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Nesenai šioj vietoj drg. 
Senas Vincas barė mane, 
kam aš reikalavau, kad 
mūsų spaudos bendradar
biai daugiau dirbtų praktiš
ką darbą vietoj rašymo pa
sakėlių. Drg. Senam Vin
cui tas nepatiko. Jis sako: 
“Kas veža, tą ir plaka.” Ta
me gal kiek tiek ir yra tei
sybės. Bet jokiu būdu ne
galima sutikti su drg. Senu 
Vincu, kad tie draugai turi 
būti liuosi nuo kitų darbų. 
Neturiu mintyj, kad rasėj ai 
turi visus menkiausius dar
belius atlikti, o kiti visi na
riai tai taip sau laiką švil
paudami praleistų. Visi tu
rime veikti, o pirmaeiliams 
daugiausia prisieina veikti.♦ ♦ ♦
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JAU TAPO SUDARYTA DŽ10RE TEISI
MU! 16 GASTONIJOS STREIKO VADŲ

389 Džiurės Kandidatai Išegzaminuota, kol Džiūrč Tapo 
Sudaryta; Dabar P rasideda Tardymas
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šešiolika byla tęsiasi Charlotte, N. C. Trylika vyrų noriGaston i jos streiko vadų, kurių 
visus vyrus pasmerkt elektros kėdėn, o moteris ant ilgo amžiaus kalėjimai], už tai, kad jie didvyriškai kovojo laike tekstilie
čių streiko ir gynė savo ir kitų streikierių gyvastį, kuomet policija ir mušeikos šaudydami užpuolė streikierių koloniją birželio 
7 d., nakties metu.

Tiesa, kad parėjus iš dar
bo, kasyklos ar dirbtuvės, 
norint ką nors parašyti rei-l 
kia daug laiko ir energijos! 

’Sueikvoti. Bet ve kas įvyks- Į 
ta. Tie draugai, kurie gali 
šiek tiek parašyti, parašo tas 
vieną kitą pasakaitę ir dau
guma iš jų pasiima sau 
pareigą svarbiausia sėdėti; denu apdovanoti iš viso 29 
prie stalo vakarais, kad ką asmens. Antrojo laipsnio 
nors parašius. Tai geras1 ordenu apdovanotas Kauno 
draugų tikslas. Bet tu o m 
pačiu kartu užmiršta kitas 
visas pareigas ir gana svar
bias. Yra unijų- susirinki
mai. Vietoj imti balsą ir 
apginti savo klasės reikalus, I licijos VI rajono viršininkas 
tie draugai sėdi ramiai susi-; J. Čelkus, krim. policijos I 
rinkimuose. O ką tai bekal-1 rajono viršininkas K. Matu- 
bėti apie .eilinius narius? O lis, keli gydytojai ir eilė po- 
pasikalbėjus ypatiškai ve ką! licijos valdininkų, 
gauni nuo bendradarbių: 
“Nieko negalima mano lo- 
kale veikti; jei ką nors pa
sakytum, tai tuojaus praša
lintų iš darbo... Jei kiti 
nieko nesako, tai kam man 
galvą varginti.” Tokie pa
siteisinimai yta pesimizmo 
pasekmė ir vieni iš blogiau
sių. To tik ir nori turčiai, 
to nori unijos biurokratai, 
kad nieko niekas nesakytų 
unijos viršininkams ir neko
votų už darbininkų nuo
skriaudas. 

♦ ♦ *

I Lietuvos Fašistai Savo Tarnus 
Apdovanojo Medaliais

Lietuvos klerikalų “Ry- 
rašo:

Vidaus reikalų ministeri- 
už jai pristačius, Gedimino or-

burmistras J. Vileišis, III 
laipsnio — vyr. statybos in
spektorius A. Maciejauskas, 
Alytaus apskrities viršinin
kas P. Aravičius, krim. po-

Suareštavo už Falšyvus 
Pinigus

WASHINGTON.—Prane
šama, kad Julius P. Ries, 
keliaujantis agentas, tapo 
suareštuotas Cedar Rapids, 
Iowa, pasirodžius Council 
Bluffs mieste falšyvoms de
šimtinėms, padarytoms su
lig naujo mažo formato po
pierinių pinigų. Pas jį ras
ta $320 falšyvų pinigų. De
tektyvai sako, kad pinigai 
taip buvo prastai padaryti, 
kad bile asmuo, šiek tiek 
apsipažinęs su pinigais, ga
li pastebėti, jog yra falšy-

O tie draugai, kurie para
šo vieną kitą pasakaitę, jie 
ir mano, kad jie atlieka ga
na didelius darbus ir svar
bius, kuomet kiti darbai yra: vi. Padaryti foto-mechaniš-
ipleidžiami ir daug svarbes- ku procesu, 
ni, kaip tai minėjau unijo-____________
se veikimas. Bandymas pa-
siteisinti, kad neturiu laiko ‘ Rochester Parengimas Gasto

nijos Streikierių ‘Naudaikitus darbus dirbti, ypatin
gai unijose, yra bandymas 
pasislėpti po plunksnos 
priedanga nuo kitų svarbes
nių darbų. O tai yra žala 
mūsų judėjimui. Mūsų 
spaudos redakcijos dažnai 
reikalauja, kad būtų dau
giau raštų iš kovos lauko, iš 
dirbtuvių ir kasyklų. Ar 
mūsų bendradarbiai bandė 
rašyti ką nors iš darbavie
čių? Labai mažai ar visai 
nieko. Juk tie draugai gali 
daug geriau parašyti, negu 
tie, kurie tik bando ar visai 
nebandė. Tai kodėl neduo
ti pavyzdį? Kiek tenka gir
dėti, dalis bendradarbiu, z C 7

pasakaičių rašytojų, laiko 
žemu dalyku rašyti kores
pondenciją iš dirbtuvės ar 
kasyklos. Ypatingai yra 
kasyklose gana daug ir la
bai svarbių įvykių kasdien, 
apie kuriuos turėtų būti

Chinijos Militaristai Suareštavo Dar 300 Chjniįs Reakcionieriai Pra-
J so Tautų Lygos ragelbos

Sovietų Piliečiu Charbine
MASKVA.—čia , gauta 

pranešimas, kad šiomis die
nomis Chinijos militaristai 
Charbine vėl suareštavo 300 
Sovietų piliečių, kurie dir
bo prie Chinijos Rytinio 
Gelžkelio. Kiti pranešimai 
sako, kad tūkstančiai mote
rų ir kūdikių randasi labai 
blogose sąlygose, militaris- 
tams ištrėmus arba į kalėji
mus sugrūdus jų vyrus ir 
tėvus.

Del to Sovietų Sąjungoj 
vėl kyla' didelė protesto ban-

GENEVA, Šveicarija.— 
TT_. ~ J _ iChao Chu Wu, Chinijos at- 

ga. Vėl Sovietų mases pi a-1 s^ovas jungtįnėse Valstijo- 
deda reikalauti daiyti gilez-. se, tre£iacpenj kalbėjo Tau
tą žingsnį pnes Chinijos j Lygoj prieš Sovietų Są- 
mihtai istus. t v . I junga. Teisino Chinija del 

Maskvoj dar viešpatauja užgrfebinw Rytinio Gejžke. 
ta mintis, kad kai o pavojus, bo įr vjsajp šmeiže Sovietų 
neprasalintas Tolimuose Ry-; Sąjunga. 
tuose. Chimjai atsisakius | 
išpildyti Sovietų j 
mą, atstatyti gelžkelio di
rektorių Lu Yung Wan, 
kaipo sąlygą pradėjimui de
rybų, nenumatoma, kad bū
tų’ galima greitu laiku pra
dėti derybas.

Anglijos Kareiviai Apsivedę Vyrai Prade-

, . i Jis aiškiai pabrėžė, kad 
Į gelžkelis tapo užgriebtas su 
tikslu užduoti smūgį bolše
vizmui, ir argumentavo, kad 
Chinija norinti taikos ir 
prisilaikysianti Kelloggo 
pakto,- o Europos valstybės 
turėtų jai pagelbėti.

Sakoma, kad jis pasitarė 
su imperialistinių valstybių 
atstovais, koki ą prakalbą

CHARLOTTE, N. C.—Tre-1 daktaras H. R. McConnell iš 
čiadienį po pietų užsibaigė i Gastonijos. Jis aiškins apie 
rinkimas džiurės teisimui mirtį policijos viršininko A- 
16 Gastonijos streiko vadų, Iderholt. Bus reikalauta, 
kurie kaltinami nužudyme kad jis pakartotų savo pir- 
policijos viršininko O. F. A- mesnį pareiškimą, kurį pa- 
derholto, birželio 7 d., kuo- darė laike pradinio bylos 
met policija su mušeikomis tyrinėjimo. Jis pareiškė, kad 
užpuolė streikierių koloniją Aderholt mirdamas sakęs: 
nakties metu. I “Aš nežinau, kam jie mane

Džiurės kandidatų egza- i šovė, aš visada bandžiau pa- 
minavimas tęsėsi 7 dienas, laikyti taiką. 
Viso išegzaminuota 385 as- I— . .....
menys, kol dvylika asmenų i bus policijos viršininko naš- 
tapo išrinkta į džiurę. Di-' lč ir jos duktė. Policistai 
džiuma kandidatų atvirai i A. B. Herd, J. A. Gilbert 
pasisakė prieš streikierius. ir Tom Rankin taipgi bus

Džiurė susideda iš seka- vieni iš pirmutinių liūdinin- 
mu asmenų: S. L. Caldwell, j kų. Bus pašauktas liudyti 
farmerys; J. D. McCoy, |ir mušeika A. T. Roach,.ku- 
plieno darbininkas; Z. Mor
ris, Jr., farmerys; J. G.
Campbell, laikraščių parda
vėjas; C. A. Martin, daily- 
dė; J. W. Hicks, tekstilės 
dirbtuvės darbininkas; A. 
F. Parker, valgomų daiktų

v

Kiti valdžios liudininkai

ris, nebūdamas policistu, 
dalyvavo kartu su policija 
užpuolime ant streikierių. 
Roach ir Gilbert buvo su
žeisti.

Prokuratūra dės pastan
gas, kad 13 kaltinamųjų pa-

Suareštavo 170 Arabę da Moteriškai Protauti k^J’ackleiso„?.l.T 
j JERUZOLIMAS.—Angli-1
jos kareiviai suareštavo 170 
arabų Welleta miestely, ne
toli Jeruzolimo, ir 60 arabų 
suareštavo Beisan mieste.

Pranešama, kad šiaurinėj 
Palestinoj susikirtimai tę
siasi. Anglijos kariuomenė 
kariauja su arabais, Bedou
in padermės, netoli Gaza.

Sakoma, kad visoj Pales
tinoj ir parubežinėse šalyse 
arabai slaptai rengiasi prie 
sukilimo prieš Anglijos 
imperialistus. Skleidžiama 
smarki propaganda tarp 
arabų del sukilimo prieš Pa
lestinos valdžią. Viena iš 
skleidžiamų proklamacijų 
ragina visus arabus pagel
bėti kovoti Palestinos ara
bams, kuriuos slegia Angli
jos imperialistai ir žydai

; kapitalistai.
Ketvirtadienį keliose vie-

šeštadienį, Rugsėjo 7 d., 
draugų Baltakių kieme, 225; 
Townsend St., Rochester, 
Lietuvių Darbininkių Susi- tose įvyko susikirtimas tarp

NEW HAVEN, Conn.— ' 
Čia Yale Universiteto salėj | 
tarptautiniam psichologų1 
kongrese profesorius Lewis 
M. Terman iš Leland Stan
ford© Universiteto trečia
dienį savo prakalboj nuro
dinėjo, kad apsivedimas ant 
vyrų labai paveikia proti
niai. Jis sakė, kad platūs 
tyrinėjimai parodė, jog ap- 
sivedusio vyro mintis pra
deda pasikeisti į moteriško 
tipo mintį. Tuoj aus apsive
dęs vyras gali turėti pilnai 
vyriškas pažiūras į visus 
dalykus. Tačiaus laikui bė
gant jo mintis pradeda pa
sikeisti į moteriško pavida
lo mintį, sako profesorius 
Terman. Nuolatinis drau- 

■ gavimas su moteria, meilės 
veikmė ir pačios kartas nuo j 
karto strategiškai suplanuo-' 
tas dejavimas, verksmas,! 
taip paveikia ant vyro pro
to, kad jis pradeda į daly-

pagandos prieš So v. Sąjun-

Maskvos Žydai Smerkia 
Anglijos Imperialistus

MASKVA.—Pirmadienį 
tūkstančiai žydų susirinko į 
masinį mitingą apkalbėji
mui įvykių Palestinoj. Priė
mė rezoliuciją, pasmerkian
čią provokacinę MacDonal- 
do valdžios politiką. Taipgi 
pasmerkė sionistus, kurie 
susivieniję su Anglijos im
perialistais spaudžia mases. 

Susirinkimas atsišaukia i 
žydus ir arabus darbininkus 
ir ragina sudaryti bendrą 
frontą prieš anglų, žydų ir 
arabų buržuaziją.

SOVIETU CEMENTAS 
KONKURUOJA ESTŲ * 

CEMENTĄ
vienijimo 26 kp. ruošia pa- Anglijos kareivių ir arabų kus žiūrėti, mažiau ar dau- 
rengimą Gastonijos strei- pulkų, perėjusių per rūbe- giau, moteriškomis xakimis. 

