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Nedčldienių
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Pradžioj šių metu suėjo 20 
metų, kaip Gegužis su Michel- 
sonu atpirko “Keleivį” nuo A. 
Žvingilo. Tuomet jie buvo 
biedni ir galėjo įnešti tik po 
tris šimtus dolerių. Prie žvin
gilo laikai buvo labai sunkūs 
(1907-8 m.). Be to, prie
žvingilo J. Smelstorius redaga
vo “Keleivį” krikščioniškoj so
cialistinėj dvasioj. O žmonės 
po įtaka rusų revoliucijos ir 
socialistų sąjungos veikimo rei
kalavo radikališkų raštų. Ge
gužis su Michelsonu pagavo 
žmonių ūpą. Gegužis sakydavo: į 
“daugiau ant tų dievų rašykim ; 
ir viskas bus gerai.”

Pasikalbėjimą tėvo su Mai-j 
k e “Keleivy 
čius, kuris buvo pirmasis — ...............
leivio” savininkas. Tas Palta- Į kų žurnalistas. Jis sako, kad 
navičiaus išmistas buvo geru ; yi:a “būtinas, tiesiog verkti- 
stimuliantu Keleh io išpopu-, nag rejka]as suvienyti ir SU- 
narizavimui. I . .. . .,______  1 drutmti visas veiklias spe- 
'jau 1910 m. “Keleivio” lei-Įkas darbininkų klasėj, kad 

dėjai pradėjo daryt didelį biznį, jos galėtų Sllbudavoti tikrai Į 
Visa savastis prigulėjo tiktai galingas organizacijas .apsi-

Buvęs A. D. F. Viršininkas i 
Stoja už Darbo Unijų 

Konvenciją
NEW YORK.—J. M. Bu

dish, vienas iš budavotojų 
Mušte “progresyvio” judėji
mo, iki šiol buvęs žymus 
viršininkas Amerikos Darbo 
Federacijos kontroliuojamoj i 
Cloth Hat, Cap ir Millinery 

' Workers Unijoj, sveikina 
i Darbo Unijų Vienybes Kon- 
įVenciją, kuri greitu laiku 

įvedė Paltanavi-l prasidės Clevelande. Budish 
Ke-'taipgi yra žymus darbinin-

dviem žmonėm. Tais metais 
įvyko pirmas susikirtimas su 
darbininkais, kurie pareikalavo 
pakelti po dolerį algos. “Soci
alistai” Gegužis ir Michelsonas 
skundėsi, kad biznis prastas, 
bet biznio knygas atsisakė pa
rodyti darbininkams. Tai jau 
nuo tų laikų “Keleivio” leidė
jai pradėjo žiūrėti į darbinin
kus, kaipo į savo vergus.

žvingilas dabar simpati- 
kairiajam sparnui, bet 
jisai būtų išsilaikęs prie 

ir jeigu jam būtų

zuoja 
jeigu 
“Keleivio 
pasisekę bizniškai, tai abejoja
me, kad jisai būtų visuomet 
simpatizavęs kairiajam spar
čiui.

Kalbant apie Smelstoriuką, 
tai verta pranešti, kad 
••socialistas” šiuo tarpu 
nauja Panevėžio pašte, 
tris vaikus ir namuką ir 
kimai slūžija fašistams,
leivinė genealogija veikia ir po 
šiai dienai.

tas 
tar
tu r i 
i.šti- 
Ke-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XJ

gynimo ir ofensyvo tiks
lams. Aš suprantu, kad tai 
yra svarbiausia užduotis 
Darbo Unijų Vienybės Kon
vencijos Clevelande.”

Prisimindamas apie Muš
te judėjimą (Mušte, vienas 
taip vadinamų “progresy
vių” vadų ADF), prie ku-

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k
* Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

>-<■» WK&y

Paveikslas parodo milžinišką Japonijos nesenai pabudavotą dirižablį. J: 
ponijos imperialistai irgi rengiasi prie karo. Panašus Vokiečių dirižablis 
Graf Zeppelin įrodė, kad dirižabliai gali sulošti didelę rolę karo metu.

AUTOMOBIUS UŽMUŠĖ DRG. T.
DAULINSKIENĘ PHILADELPHIJOJ

Laidotuvės Įvyks Šia ndien Oakland Kapinėse

v v z z a | v v jialuac

rio budavojimo jis prisidėjo, i amžiaus. 1 1 "1 1 i • 1 » Ibet dabar nesutinka • su . to 
judėjimo politika 
pareiškė:
išmetimas Calhoun nepalie
ka mažiausios abejones apie 
disintegraciją taip vadina
mų progresyvių, tai Cleve
land© konvencija įgauna dar 
didesnės svarbos.

Budish
“Dabar, kuomet

1912-1913 metais “Keleiviui” | traukti iš Palestinos.
ypač sekėsi. Sąjungiečiai la
biau pasitikėjo “Keleiviu”, ne
gu “Kova” ir tasai laikraštis 
virto lyg ir Sąjungos organu. 
Jo “socializmas” buvo labai 
paviršutinis, rėksniškas. Jis 
buvo įkvėpėjas tokių neskanių 
aferų, kaip kutriada ir Bago- 
Čiaus žabangų prieš živatkaus- 
ką, kuris buvo suareštuotas 
1913 metais, kada atvyko į 
Massachusetts varyti propagan
dą už SLA .

Bet jau 1913 m. abudu “Ke
leivio” leidėjai turėjo tiek daug 
pinigų, kad jie nutarė pasidary
ti “respectable people”. Laike 
Yčo ir Basanavičiaus atsilan
kymo jie jau nutarė pabrukti 
uodegą ir pradėjo taikinties 
prie buržuazinių aplinkybių. 
Akylesni sąjungiečiai tą tuoj 
pamatė ir pradėjo laipsniškai 
šalinties nuo “Keleivio”.

Nuo to laiko prasideda laips
niškas keleivinės hegemonijos, ..... .
smukimas, nors įtakos pilkose atsilankyti ir prisidėti prie 
miniose jisai dar ilgai turėjo, apgynimo tų kovotojų. Pra- 

----------  džia 8 vai. vakare.
T. D. A. Konferencija.

PRIEŠ GASTONIJOS STREIKIERIUS
SURAŠYTAS NEAIŠKUS KALTINIMAS

Kaltinamųjų Advokatas Išrei kalavo, kad Aiškiau Būtu Pa
brėžta įvykiai Sąryšyj su Užpuolimu ant Streikierių

L C.—Pra-.nori juos pasiųsti elektros 
pirmadie-, kėdėn arba ilgiems metams 

streikie- kalėjiman, kad atkeršint už 
nurodė, streiko vadovavimą.

pri- į -------------------

‘sidėjus teismui 
i nį, Gastonijos 
i riu advokatai 
ikad- prokuratūros
įrengtas kaltinimas prieš 16 Afmpfp Pac-j streiko vadų yra labai ne-Pn0Waen
j aiškus, ir pareikalavo, kad i jįa«os
; kaltinimas butu pertaisytas. I 4

115_Moter« Orlįyiu Lenkty-Į™™iš±'
i nČSC Pasiekė Cfikvdandą i streikieriai kaltinami kons-

rencijos Pasiūlymą

r

Philadelphijoj sekmadienio 
vakara automobilis užmušė 
drg. Teresę Daulinskienę, 
ant Moyamensing Avė. ir 
Dickinson St.

Drg. Daulinskienę dar bu
vo jauna moteris, 25 metų 

Buvo Lietuviu 
Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj 80 kuopos narė. 
Buvo veikli darbininkiškam 
judėjime. Porą metų atgal 
ji veikliai darbavosi “Lais
vės” vajuje gavimui naujų 
skaitytojų.

Velionė randasi pašarvo
ta po No. 1823 N. Newkirk 
St. Laidotuvės atsibus 
šiandien, 2 vai. po pietų, 
Oakland kapinėse. Visi 
draugai ir drauges dalyvau
kite laidotuvėse.

Automobiliu važiavo S. 
Kavaliauskas, 19 metų am
žiaus. Jis buvo pabėgęs, 
bet tapo suareštuotas apie 
1 vai. pirmadienio rytą. 
Automobilis buvo paliktas 
ant 2nd ir South Sts. Poli
cija sako, kad automobilis 
priklauso Juozui Kavaliaus
kui, graboriui. S. Kava
liauskas esąs jo brolėnas. 
Automobily.-.^policija rado 
bonką degtinės. <

Sakoma, automobilis va
žiavo apie 50 ar daugiau 
mylių į valandą. Daulins
kiene su savo vyru ir tėvais 
ėjo iš A. Šukaičio namų ant 
Dickinson St., kuomet auto
mobilis ją užmušė.

Taipgi tas automobilis už-1 
mušė kitą žmogų, Morris' 
Scolnick, 65 metų amžiaus, j

LONDONAS. — Galinga 
laikraščių grupė, kurią kon
troliuoja lordas Rotherme- 
re, pataria Anglijai pasi- 

Tos
bandymas įsteigti “tautini 
gruoės laikraščiai rašo, kad 
kraštą žydams” Palestinoj 
yra vienas iš pasiučiausių LOS ANGELES, Cal.—An- 
Anglijos pokarinių avantiū- tradienį, 12:14 vai. ryte, di- 
ristinių žingsnių.

Vokiečių Dirižablis Baigia 
Kelionę Aplink Pasaulį

Hartford, Conn
Pėtnyčioj, 30 rugpjūčio, 

Labor Temple svetainėj, 97 
Park St, yra rengiamas 
masinis mitingas gynimui 
Gastonijos streiko vadų, ku
rie yra kaltinami žmogžu
dystėj. Bus geriausi kalbė
tojai, kurie nurodys kapita
listų pasikėsinimą nužudyti 
tuos 16 darbininkų klasės 
kovotojų. Tat visų parėiga

rižablis Graf Zeppelin paki
lo čia orlaivių lauke ir išlė
kė į Lakehurst, N. J., baigti 
kelionę aplink pasaulį.

Vos tik dirižablį nepati-’ 
I ko didelė nelaimė.
į orą dirižablio u: 
palietė didelės elektros spė
kos vielą. Dirižablis labai | 
mažai apgadintas. Jis turi i

Kuomet atsirado “Laisvė”, 
tai “Keleivis” per ilgą laiką vi- j 
sai neminėjo jos vardo. Man' 
pribuvus Amerikon, aš buvau ri šiokių tokių ambicijų, kad 
sistemačiai boikotuojamas. (Pa- literatiniam markete “Keleivis” 
lyginkite Grigo nusistatymą ką nors reikštų, bet Michelso- 
link “Vilnies”!) “Keleivis” in-inas sukoncentravęs savo domę 
stinktyviai juto, kad “Laisvė”' platesniuose bizniuose, kurie su 
rengia kapus jo hegemonijai. laikraščiu jau nieko bendra ne- 
(“Naujienos” tą taip jaučia).

Šiuomi laiku “Keleivis” ne į 
kalną lipa, bet pakalnėn smun
ka. Jo ateitis tai Mahanojaus 
“Saulės” dabartis.
niose jisai visiškai neturi. Net
savo ofisą jisai jau nukėlė j 
kokį tai užkaborį. “Keleivio” 
name “Keleivio” nepamatysi 
nei per langą. Gegužis dar tu-

turi.' Jis jau kandidatas į mi- 
lionierius ir lietuviškos avys 
jam labai mizernai išrodo.

Su krūva pinigų, bet be jokių 
idėjų, be jokio prakilnesnio 

Įtakos mi-į tikslo to laikraščio leidėjai 
murdosi purvyne. Tik retkar
čiais juos uždega senasis sen
sacijų šišas. Tai tuomet, kuo
met paskelbia kokią skandalin
gą žinią apie bolševikus.

HAGA, ’Holandija.—An
glijos atstovas reparacijų 
konferencijoj, Philip Snow-

piracijoj papildyti žmogžu-'
Barnhill

.v. . .VJ_ x ‘ĮP.es9 den, atmetė keturiu valsty-
ir aiškiau isdestyti dali kai- biu paskutini pasiūlvmą, 
tinimo, kui-kalbama - apie kjek A )ija turi ffauti kar0 
įvykius birželio 7 d., kuomet kontribuciju nu0 Vokietijos, 
poheijos virsimnkas Ader-1 T..s h-1Ivmas kaip aiš. 
holt tapo peršautas, rmpgi J<jna Francijos> BelgijoS, Ja- i 
. 12. . . ... . i ponijos ir Italijos atstovai,kaltinimo, kur kalbama apie ;sudaro 60 nuošimčiu Angli.

CLEVELAND, Ohio.—Pir- dyste. Teisėjas 
madienį po pietų penkioli- įsake prokurorui 
ka moterų atlėkė čia orlai
viais iš Santa Monica, Cal.
Jos lenktyniavo.

Pirmiausia atlėkė ponia
Louise McPhetridge Thaden
iš Pittsburgh. Ji padarė 2,- patarė išbraukti didelę dalį;
350 mylių į 20 valandų ir 19
m i nu tu. v

SOVIETŲ ORLAIVIS
SĖKMINGAI PASIEKĖ
NOVOSIBIRSKĄ

' pirmesnius įvykius, kurie! 
privedę prie užpuolimo ant I 
streikierių kolonijos ir susi
šaudymo.

Kaltinamųjų pusės advo-

ijos reikalaujamos sumos. 
.Anglija reikalauja, kad jai 
būtų mokama iš Vokietijos 
kontribucijų 48.000.000 mar- 

. . .. y - - • x . ikiu (apie $10,520,000) į me-katas reikalavo atmesti ap-'^ daugiau, negu skiria 
a tinimus, bet teisėjas at-Įyoungo planas. Anglijos 

mete reikalavimą atstovai sako, kad keturių1
locuioi as John G. >ai-Į valstybių pasiūlymas sudaro 

pen ei sutiko suteikti kalti-nuo§imčiUs Anglijos 
i reikalaujamos sumos. Prie 
| to Snowden sako, kad tą pa
siūlymą turėtų užginti Vo-

I kietija, kas vėl sudaro ke
blumą.

