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BERLYNAS.— Lenkija 
mobilizuoja savo kariuome
nę prie Lietuvos rubežiaus. 
Lietuva taipgi mobilizuo
janti savo kariuomenę.

Darbininkai Vi«ę Š&I19 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro» 

težins, o Laimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis
Ileina Kasdien Apart

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraičio X

Šiuomi pranešu visiems A. 
L.D.L.D. nariams ir sykiu 
tiems, kurie mano tapti na
riais tos organizacijos, kad 
pirmutinis šių metų leidinys 
“Ugnyje" jau atspausdintas 
ir apdarytas. Knygos siunti
nėjimas jau pradėtas ir už 
savaitės kitos pasieks visas 
kuopas ir pavienius narius. 
Knyga turi netoli 450 pusla
pių ir turės neįkainuojamos 
vertės lietuvių literatūroje.

Nariai, kurie dar nėra už
simokėję savo duoklių už 
šiuos metus, bet nori knygą 
gauti greit, tuoj privalo už
simokėti. Duoklių neužsimo
kėjusiems nariams knyga ne
bus siunčiama. Taip gi tie 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, kurie dar nėra na
riais tos organizacijos, bet 
norėtų tą brangią knygą 
gauti, tuoj privalo įstoti į A. 
L. D. L. D.

J. ALEKšIS, 
ALDLD. Centr. Sek r.

LITHUANIAN DAILY!
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Komunistų Internacionalas Atsišaukia į 
Pasaulio Darbininkus Kovoti prieš Karą
4 d. rugpjūčio suėjo 14 

metų nuo prasidėjimo pa
saulinio karo. Prisiminda
mas tas sukaktuves, Komu
nistų Internacionalas išleido 
atsišaukimą į viso pasaulio 
darbininkus ir valstiečius, į 

i visus prislėgtus žmones, į 
visas Komunistų Partijas ir 

j darbininkų organizacijas, 
' ragindamas kovoti prieš 
'naują ruošiamą karą. Atsi-JV 1 Ii * n J • I UObldJUcl Kelią. -rlLbl-Isrado gaisą rerdaVI-j šaukimas tarp kit ko sako:• r/ i n *111 “Keturiolika metu prabė- mui Krutamą Paveikslą i go nuo išsiveržimo pasauli-I 
|nės skerdynės. Imperialis
tai paskelbė, kad pasaulinis 

| karas buvo paskutinis ka
dras, bet šiandien naujo ka
ro ženklai matosi, kapitalis
tinės valstybės visu smar
kumu ginkluojasi.

“Imperialistai atvirai ve- 
muzikos/ bet bus galima'da ginkluotas intervencijas 
matyti ir krutamas paveik- prieš Chinijos revoliuciją, 
sius. Ne tik krutamas pa-, Tūkstančiai žmonių išžudo- 
veikslus, kad ir visokius toli rna del to, kad imperialistai 
esančius daiktus—gyvus irinori kontroliuoti Chinijos 
negyvus. marketus. /

Žymus Vokietijos moks- i Rengimasis prie karo prieš 
lininkas Dr. Karolus, pro- s Sovietų bajungą yra taip, 
fesorius fizikos Leipcigo 
Universitete, tvirtina, kad 
jis išrado įtaisą, kurio pa- 
gelba krutami paveikslai 
galima perduoti per radio 
arba kabelį iš labai tolimų 
Vietų. Ne tik krutamas pa
veikslus, bet ir šiaip visokių 
daiktų paveikslus galima 
perduoti.

Per Radio
BERLYNAS.— Mokslas 

smarkiai progresuoja, daro 
“stebuklus”. Jau greitu lai
ku bus galima per radio ne 
tik klausytis kalbų, dainų ir * 
muzikos, 1

aiškus, kaip diena.
“Aštri kova už marketus 

gali užsibaigti tik karu. 
Šiandien labiau negu 1914 
metais imperialistai savo

rengimąsi prie karo slepia 
pacifistine maska, Tautų 
Lyga, Kelloggo sutartim ir 
1.1. Tikslas tų visų pastan
gų yra pertikrinti darbinin
kus, kad negalima panai
kinti karo rėmuose kapita
listinės draugijos.

“Kapitalistai nori paslėp
ti nuo darbininkų pavojin
gą tiesą, kad tik vienatinis 
būdas panaikinti karą yra 
nuverčiant kapitalizmą ir 
įsteigiant proletariato dik
tatūrą.