Pradžia 6 žiu į Palestiną. Trečiadienį! 
vienas automobilis bandė 
pervažiuoti per Allenby til
tą iš Transjordanijos į Pa
lestiną; jame atrasta ketu-l 
riolika šautuvų ir . 1,000 
amunicijos diržų.

Sir John Chancellor, An
glijos komisionierius Pales
tinoj, trečiadienį išleido 
naują proklamaciją. Orlai
viai išmėtė jos kopijas po 
visą šalį. Joj sakoma,. kad 
tuojaus bus įsteigti, specia
liai teismai, kurie susidės

kierių naudai.
vai. vakare. Visi ir visos 
malonėkite dalyvauti.

Rengėjos.

kasdien mūsų spaudoj. To
kie įvykiai yra daug svar
besni, negu menkos vertės 
pasakaitės.

Nesu tos minties, kad ne
reikia mūsų spaudoj įvairu
mo, lengvosios literatūros. 
Bet kuomet draugai užmirš
ta dieninę klasių kovą, o 
stato svarbesniu reikalu pa
sakaites, tai jau pertoli ei- vien tik iš anglų teisėjų ir

PR AG A, čechoslovakija.- 
Lakūnas Josef Rezler- pra
nešė, kad jis rengiasi lėkti 

i orlaiviu iš Pragos į New 
iYorką, sustojant Lisbone, 
Portugalijoj.

na. teis suimtus riaušių daly-

krautuvininkas; G. L. Ben-Į siųsti į elektros kėdę, o 3 
son, dirbantis už raštininką 
prie gelžkelio; C. G. Tor
rence, tekstilės dirbtuvės 
darbininkas; G. L. Sufford, 
mašinistas; John Phillips, 
farmerys, ir F. M. Stillwell, 
farmer y s.

Stillwell ir Phillips tapo 
išrinkti trečiadienį.

Stillwell pareiškė, kad jis 
turi nedidelę farmą. I 
kad jis nieko neskaitė laik
raščiuose apie šią bylą, bet 
girdėjo kalbant.

“Aš tikiu į teisę apsiginti 
nuo atakos, net jeigu poli- 
cistai daro ataką, nebent jie Į 
turi at 
daryti,’) pareiškė Stillwell. 
Jo vaikas lanko mokyklą, 
kur Aderholto brolis 
mokyklos viršininku, 
yra baptistas, 47 metų 
žiaus.

Phillips turi 98 akrų 
mą netoli Charlotte. Jis yra 
46 metų amžiaus. 20 metų 
atgal jis dirbo tekstilės 
dirbtuvėj ir įstojo j United 
Textile Workers Uniją.

“Mane išvarė iš darbo už į 
įstojimą į uniją,” sakė Phil-1

Pareiškė, jog jis tiki, kad, uzknnta ant akių kaipo imi-', 
darbininkai turi teisę apsi-

moteris pasmerkti ilgiems 
metams kalėjimo ..Kaltimj.- 
mųjų advokatai pasireng 
įrodyti, kad streikieriai ne
kalti žmogžudystėj, kad jie 
turėjo teisę ginti savo gy
vastį nuo užpuolikų, kurie 
juos atakavo nakties metu.

sake. Šaukštuku Nuodu Gali
Nužudyti Miliūną 

Žmonių

i

nkamą leidimą tai

yra
Jis

am-

far-

LONDONAS.— Profeso
rius Leonard Hill, kalbėda
mas Sanitarinių Inspektorių 
Susivienijimo ko n ven ei j o j,
kuri atsidarė trečiadienį, 
pareiškė, kad tapo surasta 
iki šiol nežinomos bacilos, 
kurios yra labai nuodingos. 
Vienu arbatiniu šaukštuku 
tų nuodu būtu galima už
mušti miliona žmonių, sako - 
profesorius. Jis nepasa^ 

i bacilų vardo, bet sakė, ka 
jas galima labai lengvai pri- 

; vaisinti.
Nuodai veikia, jeigu juos,

TALINAS.—Pranešama, ginti net nuo neteisingų po- 
kad Sovietų cemento pra-l licijos atakų.
monė mano išvystyti Esti.io.il Didžiuma
smarkią konkurencija prieš 
vietos tebesivystančią ce
mento pramonę. Sovietų 
cementas bus pardavinėja
mas estų rinkoj žymiai pi
giau, negu vietos cementas.

vius. Sako, kad teis lygiai 
arabus ir žydus. Pirmesnėj 
proklamacijoj buvo pasaky
ta, kad bus baudžiami ara
bai. Žydams sionistams pa
tikusi pirmutinė proklama
cija, bet antroji jiems nepa
tinkanti; jie sako, kad An-, 
glijos valdžia “nusileidžiam nauską. 
ti arabams”. nykioj ganė gyvulius.

Nutrenkė Perkūnas

Rugpjūčio 8 d. 18 vai. Bu
čini! kaime, Kartenos vals
čiuj, perkūnas nutrenkė to 
kaimo gyventoją Kostą Ja- 

Jis tuo metu ga-

egzaminuoja 
mų džiurės kandidatų pasi
sakė prieš, streikierius. 
Daugiausia atvirai pasisakė 
biznieriai, visokie agentai.

Legette Blythe, laikraščio j 
reporteris iš Charlotte i 
miesto, kurį policija palaikė; 
už streikierį laike Gastoni- 
jos tekstiliečių streiko ir la
bai sumušė prie Loray dirb
tuvių, buvo tarp džiurės 
kandidatų. Teismas jį ne
priėmė į džiurę.

Jeigu būtų tokie nuodai 
1 raminami, o paskui paleisti 
iš orlaivio kur virš didelio 
miesto, tai keliais šaukštu
kais tokių nuodų būtų gali
ma nužudyti milionus gy
ventojų.

Vilkai Kupiškio Apielinkej

KUPIŠKIS.—Nesenai Vi
dugirių miške pasirodė keŲ. 
vilkai. Artimieji ūkininkai 
nebegali leisti gyvulių į miš
ką, nes jau kai kuriems nu
nešė po avutę. Vertėtų tuo

Dabar prasideda tardy- susirūpint artimiesiems me* 
mas. Tarp pirmųjų valdžios džiotojams ir iškraustyt ne- 
liūdininkų bus pašauktas prašytus svečius.
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Tautos Žudytojai

naudojimas vis didėja; se- stengia darbininkus organi- 
nesnio amžiaus darbininkai zuoti ir vesti; juos į kovą 
mėtomi iš fabrikų, nes yra■ b 
pakankamai jaunų.

Tas pats Greenas, kuris i pasijudinimą, 
tą viską mato, ne tik nesi-; kapitalistus.

bet visur ir visados gniau
žia kiekvieną darbininkų 

, remdamas

PASTABOS 7

TARPTAUTINE JAUNIMO DIENA
Šiandie Tarptautinė Jaunimo Diena. Milionai komu

nistinių ir klasiniai darbininkiškų jaunuolių - įvairiuose 
I pasaulio kraštuose' mini ją masinėmis demonstracijomis! 

prieš imperializmą, prieš grūmojantį naują pasaulinį ka
rą ir už Sovietų Sąjungos apgynimą. Kur aštrus fašis
tinis režimas neleidžia viešai pasirodyti su panašiais 
žingsniais, ten revoliucinio jaunimo nusistatymas pasi- 
žer^lįns .slaptų -lapelių »skleidimu bei slaptais susirinki
mais. j j w < . • i

New Yorke, Union Square, 6 vai. vakare; Chicagoj ir 
kituose didmiesčiuose įvyksta didžiuliai, Komunistinės 
Jaunimo Lygos sušaukti minių mitingai.

Su jaunuoliais ir senesnieji darbininkai masėmis daly
vauja tose demonstracijose, kurias šiemet galima pava
dinti tąsa Tarptautinės Raudonosios Priešimperialistinės 
Dienos, Pirmosios Rugpjūčio.

Tai jau penkioliktą kartą tarptautinis jaunimas ir pro
letariatas apvaikščioja šią jaunuolių dieną.

Tarptautinės Jaunimo Dienos Istorija
• Pereito pasaulinio karo įsiutime susirinko Berne, Švei

carijoj, konferencija tuometinio revoliucinio Socialistinės 
į, Jaunuomenės Internacionalo, 1915 m. rugsėjo 6 d. Vy

riausias tos konferencijos organizuotojas buvo Karolis 
Liebknechtas. Jis, Leninas su rusais bolševikais ir revo
liucinio socialistinio jaunimo organizacijos tuo laiku bu
vo ^beveik vienintelėmis jėgomis, kovojančiomis prieš im
perialistinį karą, kartu ir prieš tokias katastrofas gim
dančią visą kapitalistinę sistemą. Tai buvo pirmas re
voliucionierių susirinkimas tarptautine plotme, nuo to 
karo išsiveržimo. Čia tai ir buvo nutarta 6 rugsėjo die- 

. j na -kiekvienais metais paversti Tarptautine Jaunimo Die
na, kurią jaunieji viso pasaulio darbininkai demonstruo
tų prieš kapitalistinį militarizmą, prieš imperialistinius 
karus ir už nugriovimą paties kapitalistinio surėdymo.

■
; Komunistinis Jaunimo Internacionalas

1919 > metais Berlyne buvo atlaikytas kitas kongresas 
tarptautinio darbininkiško jaunimo, iš ko i'r gimė Jaunų- 

. jų Komunistų Internacionalas. Šis naujas internaciona
las, prisidėjęs prie Komitųištų Internacionalo, jau dešimt 
metų, kaip eina garbingomis Liebknechto pėdomis.

' j Socialistai Dantų Užkalbinėtojai
J Ir dar niekad negulė rimtesnė pareiga ant darbinin

kiškų jaunuolių, kaip dabar, akivaizdoje vis didėjančių 
karo pavojų.

Amerikoje Hillquito rūšies menševikai, Anglijoje 
Snowdenai ir MacDonaldai ir kitų šalių social-pardavikai 
užkalbinėja proletariatui dantis, kad, girdi, pačios ka- 

£ pitafistinės valdžios bijančios naujo karo-, kad jos einan
čios prie karų panaikinimo per “nusiginklavimo konfe
rencijas”; kad jos norinčios tik ekonominiai atsigriebti, 
ir jokio išskaitliavimo kapitalistinėms šalims nebūtų pra- 

jį dėt karą prieš Sovietų Respubliką. Tokiomis pasakomis 
geltonieji socialistai nori, tik užmigdyt darbininkų sąmo
nę,* kad jie, komunistų vadovybėje, nesimobilizuotų re
voliuciniam karui prieš imperialistinį karą; kad nauja 
pasaulinė skerdynė vėl išnetyčių užkluptų neprisirengusį 
proletariatą. •

Karo Pavojus ir Reakcija
Tikrenybėje gi karo pavojus dabar yra didesnis, negu 

kada pirmiau, ypač prieš Sovietų Sąjungą, ką liudija na- 
chališka provokacija, kurią fašistinė Chinų valdžia pa
darė Mandžųrijoj. Apie tai, be kitko, sako Centralinis 
Komitetas Komunistinės Jaunimo Sąjungos Sovietuose: 

X-“Sovietų piliečiai Mandžųrijoj .šimtais žudomi, šaudo
mi Kimirtinai užkankinami; baltagvardiečiai (tarnauda
mi Qhinam' ir provokuodami karą prieš Sovietus) sprog
dini kelius, .tiltus, sandėlius ir dirbtuves sovietiniame 
pasienyje. Koja kojon su Chinijos fašistais žengia pri- 
gavikiškai -darbininkiška? Anglijos valdžia, nutraukda
ma tlbrybas dėlei atnaujinimo normalių-santikių su Są
junga Socialistinių Sovietų Respublikų.

“Visdse šalyse buržuazija ginkluojasi, užmušinėdama, 
šaudydama ir persekiodama wisa, Las yra geriausia, kas 
yra pažangiausia darbininkų klasėje; J Rumųnijbj, Zila- 
yoj,' sušaudė būrį beginklių mainierių; Vokietijoj, Len- 

; kijoi, Franci jo j—šimtai darbininkų nukauta bei sužeis
ta dienomis Pirmosios Gegužės ir Pirmosios Rugpjūčio.

“Klasių kova paaštrėjo visame pasaulyje; kyla nauja 
revoliucinė banga; artinasi naujas įtūžęs .imperialistinis 
karas, gręsiantis mircia milionam tėvų, vaikų ir jaunuo

li lių darbininkų.”
r ? Ginklavimasis 1

Kapitalistinis pasaulis ginkluojasi pasiučiau, negu, ka
da pirma. Nežiūrint Amerikos ambasadoriaus Daweso ir 

/. Anglijos socialisto ministerio pirmininko MacDonaldo 
saldžių šnekų apie nusiginklavimo konferencijas, Ameri
ka vykdo programą pastatymo penkiolikos naujų šar
vuotlaivių, o socialistinė Anglų valdžia net už akių už
bėgo savo ginkluotės programai, pradėdama du nauju 
kariku laivu pirm paskirto laiko, su tuo pasiteisinimu, 
kadjreikią^ bedarbiams suteikti darbo...

ft ‘ 1918 motais pasaulis turėjo 1,827,000 karui prirengtų

Chicagos kunigų “Drau
gas”, rašydamas apie vis'di- 
dėjančią Lietuvos emigraci
ją, surinka:

“Emigracijos epidemiją mes 
laikome -mūsų tautos žudymu 
ir visus, kurie prie tos epide
mijos platinimo, garbinimo 
prisideda, arba kurie sudaro 
sąlygas tokiai epidemijai tarp
ti, mes laikome kad ir . netie
sioginiais tautos žudytojais. 
Gal iš tos epidemijos kas da
ro ne vien piniginį, bet ir po
litinį biznį.”

f

Taigi, netiesioginiai “D.” 
prisipažįsta, kad lietuvių 
“tautos žudytojais” yra ku
nigai ir fašistai. Nes kas gi 
šiandien ‘ yra priežastimi 
žmonių bėgimo iš Lietuvos, 
jei ne fašistų kruvina klika 
ir juodoji armija, kuri rėmė 
ir teberemia tą Smetonos 
gaują?