Snowden ta pasiūlymą at
metė ir laukia naujo, bet 
manoma, kad Italija, Fran
ci ja, Belgija ir Japonija ne
darys jokio naujo pasiūly-

i mo.

NOVOSIBIRSKAS, 
ras.— Sovietų orlaivis 
]is Sovietų,” lekiantis 
Maskvos i New Yorką, pir- _ 
madienį čia sėkmingai atie- uamųjų advokatams pilną 
kė iš Kurgano. Leke septy- surašą liudininkų kaltintojų! 
nias valandas. | pusės.

Su lakūnu šestakovu le-' v Sudaryta specialis 
kia dar trys žymūs Sovietų ^as 7^ asmenų, iš

■ lakūnai.
Novosibirskas yra Sibiro 

I sostine, randasi prie 
upės, už 2000 mylių 
Maskvos.

Sibi- 
“ša-1 

iš i

su ra
ku r ių

1

H

bus išrinkta džiurė.
Manoma, kad teismas tę

sis apie tris savaites.Obi 
nuo!

Sovietu Karo Laivai
Klaipėdoj

“Lietuvos Žinios” rugpjū
čio 13 d. laidoj rašo:

Kas Tie Kaltinamieji?
_____ Išskyrus Amy Schechter, 

visi kiti teisiami Gastonijos 
PRINCETON, N. J-Pir- streiko vadai yra gimę 

madienio rytą italai fašistai Jungtinėse Valstijose. Amy
Rugpjūčio 18 d. į Klai- čia bandė išsprogdinti anti- Schechter gimė Cambridge, 

pėdos uostą atplaukia 2 So-(fa§isto Salvatore Forte na-1 Anglijoj.
vietų karo laivai—II rango .'ma. Padėjo dinamito. Eks- 
kreiseriai: ‘ K a 1 i n i n ’ ir ■ plozija apgadino namą. Nie- 
Voikov’. Pirmojo kreise- Kas nesužeista.

Kylant ri° kapitonas Trachtenber-
i

Vėliaus tapo areštuoti
grasi-žpakalis &’as> anUojo—^ajac. Devizi-, Keturi fašistai, kurie grą 

ros spė- ono vadas Makarovas. Abie-Įno Forte nužudyti.
jų laivų įgulą sudaro 22 ka-Į 

1 rininkai ir 306 jūrininkai, 
tūkstančius kubiškų pėdų Laivai ^viešės Klaipėdoj iki 
hydrogeno, greitai užsidč- rugpjūčio 21 d. . 
gančio gazo. Jeigu nuo 
elektros būtų užsidegęs ga-

LOS ANGELES, Cal.— 
. Sąryšy su (Devyni darbininkai, komu- 

kreiserių atvykimu, sve- nistai, tapo nubausti už da
giams pagerbti igubernatū- linimą lapelių darbininkams 

zas, tai būtų ištikus didelė į ro-i ivV^s Priėmimas, 
eksplozija. į

Pranešama, kad dirižablis 
daro apie 100 mylių į valan- Į 
■d a.

prie Goodyear dirbtuves.

600 Žydų ir Arabų Užmušta Palestinoj; 
Virš 1,000 Anglijos Kareivių Atgabenta

Reikalauja Apsaugoti
Amerikonus Palestinoj

k*

Prigėrė Sovietų Generolas, 
Nukritus 'Orlaiviui

PARYŽIUS.—Francijos 
užsienio reikalų ministerija 
antradienį paskelbė prane
šimą, kad Palestinoj riau
šėse nuo pereito penktadie
nio užmušta suvirs 600 žy
dų ir arabų. Virš tūkstan
tis asmenų sužeista.

Iš Aigipto į Palestiną at
vyko 1,100 Anglijos karei-

dviem kitais pasažieriais, Į vių. 18 Anglijos karo lai- 
ku’omct orlaivis, kuriuo jie1 vų skubiai vyksta į Pales- 
lėkė iš Sochi, Kaukazo pa-1 tina slopinti bile sukilimą, 
kraščio, į Tiflisą, nukrito į Į atkreiptą prieš Anglijos im- 
Juodąsias Jūras.

MASKVA.—Generolas Jan 
Farizius, pagelbininkas ko- 
mandieriaus Sovietų armi
jos Kaukaze ir didvyriškai 
atsižymėjęs revoliuciniam 
kare, antradienį prigėrė su

perialistus. Greitu laiku Pa-

Nei vienas iš jų nėra virš 
34 metų amžiaus. Kaltina-' 
mų tarpe yra trys moterys, 
viena jų, Sophie Melvin, tik 
19 metu amžiaus. Iš 16 v

WASHINGTON.—Wash- 
ingtono valdžia pasiuntė 
įsakymą savo ambasadoriui 
Anglijoj, Charles Dawes, 
kad jis pareikalautų Angli
jos apsaugoti amerikonus

H

i devyni yra gimę pietihėse 
valstijose ir dirbo Loray au-: 
dinyčioj Gastonijoj pirma 
streiko paskelbimo. Jie yra: 
K. O. Byers, Russell Knight,
J. C. Heffner, Robert Allen,
K. Y. Hendrix, W. M. Mc
Ginnis, N. F. Gibson, Dell Centro Sekretoriaus drg. J. 
Hampton, Louis McLaugh- Aleksio,
lin. Penki iš jų yra sūnus administracijoje įvyko per- 
biednųjų farmerių; kūdi- mainų.
kystės dienose dirbo anti Drg. I. Beeis, kuris ligi 
farmų ir mažai turėjo pro-;šiol ėjo Centro Iždininko 
gos lankyti net pradinę mo-l pareigas. dabar nuskiltas 

| kyklą. Keturi yra sūnus. Centro Sekretorium. Vadi- 
dirbtuvės darbininkų ir pra-'nasi, visus susinėsimus ves-

Literatūros Draugijos 
Nariams ir Kuopoms
Iš priežasties rezignavimo

Centro Komiteto

lestinoj bus sukoncentruota 
6,500 Anglijos kareivių.

Iš Beirut, Syrijos, prane
šama, kad riaušės smarkiai dėjo dirbti dirbtuvėse kartu Į kite šiuo adresu: L Beeis, 
plečiasi mažesniuose mies- su tėvais vaikystės dienose, 
tuose ir kaimuose. Musui- Vienas pradėjo dirbti dirb- 
manai susivieniję su krikš- tuvėj, kuomet buvo tik 
čionimis prieš žydus. An-, metų amžiaus, du 11 metų 
glijos orlaiviai mėto bombas amžiaus, trys 13 metų am- 
į susirinkusias minias žmo-: žiaus, vienas 14 metų am- rašvkite jos vardu, 
nių Palestinos miestuose ir 
miesteliuose.

Riaušėse žuvo penkiolika 
Amerikos žydų, studentų 
rabinų kolegijoj Hebrone.

9

909 Pennsylvania Ave., Uni
on Co., Union. N. J.

Gi Centro Iždininke bus 
draugė J. Bondzi. Visus 
money orderius ir čekius

žiaus. j Iždininkės adresas: 46
Laike streiko jie aktyviai Ten Eyck St., Brooklyn, N. 

darbavosi. Kovojo už savo Y. 
ir kitų darbininkų reikalus.
Už tai dabar kapitalistai

■ i

h
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L. Prūseika.
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POLITINIO BIURO PAREIŠKIMAS
Eidamas Politinio Biuro nutarimais, iš rugp. 12 d., Cent

ro Komiteto Sekretoriatas pasiuntė laiškus visiems individua
lums, reikalaujant duoti atsakymą į 48 valandas. Į tuosius 
laiškus buvo suteiktas vienas atsakymas, po kuriuo pasirašo: 
D. Benjamin, B. Gitlow, W. Miller, M. Nemser, E. Welsh, W. 
White, B. Wolfe ir H. Zam.

•Savo deklaracijoj pasirašiusieji skelbia, kad “Atsiliepimas 
ir Politbiuro Atsiliepimu paremta linija yra klaidinga ir 
kenksminga;” ir kad “Pasiremdamas Atsiliepimu, Politinis 
Komitetas eina prie sugriovimo Partijos,” ir toliau, kad “mes 
nesiliausim kovoję’’ ir, galop, kad “mes kovojam prieš Atsi
liepimo liniją ir Politinio Biuro josios gyvendinimą.”

Kominterno Veik. Kom. ir Politinis Biuras reikalavo šitų 
Partijos narių atmetimo paskelbto karo prieš Kominterną. 
Jie gi į šiuos reikalavimus atsakė: “mes nesiliausime kovoję’' I 
ir “mes kovojam prieš Atsiliepimo liniją*ir josios Politinio 
Biuro gyvendinimą.”

Politinis Biuras ir K. 1. V. K. reikalavo iš šitų Partijos na
rių atmetimo jų pasiųstos nešvarios kontr-revoliucinės kable- 
gramos K. 1. V. K. Jie ignoravo šitą reikalavimą.

Politinis Biuras reikalavo, kad šitie Partijos nariai viešai iš
sižadėtų anti-Partinių ir anti-Kominterninių frakcinių doku
mentų, Lovestono šalininkų paskleistų tarpe. Partijos narių. 
Jie atsakė, paskelbdami šį negirdėtą puolimą ant Partijos 
“teise ir uždaviniu visų Partijos narių.”

Politinis Biuras reikalavo iš šitų Partijos narių atmetimo 
Lovestono kontr-revoliucinių puolimų ant Partijos del pastaro- 
sios vęikimo Tarptautinę Raudonąją Dieną. Jie atsakė tylė
jimu.

•Politinis Biuras ir K. 1. V. K. reikalavo šitų Partijos narių, 
kacFjie pildytų Komunistų Internacionalo 21 punktą. Punk
tas 16-tas sako, kad “Visos Komunistų Internacionalo Kongre
sų Rezoliucijos^ taip pat visos Veikiančiojo Komiteto rezoliu
cijos yra verstinomis priimt visom Partijom.” Jie gi atsakė 
paskelbimu, kad K. I. V. K. nutarimai Amerikos klausimu 
jiems nepatinka, ir kad tuo būdu jie “nesiliaus” kovoję prieš 
tai; > I _

Šitų Partijos narių pareiškimas vėl pakartojo Lovestono 
oportunistinę platformą, kuri yra priešinga šeštam Pasauliniam 
Kongresui. Su smulkiai-buržuazine arogancija ji skelbia, jog 
teisė ir uždavinys nustatyti Komunistų Internacionalo liniją 
nerymb ant Komunistų Internacionalo, bet iš visų milonų Ko
minterno narių, iš visų tų tuzinų jo sekcijų, ji puola tik ant 
Lovestono pečių. Pavesdamas vienam Lovestonui tąją teisę, ta
sai dokumentas toliau smerkia šeštojo Kominterno Kongreso 
linijos vykdymą gyveniman per patį Komunistų Internaciona
lą ir Dešimtą Plenumą Veik. Komiteto ir paskelbia Lovestono 
reformistinį nusistatymą vienatiniu leistinu nusistatymu.

Pasirašytojai šito dokumento, aišku, jautė: Nors jie atsakė 
j Komunistų Internacionalo pareikalavimą Lovestonui kolek
tyviu visų parašais su pačiu Lovestonu, jie dabar pagamino 
kolektyvį dokumentą be Lovestono. šitais manevrais jie ban
do įrodyti, kad jie nėra surišti organizaciniai su Lovestonu. 
Bet jų atsisakymas pasmerkti Lovestoną, jų bendras su Love
stonu pasiuntimas kablegramos K. I. V. K., jų nesutikimas 
išsižadėti provokatyvio Lovestono užpuolimo ant Partijos va
jaus Rugpjūčio Pirmą Dieną, Gastonijos klausimu, ir kitų, pa
daro juos atsakomingais už kiekvieną anti-Partijinį ir anti- 
Kominterninį aktą, kokį Lovestonas papildė, 
nevrus gerai supranta: jie mato, kad 
Komitetu ir Kominternu ir todėl bijosi 
stonu nešvariame puolime Partijos.

Paskelbdami, kad jie tęs savo kovą 
sirašytojai pasisakė savo netinkamumą ir nenorėjimą pasilikti 
mūsų Partijos nariais. Meluodamiesi, būk jie sutinką su šeš
tojo Kongreso tarimais, jie eina prieš pasaulinio Antrojo Kong
reso tarimus, liečiančius 21 punktą apie Komunistų Interna
cionalo narystę.

pažymint šituos neatmetamus faktus ir įgyvendinant Poli
tinio Biuro sprendimus, padarytus rugp. 12 d., sekanti na
riai tuo bOdu tampa išmetami iš Partijos: D. Benjamin, B. 
Gitlow, W. Miller, M. Nemser, E. Welsh, W. White, B. D. 
Wolfe ir Ųėrbert Zam. , • . - J z ?

By bičiuliavimasis su išmestaisiais, by suteikimas jiems pa
ramos yla draustinas ir neleistinas nei vienam Partijos nariui.

' Amerikos Komunistų Partijos Politinis Biuras.

tus. Tarp išvogtųjų dokumentų yra organizaciniai da
viniai—skaitlinės, raportai distriktų ir kitų partijinių or
ganizacijų, konfidencialės telegramos nuo komunistų In
ternacionalo, konfidencialiai protokolai vadovaujamųjų 
Partijos organų, dokumentai apie finansinę Partijos bū
klę, ir kt. Lovestono agentai nesidrovėjo pasigrobti net 
Partijos čekių knygeles ir banko knygutę. Jie pavogė 
ne tiktai politinius dokumentus, prikląusąnčius šios ša
lies Komunistų. Partijai ir Komunistų Internacionalui, 
kaipo tokiam, bet kėsinosi išvogti ir Partijos pinigus.

Amerikos komunistų Partijos Sekretoriatas, praneš
damas visiems nariams apie šią lovestoniečių naują ne
dorybę, sako:

“Rytoj visi konfidencialiai Partijos dokumentai bus 
Lovestono paskleisti. Tuo būdu, Amerikos socialdemo
kratijai, Amerikos buržuazijai, Amerikos policijai Love
stonas patieks argumentų ir dokumentų, panaudotinų 
prieš Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partiją ir 
prieš Komunistų Internacionalą, sykiu su padirbtais, 
klastingais dokumentais, kuriuos Lovestonas gali nu
duoti radęs tarp iš Partijos pavogtų dokumentų.