“ “Socialistai” ir “pacifis
tai” sąmoningai ar nesąmo
ningai gelbsti imperialis
tams suvedžioti darbinin
kus, kad įpainiojus juos į 
kita kara.

“Komunistų Internaciona
las atsišaukia į visus darbi
ninkus su obalsiais: “Šalin 
imperialistinis karas”; “Ko
vokime visais būdais prieš 
karą”; “Stokite su Sovietų 
Sąjunga prieš imperialis- 
tus.”

“Komunistu Internaciona
las atsišaukia į visus darbi
ninkus demonstruoti rug
pjūčio 4 d. iškėlus tuos obal- 
sius prieš imperialistus ir 
jų agentus “pacifistus” ir 
“socialistus”.

Popiežius Ragina Remti Chi- Numirė Žymi Lenkijos Komu
nijos Darbininkų Smaugėjus nistė, “Kapitalo” Vertėja

New Bedfordo Streikieriai 
Atmetė Išdavikišką Vadų 

Planą

Nuteisė Caristus Kalėjiman 
Už Niekinimą Stolipino 

Užmušėjo

PILSUDSKIS MOBILIZUOJA KARIUO 
MENĘ PRIE LIETUVOS RUBEŽIAUS

ROMA.— Penktadienį po
piežius pasiuntė į Chiniją 

! katalikų misionieriams sa- 
ivo pareiškimą, įsakydamas

PAKORĖ DU KALINIUS
BALTIMORE, Md.— Už 

tai, kad bandydami pabėgti 
iš kalėjimo liepos mėn. 1927 jraginti 'žmones. klausyti ir 
m. nužudė kalėjimo sargą: - - - - - -- - -
Albert Walker, Charles P. 
Carey ir Benjamin F. Spra
gins šiomis dienomis tapo 
pakarti. Pakorė juos tame 
pat kalėjime, iš kurio jie 
baneje pabėgti.

godoti dabartinę “legališkai 
sudarytą vyriausybę”, na
cionalistų valdžią, kuri žudo 
darbininkus.

VARŠAVA.— Numirė žy
mi Lenkijos komunistė 
Warska, kuri išvertė į len
kų kalbą Markso “Kapita
lą”. Ji buvo draugė Rožės 
Luxemburg. Buvo žmona 
komunistų vado Lenkijos 
seimo. Aktyviškai dalyva
vo Tarptautinėj Raudonoj 
Pagelboj; gelbėjo politinius 
kalinius.

ĮSPĖJzk KITŲ ATEITĮ, 
TIK NE SAVO

Kaunas. Nesenai spauda 
pranešė, kad viena moteriš- 

i kė sakėsi atspėjant! žmonių 
ateitį. Bet ji neturėjo tam 
leidimo, tad policija pasiun-. 
te pas ją savo žmogų, ku-.

• riam “burtininkė”, pirma 
paėmusi pinigus, pradėjo 
spėti ateitį. Tačiau ji neįs- 

, pejo savo pačios ateities. 
, Po į penkių minučių atvyko 

. policija ir sustatė protoko
lą už nesilaikymą įstatymų.

KAPITALISTAS KALTINA
MAS NUŽUDYME MERGINOS

Fosteris ir Gitlowas
Jie kaipo Darbininkų 

(Komun.) Partijos kan
didatai kovoja už paliuo- 
savimą proletariato iš 
po kapitalizmo vergijos, 
nuo baisenybių imperia
listinio karo, bedarbės ir 
skurdo. Balsuok už komu
nistų kandidatus. Skaityk 
Daily Work’erj. Skaityk 
Nacionalę Darbininkų 

•(Komunistų) Partijos 
Platformų. Kaina tik 10 
centų. Del jos rašyk Na- 
cionaliam Rinkimų Kam
panijos Komitetui, 43 E. 
125th St., New York City.

LOS ANGELES, Cal. — 
Netoli nuo čia tarpkąlnėje 
tapo atrastas nuogas, su
darkytas jaunos moteriškės, 
lavonas. Sąryšyj su jos nu
žudymu suareštuotas žy
mus kapitalistas iš Phila- 
delphijos, Russell St. Clair 
Beitzel, pabėgęs nuo pačios. 
Jis vadinosi visokiais var
dais—-Bartholomew, Bur- 
holm ir Barber. Keli mėne
siai atgal jis gyveno su pa
nele Barbara Mauger, taip
gi iš Philadelphijos. Polici
ja mano, kad tai jos lavo
nas atrastas.

“Aš nekenčiau jos, vilkai 
ją sudraskė,” sakė Beitzel.