Del Arabu-Žydu Kovos 
Palestinoj

“ ‘Bucziavimas yra tai pum- 
pa intraukenti smagumą ir lai
me. ’

“ ‘Bucziavimas meilingas yra 
tai peczetis išspaustas ant ak
to gervalingos sutaikęs.’

“ ‘Bucziavimas yra tai pavi
dale tilto per kuri dvi viesz- 
patystes susivažiuoja.’

‘Bucziavimas Franci joj 
yra tai szposas. Anglijoj abe
jojimas. Italijoj deganti lieps
na. Lietuvoje papratimu. Len
kijoj ženklu užsidegimo. Vo
kietijoj žiedu rojaus isz kurio 
pamaželi persimaino ant vai
siaus.’—Ar ne?”
Kiek daug pritaukšta nie

kų! Bet tai vienas iš “rim
čiausių” tame leidinyj 
“straipsnių”! Ir šitos rū
šies laikraštis pasilaiko, tu
ri tam tikrą skaičių prenu
meratorių, kurie yra dau
giausiai darbininkais.

Štai kodėl sekančiam 
mūsų dienraščio “Laisvės” 
vajuj mūsų pareiga turi bū
ti kiek galint praplatinti sa
vo spaudą, kad pasiekus ir 
pačias labiausiai atsilikusias 
mases ir jas per mūsų spau
dą apšvietus!

DEL BANKO AFEROS BYLOS

su

vos Bankas be panašių apsireiš
kimų ir gyvent negali. Neuž
mirškime, kad Lietuvoj, kaip 
laikraščiai rašo, tai ne tik mi
nisterijose, bet ir augščiau tu
pi aferistai ir visokį vagiliai. 
Tai augštesni valdininkai gerai 
žino, todėl jie ir patys gana 
drąsiai aforizmu užsiima ir va
gia. žino, kad visuomet užta
rytojų atsiras. O jei per apsi
rikimą kitas įklius, tai teismas 
padės išsisukti ir visą kaltę ant 
kitų suvers. Taip atsitiko ir 
Liandsbergio byloj. Ir lengva 
buvo suversti kaltę ant Kali
nausko, jei Kalinauskas ir pats 
geras aferistas. Veikiausiai 
Kalinauskas ir' buvo paimtas 
tarnybon į banką, kad aferai 
iškilus-lengviau būtų kaltę verst 
ant jo.

Tai toki papročiai viešpatau
ja Lietuvos Banke ir kitose 
šistų

Kada Rusijoj caro valdžia 
buvo nuversta ir Kerenskis už
viešpatavo, tai Andrius Bulo
ta buvo Jungtinėse Valstijose. 
Jis tuomet labai didžiavosi, 

i kad jo asmeninis draugas Ke
renskis valdo Rusiją ir skubi
nosi važiuoti Rusijon. Išleisti 
jį atvyko ir Bagočius. Tuo
met Bagočius maldavo Bulo
tą nesodinti Kapsuką kalėji
mai!, bet tik uždrausti Rusi
joj gatvėmis vaikščioti.

Bulota, nuvykęs Rusijon, 
sykiu su Kerenskio turėjo neš
dintis. Bulota turėjo “savo 
tėvynę”—Lietuvą ir joję atsi
dūrė, o Kerenskis visą laiką 
bastosi užsieniuose. Dabar ir 
Bulota išvažiavo pas Kerens
kį į “svečius,” nes ir “savo tė
vynėj” neteko vietos.

Ką dabar Bagočius darys ir 
kokius prašymus siųs Bulotai, 
nežinau.

fa-

Katalikų 
sta porinių 
persiskiria, 
keiktu.

Bet už tai jie pripažįsta vie
šus paleistuvystės namus ir 
juos palaiko.

kunigai nopripažį- 
persiskyrimų. Kas 

tas skaitosi pra-

Lietuvos įstaigose.

(“Balsas”)

Perkūnas Užmušė Moterį

burgomistru 
Ji laikė so- 

liaudininkai, 
Kodėl ?

Iškilus arabų-žydų kovom 
Palestinoj, lietuviškoj spau
doj, kai ir kitakalbėj, pra
sidėjo aiškinimai, kodėl, iš 
kokios priežasties tosios ko
vos prasidėję. Įdomu, kad 
visi lietuviški laikraščiai, 
apart komunistinių, viską 
suverčia anti tikybinių tų 
dviejų tautų nesutikimų. 
Tai nėra jokis pąties pa
grindo aiškinimas. Sakyti, 
kad arabai su žydais susiko
vę del tikybinių nesutikimų, 
tai visvien ką sakyti, kad 
Europos didžiojo karo prie
žastimi buvo užmušimas 
Austrijos kunigaikščio. Kaip 
žinoma, Europos karas ir 
dabartiniai žydų-arabų ne
sutikimai Palestinoje turi 
ekonominį pagrindą, apie 
kurį tiek “Laisvėje”, tiek 
“Vilnyje” ir kituose darbi
ninkiškuose laikraščiuose 
buvo aiškinama. Bet tautiš
ka, socialistiška, klerikališ- 
ka 
Tas

spauda to nesupranta, 
parodo, kaip ji “švie
savo skaitytojus.

“Saulės” Redakcinio
Straipsnio Gudrybės

Netikėtai į mūsų rankas 
pakliuvo Mahanoyaus “Sau
lės” 71 numeris. Kad paro
džius mūsų, skaitytojams, 
kiek dar daug lietuvių tar
pe randasi tikrai tamsių 
žmonių, paduodame vieną to 
laikraščio °re d akcijos 
straipsnį” originale sauliš- 
ka kalba:

“Tūlas skaitytojas mus 
klausė, kas tai yra bueziavi- 
mas?

“Sunku atsakyti ant tojo 
klausymo nes randasi visokiu 
versmių apie taja ‘malonia 
operacija.’

“Klausėme apie tai Baltru- 
. vienes tai j i ji mums taji klau

symą szitaip iszriszo:

Ponas Greenas Apie 
Amerikos Gamybą

NewPereito sekmadienio
Yorko Herald-Tribune lai
doje tilpo Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento pono 
Greeno analizuojantis esa
mąją ekonominę, situaciją 
straipsnis, kuriame jis, tarp 
kitko, rašo: , •<

“Nuo 1919 nj. jrųes’ darėme 
nepaprastą teęprt'išką Į5rogie- 
są ir savo šitąKžinojimą ęša- 
me pritaikę plačia skale visoj 
eilėj industrijų. Į plieno in
dustriją tapo įvesta naujos 
metodos ir mašinerija. Kur 
pirmiau, sulyg senais meto
dais, prie liejimo neapdirbtos 
geležies reikėdavo 60 darbinin
kų, dabar tai gali atlikti tik 
septyni; du darbininkai dabar 
gali sukrauti neapdirbtos ge
ležies tiek, kiek pirmiau su
kraudavo 128 darbininkai; kur 
seniau reikėdavę 42 darbinin
kų prie pridabojimo geležies 
virinimo pečių, dabar vieno 
darbininko pakanka. Penkio
lika mėtų atgal reikėdavę pa
aukoti pusantros dienos paga
minimui poros lokomotyvo rat
lankių, o dabar tas pagamina
ma į astuonias valandas, su 
tiekų darbininkų.”
Tai mažas pavyzdys to 

nepaprasto spartumo, kuris 
dabar įvestas Amerikos in
dustrijoj. Jei paimsim teks- 
tilinę, adatos, mamų ir kitas 
industrijas, tai surasime tą 
pačią arba net didesnę spar
tą, nęgu minėta plieno in
dustrijoj;

Ar stebėtina, kad turime 
bedarbių ir ar tenka abejo
ti, kad bedarbių eilės vis di
dės? Vienas tačiaus reikia 
žinoti, kad khomet tokia re
voliucinė sparta tapo įvesta 
į industrijas, tai darbininkų 
algos ne tik kad neauga, bet 
puola, kapojamos. Darbo 
valandos taip jau netrumpė- 
ja. Žodžiu, darbininkų iš-

Del aferų Lietuvos Banke 
“Balso” No. 7 (31) skaitome: 
“Ar ne tos visos sauvalės pa- 

j sekos yra šiųi metų Lietuvos 
Banko afera, kurios ‘aukomis’ 
tapo Kalinauskas ir Liandsber- 
gis? Kalinauskas jau senai pa
sižymėjęs savo avantiūristiniais 
gabumais, tačiau del savo žmo
nos artimų santikių su banko 
valdytoju kun. Jurgučiu visą 
laiką buvo aukštai vertinamas. 
Jis banko lėšomis per Jurgutį 
baigė užsienyje mokslus, grįžęs 
gaudavo gerą atlyginimą ir tar
navo kol per nesusipratimą 
įkliuvo. Sakau per nesusipra
timą del to, kad ši byla buvo 
iškelta pasikarščiavus vyriau
siam kasininkui, kuris neprane
šęs apie įvykį savo vyriausy
bei pakvietė kriminalę policiją. 
Jei būtų anksčiau savo vyriau
sybei pranešęs, šios bylos vi
suomenė nebūtų mačiusi. Kai 
kurie provincijos banko skyrių 
direktoriai, remdamiesi savo 
žmonų artimais santikiais su 
banko valdytoju kun. Jurgučiu, 
daro kolosales aferas ir ‘ nelie
čiami sėdi savo vietose.”

I
Kad Kalinauskas tikrai

tamsia praeičia, dabar patvirti
na ir Lietuvos fašistų “Aidas” 
No. 145 skaitome: “žmogus du 
kartu teismo atrastas kaltu ir 

j nubaustas už kyšius ir svetimo 
turto savinimąsi ne tik priima
mas tarnybon, bet prileidžiamas 
prie atsakomingo darbo ir įgy
ja didelio pasitikėjimo banko 
valdyboj.” Tačiau Lietuvos fa
šistų “Aidas” išsijuosęs užsisto
ja Liandsbergį ir daro iš jo ne
kaltą auką. Po Liandsbergio iš
teisinimo Lietuvos fašistų “Ai
das” rašė: Manom, kad tokiu 
bylos rezultatu visi .bus paten
kinti, nes : nuteisimas tokių 
augštų ir taip gerai atlyginamų 
banko tarnautojų už vagystę 
būtų skaudus smūgis mūsų emi
sijos bankui, ypač tam pasitL 
kėjimui, kokį jis turi Lietuvoj 
ir užsieniuose.” Ir toliau pri
duria: “Teismas, po ilgo,
kropštaus tyrinėjimo, įsitikino, 
jog čia nėra buvę piktos valios, 
kaip tą manė tardymo organai. 
Ir mes neturime pamato teis
mo nuomone netikėti. Bet jei 
nebuvo piktos valios, tai vis tik 
būta labai didelio apsileidimo.”

Šiais savo žodžiais Lietuvos 
fašistų “Aidas” išplepėjo ištei
sinimo paslaptis. Liandsbergis 
fašistams ne tik savas žmogus, 
bet jo nuteisimas kartu galėjo 
daug užkenkti Lietuvos Ban
kui, ypač užsienyj,. Todėl teis
mo pareiga buvo išteisint 
Liandsbergį ir suverst visą kal
tę ant žemesnio valdininko Ka
linausko.

Liandsbergis, nors jis buvo 
svarbesnis • kaltininkas, kaip 
Kalinauskas, no tik liko ištei
sintas, bet Lietuvos fašistų “Air 
das” dar didvyriu jį kelia: 
“Kąs atlygins milžinišką moralę 
skriaudą tiems žmonėms, ku
riuos teismas išteisino ir kurių 
vienintelė kaltė buvo gal tik jų 
neatsargumas?”

Lietuvos fašistų “Aidas” sa
vo straipsnį (“Bylai pasibai
gus”) baigia žodžiais: “Baig
dami' šias kelias pastabas del 
bylos, pažymini, jog mes ir vi
sa mūsų visuomenė džiaugia
mės, ka’d banko geras vardas ir 
jo solidiškumas šioj byloj ile-s 
nukentėjo. Mes džiaugiamės, 
kad įtarti augšti banko tarnau
tojai išteisinti. Bet bankas tu
rėtų pasirūpinti, kad kiek ga- 

‘linla apsisaugotų nuo panašių 
bylų kartojimosi.”

Fašistai rėkia, kad Lietuvos

SEREDŽIAUS valsčiuje, 
Padubysio kaime, perkūnas 
užmušė troboje esančią Oną 
Urbanavičiūtę.