“Savo kablegramoj iš gegužės 15 d., duodamas pa
tvarkymus, kaipi užgrobt Partijos nuosavybę ir doku
mentus, Lovestonas stengėsi suskaldyti Partiją. Dabar 
jis bando įyykdyti tą patį planą, panaudodamas gengste- 
riznio priemonę. . <

“Šis begėdiškas užpuolimas visos Partijos politinės 
nuosavybės yra darbas politinių žulikų, kurie dabar vir^ 
to nachališkiausiais priešais Komunistų Internacionalo ir 
darbininkų klasės, šis begėdiškas darbas turėtų atida
ryti akis visiems teisingiems proletarams į tai, kokis yra 
Lovestono ir jo grupės klasinis nusistatymas. Šiuo bū
du Lovestono grupė arba šaika, kaip kad ją ištikro rei-J 
ketų vadinti, griebiasi tų priemonių, kurias pirmiau tik 
policija laikė savo privilegija (arba teise) naudoti prieš 
Komunistų Partiją.

“Pranešdamas Komunistų Partijos nariams ir visiems 
revoliuciniams Jungtinių Valstijų darbininkams apie tą 
begėdišką nedorybę prieš darbininkų klasę, Sekretoriatas 
atsišaukia į visus Partijos vienetus, kad susirinktų, iš- 
diskusuotų ir nedvejojančiai išreikštų pasmerkimą šitai 
piktadarystei, padarytai prieš visą Partiją.”

“Laisvės” Piknikas Philadelphijoj FARMER1AMS
augina 
baltuo- 

todel,
Dar keletas žodžių apie! 

pikniką ir bus užbaigta. 
Pereitą penktadienį lietuvis 
ristikas Komaras ėmėsi 
Philadelphijoj ir jis davė 
žodį, kad “Laisvės” piknike 
būsiąs. “Laisvės” piknike 
bus iš Prūsijos lietuvis ris
tikas Richard Shikat—pa
saulinis čampionas, kuris 
23 d. rugpjūčio nugalėjo 
Jim Londos, greką ristiką. 
Shikat sveria 218 svarų. Jis 
labai nori susieiti su lietu
viais ir jis pasižadėjo tikrai 
būti piknike. Vyras išrodo 
kaip ąžuolas. Visi Phila- 
delphijos draugai rūpinasi 
pikniko ranga ir stengiasi 
viską prirengti, kad publika 
būtų užganėdinta.

Kumštininkai duos gerą 
“faitą”, ristikai, ypač Bago- 
čius, Sako, velsiąs kaip šiltą drg. Mizarai 
vilną Vitkauską, o Vitkaus- No- 8* Ūs man duoda pasta
bas sako kad lis iškratvsias' bą-atsakymą. Gerai, j pasišne- mino A, tai jos pasidaro tin-

Square, kur visi busai su
stoja. Automobilistai, .per
važiavę didįjį tiltą, važiuo
kit tiesiai iki Penn St., 
Camdene, o ši gatvė išveda 
į White Horse Pike kelią; 
nuo Camdeno reikės važiuoti Mokslininkai patyrė, kad 
apie 11 mylių tuo keliu ir1 baltieji kukurūzai visai neturi 
privažiuosit Union Avė., pa-1 vitamino A, ir dėlto jie yra 
matysit iškabą Kirkwood, kur kas Prastesni už geltonuo
tai ir sukit po dešinei. Ten;slus kukuruzl{s,1 . . . . T i V i . v. Baltaisiais kukurūzais seria- 
bus Lauiel Road ir vaziuo-|mį gyvuliai yra palinkę grei- 
kit iki upelio; tiltuką perva-į tai apsirgti bent kokia užde- 
žiavus, tuoj, sukit po dešinei 'gimo liga, taipgi akys jiems 
į pikniką. Radę White i uusilpsta.
Horse Pike, galit tėmyt ke-! Profesorius Steenbock, Was* > 
n-o Vn .L. on av • L.-1 Jconsino valstijoj, darydamas’ ^lalP tūpęs; eksperimentus ant kelių šim- 
Laisvėj kelrodis yra ge-ltų tam tikrai auginamų žiur

kių, patyrė, kad jo žiurkės, 
maitinamos baltaisiais kukuru-

i žais, sustojo augę, o kitos ap- 
! jako ir nupliko. Pradėjus 
maišyt į maistą šiek tiek gel-

Į mano pastabą-, padarytą, tonųjų kukuruzų, jo žiurkės 
“Darb. Balse” 1 pasitaisė.

Kuomet vištoms stinga vita-

Daugelis ūkininkų 
gyvuliams del pašaro 
sius kukuruzus (corn) 
kad anie auga dideli ir netaip
lepūs, čia reikia pavartot lie
tuvių patarlę: didelis ir dur
nas. Taip yra ir su kukurū
zais.

Mokslininkai

“Laisvėj” 
ras. Komisija.

DEL MDSV RAŠYBOS

Partija jų ma- 
nariai stovi su Centro 
dėtis bendrai su Love-

prieš Kominterną, pa-

Lovestono Šaikos Pogromas 
Komunistų Partijos Centre

Lovestono ex-komunistų renegatų grupė jau ne kartą 
buvo, pasirodžius ne tik žodžiais, bet ir darbais, kaipo 
priešininkai komunistinio ir klasiniai-darbininkiško ju
dėjimo. Loveštoniečiai ergelius kėlė prieš Komunistų 
Partijos šauktąjį streiką Tarptautinei Raudonajai Die
nai; viename savo frakcijiniame dokumente jie įdavinėjo 
policijai tūlą komunistą, ir tt.; o dabar tuos ir kitus sa
vo niekšiškus darbus jie apvainikavo, padarydami už
puolimą ant Partijos Centro raštinės.

Sekmadienio naktį, rugpjūčio 25 d., grupė Lovestono 
gengsterių įsiveržė į Nacionalį Ofisą Amerikos Jungtinių 
Valstijų Komunistų "Partijos New Yorke; išriausė, iš
vartė stalčius ir išpiešė svarbius pąrtijinius dokųiųcn-

APŽVALGA
Kunigy Laikraščiai Apie 
Kauno Darbininkus

Chicagos kutiigų “Drau
gas” (laidoje už rugpjūčio 
23 d.) persispausdino iš tūlo 
Kauno klerikalų laikraščio 
žinią po antrašte “Iš Kauno 
Darbininkų Gyvenimo”. Tai 
yra charakteringa žinia tuo 
supratimu, kad ją paraše 
kunigai, kurie laižosi prie 
darbininkų, norėdami juos 
palaikyti po savo juodu 
sparnu.

“Kaune yra daug darbinin
kų”, sako rašytojas. “Tas 
tiesa. Bet jų gyvenimo’ne
matyti. Klausimas, kodėl ne
matyti? Ar del to, kad būtų 
uždrausta žiūrėti į darbinin
kų gyvenimą, ar del to, kad 
būtų uždrausta Kauno darbi
ninkų gyvenimą rodyti? Ka
dangi skelbimuose tokio už
draudimo neteko skaityti, tai 
nė nežinau, ar panašūs drau
dimai gali būti.”

Aa, klerikalų rašytojas 
dar “nežino”, kad “panašūs 
■draudimai” gali būti mieste, 
kurį smaugia Kruvinojo 
Smetonos klika. Tuo tarpu: 
“...darbininkų skaičius Kuti
nę yra labai didelis. Bet 
dauguma jų laikęmą, taip sa
kant, ant pavadžių. Geriaųsį 
pavadį šį kartą bus i .susukęs 
tur būt ponas: Tilmansas, Iš 
darbininkų atimta viskas, ką 
pirmiau darbininkas-turėjo, o 
ir darbas sumažintas iki 4 die
nų savaitei. Kai darbininkai 
skundžiasi p. Tilmansui del 
darbo, tai p. Tilmansas pata
ria jiems eiti į valdžią'ir su
daryti atatinkamą sutartį su 
Estija ir kitomis valstybėmis, 
kad jo išdirbinius pirktų.”

Kad Kauno darbinin
kams lupama devyni kailiai, 
tai dabar pripažįsta ir pa
tys fašistų talkininkai, kle
rikalai. O iki šiol, jei ko
munistai pasakydavo apie 
tuos baisius nepakenčiamus 
savo brolių kauniečių var
gus, tai klerikalai šūkauda
vo, kad tai esą Lietuvos 
šmeižimas. Ir toliąu:

■“Norėdami, sutvarkyti pono 
Tilmanso sauvalę, darbininkai

yra įteikę atatinkamą pareiš
kimą ponui ministerial pirmi
ninkui ir jau kelis kart tuo 
reikalu jįas jį lankėsi. Byla 
perduota ištirti vidaus reika
lų ministerijai. Rezultatai dar 
nėra žinomi. Darbininkai, pa
duodami ąį pareiškimą, reiš
kia didel® ^ąįgeįįavifiio, kad 
vyriausybe, leistų patiems dar
bininkams į rasti būdus susitar
ti, su ponu Tihnansu. Jei dar
bininkai būtų tikri, kad val
džios orgąnai netrukdys jų 
iniciatyvos, ■ tai patys darbi
ninkai taip sutvarkytų reikalą, 
kad ponas Tilmansas tuojau 
užmirštų visokius postringavi
mus apie sutartis su Estija ir 
kuo greičiausiai grąžintų dar
bininkams ■ pirmiau turėtas są- 

eitų visas 6lygas, ir darbas 
dienas.” •
Taigi, jei tai 

būtų tikri, kad

kas sako, kad lis įskratysiąs;, - -
visas dulkes is Bagociaus.l

Į Tam Kapeak sako, kad jis 
J. Wroodmaną gražiai apkul- 
siąs, o Woodman sakosi lai
ke kumštynių parodys, ką 
gali. K. i i i • v. i - i jjc minaiu ijo iivii iko, kad jam užteks puseSĮ lietuvių kalbon Nortus 
raundo ----
Stropiu, 
nufiksinsiąs Wilos.

Apart “faitorių”
I kų, kaip žinoma, bus didy-! 'Y!
; sis Aido Choras iš Brookly- 
! no. J. Jurčiukonis rūpinasi 
I ir praktikuoja Lyros ' Cho- 
rą; mat, jo choras ant 
“Laisvės” pikniko Brookly- 
ne laimėjo kreditą nuo pu
blikos, kuris pasirodė ge
riau išlavintas už Žuko cho
rus.

Bet ne su viskuom, ką Mi
zara aiškina, norisi sutikti. Jis 
amerikoniško žargono žodžius 
pateisina tarptautiniais žo
džiais. Du skirtingus dalykus 
maišo į krūvą.

i Be reikalo jis nori įbrukti
...... ai 'i ir Sau-

apsidirbti . su A. įus> kurie galima taip pat gra- 
bet Stropis sako žiai ir tampai ir suprantamai

' pasakyti šiaurė ir Pietai. O 
ir risti-‘-iei Argentinoje žodis Nertai

. yra vartojama pavadinimui 
| Šiaurinės Amerikos Jungti
nėms Valstijoms, tai visgi pa
vadinimas nei kiek negali būti 
geresnis, kaip ir pasakymas 
Šiaurė, nes vienas žodis Nortai 
jokiu būdu nepasako keturių 
žodžių. 'Taip pat ir Šautai ne
gali pavaduoti kelių žodžių.

Gailą, kad Mizara nepaaiš
kino platesnės prasmės žodžio 

i “kičinas,” kurį jis rokuoįa tu- 
Drg. R. Mizara pasakys i rinčiu. Platesnę prasmę, negu 

prakalbą. ...... " '............... '

O. Reds Wilos sa

virtuvė. Pasakymas, kad tą 
žodį vartoja rusai ir net Lie-o , zocų vanoja rusai ir net iae

Senas Vincas sakosi yra tuvos laikraščiai, nėra pateisi
Z Z ... •______ - 1 1 11 • > 1 .

ii’ pasiduoda li

rašytoja turi ta
šu vištomis, o

gios, nededa 
goms.

Šių žodžiu 
me patyrimo
kartą ir šeši gražūs veršiai pa
dvėsė, šešių ir septynių mėne
sių amžiaus. Jie buvo gerai 
užlaikomi ir be pavydo gau
davo baltųjų kukuruzų^miltų. 
Tai tas juos ir iškraustė iš šio 
pasaulio.

pašarinių žolių, tai al- 
turi daugiausia vitaminof ai fa 

A.
le S. Lietuvaitė.

“Keisti Mūšy Žmonės”

darbininkai 
fašistu vai- c-

■džia jų nevaržys, tai aišku, 
kad jie savo reikalus su
tvarkytų be klerikalų pata
rimų. Bet esama kaip tik 
priešingai: darbininkai yra 

I tikri, kad dabartinė valdžia 
I—klerikalų ir kunigų palai- 
l minta fašistų klika—yra jų 
neprietalĮta; jinai remia 
Tilmansus ir kitus fabrikan
tus, buožes ir kunigus. Tik 
todėl ir Kauno darbininkų 
gyvenimo > nematyti. Bet ta
sai gyvenimas, tasai judėji
mas yra; jo nemato tik to
ki žiopliai, kaip šisai 'rašyto
jas. Kauno darbininkai, va
dovaujami Lietuvos komu
nistų, veįkia, slapta veikia, 
kad visų b pirma pašalinus 
fašistų kliką iš valdžios. 
Tuomet jie pasikalbės su 
Tilmansajs ir kitais išnau
dotojais Atvirai. Tuomet tą 
gyvenimą pamatys ir kleri
kalų laikraščio bendradar
bis. b

;i -«■ ...........................

DARBININKŲ
KALENDORIUS
Rugpjūčio 28 d.

—Gimė: > Vokiečių poetas 
Goete, 1749.