Nugabentas į tą -vietą, 
kur buvo atrastas lavonas, 
jis prisipažino, kad jis ją 
buvo išvežęs, bet sakė, kad 
ji iššoko iš automobilio ir 

i nuėjo. Jos lavone tdipgi at
rasta kulkos skylė.

Numirė 136 Mėty Rusas
\ \

Kariavo Prieš Napoleoną
Podolskas, Sovietų Sąjun

ga.— Peter Rudak, 136 me
tų amžiaus, numirė Laime 
Pičanija.

Jis pasakodavo, kad ka
riavo prieš Napoleoną I.'

Kad jis buvo tiek metų 
amžiaus, tai parodo doku
mentai jotarnavimo ka
riuomenėj 120 metų atgal. 
Taipgi tvirtina šimtamečiai 
kaimynai.

Palaidojo Haywoodo Pele
nus Kremliuj

MASKVA.— Kremliuj ta
po palaidoti pelenai William 
Haywoodo, amerikiečio ko
munisto, kuris nesenai čia 
numii’ė. Laidotuvėse - daly
vavo delegatai *iš 50 šalių, 
suvažiavę į Komunistų In
ternacionalo kongresą. Lai
dotuvės įvyko ketverge.

Montreal, Canada. Clarke 
Trading Kompanija lepina
si surinkti 75 eskimosų šu
nis del komandieriaus Ri
chard Byrd pietinio poliaus 
ekspedicijos.

Washington.— 22 gelžke- 
liečių unijų viršininkai čia 
laikė pasitarimą apie rėmi
mą kandidatų į prezidentus. 
Nutarė oficialiai neremti 
nei Smitho, nei Hoove- 
rio, bet tą klausimą palikti 
patiems lokalams išspręsti.

NEW BEDFORD, Mass. 
Tekstiles streikieriai, kurie 
priklauso prie Tekstilės Ta
rybos, kurią valdo William 
Batty ir kiti reakciniai va
dai, penktadienį nubalsavo 
atmesti pono įBatty suma- 

Inymą, kad streiko klausimą 
ipavesti išspręsti valstijos 
arbitracijos tarybai. Nors 
Batty nedaug turi pasekė
jų, bet reikšminga, kad ir 
tie jo pasekėjai pamatė jo 
išdavikišką politiką ir išėjo 
prieš jį. Batty taipgi buvo 
priešingas streikui, bet jo 
nepaisydami! išėjo į streiką.

Valstijos ąrbitracijos ta
ryba, sakoma, dabar tyrinės 
streiko padėlį. Su tuo suti
kę dirbtuvių: savininkai ir 
pardavikiški ■ Tekstilės Ta
rybos vadai. į

Darbininkai pikietuoja 
dirbtuves. '

KIEVAS, Sovietų Sąjun
ga.— Už pajuokimą, nieki
nimą ir kankinimą sociahe- 
Voliucionieriaus Dimitri 
Bogrovo, kuris nušovė pre
mjerą Stolipiną 1911 me
tais, du buvę caro valdžios 
viršininkai, Sergejevas ir; 
Kuzniecovas, nesenai tapo 
sugauti ir nuteisti kalėji
man vienas ant penkių, ki
tas ant trijų metų.

Stolipino užmušėjas tuo- 
jaus buvo pasmerktas nu
žudymui. Komitetas iš de
šimts “činovninkų” žiūrėjo, 
kaip jis buvo kariamas, Jie 
visaip jį išjuokė, niekino ir 
kankino pirma nužudymo. 
Už tai dabar turės atsimo
kėti. • Tie caro budeliai 
būt nei nesapnavo, kad 
voliucija kada nors juos 
baus.

f

nu-

Vilniuj Suvažiuos 10,000 Lenkijos Legionierių; Bijoma, Kad 
Po Pilsudskio Prakalbos Nepradėtų Pulti Lietuvą

“patriotinės” prakalbos Įe 
gionieriai nepradėtų vejž 
tis į Lietuvą, žinant, kad už 
jų pečių stovi Lenkijos ka
riuomenė. --

Pranešama, kad Lietuva
Tikimasi ką tokio nepa-| taipgi drūtina savo sargy- 1

prasto.
Lenkijos fašistinė valdžia 

organizuoja milžinišką le
gionierių suvažiavimą Vil
niuj, ant 12 d. rugpjūčio. 
Dalyvaus suvirš 10,000 le
gionierių. Diktatorius Pil
sudskis sakys jiems prakal
bą; taipgi bus ir kiti augš- 
tieji Lenkijos valdininkai. 
Bijomasi, kad po Pilsudskio

bos spėkas prie rubežiaus, 
mobilizuoja kariuomenę, or
ganizuoja žmones į būrius 
prie rubežiaus. Ypatingai 
drūtina savo spėkas prie A- 
lytaus ir kitose parubežio 
tvirtovėse.