Sudegė Klojimas ir Gyvuliai

SEREDŽIAUS valsčiuj, 
Padubysio kaime, perkūnas 
padegė Juozo Butkevičiaus 
klojimą, jame sudegė ūkio 
padargai, pora arklių, 4 ver
šiai, pašaras ir kitkas. Nuo
stolių padaryta 33,275 litai.
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DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo 6 d.:
—Prasidėjo III Kongre

sas Pirmojo Internacionalo, 
1868.

—Leo Čogloš (lenkas an
archistas) pašovė J. V. pre
zidentą McKinley, 1901.

Kauno miesto 
laikomas Vileišis, 
cialdemokratai ir 
jį laiko ir fašistai. 
Todėl, kad jis moka darbinin
kus šaudyti. Už tokį jo pasi
darbavimą del “tėvynės” la
bo, fašistų valdžia apdovano
jo Gedimino ordenu.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
prezidentas Coolidge bėgiu še
šių mėnesių už savo raštus ga
vo nuo kapitalistinių laikraš
čių 100,000 dolerių.

Kapitalistai brangiai moka 
tiems, kurie per jų spaudą 
mulkina publiką, ypatingai 
darbininkus.

“Naujienos” džiaugiasi, kad 
daktaras .Grinius geruoju per
davęs valdžią fašistams ir už 
tki nuo fašistų gavęs pensiją, 

! paskyręs ją politiniams, žino
ma, saviems, kaliniams.

Dabar reikia laukti, kada 
“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis paskirs kam nors tuos 
“Naujienų” bendrovės Šerus, 
kuriuos jis gavo “už savęs eik
vojimą.”

Švenčicniškis.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

I DaAininky Kalendorius 1930 Metams

i'

vyrų, o dabar imperialistinių valstybių gatavų kareivių
skaičius siekia 2,145,000; 1914 metais buvo 350 išviso ka- Banko “geras ^vardas” nenuken- 
rui tinkamų orlaivių, o dabar jau tarp 5,800 ir 7,000. 
Mirtį nešančių karo dujų ištobulinimas ir daugis pasiekė 
dar nei nesvajoto laipstiio. Išdirbta tokie bacillų 
toksinai, kad vienu jų svaru galima pasiųsti į kapus 500,- 
000,000 žmonių. O juk tai irgi priklauso busimojo karo 
priemonėms.

Visa tai turi mintyje milionai tarptautinio darbininkiš
ko jaunimo šiandie savo šventės ir kovos dienoje prieš 
imperializmą, prieš gręsiantį karą ir už Sovietų Sąjungą. |

tėjo. Mūsų gi nuomone, tas 
“geras vardas” ir negalėjo nu
kentėti, nes jo ir visai nėra.

Jurgutis, kad lengviau jam 
būtų savo reikalus vesti, kviečia 
p’as save aferistą Kalinauską, 
aferčse, kaip iš laikraščių da
vinių matyt, dalyvauja Liands- 
bergis ir kiti. Tai normalūs 
Lietuvoj apsireiškimas. Lietu-

Kaip pereitais, taip ir šiais metais “Laisve” leidžia 
Darbininkų Kalendorių. Administracija darbuojasi, 
jieškodama skelbimų, o redakcija deda didžiausių pa
stangų, kad jį, Metraštį, padarius kuo įdomiausiu ir 
įvairiausiu. Sutinkant, kad mūs Metraščiai-Kalendo- 
riai su kiekvienais metais buvo vis turtingesni, tai 
1930 metų Metraštis bus geresnis už šiemetinį.

Bet jis tokiu nebus, jei mūsų draugai literatai ne
prisidės prie jo su savo darbu, su straipsniais. Dau
geliui draugų buvo rašyta laiškai, prašant pagaminti 
ką nors Kalendoriui. Nuo tūlų jau gavome, o nuo dau-i 
gelio dar nesigirdi. Prašome nesivčluoti, nes dedamos; 
pastangos Metraštį šiemet išleisti kiek galima anks
čiau, idant davus progos platintojams jį plačiau pa
skleisti.

Kurie draugai ir nėra kviesti asmeniškai (ne vi
siems juk leidžia laikas parašyti laiškus), tai ragina
mi pasitenkinti šituo pranešimu ir parašyti ką gali: 
eilių, straipsnelių, juokelių, statistinių žinių. Kurie 
raštai del vienokių ar kitokių priežasčių nebūtų gali
ma sutalpinti į Metraštį, tai, su autorių leidimu, pa
talpinsime juos “Laisvėje”, arba “Darbininkių Balso” 
redakcijai perduosime, jei bendradarbiai to reikalaus.

Apie vidurį šio mėnesio, rugsėjo, būtinai turime 
gauti visus raštus.

Visais Kalendoriaus redakciniais reikalais rašykite 
“Laisvės” Redakcijos vardu, o bizniškais—Adminis
tracijos.

Mūsų organizacijos ir pavieniai literatūros platin
tojai raginami greit pranešti, kiek Kalendoriaus eg
zempliorių norėsite; duokite užsakymus dabar, iš- 
anksto. Reikia dėti rūpestingiausių pastangų, kad 
praplatinus mūsų Metraštį plačiau, negu tatai esame 
padarę kada nors praeityj.

“Laisvės” Redakcija.

I
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Lavirtilnosi Kampelis
riausybėms” (visoms be iš- Plechauovu priešaky) atsi- vokiečius, 
imties), pažymi jų “prole
tarų revoliucijos” bijojimą- 
si, nurodo kuo vaizdžiausiai 
į pavyzdį 1871 m. Komunos 
ir 1905 m. spalio-gruodžio, 
t. V- į pavyzdį revoliucijos ir

Be to, ir to ka- 
taktikąiro pradžioj Marksas ir En- t . ■ vx a I ■■ v W V _ ’Vx 1 v •šaukia į Markso taktiką iro pradžioj Marksas ir En- 

1870 metų kare; vokiečių I gelsas palaikė B e be Ii o 
(Lenčo, Davido ir kompani-iir Liebknechto atsisakymą 

Engelso pareiš- balsuot kreditus karui ir 
jog vokie- patarė social-demokratams

CASTON ROPSEVICH

SOCIAL-ŠOVINISTAl, MARKSISTAI IR
KARO KLAUSIMAS

Kas Yra Social-šoviniznias?
1 e-

kariaujančiose 
“ginti tėvynę”. S 
nizmas, būdamas

mas nu< 
rb’ft’L . 1 

ita.riii ir 
al-šovini 
letnHne,

i u kove
Šimų ir smurto gynimu 
vosios” (ai1 apskritai

bur-

“to

tt.
tai

ktinai, soci- listų pažiūrų ir
buržuazinę poli li
mbais jie remia ne 
gynima” prasme j

Bazelio Manifestas

“teisę” 
spaust imtas vienbalsiai 1912 

tais Bazely' turi omeny kaip
m e-

audinėj imą,

del tautų laisvės ir būvio 
gynimo, ir tuom pereina i 
buržuazijos pusę prieš pro- 

rie social-šovi-Jo tariat a
Cistų mi 
rie teisina ir dailina vyriau
sybes ir buržuaziją vienos

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį

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

Baigęs, Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės įl 
mane, o gausite tikrai profesionalę ; 
pagelbą. 'Kreipkitės šiuo adre

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Camden, N.

kimą, 1891 m., jog vokie- patarė 
čių socialistai privalo gint nesusiliet su buržuazija, bet 
tėvynę karui iškilus su Ru- gint savistovius klasinius 
sija ir Francija drauge,— proletariato 
pagalinus, social-šovininstai karo, 
Kautskio tipo, besistengią singo ir tautiniai-liuosuoja- 

•ptautiniam maštabehutaikint ir legalizuot tarp- mb, įvertinimo perkėlimas 
ivo vyriausybes, tak-' tautinį šovinizmą, atsisad- ant dabartinio imperialisti- 

ir nio karo yra tyčiojimasis iš 
, tiesos. Tą pat dar labiau 

galima pasakyt apie 1854-5 
-5 iki 1870- metų karą ir apie visus 

IXIX šimtmečio karus, kuo
met nebuvo nei dabartinio 
imperializmo, nei pribren
dusių objektyvių socializmo 
sąlygų, nei masinių socialis
tų partijų visose kariaujam i 
čiose šalyse, t. y. nebuvo; 
kai}) tik tų sąlygų, iš kurių] 
Bazelio manifestas vedė 
taktiką “proletarų revoliu
cijos” sąryšy su karu tarp 
didžiųjų valstybių.

Kas atsišaukia dabar j: 
I Markso atsinešimą į karus, 
kurie buvo progi’esingosios 
buržuazijos laikais, ir už
miršta Markso žodžius:! 
“darbininkai neturi tėvy-1 
nes”—apie žodžius, priklau
sančius kaip tik reakci-1 
nes, atgyvenusios buržuazi-; 
jos gadynei, socialistinės re-! 
voliucijos gadynei, tas bėgė-; 
diskai iškreipia Marksą i r 
pakiša vieton socialistinio 
su p ra t i m o bu r žuazi n į.

šiam karui nustato taktika
reikalus. T o 

buržuaziniai-progre-

vos

kurnu1

kia į tai, lead Marksa 
Engelsas, smerkdami karus 
vis tik nuolatos stojo, pra-

71 ir 1876-7 metų, tos ar ki
tos kariaujančios valstybės 
pusėn, jeigu karas vis tiktai 

pagreitinimui”,! kilo.I i > . 7 |

do išraudo t jo 
■'‘ekonominį ir

įsiu itiižima

Visi tie atsišaukimai yra 
i papiktinamas Markso ir

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik.__ $3; Pusei.___ $1.50

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

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

Argentina

GERAI PATAIKO!
'mas buržuazijos ir oportu- 

politika,luistų naudai, taip pat, kaip 
< buržu-i Giljomo ir kompanijos raš- 

atžvil-|tai iškreipia Markso ir En- 
nt tėvy- Reiso pažiūras 
meditus, pateisinimui. ' 
ia ir tt. karas buvo

gresingas iš Vokietijos pu
sės,

kai]) matysim vėliau, laime- i 11 as 
jimu oportunizmo ir nacio-

'jų teisinimas karo iš 
azi niai-liuosuojarnų

Vokietijos, su jų dabarti-1 
niais sąjungininkais, kuris' 
ir ištiko 1914 m. Manifes
tas tiesiai pareiškia, kad 
joks žmonių reikalas negali 
pateisint tokię karo, kurs

nę

H yra socializmo

j

anarchizmo 
1870-71 metų 
istoriniai-pro-

881

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
: užlaikytojas Restorano po No. 961 
I Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesj laiko po 500 JOHN’S 

į 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- 

i tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

Dr. Jonas Repšys
Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

kol nebuvo Napoleo- 
T r e t y sis n u v e i k t a s,

jis, drauge s u ca- 
paudė Vo-

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

.Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

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

. . . ... v. v . Taip pat progresyviškas lietuvis,
Gerai įsitėmyklte šią žinią: užlaikytojas general krautuvės ir lai- 

Neprigul- vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
■ r_ 177 Park St., Hartford, Conn., nuo 

’ į senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Webster, la., į Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 

\.  I
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

nes
ru, ilgus metus

John Naujokas
Reikauskas

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

tų pelnų ir dinastijų nau
dos” ant didžiųjų valstybių 
imperialistinės, plėšikiškos1 
politikos pamato. Manifcs-I 
tas tiesiai pareiškia, kad, 
karas yra pavojingas “vy-,

politikos daugumoj Europos
odalinį išsiskaidymą. Ir kai 
tik karas virto Francūzijos

o'>c>c<x<x>oooodoooc^o<>oo^oo5osy>o<zxyo<x>o<>:>ač<zx>yooocx>cx>cx>cx>c^o<xx>o<>cx>ooo<>ooo<>o<>oc

WSŲ SPAUDOS NAUDAI

Lyros Choras iš Maspeth.

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

ai p ir tie, kurie, kaip 
;kis, pripažįsta vieno- 
ocialistų teisę visose

Apgaulingas Atsišaukimas j
Marksą ir Engelsą

Rusų social-šovinistai (su; Engelsas griežtai pasmerkė

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

RENGIA A. L. D. L. I). II APSKRITIS

iNedčlioj, 8 Dieną Rugsėjo (September), 1 929
ANT WILLICK'S F ARKOS, LINDEN, N.J.

PRADŽIA 11 VALANDĄ DIENĄ ĮŽANGA .35 CENTAS

SO. BOSTON, MASS.

Iš Laisves Choro Susirinkimo

Laisvės Choro susirinkimas 
buvo rugsėjo 3 d. ir daug 
svarbių dalykų pasibrėžė ru
dens sezono veikimui. Nuta
rė surengti vakarienę, kaip 
greit bus galima. Nutarė pa
kartoti operetę “Pepita,” pas
kui—“Kova už idėjas.” Be 
to, be muzikos keletą veikalų.

Taigi, laukiame triukšmin
go sezono. Nežiūrint į karšto 
vakaro, choriečiai visi 

• ko ir rimtai reikalus 
Tikime, kad choras 
rimtesni d arba veikti 
tautini am e d arb i n i n k ų 
me.

šią vasarą Laisvės Choras.' 
geriausiai pasidarbavo Bosto
no ir apielinkės draugijų ap
skričių piknike 4 liepos, Law-j 

| rence, Norwood Darbininkų | 
j Partijos kuopos piknike, 2-ro l 
I Apskričio Chorų piknike, So. 
Į Bostono draugijų bendrame! 