—Tarptautinė social-demo- 
kratų konferencija Stockhol- 
me, 1917į ’ ■ . v ». >

jau “redy” su virve iš
traukti visas gyslas phila- 
dėlphiečiams; jis sakosi at
sigabensiąs savo virvę, nes 
philadelphiečių gali, girdi, 
nutrūkt ir tada gali bū
ti vėl “misunderstanding”. 
Vincuti, gaila mums tavo tų 
kornų ant farmeriškų ran
kų, bet pennsylvaniečiai 
juos išlygins. Brooklyno 
kriaučiai užpuls draugus 
baltimoriečius. Draugai bal- 
timoriečiai nesireklamuos; 
viskas, ko jie reikalauja, tai 
kad būtų leidžiama traukt 
virvę su pirštinėmis;
girdi, jei jie pasiusią, tai ■
Brooklyno kriaučiai su savo e tarptautinių žodžiu, ku- 

, rių vienas lietuviškas žodis ne
gali pavaduoti, ginčytis never
ta. nėra jokio reikalo. Be 
tarptautinių žodžių apsieiti ne- 

Dar šiek-tiek apie kelrodį, (galima. Bet be amerikoniško
Pribuvę traukiniais iš kitu I (ar m k’tų kalbų) zargo- 
miestų ir norinti važiuot vel.tstlJ pasistengti Salinti n iš 
busais, imkit Berlin busą mūsų spaudos.
pas City Hali parkutį Pen n | St. J as-nis.

“Rytojuje” po šitokiu ant- 
galviu argentiniečiai nusiskun
džia, kad yra žmonių, kurie 
moka daug dejuoti, kad tas 
ar kitas dalykas darbininkų 
organizacijoj negerai ar per- 
silpnai veikiama. Vienok, 
patys tokie dejuotojai papra
stai nibko neveikia.

Man rodosi, kad tatai yra 
savo rūšies politinė liga pa3^ 
tokius žmones ir kas nors tu-/ 
rėš parūpint gydytoją tą ligą 
gydyt.

Ne tik 
pas mus 

. lių, kurie 
šnekėt ir kitus kritikuot už ne
gana ar netinkamą veikimą, 

į' bet patys suranda šimtus prie- 
i, būk jie ne- 

“. gali apsiimt į komisiją, negali 
' lapelius dalint, negali literatū- 

. ra platint, negali imt rolę vei
kalo perstatymui, žodžiu, nie
ko negali.

Tokie žmonės turėtų neuž
miršt, kad yra geriau ir nau
dingiau organizacijai vienas 
atliktas kokis nors darbeli^? 
negu šimtas dejavimo žodžių. » 
Meskim tokius tuščiakalbystės 
palinkimus, o imkimės realaus 
darbo. Tada bus darbai nu
dirbti, nereikės dejuoti ir ge
riau jausimės.

K. S. L-tė.

nimu. Rusai gal taip pat ne 
liuosi nuo angliško-ameriko- 
niško žargono, kaip ir kai ku
rie mūsų rašytojai. Bet tai nėra 
pateisinimas, nes be tokio žar
gono galima apsieiti ir mums, į 
ir rusams. O kad del Lietu-' 
vos laikraščių, Lai negi visas i 
jų “gudrybes” suvaikysi? Lie
tuvos tūliems rašytojams gal i 
būt atrodo didelė garbė, jei ■ T’odvmni
jie pavartoja svetimos kalbos!_ K ; 1r,
žodžius, kurių Lietuvos liaudis! 
nesupranta.

Lietuviška virtuvė irgi turi i 
nesiaurą prasmę, nes joje dau-1 
gelyje atvejų būna ne tik ver
dama, bet ir valgoma, ir viso
kį dalykai priruošiama, ir 

bet,J net... miegama.
Delei vartojamų mūsų spau-;

sportiškais siutais atsidur- 
sią į Laurel Springs vande
nį.

Argentinoj, bet ir 
yra tokių smarkuo- 
mėgsta labai daug

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVE

Peekskill,Jungtinių Valstijų kareiviai, kurie nesenai Tnanievravo 
New Yprke., Amerikos imperialistai juos ruošia naujam karui.
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Darbininku Vargai ir Tamsumas i mažesnes algas, ir todėl gaus kurią patys darbininkai gali 
kasdien dirbti. Tada jų visas kontroliuoti ir vadovauti.

V. Glaubičius.

Parsons, Pa.-—Gal nei vie- Į 
no.į kitoj kietosios anglies sri- ‘

Na, ir kas tik ateina prie 
mainos, ir

čionaikentėję, 
mainų či 
veik viso
Valiev Co. ir Mineral
ei oi lietų 
sausio mėn. šių metu. 
Baltimore Hudson (’o 
rv uždaryta nuo saus 
šio ir dabar užsidarė

r
nuo i 1 d.

Taipgi

I augščiau minėtos, 
nu- ' darbą gauna, tai 
or,-, džiaugiasi. ijidirk 
be- ' vaičių ir pamato, kad tik kom- 
igh panijai uždyką anglį siunčia.

Pasiima savo įrankius ir nešasi

kasdien dirbti 
pragyvenimas atpigs. Mano 
supratimu, tai yra kvailas, tok- | 
sai manymas. Juk tai aiškiai 
galima matyti, kaip yra su ki
tom industrijom, kur darbinin
kų algos visa* sumažintos, o 
ar jų pragyvenimas atpigin
tas. Priešingai, dar viskas la
biau eina brangyn.

Draugai, niekados nesu lauk

m e lie

uit trijų mėnesių.
vos tik viena maina

muko 
■Pine

o.

^Yirbama tik pe. 1 ir 5 dienas 
į savaitę. Bet koks čia baisus 
darbininkų i š n a u d o j imas! 
Mat, bosams yra gera proga

'tas, su tuom ne kitaip būna. 
Tuo būdu kopipanijai ir išdir
bama blogiausios vietos vel
tui. Gal dėlto kompanijos tik 
ir laiko uždarytas kitas mai
nas, kad bedarbiai išdirbtų 
blogiausias vietas, uždyką.

tam ’liekas, 
nuo mainie- 
žmonės su- 
klausinėda-

sistemoj, jei jūs: patys jų neiš- 
kovosite. Jūsų ii- mūsų 
tikslas yra vienas ir tas: 
ti už geresnę buiti; kovoti vi-
siem bendrai.

visų 
o vo-

Angliakasio Senoji ir 
; Naujoji Unija
Į

Visiems aišku, kad Lewisas 
, ir jo mašina kietosios anglies 
■ srityj labai mulkina angliaka- 
įsius, skiepydami jiem propa
gandą, kad jie sutiktų dirbti 
už mažas algas ir vėliau visai 

paimsiu kelis

dien ir streikas bus trumpas. 
Lewisas ir jo mašina tapo iš
rinkti, tačiau,/kasyklos kaip 
visada, dirbo beveik tik pusę 
laiko, o nekurios kasyklos 
dviem-trim mėnesiam 
streiką visai užsidarė.

J 927 metais, pasibaigus kon-j 
traktui, angliakasiai visi kaip I 
vienas padėjo įrankius ir pir-; 
mą dieną bal. išėjo Į streiką, i 
Teisybė, kaip lewisiniai sake, 
kad jeigu L. bus išrinktas, tai 
streikas bus trumpas, tai taip 
ir atsitiko. Kelias savaites pa- 
streikavus, kompanijos pradė-

Broliai angliakasiai! - Visi 
urmu į naują uniją, nepaisy
dami Lewiso mašinos terori
zavimo. Mūsų nauja unija 
stoja, be kitko, už penkių die- 

priešĮnų darbo dieną savaitėj, už 6 
į valandas į dieną ir $7.50 ii 
augščiau Į dieną mokesties.

J. Čiuplis.

Chinijos Prekybai Smūgis

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.
Kiekviena?
bininkas turi 
“RYTOJŲ 
žins su s;

be unijos 
pavyzdžius iš minkštųjų ang-

WASH INGTON .—N u trau
kus Sovietų Sąjungai santi-

Amerikos lietuvis dar- 
skaityti ir platinti 
Tuomet jis susipa- 

ivo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

Is senos i 
nesipriešina,

unijos 
, nors

vargę, aimanuoja, 
mi, kas bus toliau, kad dabai- ■ 
jau nepakenčia'ma. Bet yra 

išnaudoti darbininkus, kadai’- ii tokių' kad mano, būk ateis j dėstyti darbininkams, 
Jie sako, kad ; ji yra skirtinga nuo U. 

of America. Įteikia 
už i Nacionalę Mainieriu • * c.

g' bedarbių armijos kasdien 
įieško darbo, skverbdamiesi, 
kad tik gavus koki nebūt dar-

geresni laikai
kaip pasibaigs senas kontrak 
tas, tai mainieriai

lies sričių. 1926 m. prieš U. 
M. W. of A. viršininku rinki
mus, ne tik lewisiniai, ale ir 
kompanijų pakalikai pylė po 
angliakasius propagandą, kad

ne- 
ka- 
ale 
jei

Unija yra darbo žmonių uni
ja. Ji teisingai veda darbi
ninkų reikalus, nors šitoj apie 
linkėj dar mažai yra žinoma 
Kurie apie ją jau sužinojo, te-1 jei p. Lewisas ir jo mašina
paaiškina kitiems. Įteikia iš- bus išrinkta, tai ne tik ką 

kuomi ' syklos per žiemą nedirbs, 
M. W. 1 ir streikas bus ilgas. O 
stoti į Lewisas bus išrinktas, tai 
Uniją, , sykio? per žiemą dirbs kas-

M

■i°v šaukti streikierius į darbą j į^us su Chinija, pastarosios! 
be unijos. Kadangi slreikie- tapo užduotas di-.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__$3; Pusei____ $1.50

Dienraščio Laisves Naudai!

RENGIA

KNISA

riai atsisakė grįžti į darbą be uclis smūgis, pastik čia gatl-j 
to pranešimo nuo Amerikos i 

' prekybinio atstovo Chinijoj. 
į Uždarymas Sovietu banko i 
‘ir panaikinimas Sovietų ar
batos kontraktu uždavė di-'

*■ I

delį smūgį arbatos rinkai I 
Shanghai, Hankow ir Foo
chow miestuose. Sakoma, 
kad Sovietų bankas “Dal- 
bank” finansavo Chinų-Ru- 
sų biznį iki $14,000,000 per
eitais metais.

Amerikos atstovas savo 
pranešime sako, kad jeigu 
nebus susitaikyta de) Man-

PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

—Įvyks Nedėlioję

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

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

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

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

BERLIN BUS nuo N. W. cor. Filbert ir Broad Sts., Philadelphia, eina kas puse valandos ir 
daveža visai arti vietos. Pervažiavus trėkes, 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.

unijos, ir su jų pasiūlytum ’ai- , 
gom, su kuriom negalima pra-' 
gyventi, tai kompanijos prisi-i 
vežė streiklaužių. Policija! 
pradėjo kasyklas operuoti ir 
operavo. šerifai apkalinėjo 
proklamacijas, varžant arba 
visai draudžiant pikietus. An
gliakasiai skaito proklamaci
jas ir mano, kad čia jau vel
nias. Bet jie nenusimena, lai
kosi geram ūpe.

Kad greičiau sulaužyti strei
ką, Lewiso mašina neva orga
nizuoja moterų pagelbinę 
(auxiliary) organizaciją. Mo
terys nori remti vyrus strei
ke, bet visai kitaip viršininkai 
apie tai mano. Vieną vakarą 
užeinu į tų moterų susirinki
mą su kokiu tai reikalu ir ran
du 5-to Distrikto prezidentą | 
P. T. Fagin ir unijos vice-pre-• 
zidentą Philip Murray. Pa-1 

pirmasis ir pradeda | 
kalbėti, juokus krėsti, 

pareiškia, kad

nijos prekyba dar labiau 
nukentės.

sistoja

šitaį liaus, 
j streiką nebus galima laimėti.
! Reikia laukti, kuomet bus k i- . 
I tas karas, tai tada ne tik uni- 
; ją gausime, ale ir streikus lai
mėsime. Tą pati pasakė ir 
Philip. Jie vyrų susirinkime 
panašiai kalbėti bijosi, todėl 
susiorganizavo moteris ir per 
jas tokią propagandą sklei
džia! Tačiaus streikas ėjo, 
nebuvo paisyta į nieką. Dar
bininkai gyveno barakuose, 
šaltyje ir iš unijos paramos 

I gaudavo vos tik po $3 mėne- 
! siui. Visiem aišku, kaip su 
i tokia suma galima pragyven
ti. Tuomet gaudavome pa- 
gelbos iš Pa. ir Ohio darbinin
kų šelpimo komiteto. Bet ir 
čia Lewiso mašina mums vi
saip kliudė ją gauti. Jos tiks
las buvo, kad kuoveikiausiai 
pralaimėti streiką, kad grįž
tum į darbą.

Tvėrimas Naujos 
Unijos

Streikieriai senai žinojo, kad 
jie yra parduoti ir lieka be li
nijos, tačiaus, dar vis laikosi 
gerai streike lauke. Eiliniai 
nariai, balandžio pirmą dieną 
sušaukė į Pittsburghą,. Pa., 
konferenciją, kurioje dalyva
vo angliakasių atstovai iš visų 

| Jungtinių Valstijų kraštų 
(1125 delegat.), kurie išrinko 
Laikinąjį. Komitetą ir nutarė 
visus Suvienytų Valstijų ang
liakasius balandžio 16 d. iš
šaukti į streiką, o vėliau su
tverti uniją. Bet ant greitų
jų nepavyko tas padaryti. Į 
streiką Pa. neunijinių darbi
ninkų išėjo tik apie 10 tūks
tančių. Kitose po kelis tūks
tančius. Pastreikavę 3-4 ir 5 
mėnesius, ' sugrįžo į darbą. 
Nors streiko nelaimėjo, bet 
nei vienas nesigraudina strei
kavęs, nes jis jaučiasi atlikęs 
savo pareigą prieš pardavikiš- 
ką Lewiso politiką.