Ant kiek tie pranešimai 
teisingi apie Lietuvos ka
riuomenės traukimą prie 
rubežiaus, sunku pasakyti.
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Adatomis, V ak su, Mediniu 
Alkoholiu Nepavyko 

Nusižudyt

LENINGRADO VAIKU 
TEATRAS

Coloradoj Atsibuvo Ko
munistę Konvencija

Mano, Kad “Kalios” Še
ši Žmonės dar Gyvi

Kak-Pagalios Užpismauge 
laraiščiais

MILWAUKEE, Wis.—Pe
reitą antradienį Adolph To- 
tryk, 35 metų amžiaus, vi
są dieną praleido besižudy- 
damas. Pirma jis nurijo 
saują adatų, bet nuo to jis 
nežuvo. Na, pradėjęs to
liaus tęsė darbą. Sumaišė 
dantų valymo košelę, vaksą 
ir medinį alkoholį, o tą mi
šinį paskui nurijo su uksu- 
su.

Bet dar vis buvo gyvas. 
Paskui dviems kaklaraiš
čiais užsismaugė.

Žmogus tiek daug darbo 
turėjo, kol nusižudė.

250 Mėty Chinielis
LONDONAS.— Anglų 

spauda praneša apie labai 
įdomų chinietj, kuriam šie
met suėję 250 metų. Chi
nietis vadinasi Čing-Jun. 
Tai tikras filosofas. Jo am
žiaus ilgumo priežastys 
glūdi jo nusistatyme: nesi
jaudinti, vaikščioti lengvai, 
kaip karvelis, miegoti, kaip 
budrus šuo.

Jo patarimų prisilaiką jo 
mokiniai daugelis jau turi 
virš 100 metų.

Čing-Jun buvo vedęs 14 
kartų ir su visomis pačio
mis prigyvenęs 180 vaikų.

LENKIJOS LAKŪNAI

' LONDONAS. — Rašant 
šią žinią pranešimai sako, 
kad Lenkijos per Atlantiką 
lekianti lakūnai, Idzikowski 
ir Kubala,,buvo matomi už 
600 mylių į šiaurryčius nuc\ 
Azores salų. Apie tai pra
nešė laivas Artec.

iKtas pranešimas sako, 
kad lakūnai apsisukę ir 
grįžę atgal į Europą.

Jie iš Paryžiaus išlėkė 
penktadienį, 1:41 vai. New 
Yorko laiku. New Yorke 
turėjo pribūti kuriuo laiku 
subatoj po pietų.

Jau
Te-

LENINGRADAS. — 
baigiasi sezonas Vaikų 
atro Leningrade. Teatras 
atdaras šešias dienas į sa
vaitę, devynis mėnesius į 
metus. Vaikai ateina pa
matyti lošimų,, kurie vien 
tik vaikams būna x surengti. 
Kasmet rodoma keturi nau
ji veikalai ir apie dvylika 
pirmesnių. Tarp vaikams 
patinkamųjų veikalų neku- 
rie veikalai yra pagaminti 
sulig pasakų, kurios yra ži
nomos Amerikos vaikams, 
kaip tai “Dėdės Tarno Tro
belė” ir “Princas ir Uba
gas”.

DENVER, Colo.— Liepos 
28 d. čia atsibuvo Darbinin
kų (Komunistų) Part. Co
lor ados valstijos konvencija 
Barnes School Auditorium'. 
Dalyvavo 63 delegatai iš vi
sų Valstijos dalių. Konyen: 
ei ja nominavo kandidatus į 
įvairias valdvietes.

ROMA.— Matale Ceccio- 
ni, vyriausias motoro mari
nistas susikūlusio dirižablio 
“Italia”, kurį Sovietų led
laužis Krasinas išgelbėjo, 
penktadienį išsireiškė, kad 
jis yra įsitikinęs,1 jog šeši 
“Italios” žmonės, nulėkę su‘ 
dirižablio balionu, yra dar 
gyvi. 1 ’' Wr

Jis pasakojo, kad tie ne
laimingieji žmonės, pakilus 

Orlaivis, Kuris Lėks SuvirsiJ?alionui? I ba’ 7 Omnn nrv’nda lahfll YlIlfilO’il'n-
200 Mylių j Valandą
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BIOGI PASAKOJA, KAIP 
VALGĖ MEŠKIENĄ

ROMA.— Dirižablio “Ita
lics” radio operuotojas Bio- 

' gi, kurį su kitais Sovietų 
ledlaužis Krasinas išgelbėjo 
nuo ledo, papasakojo apie 
gyvenimą ant ledo.