■ piknike ir visų atskirų chorui 
piknikuose, ką kiti chorai ne-i 
įstengė tai atlikti.

Į
Dabar sekantis didelis pik-l . 

nikas bendrai su Lynno Jau-' | 
nuomenės Choru, Paul Lebell | 
Grove, Parke, Andover St., j į 
Danvers, Mass., bus 8 d. rug-i j

DONORA IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI!

j Lietuvių Tautiškos 
imingos Kapinės, kurios įsteig 
'tos 1916 metais "r-1"“ —
Parduoda Lotus del Šeimynų visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 

i hi’znvir* npcrnlima ansieiti!
ir Pavienių

Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
Čia labai paranku lietu

viams iš Donora, Monessen ir 
Courtney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS,
Monessen, Pa.

už Labai

susirin-
svarstė. Į 
pradės j

ir tarp-i 
judėji-Į'J

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo

žemą

patar- 
ir už

kainą,

nuliūdlmo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

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

13

Šiame mūsą spaudos naudai piknike dainuos 
pagarsėję du chorai ir oktetas Ufa iš Maspetho. 
Didžiulis Lyros Choras, visiems žinomas ne tik 
New Yorko apielinkej, bet ir New Jersey valsti
joj, maloniu dainavimu linksmins visus. Pater 
šono Laisvės Choras jaunutis, bet jame randasi 
dailaus jaunimo,•puikiai dainuoja ir pirmu kartu 
dalyvaus Li'ndeno apielinkej. Bus ir kitko.

KELRODIS: Automobiliais iš Elizabeth© nuo 
Broad St. Court House pasukite po dešinei 

Rahway Ave. (Lincoln Highway) iki Style St., 
Lindon, N. .J.; paskui pasukite po dešinei naujai 
taisytu keliu ir davažiuosite tiesiai į pikniko vie 
tą. O atvažiavusieji traukiniais paeikite iki 
Caldwell PI.; priešais Regent Teatrą paimkite 
busą No. 32 ir važiuokite iki Style St.

Visų minėtų draugijų parei
ga dabar kaip Laisvės, taip ir Į 
Lynno chorą paremti 
kant į šį iškilmingą 
mą.

Dabar apie Lynno 
menės Chorą. Tas choras dari 
jaunutis ir neturi ryšių su ki-l 
tais chorais arba organizaci-; 
jomis, bet užtektinai gabus,, 
susidedantis iš skaitlingos jau-; 
nuomenės ir pasirengęs visada; 
patarnauti visiems. Taipgi 
priklauso prie 2-ro Apskričio 
chorų. Tiek šiuom laiku apie 
chorus, vėliau parašysiu dau
giau. ,

Pikniko kelrodis sekamas. ' 
Iš Bostono važiuokite per Mal
den ir Everett iki Newbury
port Pike kelio (?—Red.) 
kelio ir važiuokite iki W. 
Peabody. Pervažiavus dve
jas gelžkelio trekes, paimkite 
antrą kplią po kairei, tai bus 
Andover St. ir ten bus nuro-

I dyta pikniko vieta.

atšilau-i 
parengi-'

Jaunuo-
Bell Phone, Poplar 764h

A. F. STANK US

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

1023 Mt. Vernon

PHILADELPHIA,

už žemą

Street

PA.

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

i stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
i dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
■ žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 

kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

i apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

! bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
1 atgaut savo sveikatą.

i Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

Į 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 
1 skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si ihūsų gausius vaistus, taip vadins

imus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM 8PALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedSHo- 
Mia nuo 9:30 Iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARM 
WILKESBARRE, PA.

lmiestuo.se
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Keršto širdis

MARYTE
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toks sužinoti apie šį 
rengiamą išvažiavimą, 
kviečiami atsilankyti
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KELRODIS: Iš Bostono važiuokite per Malden ir Everett iki New
buryport Pike kelio ir važiuokit iki W. Peabody. Pervažiavus dvejas 
gelžkelio trekes paimkite antrą kelią po kairei, tai bus Andover St., ir 
ten bus nurodyta pikniko vieta. j . '

Andover St., Danvers, Mass.
Prasidės 10-ta vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakare

Svetainė šokiams puiki. Orkestrą iš septynių asmenų, | 
grajys lietuviškus ir angliškus šokius. Galėsite šokti seni 
ir jauni.

(Tąsa)
Jeigu ir turėtų kokių giminių, tai, būda

ma dar maža našlaitė, atvežta iš kaimo, jų 
nežino, nei nepažįsta. Čia kad ir sunkiai 
reikėjo dirbti už mažytę algą, bet vis 
dar šiaip taip Marytė galėjo tęsti sa
vo vargingą gyvenimą. Bet netekus ir 
to menko uždarbio, kur gi jai reikės pa
sidėti? Kur jai prisiglausti? Toji baugi
nanti mintis spaudė iš Marytės akių aša
ras, kurios per visą dieną riedėjo per jos 
veidą.

Ir kuomet, prisiartinus vakarui, pasigir
do garsus suskambėjimas ant sienos ka
bančio varpuko ir vėliau storas balsas už- 
veizdos: “Galite eit namo”, kuomet visos 
mergaitės skubiai rengėsi ir tarytum pa
miršdamos savo sunku dienos darba links- V 
mai šokinėdamos ir juokaudamos greitai 
veržėsi per plačias duris į gatvę, šaukda
mos ir rėkaudamos tarytum paleistos iš ka
lėjimo, bėgo j visas puses, Marytė ilgai dar 
stovėjo, negalėdama pasikrutinti nei iš vie
tos.

“Nusiramink, Maryte,” pribėgdama 
re jos draugė Onytė. “Neverk. Įeik, 
matysi, ką jis tau pasakys. Gal tik 
bars biskutį, tai ir viskas. O jeigu ir
leistų nuo darbo, po poros savaičių jau ir' 
vestuvės tavo su Jonuku. Tai ko jau čia 
taip nusiminti? Aš bėgsiu, nes manęs EI-i 
ziutė laukia. Tik neužtruk, Maryte, nes 
po vakarienės eisime į sodą. Žiūrėk, kaip

dangus pradėjo apsiniaukti, ar tik nebus 
lietaus? Tai aš ii: bėgu.”

Tikrai Onytės žodžiai padrąsino Marytę 
ir paliuosavimas jos nuo darbo nebeišrodė 
toks baisus, nes juk tai tiesa, kad už poros 
savaičių ji apsives su Jonuku, kuris padės 
jai rūpintis jos gyvenimo reikalais. Mary
tė, greitai pagriebusi savo kepuraitę, išbė
go į prieangį, iš kurio laiptai vedė ant an
trų lubų, kur buvo Petrovo kambarys. Va
karas jau visai pritemo, nuo apsiniaukusio 
dangaus, ant kurio jau sublizgėjo žaibas ir 
sudundėjo perkūnas, pasidarė visai tamsu, 
tai Marytė, nebegaišuodama daugiau laiko, 
skubiai užbėgo augštyn ir lengvai pabarš
kino į duris.

“Galite įeiti,” pasigirdo užkimstantis sa
vininko balsas.

Marytė nedrąsiai atidarė duris ir per
žengusi slenkstį sustojo prie jų. Petro
vas, kuris dabar rūkydamas cigarą sėdėjo 
savo kėdėj, pamatęs Marytę, slaptingai nu
sišypsojo. Jo akys sužibėjo tarytum kokia 
tai slaptinga ugnimi į krūtinė pradėjo tan
kiau kvėpuoti ir jo visas veidas tarytum 
užsidegė. Pasikėlęs nuo kėdės ir numes- 
damas cigarą, lengvais žingsniais artinda
masis prie Marytės, Petrovas tarė:

“O ką, ar pabūgai? Eikš arčiau.”
Marytė stovėjo nuleidusi akis, nesikru- 

tindama iš vietos. Petrovas, matydamas, 
kad Marytė giliai susijudinusi, prisiartinęs 
prie jos ir pakeldamas už smakro jos vei
dą, prasišypsojo:

“Ką, ar bijai manęs? Ar tai tu taip 
gražiai dainavai šiandien dirbtuvėj?”

Marytė lengvai papurtė savo galvą, ne
drįsdama nei žodžio ištarti.

(Tąsa bus)
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ūkę, ir ne
visi daly-

229 kuopa 
darbuojasi

PA., APIELINKEI
Visięms Svarbu

Amerikos L. D. L. D. 229 
kuopa rengia antrą išvažiavi
mą ant Radzviloš ūkės, rugs. 
8 d., nedelioj. Visi gana ge
rai žino Radzviloš 
ra abejonės, kad 
vaus.

A. L. D. L. D. 
dar jaunutė, bet
gana smarkiai ir jai yra dirva 
gana plati, gali kuopa išaug
ti gana skaitlinga nariais ir 
veikimu.

Šiame piknike leeparkiečiai 
sako, kad jie turės programą: 
visokių žaislų būsią, šokiai 
prie geros muzikos. Tad visi 
ir visos būkite. Reporteris.

Waterburieciai, Temykit!
Ateinantį sekmadienį, 8 d. 

rugsėjo, įvyks linksmas ir sma
gus išvažiavimas Lietuvių dar
že, už Lakewood ežero, kurį 
rengia T. D. A. 30- kp. Pel
nas bus skiriamas Gastonijos 
areštuotiems streikieriams.

Kadangi vasaros sezonas jau 
baigiasi ir mūsų piknikai už
sibaigs, neilgai galėsime gė
rėtis gamtos gražumu, todėl 
patartina waterburieciams nei 
vienam nepasilikti namie, vi
siems atsilankyti į mūši; pa
rengimą. Kai girdėti, apie- 
linkėse irgi nieko nėra rengia
ma tą savaitę, todėl, kuriems

mūsų j 
visi1 
nes' 

linksmai laiką praleisite, po
draug stiprinsime paramą 
G astenijos areštuotiems strei- 
kieriams. Kviečia Rengėjai.

RENGIA BENDRAI SO. BOSTONO IR LYNNO CHORAI

Nedėlioję, 8 d. RugsėjoSeptember, 1929LABAI GRAŽIAM PAUL LEBEL GROVE PARKE

Programoj Dalyvaus Šie Chorai:

(1) Liuosybės Choras iš Montello, (2) Aido Choras iš 
Worcester!©, (3) L. L. R. Choras iš Norwood©, (4) Lais
vės Choras iš llaverhillio, (5) Liaudies Choras iš Law- 
cencaus, (6) Aido Choras iš Iludsono, (7) Jaunuome
nės Choras iš West Lynno ir (8) Laisvės Choras iš So. 
Bostono.

ųit’rBi

Bus ir sporto programa. Laimėjusieji gaus dovanas. 
Volley Ball loš Montellas su Worcesteriu, Norwoodas su 
Lawrencum ir t. t. Virvę trauks Haverhillis su W. Lyn- 
nu. Vyrų ir merginų lenktynės ir kiti žaislai.

šolderį palikit namie, nes valgių čia bus visokių.
Rengia ir visus nuoširdžiai kviečia

So. Bostono ir Lynno Chorai.

i

Gyvu Paukščių
Marketas

Specialis Išpardavimas Šią Subatą Visokių Gyvų

Paukščių

i

L
II

K5

V

Vištas galite pirkti gyvas ir 
papjautas. Prirengsime 

jums belaukiant.

ORDERIUS PRISTATOME 
JUMS Į NAMUS

Už volselio kainą parduoda
me visokius paukščius del 

vestuvių ir parių

RODNEY LIVE POULTRY MARKET
32 Rodney St. ir Kampas Hope St. .

(Vienas blokas nuo Grand St.)

Brooklyn, N. Y

Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo
Kiekviena religija yra vie- (ja ir valdonai turėjo savo 

nas tų ramsčių, ant ku
rių remiasi išnaudotojų kla
sė ir jos ištikimas tarnas— 
valdžia. Todėl kiekvienos ša
lies valdžia globoja kiekvieną 
tikybą, nors ji būtų ir bjau
riausia, nors ir kriminališkiau- 
sius darbus atliktų.

Hollandijos globoje randa
si Indijos dalis. Hollandija 
skaitosi civilizuota šalis ir, ro
dosi, turėjo tuojaus rūpintis, 
kad jos globojamoj teritorijoj 
būtų įvesta civilizacija. Bet 
ar jai tas rūpėjo?

Jos globojamoj teritorijoj 
indusai tikinti žmonės. Jų ti
kėjimas ve ką skelbia. Jeigu 
numirė koks nors valdonas, tai 
jį reikia išlaikyti palociuje še
šias mėnesius, o 
rengti iškilmingas 
Laidotuvės buvo 
sekamai. Viešoj 
kurdavo didelį laužą, įmes
davo į jį lavoną ir paskui tu
rėjo pulti į ugnį visos valdono 
pačios, pasilikę našlėmis. Nei 
viena našlė negalėjo atsisaky
ti, \nes tuomet dvasiškija ją 
prakeiktų.

Rodosi, k r i m i n ališkesnib 
dvasiškijos pasielgimo jau ne
galėjo būti, ir Hollandijos 
valdžia tuojaus turėjo grieb
tis jo panaikinimui. Vienok, 
ji per ilgus laikus nieko nesa
kė ir nelaimingų našlių degi
nimas tęsėsi iki 1903, metų. 
Tik pažangesnei spaudai pa
kėlus didelį lermą prieš tokį 
laukinį paprotį ir griežtą rei
kalavimą, kad Hollandijos 
valdžia uždraustų deginti na
šles, priversta buvo išleisti į- 
statymą prieš tokį laukinį į- 
protį.