Rugsėjo 9 d. sušaukė kitą 
konferenciją, prie kurios ren
gėsi ne tik angliakasiai, bet ir 
Lewiso mašina. Pastaroji, aiš' 
ku, rengėsi išardyti konferen
ciją. Bet savo tikslo jie nepa
siekė : tapo sutverta Naciona- 
lė Mainieriu Unija, 
visų persekiojimų iš 
ir kompanijų pusės, 
si, mūsų unija gimė
darbininkų kraujuose, bet ir 
kalėjime. Už tai dabar ji tu
ri plačios darbininkuose įta- 

‘kos, ir greitai auga.
Užtad kaip mihkštosios, taip 

ir kietosios anglies mainieriai 
privalo prisidėti prie naujo
sios unijos ir visiems kartu 
reikia kariaut prieš anglių ba
ronus, Lewiso klikos terorą, 

padidinimą algų ir sutrum- 
darbo valandų.

nežiūrint 
valdžios 
Vadina-
ne tik j

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ

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

13

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

Bell Phone, Poplar 7645

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 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

kapinių 
už žemą

Street
PA.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “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. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 

1 tinka kad jie malonus ir dūmai 
| AROMATIŠKAI kvepia.”

PLATINKITE “LAISVĘ” į

John Naujokas 
Reikauskas,

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

214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 

ĮBrooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

i bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
■riausi cigarai Amerikoje po 10 centų, 
j Taip pat progresy viskas lietuvis, 
! užlaikytojas general krautuvės ir lai- 
■ vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
J77 Park St., Hartford. Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 

; Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
i visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
bizny ie. i negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Rrookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose. ant Raliu ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuviu išdirbystSs 
draugu cigarų viršminūtais vardais. . 

įtik nakcliant pirštą, o gausite eiga- 
i ra, kuris visiems patinka, ir rūky- 
! damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
i rantuojami. Cigarus pa«iunčiame 
I ant nareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir nrivatiškiems žmo- 

1 nėnis, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas .apmokame.

Naniobu Cigaru Dirbėjai
767 Division Aro.. Rrnnklvn. N. Y

MENDELO
Padirbti iš Suderintu Havanos
Tabakų. Vidurys vien 
importuotų tabakų.

tik iš

Į 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
nėjamo, kaipo užsakymus 
(orderius).

i $1,000 Tik Už 60 Centg
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį, 

1 stebuklingų žolių vertės tūkstančio , 
doleriu. Ka tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta# 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukė# 
nolinkcmac ir įvairiu nesmagumų an. 
imtas Jeigu tokiam žmogui ir auk 
<ini kaina parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukse 

; kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
I apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
! greit reikalauk mū«ų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių 1igų» 
viduriu užkietėiimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUBLA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedčllo- 
■aii nuo 9:30 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg.,

PUBLIC SQUAB!
WILKES-BARRE, PA.
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DFTRftlTn 7INIJK šmugelninkų Priešfašistinį Ko- UElllvlIv LillilviJ mitetą su visais jo agentais.

Žodžiai, Kurių Reikalauja 
Patentuoti Darbininkų 

Šmeižikai
Gaila užimti vietą darbinin

kiškoj spaudoj ir kalbėti apie 
darbininkų reikalus su veid
mainiais, kurie savo dorą ir 
sąžinę senai yra pakabinę ant 
fašistinės tvoros. Del panie
kinimo tūkstančių Amerikos 
susipratusių lietuvių darbinin
kų, “ekstrinių” lapelyj, neva 
jų organe, už liepos mėnesį, 
po slapyvardžiu pasislėpęs tū
las J. Dirvelis, išplūsta bjau
riai ir nepamatuotai progresy
vių darbininkų centrus. Ap
šmeižia Brooklyno Centrą,' 
Priešfašistinį Komitetą. Išlie
jęs fašistuojančią tulžį, perei
na žmoniškumo doros ribas ir 
šmeižia Detroito Priešfašistinį 
Komitetą, praeities ir dabar
ties darbuotę. Išvadina Prieš
fašistinį Komitetą koki’ais tai 
šmugelninkų agentais. Kalba 
apie visai nežinomą finansinį I 
stovį ir kokius tai Šerus, būk j 
Detroito Priešfašistinis Komi
tetas iš žmonių renka pinigus 
ir juos dalinasi į Šerus. Čia 
yra bjaurus šmeižikų melas, 
kokio dar iki šiol tas sutvėri
mas negalėjo išgalvoti. “Eks
trinių” lapelio autorius J. Dir
velis, pabaigoj visos mali-ma- 
lienės, užbaigia:

“Kas tą šėrą turi, kur 
buvo raporte nei pinigų, 
laimėjimo tikietų vertės 
$125.00, tai nėra žinoma, 
ti spėja, kad tuos pinigus 
turi Alf. Misevičius, nes jis la
bai gynė ir dabar tebegina tą

Apie tai reikia rimtai pagal
voti, nes Alf. Misevičius tuom 
laiku, kada tas šmugelis ėjo, 
buvo Detroito Priešfašistinio 
Komiteto pirmininku ir jis tu
rėjo žinot, kur tos aukos ėjo. 
Ir tur būt jis žinojo*- apie tą 
šmugelį, kad dabar tyli. O jei 
nežinojo, tai turėtų tarti žodį 
apie tai.”

J. Dirvelis, prisidengęs veid
mainio kauke, apgailestauja, 
kad aš tyliu. O kokia čia bai
si ironija, kad neprisidedu 
prie šmeižikų “profesijos,” 
kad neinu su fašistais, bet 
priešingai—prieš juos. J. Dir
velis savo lapelyj nukalbėjo 

jnei šį, nei tą. Tą patį karto
ja, kaip Detroito Priešfašis
tiniame draugiškame išvažia- 

i vinie 4 d. rugpjūčio šių metų 
kalbėjo J. J. Bimba. Tuomet 
jis apvagino organizacijų cen
trus, vietinio veikimo kelius 
darbininkus ir darbininkes. 
Tokį pat bjaurų melą leido į I

Priešf. Komiteto peržiūrėti, ar 
jis ras ką ten bloga. Kiti ko
misijos nariai atėjo, o ką gi 
tas triukšmadarys padarė? O 
gi vietoj ateiti pačiam, jis sa
vo vienmintį, dar žioplesnį už 
save, per laišką įgaliavo, kad 
jieškotų “šmugelio.” Tiek bu
vo sąžiningas Komitetas, kad 
leido jiems knygas ir kitus do
kumentus išvartyti, išžiūrėti, 
bet pramanyto “šmugelio” ne
surado. J. J. B., gavęs rezul
tatą nuo savo vienminčių, vėl 
pradėjo skalyti, kad knygos 
čia teisingai vedamos, tai gal 
Brooklyne yra 
kad ten 
j e tokį 
ninkai 
žmonės 
k it, kad
varijavo j a. 
spjauna, patsai ištirti prama
nyto dalyko neateina, atsisa
ko tiksliai. Nes kaip peržiū
rės dokumentus, negalės 
šmeižti.

Gražus “ekstrinio” J. J. B.

SVARSTYKLES
Turčių sauja ant svarstyklių, 

Ant antros dalies ir mes.

I $1; A. Žlmitravičia, F. Gur- 
j kius, Ch. Deškauskas ir Deš- 
kauskienė po 50c; J. Cossin 
30c; J. Skredla ir J. Kirka po 
25c. Viso $5.70 (Išeina $5.-

80.—Red.)
Pinigai bus pasių 

nijos streikicrių b., ms vcui/nu 
komitetui.

A. Raymond.

Prakaits per dienų dienas.

Prakaits per dienų dienas!
Milionai gi bedalių.
Mūsų jėgą, mūsų kovą, 
Kas užginčyti begali?

ne- 
nei 
už 

Ki- 
gal

CASTON R0PSEV1CH

J

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda ickcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

f

'J

šmugelis.” O 
teisingai, tai Lietuvo- 
pat “šmugelį” darbi- 
varo. Tai matote, 
darbininkai, supaisy- 
norite, ką tas asmuo 

Ant dokumentų
i

Kas užginčyti begali, 
Kad šiandieną, ryt-poryt— 
Kilt pavergta liaudis gali, 
Vargšų laisvę pirm varyt?

Vargšų laisvę pirm varyt!
Nors pasaulis dar išblyškęs.
Bet už pavergtą bedalį— 
Net mūs pusėn ir svarstyklės.

St. Butkus.

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

utV/ANDIMPROk O>1 Capsules
Visose vaistinėse tri 
te “Gold Medal ’ 
imkite kitokiu.

Haarlem oil

12. VI. 29.

I ramiai susirinkusius, nepaisy-: darbas> nėra ka ir sakyti, ka
ldamas ar kas klauso, ar ne, . .. . __’ T ... ris gali būti viskuom: ekstri- reke, kaip kariamas. Ir tik . J .
pasidėkuojant publikai, tą ne-;11*11’’ maksimalistu, mensevi-pclOl UVJ Clll L p CIO LcX 11V Į ' . . .

kviestą svečią apmalšino, kad|^u’ ne^ ir kandidatu į fasistus. t 
tas Lietuvos ponas padarė j J.Ll^ ^ai nepateisinamas šutvė-j 
klaidą atėjęs, nes čia susipra-j r“nas- Kuomet eina žiauri ko- 
tusių darbininkų priešfašisti- y.a darbininkų Lietuvoj^su ia- 
nis išvažiavimas, o ne fašistų, šistais, ........... .
sandariečių ar kokių menševi-1 *v kovotoju,

, nuduoti veidmainingai 
o nepamatuotai, 

I kų. Aš tylėjau ir mano tiks-Išmesti nepatinkamas ypatas, j 
Jas atėjimo nebuvo žmonių1 niekinti priešfašistinį veikimą.; 
šmeižti. Bet čia J. J. Bimba .Ką tas 'reiškia. Tai tikras j 
pasirodė, kuom esąs ir kokis skebavimas. Ar genaus ei-; 
veidmainis. Man stovint prie . 
žmonių būrelio, J. Bimba pra- j 
dėjo plūsti Amerikos Tarptau-i

1 • • 1 Apsigynimo 
tai 1927 me
ant išlaimė-

nebuvo žmonių - .
Bet čia J. J. Bimba.^4 fas reiškia, 

skebavimas.
giasi J. J. Bimba, nesiskaity- 
įdamas nei su jokiu didžiumos 
organizacijų pat v a r k y mu.
Šiandien padarė ant priešfašis- i 
tinio veikimo užpuolimą, kad' 
darbas apsistotų, gerai žino-! 

j damas, kad Priešfašistinio Ko- j 
liniteto nariai nei pirma, nei 
! dabar nesikiša į atskiri] kuopų 

J finansinius reikalus, neigi
I tvarko jų iždus. Jei ir kada

tinio Darbininkų 
46-tą kuopą, būk 
tais kuopa leido 
jimo automobilių ir buvo pel-j 
nas skiriamas Lietuvos priešf a- 
šistiniam veikimui, būk Tarp. 
Darb. Apsigynimo 46-ta kuo
pa tuos $125.00 turi pas save. , _ , - - .
Detroito Priešfašistinio Komi-I^ūtų buvusi padaryta tarp, 
teto pirmiaus buvę nariai, ku
riuos J. J. Bimba suminėjo: 
“Jūs, jūs, Misevičius, Jočionis 
ir visi kiti sueikvojot už tikie-1 
tus tą automobiliaus sumą pi
nigų.” Tą girdėjo iš šalies sto
vinti draugai—Staponkevičius 
J. Vilkelis ir kiti.

Čia atvirai pasakau, 
yra bjaurus melas to vėjo 
lūno ir jo galvoj kas nors 
tosi atbulai. Kada 1927 m. 
leido išlaimėjimui automobilių 
Tarp. Darb. Apsigynimo 46-ta 

> kuopa, aš prie jos neprigulė
jau. Buvau delegatas nuo A.

;Darb. Apsigynimo 46 kp. ko
miteto klaida del jų techniki- 

! nių darbų, tai ką bendro turi 
i priešfašistinis veikimas ir jo 
i komiteto nariai ir dar su fi
nansais? Bet J. J. B. suriša
viską į krūvą ir rėkia?: “Jūs 
vagys! Jūs už kitus ūžsisto- 

*jate,;esate toki pat.” Niekad 
kad j neužstojau, kas yra negero, ir 
ma-i nemanau užstoti, jei kas įvyk- 
var- tų. Bet ir į atskiras kuopas, 

jų reikalus, nesigilinu, kaip 
kad J. J. Bimba kišo nosį, at
siprašant, kaip ta Lietuvos 
“ponia,” kur po ąžuolu giles 
renka. Kas metai ir mėnesis, 

vis nauji 
galų 

vagys,”

Atsakymas Alf. M-čiui
Laikas it žaibas risčiomis bėga,

Čia štai dirbtuve—ant ryto ir vėl— 
Slenka taip dienos—supranti kodėl... 
Ogi už duonos plutgalį juodą— 
Alkis pilve ramybės neduoda!

St. Butkus.
22. VI. 29.

BROOKLYN, CONN.

Svarbi Naujiena
Smagu pranešti kad

niai susipratę darbininkai vi- į 
sur juda, bet dar smagiau, j 
kuomet matai, kad mažose ko

lio, po dešinei, ten bus ir pik-

Komisija.

CLEVELAND, OHIO
Vietos Komunistų Partijos 

i skyrius rengia didelj pikniką, 
lonijosc jie neatsilieka nuo di- kuris bus sykiu ir paminėji

mu dešimties metų gyvavimo 
K o m u n i st ų Parti j os.

Piknikas įvyks 2 d. rugsėjo, 
Labor Day, Ry beck Grove, 
6347 Turney Rd. Važiuojant 
reikia imti E. 105th St. gatve-

,Piknikas p'rasidės 10-tą

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Ncdėliomis: 10-12 vai. ryte. .