Papasakojęs apie nelai
mę, jis nupiešė, kaip gyve
no ant ledo. Jis sakė:

“Iš to ką aš skaičiau kny
gose, aš tikėjau, kad meš
kos yra pavojingos. Bet 
taip nebuvo. * Generolo No
bile šuva ■’ Titina vieną die
ną lodamas išgąsdino vieną. 
Dr. Finn Malmgren (švedas 
meteorologas) revolveriu 
nušovė kitą, o trečią aš nu
vijau surikdamas.

“Meškos mėsa yra labai 
gera. Mes tiek daug jos 
valgėme, kad visai pripra
tome prie jos skonio. Kapi
tonas Lundbcygas (švedas 
lakūnas, kuris išgelbėjo No
bile, o paskui nusileidęs or
laiviu ant ledo nebegalėjo 
pakilti) negalėjo valgyti 
meškienos pirmą dieną, pa
ragavęs vėmė, bet antrą 
dieną, kuomet nieko kito 
nebuvo valgyti, jis taipgi 
skaniai valgė.”

Biogi mano, kad žuvų nė
ra šiaurės srity.

Daug juos prikankino 
sniego, ledo ir saulės žėrė
jimas į akis. Cecionne veik 
visai buvo apakęs. S.

ELIZABETH, N. J.—Gu
stav Granberg ir Walter 
A. Gelhausen iš šio miesto 
pabudavojo orlaivį, kuris 
galės lėkti suvirs 200 mylių 
į valandą. Jis bus naudo
damas lenktynėms iš New 
Yorko į Los Angeles, rug
sėjo 5 d. Gelhausen finan
suoja, o Granberg juomi 
lėks, jeigu įstos į lenktynes. 
Orlaivio vardas Hawk, 
viskuo svers mažiau, 
1,000 
juomi 
mai.

Su 
kaip 

svarų. Šią savaitę 
bus daromi bandy-

Vijosi Pačią Orlaiviu

CHICAGO. — Malcolm 
Mecartney, advokatas,, išly
dėjo savo pačią, tris vaiku
čius ir tarnaitę į stotį. Pa
ti su vaikais ir tarnaite su
sėdo į traukinį ir išvažiavo 
į New Yorką vakacijoms. 
Advokatas grįžo namo, bet 
eidamas pastebėjo, kad pas 
jį kišeųėj randasi raktai 
nuo čemodano, kurį pati iš
sivežė prisikrovus visokių 
daiktų. Jame taipgi buvo 
ir specialiai prirengtas kū
dikiui valgis. \ Mečartney 
pamanė, kad jo pati negalės 
atrakinti čemodano ir del 
to kūdikis turės badauti, to
dėl jis tuo jaus pasisamdė 
orlaivį ir vijosi pačią, kad 
padavus jai raktus. Jis or
laiviu nulėkė į Kalamazoo, 
Mich., pirma traukinio, ir 
kuomet traukinys atėjo, jis 
padavė pačiai raktus.

Jo kūdikis . maitinamas 
sulig daktaro patarimo.

'liono, atrodė labai nusigan
dę. Ceccini sako, kad ba
lionas veikiausia neeksplo- 
davęs. L

Penktadienį į Stockhol- 
mą, Švediją, atvyko kapito
nas Mariano, išgelbėtas nuo 
ledo. Jis pakartojo, kad 
Dr. Malmgrenas liepęs 
jiems toliaus keliauti ledu, 
o jį palikti mirštantį. To
liaus jis sakė, kad vienati
nį ginklą jie turėjo ant le
do, tai kirvį, kuriuo jie ti
kėjosi užmušti šiaurės meš
ką, leidžiant jai prisiartint 
prie jų ramiai gulint ant le
do. Viena meška pasirodė, 
bet nėjo artyn.

Mariano dabar randasi li
goninėje, kur jis bus a] 
tris savaites, kol pasvei'

ie

Sovietai Turi Daug Javų-
MASKVA.— Sovietų val

džia yra išleidus naujus pa
tvarkymus del supirkimo 
javų nuo valstiečių į di
džiuosius Sovietų koopera
tyvus. Javai plačiai super
kami. Šiuo tarpu superka
ma daugiau javų, negu pir- 
miaus. Sovietų javų der
lius labai geras, javų yra 
daug.