Tuo tarpu 6 d. kovo, 1903 
metų numirė Tabanano radža 
ir jo laidotuvės paskirtos 25-tą 
dieną spalių, žinoma, rengė
si prie sudeginimo ir jo pa
čių. Hollandijos valdžiai pra
nešus, ‘kad deginimas našlių, 
draudžiamas, z vietos dvasiški-

paskui su- 
laidotuves. 
rengiamos 

aikštėj su-

su- 
jų

ranka rankon. Ir jciyAi kur 
kapitalistinė valdžia išeina 
prieš dvasiškiją, tai tą daro ne 
iš savo liuoso noro, bet priver
sta visuomenės.

Švenčioniškis.sirinkimą ir nutarė, kad 
ųiekas nedegina, jos pač/.os, 
liuosu noru, eina ugnin ir k.ad 
tokis jų religijos reikalavimas, 
todėl jie nepaiso Hollandijos 
valdžios įsakymo.

Kadangi visuomenė jau 
pradėjo griežtai reikalauti su
laikyti tokį elgimąsį, tai Idol- Į 
landijos valdžia pasiuntė į 1 
Indiją du kariniu laivu, kurie 
sustojo Tabanane. P: 
tarimasis. Laivų viri 
pagrasino bombardavimu mie
sto, jeigu bus sudegintos naš- Re ngia Lietuvių Sk. 13 Kp. 
lės. Radža atsakė, kad bus 
paskelbtas “šventasis karas,” , 
nds jų religija varžoma. Po Į 
ilgų derybų, laivų viršininkas ' 
ir radža susitaikė. Radža pa-j 
reiškė, kad jau surengtų iš-1 
kilmių negalima esą panaikin- j 
ti ir šį sykį turi būt našlės su
degintos. Bet po ceremonijų Į 
radža išleisiąs įsakymą, kad 
jau panaikinamas našlių 
ginimas.

Hollandijos įgaliotinis 
tuo sutiko ir spalių 25 
1903 metais, tapo ’sudegintos 
dvi jaunos nąšlės, kurios jau 
skaitėsi paskutinėmis religinių 
prietarų aukomis. Ant ryto
jaus Tabanano radža išleido 
įsakymą, kad jau jų dievai ne
reikalauja aukų, nereikalauja, 
kad sykiu su numirusiu vyru 
būtų deginamos ir našlės.

Rugpjūčio 25 d. numirė 
Klungungo radža ir pasiliko 
jo šešios jaunos našlės, kurios 
pareiškė, kad liubsu noru eis 
į liepsną, kuomet bus degina-. eis del gynimo streikierių ir 
mas jų vyras. Mirusio vieti- kitu darbininku vadu, 
ninkas taipgi norėjo, kad jos l _. _v. ' _v. ‘ .-----------užkandžiu ir 

minkštų gėrimų praleisite 
smagiai laiką ir sykiu 
paremsite savo klasės 

reikalus

PLATINKITE “LAISVĘ”

WORCESTER, MASS.

“° PIKNIKAS
Įvyks Nedčlioj

de-

su 
d.,

8 d. Rugsejo-Sept.,1929
| 0LYMPIA PARK

Worcester, Mass.
Prasidės 12 Vai. Dieną ir 

Tęsrs iki Vėlai Vakare
Progn ima susidės iš Pra

kalbų* Lenktynių ir šokių
Tėmykite: .

Kalbės d. Karsonas iš Low- 
Lenktynės^yab y- 
Į šias lenktyi es 

renkite“:, visi. Kas pirma.: u- 
valgys tas gaus dien
raštį ‘'Laisvę” ant v pusės 
metų; jei skaitytojas, galės 

užrašyti kam kitam.
Visų pareiga dalyvauti šia
me piknike*, nes visas pelnas

eil, Mais.s 
m o paįjių

būtų sudegintos. Bet jau bu- 1 Sal 
vo pažadėta bombarduoti mie
stą ir todėl išliko visos šešios 
gyvomis.

Dabar jau našlių nedegina.
Bet tą patį galima buvo pa-
daryti daug anksčiau, jeigu Kad ir lytų, piknikas įvyks, 
tik Hollandijos valdžia būtų 
panpręjus. Bet, kajp sakiau, 
dvasiškija ! ir valdžios eina

Rengėjai.
*
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j. Todėl vi-ĮAve. ir :

su pareiga dalyvauti šiame! Ją šaukia Sovietų Draugų Są- 
piknike, nes šios organizaci-l junga.. , >••>', , . . i , .

rengtas masinis mitingas gel-: r^ngihius, visadaTeihia'dAfbi-l TTofi.-.L. Ai-Lhi EKtuKoe------  kov^|ls/^odel ™V!y KllMOaS

HARTFORD, CONN.' ' r pith st., n*w Yorke. j(as Valgyti ir Gerti 
o n I Iimh I n<11 Si O —

Rugpjūčio 30 d. buvo su- ; jos> bendrai rengia pa-l

bėjimui Gastonijos streiko va-lnj 
dų, kurie kaltinami žmoĮržu-! h. į gerai‘ uŽ'dirbę, pa-
dystėje. žmonių buvo neper- rems 
daugiausia. Kurie giriasi, ;<ova 
kad daugiau žino už komunis
tus, nei vieno nesimatė. Jie', 
sakosi studijuoją komunizmą; 
namie. Bet kokį komunizmą j ij 
jie studijuoja, tai vien tik jie y 
žino, žodžiais jie pritaria, bet 
darbais nepasirodo, šias pra-| 
kalbas buvo surengus Tarp- Svarbu Jaunuoliam ir 
tautinio Darbininkų Apsigyni- . m_ 
mo konferencija, kuri suside- JŲ 1CVHIT1 
da iš įvairių darbininkiškų or
ganizacijų.’ Aukų mitinge su-;
rinkta $48.50.

Dabar, 15 d. rugsėjo, re n- kas j pirmadienį, 
giasi eiti per stubas aukų riii-’d*. 
kimui, todėl visos organizaci
jos turėtų prisiųsti kuo dau
giausia rinkėjų, kad nebūtų užinteresuoti 
taip, kaip būdavo pirmiau— lavipįmu 
delegatus išrinko į kdnferenci-1 
ją, tai 
darbą, 
visai į 
.Rodosi,

ITr^Žiemos Sezono Veikimas
Gastonijos darbininkų 

prieš kapitala.
-' . * 1 44

Didžiojo New York o sveika
tos komisionierius Dr. S. W. 
Wynne pataria vaikams išgert 
po kvortą pieno į dieną, o su
augusiems po puskvortę delei 
sveikatos palaikymo. Valgy
je jis liepia neniekinti cibulių, 
griučkiį ir kitų paprastų dar
žovių ; sako valgyti daugiau 
žalėsių; ir nurodo, jog’ piges
nioji jautiena abelnai ; 
sveikesnė valgyt, negu grynas

kad jos buvo virš 300 metų atgal,— 
su viena tiktai išimčia.- Tabako ap- 
kepinimas (“Toasting”), pirmučiau
siai panaudotas Lucky Strike ciga- 
retuose, yra vienintelė nauja ištisai 
nauja idėja, kuri buvo įvesta Į taba
ko apdirbimą bėgyje visų tų metų.

Tyrinėjimo Chemikai, pagal kurių 
patarimą buvo padaryta tas žygis, 
žinojo, jog karštis buvo (ir tebėra) 
didysis apvalytojas per nesuskaito
mus amžius. Dar nepilnai prieš 
šimtą metų^ žaizda būdavo išdegina
ma, kad užmušt esančius joje ligų 
perus. Tai pavartojant karštį, kai
po apvalytoją, Pasteur, vienas iš di
džiausių mokslininkų, kurie tiktai ži-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Ateities ’žiedo •’ bli'uiiu'oliir 
Draugijėlė pradės savo pamo- 

rugsėjo 9-tą 
(Atą vai. vakare, “Laisvės” 

salėje, 46 Ten Eyck St.
Tėvai ir motinos, kurie esate 

savo vaikučių 
.irtv.upud, neatidėliodami at-i , . .... v ,, , i me bus išdirbti galutinai! veskime ir prirašykite. Mokės - ___ x;

palieka vifcą tis tik 15c, į mėnesį .ir 25c :į- 
. ;Vįikučiai yra moki- 

atydos. j narni’ lietuviškai skaityti, ‘ra
šyti, daitiųįir muzikos. Jau 
kelinti Inetai, kaip gyvuoja 
mūsų sty’gų orkestrą, kurie 
norite mokintis gi4ėžt‘i, ‘mokė
ti ekstra už tai nereikia. Or
kestrus pamokos įvyksta penk-! 
tadienio vakarais.

Todėl visi būkite “Laisves”! 
salėje pirmadienio vakare. 

Seki’. P. Višniauskas.

Jiem t 11* Į7CV11V1KI V iptV i V*«»*
o kiti draugijų nariai I stojimo, 
tai nekreipia 
laikas 

pradėt 
Kad pagelbėt 
eit per stubas, 
9-tą vai. ryte 
2003 Main St. 
kaip pasiuntė ; 
du darbininkų 
jus—Sacco ir 
bar kapitalizmas pasiryžo pa
siųst kitus 16 Gastonijos strei
ko vadų į. elektros kėdę. To
dėl visų darbininkų pareiga 
kovot prieš šį kapitalizmo pa
sikėsinimą ant darbininkų kla
sės kovotojų. • , ;

Rugsėjo 8 d. bendras darbi
ninkiškų org. parengimų ko
mitetas rengia milžinišką pik
niką Lietuvių Darže, Glaston
bury Line Sta. 24. Prasidės

mest tinginį į 
ką nors dirbt, 
parinkt aukų, 

,15 d rugsėjo, 
visi susirinkite 
Visi atsimenat, 

į elektros kėdę 
klasės koVoto- 

Vanzetti. Da-

Sovietų Lakūnams Pasitiki 
Konferencija New Yorke

Ši Vakarą Susirinkimas
Šią vasarą kliubas davė vi-! 

I są eilę puikių balinių parengi
amų Klaščiaus salėjo. Kurie 
'lankėsi, visi buvo patenkinti,; 
bot patsai kliubas rezultatus! ; • v , i t _ • , . -i . ’v •. j — •----- * - v, v -- « -■ oičiumujutį, juuwy įjuiau
is to turėjo, materialiu zviigs-. &teika,s arba porkčapas, ypač dirbime, po nuodugniam tabako iš- 
niu, nekokius, mat, kliubasl ]ęuomeį pigesnioji mėsa daž plovimui, išpurenimui,

Idaugiaus patenkint ątsilankiu-Lp... nutaisomo daržo I įr sul?iai^mui> Jis būna ^atavas aP' i 1 | llltlll Ullllci oULdloOlllcl oil LlclIZrO’" KCpinilTlUl •
įsius svečius stengėsi, negu j v6mis, i Apkepinimo mašinos yra panašios,
kad uždirbt is jų.

į j jBesjartinant žiemos sezonui, 
kliubas stengiasi išsidirbti vi
sai naują planą veikimui. 
Pereitame susirinkime buvo 
daug kalbėta apie tai, bet, dė
lei neskaitlingo narių atsilan
kymo, likosi atidėta sekančiam 
susirinkimui, šiame -susirinki- 

vi- 
veikimo 

na-

kiz>jicvu.K)i ų in wiyoiiih jlix\ įkuiit; uin.Ldi z<i“ 
yy.| nomi pasaulyje, pasekmingai apva-

le pieną, pasteurizuodamas jįjį.
Šiandieną, Lucky Strike cigaretų 

išpurenimui, atvedinimui

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMU0T0JA8

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

TBLEFONAIj
Keystone_____________ Main
Bell------------------------------.Oregon 5136

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

9669GYDUOLĖ, KURI

Visos darbininkiškos orga
nizacijos privalo pasiųsti savo 
atstovus j So vi et (į lakūnų pa
sitikimo konferenciją, kuris į- 
vyks pirmadienį, rugs. 9 d., 
Labor Temple svetainėje, 2nd 
--- ---- ------ L-r—4 ?|t-- U------

EUHlIDIIIQ

sam žiemos .sezonui 
pldn’Ai. Tb'del kiekvieno 
rio privalumas būti šiame 
siririkime ir prisidėti prie 
gvildenimo visų klausimų, 
sirinkimas įvyksta 
p e nktad i e n į, va k a re.

Kliubo Korespondentas, 
B. Krasauskas.

18-

>11-

šiandien,

Smukles—Mokiniams

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džiu. Ieškokite “Gold MedaT 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

i
rcpubii- Temijant Šiandieninį“Nepriklausomas” i 

konų kandidatas į miesto ma
jorus, Wm. M. Bennett, sako, 
kad arti beveik kiekvienos! 
mokyklos Didžiajame New i T’s Jpp’aliepė 
Yorke yra slapta alkoholio! ‘‘ .......
smuklė, ir tatai padeda pla-! 
tintis girtuoklystei tarp moki
nių, Jis akėja savo oponen-Į 
tą La Guardia, 
blikonu kandidata į majorus!

v 1* 1 • . v -Ji • I piuceh>ču, LUClčlUIS pUlHžlLiliUb J)1 ’iU-! UZ palinkima prie butlegerių. įmones liekasi beveik tos pačios, kaip

I Stebuklą
Nuo to laiko, kaip geroji Angli- 

i Elzbieta pirmą kar- 
užsitrauke iš pypkės, 300 metų 

atgal, visą laiką išradėjų smegenys 
darbavosi, kad surast būdus ir ma
šinas pagerinimui tabako ir kvaps
nio.