L. D. L. D. 52-ros kuopos, ir vjs nauji šmeižimai, 
mane išrinko Detroito Orga- žmonės įkriminuojami ir 
nizacijų Priešfašistinio Komi- gale, išeina jam visi 
teto pirmininku. Nebūdamas j tik jjs vienas teisingas. J. J. 
nariu prie, kuopos, negalėjau i Bimba primeta buvusiems 
nei su jokiais tikietais turėti Priešfašistinio Komiteto na- 

Pilnai galiu riams, kad jie Tarp. Darb. Ap- 
liūdyti, kad kiek pelno buvo sigynimo 46 kp. finansų] ne- 
nuo Tarp. Darb. Apsigynimo I tvarkė. Ką tuomet darytum, 
46 kp., delegatai perdavė De-j dabar rėki ii’ plūsti prieš- 
troito Priešfašistinio Veikimo, fašistinį veikimą, kuomet būtų 
Komiteto buvusiam sekretoriui [komitetas tvarkęs kitų iždus? 
1’ T v * * ’ TY * J . • 4- . • i

ką nors bendro.

drg. Jočioniui. Priduotą su
mą sekretorius teisingai pa-

Bet to pirmiaus nebuvo ir da
bar to nebus. Darbininkams 

siuntė Liet. Darb. Rėmimo Ko- rūpi gelbėti Lietuvos tokius 
jų kovą už 

Ir kiek 
aukota, 

viskas iki centui yra pasiųsta 
Priešfašistinis darbas 

iš Priešfašistinio Tarp. Darb. Apsigynimas

dėsnių kolonijų. Mūsų kolo
nijos lietuviai vasaros metu 
labai apsunkinti ūkių darbais. 
Apart to, maža kolonija, ne
daug lietuvių randasi. Tačiaus, 
mes neapleidžiame ir darbi-1 
ninkiško judėjimo, palaikome ; karį, 
ir Ai LJD.iL. D. kuopą. j vai.‘ ryte.
j : D^baf A.^L. D. L. D. kuopai Visi vietos ir apielinkių lie- 
rėhgia smagų pikniką su pra-j tuviai darbininkai kvieči’ami 
kalbomis, kuris įvyks •rugsėjo ! atsilankyti į šį pikniką. Nes 
1 d., ant Valavičiaus farmos, į atsilankę išgirsite gerą pro- 
Waregon, Conn. Kalbės dar-gramą, bus daug kalbėtojų ir 
pirmu kartu mūsų mieste drg. į sykiu paremsite komunistinį 
J. M. Karsonas iš Lowell, Į judėjimą.
Mass.

Piknikas prasidės 12 vai. 
dieną, o prakalbos—2-rą vai. 
po pietų.

Vietos ir apielinkių lietu
viai būtinai turite atsilankyti 
į šį mūsų pikniką, nes jis bus 
vienas iš geriausių ir smagiau
sių. • Taipgi išgirsite daug 
naujo nuo draugo Karsono.

Kelrodis. Atvažiavus iš ki
tų miestų į* Dahelson, Conn., 
reikia paimti kelią, kuris ei
na į New London, pavažiuoti 
3 mylias iš Danelson, ir bus 
pirmutinė farma prie pat ke-

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
sjįutuįab^ ‘svunųo[B£Į -ys. Tel. Stagg 6533

Mes išmokiname taisyti ir valdyti) 
automobilius j trumpiausį laiką.! 
.Mes garantuojam laisnius ir dip-1 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25.1 

-Taipgi duodame važinėjimp k|cci-| 
jas už $10. Pamokos dienomis ir| 
vakarais. Informacijos Wy k a i. p 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vaka-, 
ro. Nedėldieniais nuo H Aval. iki?
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas. 
L. Tiknus. |>
NEW YORK AUTO SCHOOL! 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N- Y.!

Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Rugpjūčio 17 d. buvo pas, 

draugus Deškauskus susirinkęs 
būrelis svečių. Be vakario- ( 
niaujant prisiminta ir apie 
Gastonijos streikierius, apie jų • 
suareštuos vadus, kuriuos da
bar kapitalistai nori nužudyti, 
primesdami jiems žmogžudys- ' 
tę. Tam tikslui svečiai sum e-i. 
tė sekamai: A. Raymond, A. 
Karpavičia ir Januškienė po

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

DARBININKAI STOKITE

IAUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

mitetui. Nes sekretorius drg. 
Jočionis buvo veiklus draugas 
ir bėgyje dviejų dienų priduo-1 priešfašistinei 
tus finansus nuo visų organi-h..............
zacijų vieton pasiųsdavo. Tai;vieton, 
nei vienas
Veikimo Komiteto narių 1927( šiądien lošia svarbią rolę dar- 

• ir pradžioj 1928 m., jokių 
l$125 pasilaikyti negalėjo. Nes 
naujasis komitetas likosi vie
šai draugijų Konferencijoj iš
rinktas ir dokumentai peržiū
rėti, kurie ir šiandien randasi 
Priešfašistinio Veikimo Komi
teto Detroito draugijų archy
ve. .J. J. Bimba plepa nepa
matuotai, kad išdraskyti Det
roito susipratusių darbininkų 
vienybę, kurie kovoja prieš 
Lietuvos ir Amerikos fašizmą. 
Kad naujai užpulti kitus iš
rinktus narius toj kovoj, tai 
jis užpuola pirmesnius vei
kiančius draugus. Matyti, no
ri užsitarnauti medalį nuo 
Lietuvos fašistų Smetonos. Jis

pat darbininkus, 
kasdieninius reikalus.

kovai “LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamij ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, viena kitą šmeižia ir įkrimi- 
pančiakų, marškinių ir kitko , nuoja vis‘finansiškai, be fak- 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm j upelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET

Worcester, Mass.

tų ir logikos. 1927 m., kada 
“ekstriniai” prisidengė veid
mainystės skraiste, dalyvavo 
keliose priešf. konferencijose. 
J. J. Bimba tuo laiku apšmei
žė Detroito Priešf. Komiteto 
sekretorių drg. P. * Jočionį, 
kad šmugelį varo. Jam buvo 
suteikta gale iš “ekstrinių” 
dviems nueiti ir visas knygas!

bininkuose. J. J. Bimba pa
darė naują užpuolimą. J. J. 
Bimba padarė naują užpuoli
mą. Kuomet Lietuvoj fašis
tai darbininkus šaudo, o Gas
tonijos streikierių vadus nori 
darbdaviai pasiųsti elektros 
kėdėn, tai jis surado būdus, 
kad priešfašistiniame darbę ir 
Tarp. Darb. Apsigynimo vei
kime netvarka. Net didžiuo
jasi, kad turįs gėrų “draugų,” 
kurie jam viską painformuoją. 
Gali būti ir taip, kuomet rei
kia užsistoti už darbininkus, 
tai Bimba 
“draugus.” 
draugiškame išvažiavime apie 
du šimtai darbininkų, susirin
kusių 4 d. rugpjūčio, patarė 
J. J. B. už jo darbus “medžio 
sausoj šakoj pasikabinti.\ Tai 
ne mano žodžiai, bet visuome
nės. Ne gi aš ir rašau, kad 
polemizuoti , suj tuo • asmeniu. 
Aš \ tik • nurodžiau draugijinį 
dalykų-stovį. J. J. Bimba gali 
rėkti, tai jo priprasta “profe
sija.” Kuprotą niekas kitas, 
kaip tik grabas, ištaisys.

Misevičius.

Greitai ir Pigiai Persiunčia
Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyra 

ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines

50 uz 5.50 500
100
200
300

uz 10.75 600
Litų
Litų

HZ

u z
51.75
62.00

susirado naujus 
Neveltui priešf.

Litų
Litų

uz
uz

21.00
31.25

700
800

uz

400 uz 41.50
1000 Litų

Litų
Litų

uz 82.50

Norėdami

900
už 103.00

uz 92.75

materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $30( 
Treciame - $600, Ketvirtame - $l,0u0

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

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

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, PaBROOKLYN, N. Y.46 TEN EYCK STREET,
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NEW LISBON, N. J
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sodino ant Rugpjūčio 4 d. keli vaikinai !
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Nervų 
mioKCs 
veikimų 
silpnumus i 
jhnas. 
vaistus 
nervų, 
veria ’ 
Stelbsi i

Bet ligones 
slauge sušun- 

Tuoj pasiro- 
suvargę žmo-

Reikalinga augštor. klasė 
vyrai ir moterys dirbti 
del dideles kompanijos

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

MES JUS IŠMOKYSIMI

Klauskite del
Mr. Kaugesier, Room 709

Nežinomi 
piktadariai užpuolė jį, nužudė 
ir į upę įmetė. Lavonas ras
tas tik trečioj dienoj.

Lietuviškas Skaptukas.

Labai atsakanti proga, jeigu 
jūf. pasirenkate padaryti 

daugiau pinigu negu 
iki šiol padarėte.

Atsišaukite lygiai 10 vai. ryte.

TRACY PEARL & CO., Inc.
145 West 41st Street 

New York

NAUDOKITĖS PROGA

liti padaryta ant $5,000, Kas 
tą atliko, negalima pasakyti. 
Kadangi Jucius darbą gauna

antrašą: Anna 
Burlington Coun
ter the Insane, 
N. J. Valandos:

Nelaimingi Atsitikimai
Pas mus, lietuvių tarpe, 

dažnai įvyksta nelaimingų at
sitikimų ir vis per neatsargu 
ma.

Nesenai lietuvis vaikinas, 22 1 rėjo jų tik $192. 
metų amžiaus, dirbdamas ant j 
Hanover St., po pietų žengė 

Tuo tarpu kul

ne 
nes ji daugiau verkė, 

Užklausus, ar

Rugpjūčio 17 d. važiavo 
'mėsos kompanijos darbiniu-! 
' kas, surinkęs pinigus. Jis tu-:

Naktį iš 20 Į 21 rugpjūčio 
Jučiaus kriaučių dirbtuvėje 
rado sulietus kokia tai ėdan
čia rūgštimi visus drabužius ir 
medegą jų siuvimui. Nuosto-

Hjaiiioiiiaiiiaiiiąiiiaiiįaiiiaiiioii
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Bridgewater Darbininku Ko-operatyve Draugove
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kambariuko, kuriame buvo 
kėdė, kamodėlė ir lova. Bet 
viskas švariai užlaikoma ir da
ro gerą įspūdį, 
nėra. Tuomet 
ka “Miklauski.” 
do kelios liesos,
gystos ir pasako, kad ji tuo
jaus ateis.

Nespėjau nei gerai pažvelg
ti į tas žmogystas, kaip prie-/prie savęs 
šais mane pasirodė Ona Miką-'

Čia randasi beprotnamis. 
Gavus pranešimą, kad jame 
randasi Ona Mikalauskienė iš 
Paterson, N. J., pastaruoju lai
ku gyvenusi Burlington, N. J., 
nusprendžiau ją atlankyt, nors 
tik vieną sykį buvau ją ma
čiusi.

Pasirinkusi, keletą laikraš- 
cių, porą knygelių, pasiėmusi į ]auskienė, labai sudžiūvus. 
iruktų ir šiaip del siuvineji-1 buv0 
mo įvairių smulkmenų, leidau-; 
si kelionėn.

Dar už poros blokų drg. J. 
Jatužis parodė man tą įstaigą. 
Labai gražaus stiliaus budin- 
kas, apsodintas įvairiais me
džiais, puikiomis gėlėmis. Ta
keliai puikiai ištaisyti; keliai 
taipgi. Išlipus iš mašinos apsi
dairiau aplinkui,* visur išrodo 
puiku.

Nuo sustojimo vietos už ko
kios 30 žingsnių ir ligoninės; 
laiptai, švarūs, 'Ųlatūs. Kori-Į 
doriai irgi švariai užlaikomi. I 
Raštinė nedidele, bet švari, 
gerai įrengta.

Raštinėje mus pasitiko slau
gė, apie 40 metų amžiaus, 
dikta, stipri moteriškė. Už
klausus, ar mes galime maty-

išėjus iš maudynės. ! 
Kaip greitai mūsų akys susi- ' 
dūrė, taip greitai ir lūpos susi
glaudė. Iš jos akių pasipylė 
ašaros ir ji pratarė:

“Matai, drauge, kur aš atsi
dūriau—b e p rotu a m y j e. ” 

Pasikalbėjimas buvo 
koks,
negu kalbėjo.

Į ji norėtų važiuoti su manimi, 
jeigu aš ją pas save imčiau, 

į atsakė, kad labai norėtų, bet 
dar pabus čia kelias savaites. 
Man nieko kito neliko daryti, 
kaip tik apleisti ligoninę ir 
važiuoti namo. Atsisveiki
nant paačiavo už atvežtus 
daiktus ir mes išėjome.

Už kelių dienų rašau jai 
laišką, Įdedu konvertą, pašto 
ženklelį ir popieros. Paišelį 

ti Oną Mikalauskienę, slaugė j buvau pirmiau nuvežus, bet 
mandagiai atsakė, kad galėsi-; atsakymo jokio negaunu. Ra
me, tik turime pasirašyti kny-jšau antrą laišką, bet ir čia at- 
g.oje, kurią ji padavė.

Besirašant pavarde 
apėmė kokia tai keista baimė, 
nesmagumas. Slaugė pasiėmė 
raktus ir paprašė sekti paskui 
ją. Aš užklausiau, kaip 
čiasi Ona, ji atsake, kad 
dien jaučiasi gerai.

Atidaro dideles, kokių 
kių colių storio, duris. Tai bu
vo valgomas kambarys. Sta
lai milžiniški. Perėjus per vi
są kambarį, slaugė atidaro ki
tas, mažesnes, bet, rodos, dar 
storesnes, duris ir mes jau at
sidūrėme pačioje ligoninėje. 
Slaugė privedė prie pirmo

bejo ir ačiavo už daiktus.
Už valandos laiko atvažia-1 

vo ir jos dėdė Kalvelis ir at
vežė jos dukrelę, kokios de- ant keltuvo, 
šimties ar vienuolikos metų tuvas. buvo nusileidęs, jis kri- 
amžiaus, labai gražią mergai-j to žemyn nuo ketvirtų lubų I 

Iškarto nekreipė domės į ir ant vietos užsimušė, i
Bet pradėjus jai ko tėvai dideliame nuliūdime,1 

apie motiną, pasi- i netekę savo sūnaus.
kelių, prispaudė; Rugpjūčio 4 d. keli vaikinai ! 

ir pradėjo verkti. ; nusisamdę valtelę ir pradėjo ' 
upe važinėtis. Besivažinėda-1 

. mi sumanė išbandyti savo jė-i 

. gas, kuris toliau nuplauks ir' 
ji pradėjo šokinėti Į vandenį.