OTjyrrw’rw ............

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
12 Rugpjūčio, Norwood, Mas*.

Rengia L. L. R. Choras
ANT ANTANO ALIUKO

ŪKĖS
Ant Kranto New Pond Ežero

19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

2
Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.
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Puslapis Antras Pąnpdelis, Rugpjūčio 1928

JUOKAI NE JUOKAI,

BUBSCRIBTION RA TE Si

APŽVALGA

KAM VALDŽIA ŠYKŠTI, 0 KAM DUOSNl

SPRINGFIELD, MASS

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g

INKERMAN, PA.

Drg. Saul rašo, kad konven-

Jie rengiasi "inkų kovose.

išplatinti taip, kad po unijos fu WndYdatus ši
ir

Darbininku Partijos Nacio-

16.00
$8.00

k'

Pernai čia buvo penki lietu
viai mokiniai ir du lietuviški 
žydukai, tik iš Lietuvos atva
žiavę, tai viso lietuvių septyni 
mokiniai. W. Wolf.

kruviniausių 
klika, kaip 

smaugia 
ir

žino, 
nau-

Labai 
štai iš 

vienas 
kopijų, 
jau iš- 
Mainie-

Per year----------
Foreign Countries

ri oms.
darbininkai badą kenčia, jie 
♦uo nėra suinteresuoti. Jų 
neliečia tie vargai, kokius jų 
vadovaujami . darbininkai 
kenčia. Jų akcentuojama ko- 
Va prieš kapitalizmą (?) nė-

SekmadienJ, rugpjūčio 5 d., 
Newarke įvyko New Jersey 

I valstijos Darbininkų (Komu-

i Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under tha Act of March 3, 1879

Iš Milwaukes drg. Zimmer
man atsiuntė $5 už 70 kopijų 
ir žada tuojaus visas išplatinti. 
Milwaukee, yra socialistų tvir
tovė. Bet ir čia darbininkai 
pradeda pažinti socialistus ir 
šalinasi nuo jų, o komunistų 
spėkos smarkiai auga.
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mą iš kovos lauko ir ju ben- S padaie didelio jspudzio 
rlrlia kanitalktam nalankia 1 drau^us ir simpatizatonus ir urąją Kapitalistam palankią> visus p^^ino prje ^markes-

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
43 East 125th St., New York City

ling contest (kitame skyriuje), 
ši mokykla labai prieinama 

darbininkam ir neturtingiem 
• mokiniam. Trijų šimtų ir pų- 

Darbininkų organizacijos sės užtenka del mokinimosi 
rengia didelį pikniką rugpjū-j metams, tai yra, del 36 savai- 

O kartais dar gali gaut 
tai gauni 

$90 kredito. Mokinimosi lai-

Vakare, mokyklos svetainėj, 
po trumpų ceremo-

mą sumą grynų pinigų ar-. dovanojo mokytojus D. Martin 
ba užtikrintų bonų, sulig j įr g. V. Stryker garbės laip- 
kurių jie galėtų gaut pini- sniais (Honorary Degrees).

Dvidešimts penki mokiniai ga-

ji

1
\ *•

&

Ar Jau Visai SLA. Organas “Tėvyne” 
Atsivertė Prie Fašistų?

tančių naujų, dar neorgani
zuotų kasyklų darbininkų. 
Tuo tikslu jie iškėlė obalsį 
—sukurt naują Kasyklų 
Darbininkų Uniją. Tam pa
grindai jau yra padėti de-< 
sėtkuose įvairių distriktų,- 
kur eiliniai nariai atsimetė' 
nuo lewisines mašinos ir pa- 

-------- ------ - __ v tys išsirinko vietinius savo 
rių angliakasių unijos ir re-1 viršininkus. Šie distriktaį 
mėme Unijos Gelbėjimo Ko- i ir dar neorganizuotų kasyk-i 
mitetą, “Draugas” ir visi ki- lų darbininkai renka savo 
tL atžagareivių geltonlapiai' delegatus, kuriuos pasiųs į 
užtarė unijos bosus ir kuo- visos šalies mainierių atsto- 
ląiš laidė į kairiuosius.
J Bet -dabar ir pats “Drau
gas,” kuris pirma rėmė 
streiklaužišką Lewiso poli
tiką, jau štai ką kalba (rug
pjūčio 1 d.):