Kai kurios iš tų 
pirmąjį repu-Į brangios; bet kad 

tižiai patobulinta ir 
rus procesai, tačiaus pamatinės prie-

mašinų yra labai 
jomis ir tapo di- 

pagerinta įvai-

Apkepinimo mašinos yra panašios, 
j kaip tamsiai žalias visas plieninis 
I tavoriflis traukinys apie 175 pėdų 
ilgio, su trimis termometrais kyban
čiais iš abiejų šonų. Trukšmas be- 
birzgiančių ratų ir tabaką, perduo
dančių diržų, viduj atrodo, kaip 
griausmas prabėgančio traukinio. 
Mašina yra padalinta į skyrius, taip 
kad galima būtų laipsniškai kelti 
karštį per 45 minutes, kurių reika
lauja “apkepinimas.” Pirma, kaiti
nama iki 220 laipsnių; antra, iki 
240 laipsnių, o trečia, iki 260 laips
nių ir augščiau.

Kuomet visi dirbtuvės langai at
dari, net stovint už 10 pėdų nuo> to 
žalio uždarymo, žmogus jautiesi 
karščiau, nekaip karščiausioje vasa
ros dienoje. Atmaina nuo šių grin
dų, pereinant į normalę dirbtuvės 
laiptų temperatūrą, yra tokia dide
lė, kad darbininkai apsivelka švar
kais bei bruslotais, kad nepagaut 
šalčio, pereinant iš vienos tempera
tūros į kitą.

Ta didelė kaitra duoda tokią pa
sekmę, kad išstumia nešvarumus iš 
tabako, pavidale gazų, kurie išeina 
pro kaminą ir palieka lipnias suo
dis kamine.

Didelis ir vis sparčiai augantis po
puliarumas Lucky Strike cigaretų, 
taip kad jų daugiau parduodama, ne
gu visų kitų cigaretų (sulig valdžios 
taksų skaitlinių), todėl, paeina iš di
desnio švarumo ir didžiai pagerinto 
kvapsnio, kas yra vaisius apkepini- 
mo proceso.

Iš suvirs 20,000 daktarų, kurie 
su savo parašais užgyrė Lucky 
Strikes, didelis skaičius sako, kad 
jie negali rūkyti jokių kitų cigaretų, 
ir daugelis iš jų. kaip kad akių ir 
gerklių specialistai, rašo, jog jie re
komenduoja Luckies savo ligoniams, 
atsižvelgdami į tą apkepinimo 
(“Toasting”) procesą.

Tel.i Greenpoint 96SS

K. K. S
LIETUVIŠKI K0NTIIAKT0KIA1

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

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

Tarkitės *u mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggi Avenue,

Ridge wood o Skyrius: 253

IIIOIIIQIIIQ! įnami illlQllfOi

Darbą

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St. t
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilvhan’c f nlrl Pnuurlftrc (Miltelius nuo šalčio) jokią Balčių ne- uroans LQia rowners bij0< Už 75c už baksą apSigink]«ok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I PY centai už skrynutę) yra tai kanuolfc prieš
UI DU LitXA laUd gtą amžiną žmogaus priešą—vidurių uŽkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

OVER GlOBE CEVERYKU DIRBTUVES Už DYKA!

J' •: *: ‘ ‘rR, aJ'L/;
■ ■ 't

■t . . ' NV. V • .

■ ..L..

GAUSITE DIRBTUVĖS PAVEIKSLĄ 
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO

PIRKĘ PORĄ ČEVERYKŲ,

WORKERS UNION

UNION/HSTAMP

151

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—F. URBONAS
Metropolitan Avenue 
Brooklyn,, N. Y.

• TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Kampa* Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER

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

____________L_____________ ORDER BLANK ____________________  
Siuedami pinigus su savo adresu, užrašykite s

Ai, žemiau pasiraSęs, siunčiu jums VIENA DOLERI, už kurj malonėkit man 
prlslųeti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, su nurodymais,
kaip sartotl. ’
V ardas

N*. ,_st. 3
Mieata* — Rinte...

IIICIAMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59lh Sts., New York City 
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguhitingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinu] karus per trumpą laiką ir už rmižą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ!
Įėjima* iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street.# 

New York City

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

?5’S“

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

Bridgewater Darbininku Ko operatyve Draugove
illlCIIICIIIi noi lElII IHGIH lilE»IBHIEHIEIIIICl»QHlGŲIOHIQUIQIIIaniooococji ĘiltEttlEIIIEtlIEilIEIIi DIIIDIIIQIII IIIQIIIEIIIOIIICIII HIEIIIEIIIOIIIi

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Neivų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, ' 
S. Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau

di dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 
šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 

. 1 Gerklės Nesveikumų .ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
vio, Žarnij ir Mešlažamčs, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser^ 

■ a 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- 

įf* rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
į 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. Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.



Puslapis šeštas ’
■ %

LAISVE Penktadienis, Rugs. 6, 1929
. _________. ________ x I

VIETOS ŽINIOS
Visi Šiandien Būkite Union 
Square Demonstracijoje

_____ II 
šiandien, penktadienį, 6-tą, 

vai. vakare, visi iš darbo va- i 
žinokite tiesiog į milžinišką; 
demonstracijos mitingą, Union j 
Square, New Yorke. Tai; 
Tarptautinės Jaunimo Dienosi 
mitingas, protestui prieš mili- 
tarizmą, imperializmą, prieš; 
gręsiantį naują pasaulinį ka
rą; tai bus demonstracija 
prieš imperialistų suokalbius,' 
daromus prieš Sovietų Sąjun-j 
gą ; prieš aštrėjančią / reakci-i 
ją, už Sovietų Sąjungos ap-i 
gynimą.

Kalbės gabiausi kalbėtojai.: 
Čia atvykusieji matysite ko-! 
munistinių jaunuolių ir raudo-.! 
nųjų pionierių parodas ir sa
vo dalyvavimu prisidėsite 
prie kampanijos prieš darbi
ninkų klasės nevidonus.

Dar Vienas Humbugiškas 
Socialistų Streikas

Times ir kiti kapitalistiniai 
laikraščiai būbnija apie Ladies 
Garment Workers Unijos iš
šauktą streiką suknelių siuvė
jų, kvolduotojų, kaspininių ir 
kt., ir būk 7,000 darbininkių 
ir darbininkų išėję streikan, o 
dešimtyje darbaviečių jau ir 
“laimėję.”

Bet kairiosios Adatos Dar-

Rengiasi prie Dienraščio 
“Laisvės” Jubilėjaus

Darbininkiškos New York o 
ir Brooklyno lietuvių organi
zacijos rengiasi išrinkti atsto
vus su pasveikinimais bei au
komis dienraščiui “Laisvei,” 
dešimtmetinėse jo sukaktuvė
se, kurių paminėjimas įvyks 
per masinį mitingą, rugsėjo 22 
d., sekmadienį po pietų, La
bor Lyceum svetainėje, Brook
lyne.

Tame mitinge ne tik nuo se
niau žinomi, bet ir dar nežino
mi kalbėtojaj-darbininkai iš- 
sireikš apie klasiniai darbinin
kiškos spaudos svarbą, apie 
“Laisvės” išauklėjimą į dien
raštį ir apie josios rolę lietu
vių darbininkų judėjime.

Be to, bus gera koncertine 
programa; dainuos Aido ir 
Lyros Chorai; bus ir solistų.

šiuomi primenama, kad ir 
tos darbininkų organizacijos, 
kurios dar nieko nepamanė 
apie šį dešimtmetinį jubilėjų, 
dabar tuom susidomėtų ir iš
rinktų delegatus į minėtą ap- 
vaikščiojimo mitingą.

Draugai jau iš kitų koloni
jų siunčia šiek tiek aukų su 
pasveikinimais d i e n r a ščiui 
“Laisvei.” Manoma, kad juo 
gausinčiau atsilieps vietinės 
organizacijos ir pavieniai 
draugai.

Rn. Km.

Vėl Žydų Sionistų ir 
Policijos Pogromas 
Prieš Komunistus

Žydų sionistų ir socialistų 
užsiundyta, policija ištaškė 
Jaunųjų Komunistų Lygos mi
tingą atvirame ore, 137th St. 
ir 7th Ave., New Yorke, vėlai 
trečiadienio vakare. Jau per
eitą savaitę buržuaziniai žydų 
patriotai bandė suardyt ko
munistų mitingą toje pat vie
toje ir grasino, kad daugiau 
jie čia pasirodyti negalėsią.

Dabar jų užsiundyta polici
ja išdaužė mitingą ii* areštavo 
8 komunistus, tame skaičiuje 
negrą drg. Richardą B. Moo
re, Kom. Partijos kandidatą 
į kongresą. Kiti 7 areštuoti 
yra jaunuoliai nuo 16 iki 19 
metų amžiaus. Vienas jų, Sid 
Reznick baisiai sumuštas po- 
licmano buožėmis.

Komunistų Kandidatų 
Užgyrimo Konferencija

šį sekmadienį, rugs. 8, 2-rą 
valandą po pietų įvyks konfe
rencija užgyrimui Komunistų 
Partijos kandidatų šiems mie
sto rinkimams. Konferencija 
bus Williamsburgo kom. sek
cijos kambariuose, 56 Man
hattan Avė., Brooklyne. Pir
mos rūšies draugai kalbėtojai 
nušvies politikos dalykus ir 
mūsų pareigas šiame rinkimų 
vajuj.

Ne vien visi komunistai pri
valo būti šioj konferencijoj. 
Yra šaukiamos ir visos darbi
ninkiškos organizacijos išrink
ti bei paskirti ir atsiųsti savo 
delegatus į konferenciją.

SPORTAS
ŠARKIO PAREIŠKIMAI

“Joe Humphreys užsispyręs 
mane svilina, perstatydamas 
mane lietuviu,” pasiskundė J. 
Šarkis “New York Telegra
mų” sporto rašytojui Harry 
Graysonui (rugs. 4 d.), “nors 
aš esu gimęs gerose senose 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se.”

Matyt, Šarkis nelabai di
džiuojasi savo titulu, kaipo 
lietuviu, nors lietuviški patrio
tai ir kelia jj augštyn, kaip 
gerbiami ausi ą tautietį.

šiaip ar taip, Šarkis keliais 
atvejais pabrėžė, kad jis’esąs* 
tikras amerikonas ir užtikri
no, kad neįeisiąs nei Schmėlin- 
gui, nei kokiam kitam pribui- 
šiui “forineriui” išvežti iš 
Amerikos titulą sunkiojo bok
so čampionato.

Šarkis kumščiuosis rugs. 26 
d., Yankee Stadiume, New 
Yorke, su Loughranu, taipgi 
“tikru amerikonu,” kaip kad* 
jis “onoravai” džiaugsimu pa
žymi.

Nors Lough ranas, turėda
mas 184 svarus, ir skaitosi 
sunkio svorio boksininku, jo 
sunkumas, kaip matome, nėra 
perdidžiausias. Bet kaipo 
kumščio artistui, Lough ranui 
pripažįstama labai augšta vie
ta.

Tačiaus, Šarkis neikiek ne
boja Loughrano; sako, tam 
vyrukui tai tik su lėle žaisti. 
“Apie Loughraną perdaug 
augšta i kalbama, kaip kad 
buvo kalbama pirmiau apie 
Maloney ir Willsa; bet aš jį 
dar su didesniu bumpt priplo

davę! Rd. Prasidės nuo 10-tos vai. 
ryte. Vasaros, sezonas jau baigiasi, 
tat kiekvienas atvažiuokite pasilink
smint ant tyro oro. Iš praktikos 
yra žinoma, kad daugiausia draugų 
atvažiuoja savais automobiliais ir 
atveža tuos draugus, kurie neturi 
su kuo atvažiuoti. Mes šiuo sykiu 
neturėsime buso iš miesto, tat prašo
me važiuojančius automobiliais pa
imti ir savo pažįstamus bei drau
gus. Jžanga 50c, bet už tą tikietą 
bus proga gauti dovaną $20.00 ver
tes.

Kviečia Rengėjai.

P H IL A DELPHI J O S JAUNUOLIAM 
Trys Internationales Jaunuolių Die

nos Yra Paskirtos: 6, 7 ir 
8-ta Rugsėjo

Pėtnyčioj, Rugsėjo 6 d., įvyks ma
sinis mitingas, Grand Fraternity 
Hal), 1626 Arch St.—prakalbos ir 
muzikalė programa. Jžanga—15c.

Subatoj ir nedėlioj, 1 ir 8 rugsėjo, 
rengiamas didelis išvažiavimas į Pio
nierių kempes, Lumbersville, Pa. Ten 
bus prakalbos, perstatymas, koncer
tas, šokiai ir šiaip sportas.