■ Kiti išplaukė kraštan, o Jur- 
Makauckutis, 17 metų am

ini skendo. Buvo duota 
žinia policijai, bet nieku būdu

' negalėjo rasti skenduolį. Tik 
trečioj dienoj iškilo kūnas į 

i viršų, visas vėžių apgraužtas.
Čia kiekvienas gali įsivaizdin-

I ti, kai]) tėvai jautėsi, kuomet 
; jiems atvežė sūnaus apgrauž
ta kūną.

Kas metai čia vasaros karš
čiuose nuskęsta nemažai žmo
gių. Mat, kuomet karšta, tai 
ieiua maudytis į tokias vietas, 
kurių nežino ir susiduria su

Be nei žodelio nepratarė.
Išėjusi iš jos kambario susi 

tikau slaugę ir pradėjau klau 
sinūti, kame dalykas, kad 
nieko nekalba. Slaugė at 
kė, kad ji paskelbė bado strei-i gi 
ką ir jau devynios dienos nie-j žiaus, 
ko nevalgo. Trys dienos at
gal mušė galvą į sieną ir nuo 

vieną nepalieka.
ant

i to
Maistą pilą prievarta, o 

'nakties suriša ir darą v 
j kas galima ir kas. leistina.

Ona Miklauskienū prij 
j jo prie L. I). S. A. ir, rodos, 
į prie A. L. D. L. D. Jos gyve- 
į n imas buvo sunkus ir ji du sy- 
! kiti bandė nusižudyti, bet abu
du sykiu gydytojas išgelbėjo, 

i Paskutinį sykį išgelbėjus, ati- 
' davė i beprotnamį, kuriame ji 
dabar kankinasi ir nori badu 
numirti. Jos vyras ilgą laiką 
sirgo ir paskui buvo išsiųstas 
Lietuvon.

sakymo nėra. Už poros sa
vaičių vėl nuvažiuoju aplan
kyti. Kaip tik įėjau į raštinę, 
slaugė mane tuojaus pažino. 
Paklausus, kaip jaučiasi Ona, 
ji atsakė, kad prastai ir var
giai ji su manimi kalbės.

Nepaisydama jos to pasaky
mo, skubinau paskui ją į kam
barį. Bet koks mano buvo i 
nusistebėjimas, kuomet man Į- i 
ėjus į kambarį, ji nei akių ne
pakėlė, į mane nei nežiūrėjo. 
Kiek aš ją nekalbinau, ji nie
ko man neatsakė. Tuo 
pu pora savaičių atgal taip 
karštai ji mane bučiavo, kal-

Gal kas iš ’artimųjų norėtų 
nors prieš mirtį ją matyti, tai 
čia paduodu 
Mikalausky, 
ty Hospital 
New Lisbon,
šventadieniais nuo 9 iki 11 ly
te; ketvergais nuo 9 ryto iki 
4 vai. dieną.

Bemoksle.

policija spėja, kad iš New 
Yorko kas nors atvyko ir su
degino drabužius, šiuo Įvykiu 
susirūpino visi lietuviški kon- 
traktoriai. Kurie turi dides
nes dirbtuves, tie pasamdė 
sargus, kurie naktimis prižiū-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Ad. No. E-48 
Nuga-Tone priduoda 
spėkos nervams 
.silpnumas pagimdo 

naktis, nervinį susierzinimų, 
iii jų organų, 
negeistinas 

Nuga-Toac turi 
i stimuliavimui i 

muskulų i 
vaistus, 

virškinimui, 
slės suerzinimų, 
tolius, nugali 
abclnų sveikatų. 

Kasdieninius i 
rodo patyrimas 
Ky. Ji sako; 
ir nervuota 
Nuga-Tone 
visi kiti ' 
Jis suteikė 
pasekmės 
Nuga-Tonc, 
sveikata, 
su r 
gu

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMU0T0JA8

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

neramias, be- 
silpnų 

nuo ko pasidaro 
sveikatos sumenkė- 

savy puikiausius 
sustiprinimui kūno 

Jis taipjau už- 
apotitų ir pa- 
inkstų ir pū- 

ar kvai- 
pagorina

su Nuga-Tone pa- 
Anna Hogg;, Korea, 

silpna 
negalėjau dirbti.

, negu 
aš tik vartojau, 
sveikatų." Tokios 
kitus pabandyti 

džiaugtis gera 
"...j vi
ii rba jei- 

jis gaus jų

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone____________ Main
Bell

9669
Oregon 5136

organų.
kurie padidina

pašalina 
os skaudėjimų 

konstipacijų ir

patyrimus __
p-lės Anna I' 

‘‘Aš buvau suvargusi, 
nieko

padarė del manęs daugiau, 
. aistai, kokius aš tik i 

man spėkų ir 
turi paskatinti 

kad ir jie galėtų
Jūs galite pirkti Nuga-Tone 

kur tik vaistai paj’davinėjami 
jūsų vertelga neturėtų stake, 
jūs iš urmo vaislynės.

Tel.i Greenpoint 961S

K. M. S

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

WORKERS UNION

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

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

Tarkitės «u mumis del
Y pa tiška! ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
3 644 Driggi Avr.Bve, 
s Rielgewoodo Skyrius: 253

w. >»y'

Brooklyn, N. Y.

Grove St.

2 s 
2

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

CnW PnwdwQ (Miltelius nuo Šalčio) jokių Jalčių ne- « WILIS bijo> Už 76c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IlrllD I Y TaliR centa* Skrynutę) yra tai kanuolė priei UI UU IjuA (j(.ą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, H. Y. 
TELEPHONE

GREEN POINT UH

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

Kampu Clermont Avinui 
TELEPHONE i JUNIPER »7M.

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

FRANK A. URBAN’S
151 Metropolitan Avenue,

____________________  ORDER BLANK ------------ ------------------
Siųndaiui pinigui nu »uvo adresu, užrašykite:

AS, žemiau pa«iražę». aiunčiu jum* VIENA DOLERĮ, už kur] malonėkit mud 
priaiųati URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, tu viaaia nurodymai!, 
kaip vartoti.
V ardas

Na. St. or At*.

AMERICAN-UTHUAlllAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNI EER 2177-0474 M0KYK£A su REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 53th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk ncprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
Kelią j pasisekimą. Mįsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims, lindimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla

psės dienomis ir vakarais.
PERSITIKRINKITI AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
New York City

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

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažarnės, 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 PL, New York 

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



Puslapis šeštas ' LAISVE Trečiadienis, Rugp. 28, 19/

VIETOS ŽINIOS
Į brai dabar ir būsią nudėję 
j minimus žmones, kad jie 
įgalėtų būdyti teisme.

tris
ne-

Drg. Brooklynas Vyks pas 
Draugę Philadelphiją

iVažiuokite Busais į 
į Philadelphiją

! Ridgewoodo A. L. D. L. D 
Kuopos Susirinkimas

A. L. D. L. 
rinkimas bus 
vakare, 8-tą 
pjūčio.

Visi nariai 
silankyt.

D. 55 k p. susi- 
penk tądien io 

vai., 30-tą rug-Draugai ir draugės, kurie 
manote važiuoti i philadel- 
phiečių rengiamą • “Laisves” 
naudai pikniką, privalote iš- 
anksto užsisakyti vietas ba
suose, kuriais bus važiuojama 
į Philadelphiją. Užsisakykite 
“Laisvės” administracijoj.

Važiuojantieji turi susirink
ti ‘ 
vės 
d„ 
Čia stovės b ūsai, 
kiausia, 1 
turi.

Nuvažiavimas ii 
lėšuos tiktai $3 išviso.

Philadelphiečių didysis pik-; 15,000 iki 20,000 patriotiš- 
nikas, su chorų dainomis ir ki-! k^i nusiteikusių žydų dalyva- 
tokiais smagumais, įvyks rug-' V() demonstracinėj procesijoj 
sėjo 1 d., Laurel Springs, N.J. i proteste prieš Anglijos kon- 

Visiems svečiams iš kitur! sulatą, Whitehall St., New 
philadelphiečiai u ž t i k r i na Į Yorke. Už arabų sukeltas 
nuoširdų ir vaišingą priėmimą.! skerdynes prieš žydus Jeruzxi- 

todel Hėje ir kituose Palestinos mie- 
drau- stuose ir kaimuose buvo tiesio

giniai kaltinama Anglų vyriau- 
i sybė, kaipo Palestinos globo
toja, kuri neužtikrino žydams 
saugumo nuo arabų.

Demonstrantai, įteikę savo 
pareiškimą Anglijos genera- 
liam konsului Sir II. G. Arm
strongui, paskui suėjo j City 
Hali Parko plazą. žydų baž
nyčių giesmininkai-k autoriai
sugiedojo graudžią 
giesmę delei desėtkų žuvusių- į 
jųjų Palestinoj žydų, 
iš demonstracijos vadų kreipė
si į miesto majorą Walkeri, 
kad darytų, ką gali, idant pa
veiki j Anglijos valdžią, kad 
sustabdytų tolesnes žydų 
skerdynes Palestinoje. Majo
ras pasižadėjo dėti tuo tikslu 
pastangų.

Be kitų obalsiu ant nešamų 
demonstracijoj didelių plaka
tu, buvo ir reikalavimas, kad 
Anglų valdžia leistų Palesti
noje turėti policiją, sudarytą 
iš žydų.

žvdai minimoj šalyj suda- 
j ro tiktai septintą dalį visu gy- 
jventoiu: kitos gi beveik šešios 
' dalys susideda iš arabų darbo . 
j žmonių ir valstiečiu. žydai ti šimto ir pusės žmonių. Mas 
I ten užima privilegijuotą, pir
maujančia vietą prieš arabus, 
kuriuos žydiškoii buržuazija 
ir inteligentija laiko žemesne

Poli- klase. I

Bušai išvažiuos į “Laisves” 
pikniką Laure! Springs, N. J., 
kurį rengia Philadelphijos ir 
apielinkės darbininkų organi
zacijos. Bušai išvažiuos nuo I 
“Laisvės,” Ten Eyck St. ir 1 
kampas Lorimer St. Kelionė I
i abi pusi $3.00 ypatai. Tuo-142n(j Biznieriai Prieš 
jaus užsiregistruokite Lais
vės” ofise, kurie manote va
žiuoti sykiu su Aido Choru.” rugsėjo (September) 1 

sekmadieni, 9-tą vai. rytą. ■

bus kokie trys U ke'-Į 15,000 Žydų Demonstracija 
sugrįžimas i Lies Anglijos Valdžią

Draugas Brooklynas, 
mobilizuojasi vykti pas 
gę Philadelphiją.

Įkaitino Buvusį Galvą 
N. Y. Valstijos Banku

Specialis prisiekusiųjų 
mas New Yorke trimis punk
tais įkaitino buvusį N. Y. val
stijos bankų superintendentą 
Fr. II. Warderj, su kurio ži
nia City Trust banko preziden
tas Ferrari, iždininkas A. Di 
Paola ir kiti šuleriai privedė 
tą banką prie galutino bank
roto, nušmugeliuodami milio- 
nus dolerių jo pinigų.
Nežiūrint milžiniško 3 iki 4 

milionų dolerių šmugelio, ku
riame- jis dalyvavo, Warderis 
paleistas tiktai po $12,500 pa
rankos iki teismo nuospren
džio.

Pavogė Kūdikį

teis-

gedulų

Vienas

būtinai turi at- 
(204-206) 

Organiz.

Požeminius Praėjimus

au

jau

New Yorko valdybai paduo
ta sumanymas pravesti po že
me praėjimą per Madison 
A Ve., ties 4 2nd St., kur visuo
met būna nepaprastai didelis 
susikimšimas pėstininkų ir 
tomobilių.

M a n h a tt a n o prezidentas 
liūs Miller sako, jog keli
metai atgal jis turėjęs, suma
nymą pravest požeminį pėsti
ninkams praėjimą nuo Van
derbilt Ave. iki 6th Avenue, 
po 42nd gatve; bet 42nd St. 
biznieriai prieš tai užprotesta
vo, kad praėjimas po žeme 
gadinsiąs jiems biznį. Tie do
lerių medžiotojai nepaiso jo-1 
kio žmonėms patogumo, bile 
tik pėstininkai būtų priversti 
kamšytis visuomet užsigrūdu
sią gatve, einant per pavojin
gai automobiliais užsikimšti- Į 
sius skersgatvius. Mat, juo 
daugiau žmonių yra priverčia
mi praeiti pro biznierių kro- 

į-j mus, tuo daugiau įsižiūrėję 
langus, užsuka ir vidun.

Mūsų Spaudos Naudai 
Pikniko Žinios

ar-

Įeidama į dešimtukinę krau
tuvę, Bronxe, Katrė Ryanienė, 
22 metų amžiaus, paliko ve- 
žimėlyj ant šaligatvio savo 4 
mėnesių dukterį, o išėjus po 
10 minučių jau nerado nei 
dukters, nei vežimėlio. Rya
nienė gyvena po num. 1,353 
Prospect Ave.. Bronxe. 
cija jieško kūdikio vagių.

Aštunta rugsėjo visiškai 
ti. Tą dieną šios apielinkės 
darbininkiška visuomenė tu
rėtų pasirodyti skaitlingai i 
rengiamą mūsų spaudos, nau
dai pikniką, kuris įvyks 8 rug
sėjo ant Willicks Farmos, Lin
den, N. J. Kiek man teko, su
žinoti, jau ruošiasi šios kolo
nijos: Brooklyn© Pirma Kuo
pa ruošia du trokus ir bus ar-

petho Lyros Choras—visi
‘kaip vienas, ruošiasi palinks
minti susirinkusius su naujo
mis dainomis. Ir jeigu šiais 
metais būtų skiriamos < 
nos tai kolonijai, k tiri

Transporto Inžinierius ko- 
bu-

pereitais metais, sutraukdami Įg ScFftntOll P3 
virš šimtinę. 1

Negaliu praleisti nepaminė-į 
jęs Newark©. Jie toki žmo
nės, kurie nesigiria ir perei
tais metais laimėtą dovaną 
paaukojo apskričiui, nes nepa
siėmė. Bet'jeigu šiais metais 
jie, atsitikime, laimėtų dova
ną, tai ištikrųjų jau jiems rei
kėtų nuvežti į 
susirinkimą.