Pastaruoju laiku panaikinta 
Jacksonville sutartis tarp 
darbdaviu ir mainų darbinin
kų. Bent laikinai sutartys 
tarp operatorių ir mainierių 
bus daromos. Išrodo, kad 
šiuo žygiu sulaužoma mainie-| 
rių unijos galybė. 1

Ieškant kaltininko ir gili-, 
nantis į mainierių skaudų ir į 
vargingą padėjimą, nesunku 
£rą nurodyti ir asmens, kurie 
išvedė darbininkus į streiką, 
patys iš kovos lauko pasitrau- 

*J<ę? .neatsižvelgdami į to pa
sitraukimo liūdnas pasėkas. ’• 
■Ų Darbininkai turi pasitikėti 
savo unijomis ir jų vadais. .. > . , x 
Kas gali geriau pažinti darbo,U1®tų) Partijos konvencija uz- 
žmonių reikalus ir jų vargus, i tvirtinimui kandidatų į įvai- 
kaip unijų vadai? Deja, šiuofr^as valdvietes. Konvencija bu- 
atveju apkaltinima ju (vadų) v0 tikrai pasekminga. Apart 
adresu tenka mesti. ‘. - reguliarių delegatų nuo parti-
’ Pralaimėta ne del to, kad,J°s ku°Py> buvo daug broliškų 
’darbininkams būtu pritrūkę delegatų nuo visokių darbinin- 
i>asiryžimo ir kantrybės, bet klškų organizacijų. Pasirodo, 
del to, kad unijų vadams at- kad New Jersey valstijos ko- 
čjo laikas pasakyti, jog nie-jmunistai ruošiasi prie didelės 
ko toliau streikuodami nelai-! rinkimų kampanijos.
Jnėsime. Nesunku jiems tas j New Jersey komunistų kan- 
yra pasakyti, nes jie nepra- didatas į Jungtinių Valstijų 
laimi kariu su ^darbininkais.! senatorius yra d. Albert Weis- 
Vadai riebias savo algas vis- bordas, garsiojo Passaico audė- 
yien gauna. Nėra paslaptį- jų streiko vadas ir dabartinis 
mi, kad toks mainų unijos nacionalis sekretorius Audėjų 
galva p. John L. Lewis gau- Dirbtuvių Komiteto. Į valsti
ja $12,000 metams algos, o jos gubernatorius komunistai 
jo pagelbininkas p. Murray yra pastatę d. Scott Nearing, 
$7,000 ir antra tiek išlai- gerai žinomą agitatorių ir ra
joms. Kai streiko prispausti (šytoją. Profesorius Nearing 

yra parašęs daug knygų darbi
ninkiško turinio.

Užmiršo, Ką Pirmiau 
Kalbėjęs

Kada komunistai ir šiaip 
supratingesni darbininkai 
rinko aukas streikuojančių 
mainierių šelpimui, klerika
lų “Draugas” juos kleboniš
kai plūdo; kuomet mes nu- 
rodinejome pardavikiškus 
darbus Lewiso ir kitų lyde

.VU suvažiavimą, kuris įvyks 
rugsėjo 9-16 dd., Pitts- 
burghe, Pa. Tuom suvažia
vimu bus įkurta nauja mai-'; 
nierių organizacija, kad są
žiningai vestų angliakasių 
reikalus ir jų kovas ir ku
rioje nebūtų vietos tokiems 
Judošiams, kapitalo šunuo- 
degiams, kaip kad Lewis, 
Cappelini, Murray ir visa 
ta murzina kompanija. \

'Atsimenu, kaip keistą įs
pūdį padarė į delegatus S. 
L. A. Baltimorės seime, 
kuomet buvo perskaitytas 
pranešimas nuo Smetonos 
fašistinės valdžios, kad jau 
“Tėvynė” bus įleidžiama 
Lietuvon. Delegatai tarp 
savęs šnekučiavosi ir statė 
klausimą: Kas pasidarė su 
Lietuvos valdžia, nejaugi ji
nai pamatiniai persikeitė ? 
Man galvoj kilo mintis, kad 
čia kur nors yra šuniukas 
pakastas, kad veikiausia S. 
L.A. vadų ir Lietuvos fa
šistų buvo patyliukėmis su- 
jsiuostyta tuo reikalu. Bet 
savo raporte iš seimo nieko 
apie tai nesakiau. Tegul, 
maniau, pats gyvenimas iš
kels aikštėn viską.