Išvažiavimo tikietų kainos:
Tikictas del abiejų dienų su valgiu 

ir nakvyne—$2.00.
Tikietas tik del nedėlios-—$1.50.
Nuvažiavimas—$1.00.
Trekai ir busai išvažiuos nuo 1124 

Spring Garden St., tarpe 2 ir 5 va
landų suba.toj po pietų. Nedėlioj, 
kaip 9-ta valanda ryto.

Kaip draugus, taip ir simpatikus, 
senus ir jaunus, kviečiame dalyvau
ti Jaunųjų Komunistų Lygos išva
žiavime.

Komitetas.
(211-212)

PHILADELPHIA, PA

Lyros Choras rengia puikų pikniką 
su koncertine programa nedėlioj, 8 
rugsėjo, Laurel Springs, N. J. Ger
biami vietos ir apielinkės lietuviai 1 
šis piknikas bus vienas puikiausių, 
nes Lyros Choras deda visas pa
stangas, kad atsilankiusius pilnai pa
tenkinti. Tat nei vienas nepraleiskit 
šios progos, atsilankykit pasilinks
minti paskutini kartą šiame sezo
ne.

Lyros Choras.
(211-212)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

B

/ AUTHOiUZCO > 
i DISTRIBUTORS Ą 
' if .] 
\ NATIONAL J

CASKCTS /

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožnp mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

1416

GRABORIUS
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA "

bininkų Unijos manadžeris J. 
Boruchowitz praneša, kad į 
tą humbugišką pašaukimą 
streikan labai mažai darbinin
kų teatsiliepė. Streiko tikslas 
tai, kad socialistiniai tos kom- 
paničnos Ladies Garment 
Workers Unijos vadai galėtų 
daugiau pasipinigauti; ant 
streiko intencijos apdėti na
rius nepaprastomis duoklė- 
iriį|’irįjas susiimti sau į del- 
monusį. . , t
1. i ‘ ’ 1x2—__-----

$250,000 Kas Savaitė 
Palestinos Žydams

Newyorkinis žydų buržuazi
jos fondas pagelbai Palestinos 
žydams užvakar surinko dar 
$60,000 aukų. Fondas ketina 
pasiųst palestiniečiams žy
dams po apie $250,000 kas 
savaitė, kaipo nukentėjusiems 
per dabartinius susikirtimus su 
arabais. Pasirodo, kad žydų 
buržuazija gausiai šeria tuos 
Anglijos imperialistų agentus 
ir jos žandarus prieš milžiniš
ką didžiumą arabų gyventojų 
Palestinoje.

Neužmirškime Spaudos
Pikniko

Jau buvo daug rašyta apie 
spaudos pikniką, kuris įvyks 
8 d. rugsėjo, Willicks’s far- 
moj, Linden, N. J. Visi žino
te, kad ten bus gera progra
ma—dainuos Lyros Choras iš 
Maspeth ir Laisvės Choras iš 
Paterson, N. J. Kalbės drg. 
L. Prūseika. Bus įvairių pa- 
marginimų. Todėl pasisteng- 
kime visi ir visos dalyvauti 
šiame spaudos piknike ir pa
darykime jį vienu skaitlin
giausių. Jeigu kitų kolonijų 
į apskričių piknikus suvažiuo
ja tūkstančiai žmonių, tai ir 
mes tą patį galime padaryti.

Tik reikia nepatingėti.
Išanksto užsiregistruokite 

“Laisvės” raštinėje važiuoti 
busais, kurie išeis iš Brookly
no nuo “Laisvės” svetainės 
sekmadienio ryte, 9:30 vai.

V. P.

siu prie grindų.”
Na, gerai. Bet pasiklausy

kite, ką porija Loughranas 
apie Šarkį: “aš tik išeisiu ir 
prikalsiu Šarkį prie pagrin
dų.”

Tai tąsa tos melodijos, ku
rią Loughranas traukia jau 
keli mėnesiai amerikoniškuo
se laikraščiuose, vadindamas 
beveik visus kitus boksininkus 
“bomais.”

Loughranui buvo Lomskis 
ir Walkeris ne daugiau, kaip 
“valkatos.” Bet prieš “valka
tą Walkerį, vidutinio svorio, 
Philadelphijoj, L o u g h ranas
tik vargais-negalais telaimėjo

Jung- nuosprendį, o Lomskis buvo
Ameri-, Loughraną du sykiu parkirtęs;
TAGCiiiJ T ~ i ~ ~ X • 1 _ Y* •—pasiti-

LaGuardia Krokodiliškai

FOR RENT
PASTRANDAVOJA 4 dideli kam
bariai, yra visi įtaisymai, ant pir
mo floro, randa nebrangi. Kreip
kitės po No. 281 Stagg St., prie 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(210-215)
.......- - ■ '-L- !».X J.1 L-J.L J-".”

SALES—PARDAVIMAI

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

■ Tel., Triangle 1450 Į
{Lietuvis Fotografas;

Aidiečiai, Tėmykite!
šeštadienį, 7 d. rugsėjo- 

September, visi būkite 7-tą 
vai. vakare R. Kručo studijoj, 
65-23 Grand Avenue, Mas- 
pethe, L.’ L Jau didžiuma 
choriečių žinote, kad yra cho
ro nutarta trauktis paveikslus 

* minėtą dieną. Prašome visų 
įsitėmyti ir nepamiršti atsilan- 

1 kyt laiku, kad nereikėtų vie
nam kito laukti. Taip pat tu
rite įsitėmyti ir lankyti pamo
kas, ■ anksčiau susirinkti, nes 
mažai laiko iki lošimui. Lo
šimas įvyks 6 d. spalių Labor 
Lyceum svetainėj.

Aido Choro Komitetas.

Kiek Telefonų Long Islande
Brooklyne ir Long Islande 

abelnai dabar yra 750,000 te
lefonų, tai yra 60,000 dau
giau, nekaip 1928 metais.

Kriaušiams

Rauda, Meškeriodamas 
Balsus

La Guardia, ex-socialistas 
republikonų kandidątas į ma- 

j joms skverbiasi prie darbi- 
| ninku balsų, nuduodamas esąs 
j jų draugas, šį kartą jis ata
kuoja permažas algas miesto 

I knygynų tarnautojams, ku- 
i riems vidutiniai neišeina nei 
po $25 į savaitę; užtat, sako 
LaGuardia, majoro Walkerio 
valdžia, skirdama savo pe
niukšlius politikierius į rie
bias valdvietes, jiems moka 
abelnai apie $5,000 ' metinės 
algos už nieko 'neveikimą.

S. L. A. 83-čios 'Kuopos 
Išvažiavimas

Ateinantį trečiadienį, rugs. 
11 d., bus svarbi visų kriau- 
čiškų dirbtuvių “šapų” dele- 
tų konferenciją,* kurioje^ pri
valo dalyvauti ir lietuviai. 
Konferencijos vieta—I r v i ng 
Plaza svetainė, 15th St. ir Ir
ving PL, New Yorke. Buą 
gvildenama opiausi klausimai/ 
kurie-šiandieną paliečia kriau- 
čiu3-’ j. i.lJlftl/

Nedėlioję, 8 d. rugsėjo, į- 
vyks šaunus S. L. A. 83-čios 
kuopos išvažiavimas Forest 
Hill Parke, kur bus galima 
linksmai laiką praleist žaliuo
jančioj girioj ir ant žalių pie
velių ir tyru oru pakvėpuoti.

Per savaitę dirbam surūku
siose ir pilnose įvairių dujų 
dirbtuvėse. Tai sulaukus ne
dėlios arba poilsio dienos, rū
pi kut* nors išvažiuoti ii4 tyru 
oru pakvėpuoti. Todėl ir bus 
proga' S. L. A. išvažiavime at
sikvėpti nors valandžiukę. 
Taipgi bus įvairių Užkandžių 
ir minkštų gėrimų, kurių iš 
namų niekam; nereikės vežtis.

Komisija.

Tą pačią dieną ir tuo pat 
laiku įvyks tuo tikslu konfe
rencija ir New Yorke, 26-28 
Union Square.

Darbininkių Susivienijimo 
1 Rajono Kuopom ir Narėm

Delei Sovietų Lakūnų 
Pasitikimo

Sovietų lakūnai su savo lėk
tuvu, “Šalis Sovietų,” jau Cha- 
barovske; yra pasiryžę pasiek
ti New Yorką už savaitės ar 
clesėtko dienų.

Iš Europos kapitalistinių ša
lių yra atlėkę lakūnų į 
tines Valstijas, ir juos 
kos valdžia iškilmingai
ko. Bet ' darbininkų, Sovietų 
šalies, lakūnus mes, darbinin
kai ir darbininkės, mos patys 
turime pasitikti.

L. D. S. A. I Rajono drau
gių yra būtina pareiga reng
tis Sovietų lakūnus iškilmingai 
pasitikti. Kelios dienos atgal 
rajono komitetas savo posėdyj 
nutarė I Rajono kuopoms iš
siuntinėti “šalis Sovietų” gu- 
zikučių po tam tikrą kvotą. 
Kuopos privalo be atidėlioji
mo greitai paskleisti tuos gu- 
zikučius kuo plačiausia, par
davinėjant po 10 centų. Taip
gi draugės yra prašomos grei
tai atsiteisti už minėtus gu ži
bučius, nes kiekvienas centas 
eis Sovietų lakūnų pasitikimui.

Sovietų lakūnų pasitikimui 
yra suformuotas komitetas 
nuo įvairių darbininkiškų or
ganizacijų, ir jis yra išdirbęs 
planus įteikti dovaną Sovietų 
lakūnams; , \

Kiekvienos. Darbininkių Su
sivienijimo narės yra pareiga 
apie tai rimtai pagalvoti ir 
prisidėti prie taip svarbaus 
darbo, kad sukėlus finansų 
sumą Sovietų lakūnų priėmi
mui bei. nupirkimui dovanos 
Sovietų Sąjungai.

Great Necko Darbininkių 
Susivienijimo kuopa pirmutinė 
pasirodė, paaukodama tam 
tikslui. Tai puikus pavyzdys 
kitoms draugėms.

J. Bondži,
L. D. S. Organizatorė.

ir čia Loughranas tik šiaip
taip, galų gale, išlošė.

Taigi Šarkis ir pareiškia, 
kad tegul Loughranas perdaug
nesmarkauja, nes, girdi, jis iš- 
tikro geriau tinka į “šokių mo- 

I Rytojus, negu į rimtus boksi- 
! ninkus.”

Anot Šarkio, gerai Loughra
no manadžeris padarytų, kad 
kumštynių pagrindus apvestų 
stipriu ir tankiu virvių tinklu, 
nes, kai aš jam kirsiu, tai jis 
kažin kur galės nulėkti ant 
žiūrovų galvų publikoje, o gal 
nukris ant kaklo kam nors iš 
“Bostono gengės,” kuri žada 
atvažiuot šaukti “ura” Lough
ranui ir baubti prieš Šarki.

J. C. K.

UŽ VIENĄ DOLERĮ ($1.00) 
TRYS NAUJOS DAINOS

“Ko skauda, širdis?”
“Tave vieną pamylėjau” ir “Pa

vasario Žiedai.” Parašė Juozas Žū- 
ronas, 2448 W. 63rd St., Chicago, 
Ill. Prisiųsk vieną dolerį ir tuoj 
gausi dainas.

(210-212)
Į PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, prie vandens, daug laivų 
prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
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

Tai Tie švelnūs Cigarai,
Kurių Jūs Pageidavot ,

MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

Padėkos Žodis
Dėkuoju visiems, kurie da

lyvavo Jono Širvio laidotuvė
se ; ačiū visiems giminėms, 
draugams ir pažįstapiiems už 
gėles ir palydėjimą į kapus.

Stefanija Širviene.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja į 
visokius pa
veikslus įvai
rimomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir | 
kra javus ir * 
sudaro suį 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu: i
STOKES {

IR MALIORIUS

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
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. j

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

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

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

NEW YORK CITY
{Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
Į8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO
Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet

UŽEIGA
jau senai matėmtsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa- 
iinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Liet. A. Piliečių Kliubo susirinki

mas bus petnyčioj, 6 rugsėjo; Kliu
bo kambariuose, 220 Leonard St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti, yra labai svar
bių reikalų aptarti.
_______________ Sekr. A. Peikus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 ir 188 kuopos 

rengia šaunų pikniką nedėlioj, 8 d. 
rugsėjo, Prais Grove Parke, God-

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).

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo- 
! da labai pigiai. Kas nori, gali n- 
' kambarius randavoti, randa tik 
I $20.00. Savininką galima matyti 
' rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

I TELEPHONE, STAGG 9105 ■

DR. A. PETRIKĄ
| LIETUVIS DENTISTAS I
■ 221 South 4th Street ■ R 
I X-SPINDULIU DIAGNOZA g

(Priešais Bridge Plaza) g 
| BROOKLYN, N. Y. ■
■ VALANDOS: H
■ 10-12 prieS piet; 2-8 po piet. ■
■ Ketvergaia ir aubatomii iki 6 v*l. n
■ Penktadieniais ir aekmadieniaia tik Sį
■ aulyg autarties. ■

__ a_n_H___a—b_  +

"i MATTHEW P. BALLAS Į
į (BIELIAUSKAS)

: UNDERTAKER

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie dabar laiko daugeliui 

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

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

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išniokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York
--- --—--- "

GRABORIUS
I ’atamauju visiems be skirtumo 
a sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at- 

1 aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
oane, o patarnausiu kuogeriausia.

i 734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.




