?d, Mass.
lyniečiams, važiuojantiems į 
philadelphiečių pikniką, ren
giamą “Laisvės” naudai rug
sėjo (September) 1 d., sekma
dienį, Laurel Springs, N. J.

Ateina vis daugiau reikala
vimų busuose; manoma, kad 
prisipildys ir trečias, o gal ir 
ketvirtas busas.

žadantieji važiuoti f tą di
dįjį Philadelphijos pikniką, 
yra prašomi išanksto užsisa
kyti vietasr, tuo reikalu krei
piantis į “Laisvės” raštinę.

Kelionės lėšos į Philadelphi- 
ją ir atgal yra tiktai $3 išvi
so. -

Draugai philadelphiečiai vi
suomet atvažiuoja į didesnius 
brooklyniečių parengi mus. 
Daugelis brooklyniečių, todėl, 
atsidėkuodami philadelphie- 
čiams, žada keliauti pas juos 
į svečius.

Važiuojantieji turi susirinkt 
rugsėjo (September) 1 d., sek
madienį, 9 vai. iš ryto prie 
“Laisvės” įstaigos, Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne; čia 
lauks busai, kurie veš į Phila- 
delphiją.

Žadama Kurti A L D. L. D 
Kuopa Long Island City

Draugas Kriaučiukas rūpi
nasi sukurti A. L. D. L. D. 
kuopą Long Island City. Ten

f

n u o-

B.

at-Pereitą subatą “Laisvę 
i lankė drg. T. Sarapas iš Nor- 

Jisai yra nuo
širdus “Laisvės” rėmėjas. Su 
juo mes daug pasikalbėjom 
apie mūsų draugų veikimą 
Mass, valstijoj. Norwoode 
darbininkiškas veikimas stovi 
stipriai.
. Kiek anksčiau “Laisvėn“ 
buvo užėjęs d. Manelis iš Bos
tono, kuris atvyko atlankyti 
savo brolį. Jam patikus “Lai
svės“ įstaiga. Del veikimo 
Bostone jisai smarkiai nusi
skundė.

į SALES—PARDAVIMAI

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas

Ketverge, 29 d. rugpjūčio, bus 
su “Laisves” pikniko darbininkų 
sirinkimas po No. 1011 
Avė., 8-tą vai. vakare, 
ir pikniko komisijos 
Visi susirinkite, kurie 
Meldžiame atsilankyti i 
kurie

su- 
Fairmount 
Sykiu bus 

susirinkimas, 
esate išrinkti, 

liuosnorius, 
sutiktumėte pasidarbuoti.

Komisija.
(203-204)

YOUNGSTOWN, OHIO
P. L. A. 24-ta kuopa ir A. L. 

' D. L. D. 90-ta kuopa rengia šaunų 
į pikniką nedėlioj, 1 rugsėjo (Septem- 
j her), Robinson giraitėj. Bus žaislų 
: ir įvairių pasilinksminimų ir bus 
! duodamos dovanos. Kviečiame visus 
vietos ir apielinkės darbininkus atsi
lankyti ir sykiu smagiai laiką pra-

A.

Kampanija del $25,000 
Sukėlimo Rinkimams - 
Komiui. Partijai

Jau pradeda išsijudinti kam
panija delei sukėlimo $25,000 
Komunistų Partijos rinkimų 
vajui New Yorko distrjkte. 
Išsiuntinėta aukų. linkimo 
blankos, su kuriomis reikia ei-į 
ti prie darbininkų fabrikuose, 
darbininkiškų organizacijų su
sirinkimuose, išvažiavimuose 
ir t. t. 
traukt pardavinėjimui Parti
jos guzikučių su obalsiu “Bal
suokite už komunistus.

417 Lorimer Street

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

Telephone Stagg 0783

SAVININKU

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

S

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografa
IR MAI.IORIUS

autnorimo . 
DISTRIBUTORS 

r/ 
NATIONAL 
CASKITS

musų prižiūrėjimas
3 mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka auk šč ia u s i e m s gero 
.skonio reikalavimams.