Prie to, bus 
nam sueiti su 
mais draugais
nes visi ir visos bus piknike

A. Matulevičius.

namus arba i

proga kiekvie- 
savais pažjsta- 
ir giminėmis,

DARBO FEDERACIJA 
TAIKOSI

GRAŽI TEISYBĖ
Kaip Scrantone cigarų agen

tas buvo nerangus, tad tūliem 
biznieriam buvo nejauku nuo 
jo gauti JOHN’S CIGARŲ sa
vo bizniui.

Pilietis K. Yanušaitis, kaip 
mus pareikalavo stačiai, tad 
ir pasiuntėm pasta. Po aptu
rėjimui tūlą laiką praėjus, ve 
ką tas draugas rašo: Labai 
ačiū už prisiųstus cigarus, ku
rie yra labai geri, nes taip ge
ru

Darbo Unijų švietimo Lyga 
paskleidė Newarke, N. J., la-; 
pelius, šaukdama gatvekarių 
ir busti darbininkus į visuoti
ną streiką ir perspėdama, kad 
jie nepasitikėtu prigavikais iš i 

i Amerikos Darbo Federacijos, I 
kurie taikosi parduoti Newar- 

!ko konduktorius ir motorma- 
nus, kaip kad jie pardavė New 
Orleano gatvekarių, darbinin
kus.

Ne.warkieciai konduktoriai 
ir motormanai reikalauja pri
dėti 25 nuošimčius uždarbio; 
už tai stoja bent 80 nuošimčių 
darbininkų. Bet Amerikos 

į Darbo Federacija jau peršasi 
i tarpiu ink ant. kad be streiko 
sulaikyt darbininkus su sam
dytojais, ii 
darbininkus.

kaip JOHN’S CIGARAI, 
Scrantono dirbtuvėse ne

galima gaut. John’s Cigarai 
man pačim ir mano kostume- 
riam labai patinka; juos visi 
giria ir rūkydami džiaugiasi. 
Netrukus ir vėl daugiau pa
reikalausiu. Dėkingas K. Ya
nušaitis, 203 W. Market St., 
Scranton, Pa.

Taip pat uolus veikėjas dar
bininkiškoje dirvoje ir pasek
mingas literatūros platintojas 
S. Reikauskas iš Shenandoah- 
rio, Pa., pereitą savaitę apsi
lankęs Scrantone, patyrė, kad 
vietiniai biznieriai labai išsiil
gę JONO 
kurių 
Tada 
savim 
i’ų ir,
sus už cash pardavęs tą pačią 
dieną; esą būčiau galėjęs kitą 

J tiek parduoti. Taigi, rugsėjo 
2-rą dieną drg. Reikauskas, su 

ir vėl va
žiuoja į Scrantoną, ir užsakė, 
kad tonais jam pasiųsti 2,000 
John’s Cigarų, patenkinimui 
nors ant tūlo laiko.

Todėl, gerbiamieji lietuviai 
bei progresyviški biznieriai ir 
darbininkai, teiksitės paremti 
gerbiamąjį Reikauską, kaip 

“Mes • apsilankys. Lekuodamas už

-JOHN’S CIGARŲ, 
visi tonais reikalauja, 
draugas Reikauskas- su 
turėjęs 900 John’s Ciga- 
kaip matant, tuojaus vi-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

į 417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne- 
. kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- 

skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
ta šit.—Pabandykit!

U Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

TAMSTOMS PA-

MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

A

1416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Vos tik neprigėrė vyriausias 
miesto transporto 
inžinierius, Robert Ridgway, 
berodydamas naujai kasamo 
Fulton St. oožeminio gelžke- 
lio tunelį atvykusiems iš Ho- 
landiios inžinieriams. Tune-, 
lis, 60 pėdu po East River ti
pe. buvo visai tamsus; ir in
žinieriai nusižibino sau kelią 
tiktai kišeninėmis elektros 
lemputėmis. Taip pusiautam- 
sėje Robert Ridgway ir įžengė 
i 12 pėdų gilumo duobe, iš-1 
kastą vandens subėgimui. 
Duobė buvo pilna vandens. 
Jeigu jo draugai nebūtų iš
traukę 65 metų senį Ridgway 
iš vandens, tai jis, veikiausia, 
būtų prigėręs.

komisijos

v u • - - n • • į Apipiešė Kolektorių Vos Nepngere Vyriausias I 
I Kokios tai komnanijos 
lektorius, Julius Meltzer, 
vo nuėjęs išrinkti pinigu
žmonių, gyvenančių po num. 
531 Dumont Ave., Brooklvne. 
Ant ketvirtu lubų du plėšikai 
atstatė j jį revolverius: suri
šo rankas ir’ kojas; išplėšė 
$100 ir pasišalino.

Nužudė Tris Liudininkus
New Yorko policijos komi- 

sionierius Whalenas sako, kad 
nežinia kurie piktadariai iau 
bus nužudė Hotsy Totsy Kliu- 
bo, New Yorke, vedėja Cohe- 
ną ir du tarnautoius. Tie trys 
asmenys buvo kliube, kuomet 
lienos 13 d. ryte buvo nušau
ti du tos užeigos svečiai. Tie 
patys žmogžudžiai bei jų sė-
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Apreiškimas Kursų Rudens Sezono |
■

DARBININKŲ MOKYKLA 
“Lavinimasis prie Klasiy Kovos”

EKONOMIJOS 
ISTORIJOS 
IMPERIALIZMO 
POLITIKOS 
SOCIOLOGIJOS 
MARKSIZMO- 
LENINIZMO

ANGLŲ 
KALBOS 

Pradiniai ir 
Aukštesni 

Kursai

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

REGISTRACIJA

Rugsėjo 2 iki Rugsėjo 30
a Rašykit del Katalogo: 26-28 Union Sq., New York | 
^MMBiniiMifliiiMmiiiijgiitMiiiiijniiiiiiiiiiitiitiuifiii'ir"""li"*i""ini"""ri'nrn"""":"lll!,ll ',l"lltllll'llltl1111“.. ......... ........................ Il11111111111"1111111111111''-

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

• tuo būdu apkirst pundu literatūros, i 
V • • • I

Ka -Sako Seni Kriaučiai 4-
Apie Savo Pikniką

j J. Shartvietis sako: 
savo Budraičio dirbtuvėje neitai, 
tik susitarėme su šeimininkėm, 
bet ir patys darbininkai ren
giamės prie pikniko visais ga
rais. Nes kriaučiams jų pa- 

Įčių parengimas tai turi svar-1 vietoje 
biausia apeiti!” j

J. Karpus, senas lokalo vei
kėjas, sako: “Jeigu mums 3

■ augusto lietus sutrukdė pikni- 
dar nereiškia, kad mes 
rankas sėdėsime: mes 
31 d. augusto sudaryti 
‘kraudę,’ kurios dar 

jokis parengimas'

John Naujokas.
267 Division Ave., 

Brooklyn, N. Y. 
Apgarsinimas . yra kitoje

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

Telephone Stagg 0783
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

su-
sudėję
turime
tokią
Brooklyne

i nematė.” j
A. žilinckas sako:

kriaučiai gali kitų
•muose dalyvauti, tai savajam
I užvis labiausia!”
dirbtuvė jau susidėjusi pini- 

dova- gų uliavojimui kriaučių pikni-
(Kuri bus antra dirbtu-

“Jeigu; 
parengi-

Žiugždos

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Pranešimas

Ketverge, 29 d. rugpjūčio, bus 
sų “Laisvės” pikniko darbininkų 
sirinkimas po No. 1011 Fairmount
Ave., 8-tą vai. vakare. Svkiu bus 
ir pikniko komisijos susirinkimas. 
Visi susirinkite, kurie esate išrinkti. 
Meldžiame atsilankyti ir liuosnorius, 

; kurie sutiktumėte pasidarbuoti.
Komisija.

(203-204)

SAJ.ES- pardavimai
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo
da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti i 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per , 

' visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
(199-227)

su- 
trauks daugiausia savos darbi-1 vė?). 
ninkiškos publikos, tai Brook-1 V. Brazaitis, Zorlando dirb-

■ lynas laimėtų. Pereitais me- j tuveje, sako, kad kriaučių pik
tais visi gėrėjosi Ufos daino- uikas nėra taip menkas paren- Ave., Kearney, N. J. 
mis, ji ir šiais metais bus su

j naujomis dainomis. Naujasis 
; ir skaitlingas jaunimu Pater- 
sono Laisvės "Choras žada ką 
tokio naujo, patraukiančio.

Štai laiškutis nuo Cliffside, 
N. J. Drg. Bukaveckas sako, 
mes pereitais metais laimėjo
me dovaną savo kolonijai, su
traukdami arti šimto žmonių 
ir tai padarė mūsų draugės iš 
L. D. S. A. 68-tos kuopos ir 
jos šiais metais ruošia troką 
važiuoti j Philadejphiją pirmą | 

! rugsėjo rengiamai! “Laisvės” 
I naudai piknikam Bet mes, vy
rai, iš A. L. D. L. D. 77 kuo
pos, ruošiamės atvykti, aiš
kiau atsivežti visą Cliffsidės 
lietuvių visuomenę j apskričio 
pikniką. Ir aš tam tikiu, nes 
ką cliffsidiečiai pasako, tai ir 
padaro.

Iš Ilarrisono drg. Blažiūnas 
rašo. Darbininkus, jūsų rei
kalaujamus, išrinkome ir pra
neškite, ką turėsime dirbti. 
Bet kad jūs toki be pasigailė
jimo žmonės, skiriate kiekvie
nais metais mus prie darbo, 
tad kad jumi atkeršijus, duo
du garbės žodi, kad bus visas 
Harrisonas, Kearney ir New- 
arkas, viso kokie trys šimtai 
lietuvių, mūsų spaudos naudai 
piknike. Na, tai ką kalbėti 
apie Elizabethą, Lindeną ir 
Bayonnę? Jie tyli, bet patylo
mis ruošiasi, nesigirdami ir 
drg. Krūtis išsireiškė, kad jie 
turi atsilyginti už pereitus me
tus laimėtą dovaną su dvigubu 
savos kolonijos žmonių, skai
čiumi. Lindenas tyli, bet jie 

'gali ir šposą iškirsti taip, kaip

girnas ir jis rengiasi ką nors PARSIDUODA restoranas 
parodyti 'Zorlando dirbtuvėje
su visais kriaučiais, kad sukir- 1 Ppeina.1 niu. . tus ir Žiugždos kriaučius.

K. Jankaitis su J. Kairiu iŠ 
iDovidaičio dirbtuvės tykiai 
'prie kriaučių pikniko rengiasi 
ir jie užtikrina, kad demonst- 
ratyviškai toji dirbtuvė daly
vaus. Tai puiku !

Šalaviejaus dirbtuvėje J.
Daugirda su Jasulaičiu rengia
si prie gražiųjų lempų.

| Atkočaičio dirbtuvės J.
| Maknavičius su Bernotą ir A.
Bužu sako, kad jiems lempų 
nereikia, bet jie nori laimėt 
tą puikųjį laikrodį, kurį 
kriaučiai paskyrę, kaipo prai-

Į są.
Shimaičio dirbtuvės čerma- 

nas Botyrius ir kiti sako, “in 
korpore” dalyvausią kriaučių 
piknike. Moterys jau užsakė 
puikius sūrius.

J. Zubavičius mano, kad 
kriačių piknikas bus vienas iš 
geriausių sekančią subatą. Jis 
atsiklausęs, oro biuro, tai 
kę, kad nebūsią lietaus.

Komitetas.

sa-

Sekcijos Narių 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. >•

(203-205)

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.
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• Tel., Triangle 1450 ‘
{Lietuvis Fotografas;
i IR MALIORIUS I

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.

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Nufotografuoja .
ir numaliavoja j 

\ visokius p a - Į 
t\ veikslus . įvai- ! 
ii riomis spalvo- ; 
|l mis. Atnau- I

jina senus ir | 
I krajavus iri

s u <! a r o s u | 
amerikoniškais Į

I 
gerai Ir pigiai i 

šiuo adresu: j

STOKES i
I 173 Bridge St.. C. Brooklyn, N. Y. 1

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“LAISVĘ

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės, 
mo

Naujau'ši Diagnozę ir Gydy j 
būdai. '.
127 East 84th Street i 

l(Tarp Park ir Lexington Avės. S
NEW YORK CITY g 

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki c 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M. £

MALONAUS PASIMATYMO
JUS pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet

UŽEIGA
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pati- 
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS

geroj 
vietoj, nrie vandens, daug laivų 

. Pietus darome del 200 žmo- 
..... Atvažiuokite laike pietų, tai 

j pamatysite, kad daroma geras biz
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 

. West St., near 11th St., New York, 
|N. Y. 194-220

PUIKI PROGA 
Parsiduoda Nainas

Parsiduoda angliškos mados na
mas, 9 kambarių, su dideliu kavai-_________________________
ku žemės ir general contractor and-------------------------------------------------
service biznis. Vieta randasi labai nrAI M • x -
gražioj vietoj, netoli vandens ir lie; KtAL Edi Alt: 113:1131. ZCiDC 
tuvių apgyventa. Biznis daromas is *
bagočių, yra du tymai arklių, du; ,
traktoriai, du trokeliai ir kitoki įtai-jNORIU PARDUOTI arba ant lotų 
sai reikalingi atlikimui darbų. Par-j kur už miesto išmainyt 3-jų 
siduoda už $24,000.00, Įnešt reikia ° '”"
$16,000,00. George Kljmaitis, 117 
Steamboat Rd., Great Neck, L. L, 

!N. Y.  (199-204)

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

- J šeimynų, 3 augštų medinį namą Kai
na labai žema $8,000.00. Įnešti rei
kalinga tik $1,000.00. Atsišaukite, 
63 Huron St., Brooklyn, N. Y.

' (203-205)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČ1Ų
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš plet; 2-8 po plot. 
Ketvertais k Bubatomla iki « va). 
Penkt&dieniala ir Mkmadieniah tik 
•ulyg autartiea.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
*atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 

ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu

734 Grand 
BROOKLYN,

kuogoriausia.
Street