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

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

lelephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

( Undertaker)

i 416

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai,!
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo- Į 

da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tikį 
$20.00. Savininką galima matyti i

j rytais iki 10 vai., o panedelyj per j 
visa diena. J. Grice, 40 Johnston ? 
Ave., Kearney, N. J. (199-227) I

(201-203)
Nufotografuoja e 
ir numaliavoja j 
visokius p a - | 
veikslus įvai- ! 
riomis spalvo- j 
mis. Atnau- I 
jina senus ir ? 
kra javus iri 
sudaro s u I 
amerikoniškais Į ■

gerai Ir pigiai I 
šiuo adresu: ’
STOKES i

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. Pietus daromo del 200 žmo- 
i nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
' pamatvsite, kad daroma geras biz
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
forni.šiuoti 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 |

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. 1

SKAITYKIT V
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NORIU PARDUOTI arba ant lotų

I kur už miesto išmainyt 3-jų šei- | 
mynu. 3 augštų medini narna Kai- I 
na labai žema $8.000.00. Įnešti rei- j 
kalinga tik $1.000,00. Atsišaukite, I 
63 Huron St., Brooklyn, N. Y.

(203-205) J

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. 'Naujausi Diagnozo ir Gydy 
mo būdai.

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet
UŽEIGA

jau senai matemesi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie , dar nepažįstate mūsų, tai del pa 
Sinties užeikite, o būsite maloniai priimt’

PUIKI PROGA 
Parsiduoda Namas

Parsiduoda angliškos mados na
rnas. 9 kambarių, su dideliu kaval- 
ku žemės ir general contractor and j 
service biznis. Vieta randasi labai • 
gražioj vietoj, netoli vandens ir lie- 
tuvių apgyventa. Biznis daromas iš I 
bagočių, yra du tymai arklių, du j KAKI EN1EKIS7 
traktoriai, du trokeliai ir kitokį itai-1 Mes budavojame naujus

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik siduoda už $24,000.00 inešt reikia 

_ C’IU IMI/I D A CnArrra IČ11 n 14-1 o 11*7

sai reikalingi atlikimui darbų. Par-

r

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

I 
Q

7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6’ 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo-| 
je privatiniai bizniai bankrū-j 
tuoja, o darbininkų koopera* '• 
tyvai kyla, kaip ant mielių? į 

Apie tą viską plačiai apra« 
soma brošiūroje
KĄ MES MATĖME 1 

SOVIETŲ RUSIJOJE,
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 centų. Kas ims

$16,000,00. George Klimaitis, 117 
Steamboat Rd., Great Neck, L. I., 
N. Y. (199-204)

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ " 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti irž 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

Taipgi peikia paisi- nemažiau 10 kopijų, duosime

Workers School Išvysto 
Negrą Revoliucionierius

Nuo rugsėjo 2 d. Workers 
School atsidaro pamokos, spe
cialiai pašvęstos veikimui tarp

už 7 centus.
. Tai didelis nupiginimas. Tu- 
I rime jos tik keletą šimtų ir 
[greit norime išleisti.

a oi oLrukii vwlfi lOlffvf

vėliau nebegausite.
Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
419 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

i. Todėl 
pasiskubinkite įsigyti ją, nes

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prlefi piet; 2-8 po ptet. 
Ketvertais ir subatomis iki C vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
aulyg sutarties.

taisome senus, visokį darbą 
me1 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.
T

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš 

kau A. Lessingo b 
ir viską naujai p 
kiau. Dėka savo 
lio metų patyrtfno 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.

nupir- 
černę 
rtvar-
auge-

MATTHEW P. BALLAS Į

NOTARY

PUBLIC
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I *atarnauju visiems be skirtumo
■ sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
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