Kaip diena aišku kiekvie
nam protaujančiam žmo
gui, kad Lietuvos valdžia 
nepermainė ir negali per
mainyti savo fašistinio kai
lio. Jinai kaip buvo, taip 
ir pasiliko 
žmogžudžių 
smaugė, taip ir 
Lietuvos darbininkus 
valstiečius. Ir bus jinai to
kia tol, kol jos galinga dar
bo žmonių spėka nenašiuos. 
Tai kodėl dabar staiga šita . 
valdžia susimylėjo ant SLA>-^ 
laike jo seimo ir atidarė du
ris “Tėvynei”? Supranta
ma, kad čia revoliucija įvy
ko ne Smetonos, bet “Tėvy
nės” redaktoriaus ir visos

nalis Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas paskelbė, kad jau ruo
šiamas platus prakalbų marš
rutas draugams Fosteriui ir 
Gitlowui, komunistų kandida
tams į prezidentus ir vice-pre- 
zidentus. Maršrutas prasidės 
su rugsėjo 1 d. ir tęsis kelias 
savaites. Jiedu apvažiuos vi
sus Jungtinių Valstijų kampus 
—nuo Maine iš rytų iki Ore
gon iš vakarų ir iki Texas iš 
pietų.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos nacionalė rinkimų 
platforma tapo išleista brošiū
ros formoj po antgalviu “Kla
sių Kovos Platforma” ir parsi
duoda už 10 centų, 
smarkiai platinasi. 
Pittsburgho atsiuntė 
draugas $10 už 150 
Iki šiol toj apielinkėj 
platinta 450 kopijų,
riai ir plieno darbininkai sim
patizuoja komunistams ir nori 
susipažinti su jų rinkmų plat
forma.Liepos 28 d. Denveryj įvyko 

Colorados valstijos Darbininkų 
ra nuoširdi nei pasekminga; (Komunistų) Partijos konven
te! to, kad jie patys yra ka-'ci> nominayimui komunistų 
pitalistai. kandidatų į įvairias valdvietes.
_ Dalyvavo 63 delegatai iš įvairių

Stėiskia, klerikalų organas valstijos kampų. Į Jungtinių 
aplamai šičia patvirtina tai, Valstijų senatorius nominuotas 
ką įsakė komunistai ir kiti d. William Dietrich, o į valsti- 
kąirieji, iš pat pradžios kel- Jos gubernatorius — George 
dąmi aikštėn Lewisu parda- Saul. Abudu ištikimi kovotojai 
vystės, jų riebių algų lupiĮną ir pasižymėję darbuotojai, 
laike streikb, jų pasitrauki- " 1 ....

liniją.
Toliau tuščio paverkšleni

mo, tačiaus, veidmaininga
sis “Draugas” neina. Ap
rauda ir duobėn užkasa; tai 
ir viskas.

nio veikimo. Draugai labai 
entuziastiški ir žada dalyvauti 
rinkimų kampanijoj su padi
dinta energija, čionai Socia
listų Partija visai subankrūta- 
vus ir senai nedalyvauja kla- 

, o . • šių kovoje. Darbininkų (Ko-
Mes gi sakome, kad tuom munisfų) Partija viena teturi 

dalykas neturi baigtis ir jis klasių kovos programą ir ka- 
tajp skurdžiai nesibaigs. Ko- ringą Vadovybę. Jos nariai 
vingieji mainieriai neleis žū-1 Xra pirmaeiliai visose darbi- ... .. . ... v - i-i-i.- i------- Colorados mai

nieriai pasipiktinę Lewiso va
dovybe ir žada remti komunis- 

______  Šiuose valstijos 
nacionaliuose rinkimuose.

ti-savo unijai.
ją atgaivinti, sudrūtinti ir

vėliava būtų palaikyta ne 
tik senieji, jos nariai, bet 

įkta įr . širptai tūks-.

Rugp. 19 d. Hartforde, Char
ter Oak Park State Fair 
Grounds, įvyks milžiniškas 
piknikas, rengiamas Connecti
cut valstijos Darbininkų (Ko- 
•munistų) Partijos. Bus plati 
programa. Apart kitų kalbė
tojų, bus drg.* Gitlowas, ko
munistų kandidatas- į Jungti
nių Valstijų vice-prezidentus. 
Connecticut lietuviai, nepamir
škit šio parengimo.

Komunistų Partija palengva 
drasko dirvonus ir pietuose. 
Prie pat Meksikos rubežiaus 
draugai darbuojasi, kad uždė
jus komunistų kandidatus ant 
baloto. New Mexico valstijoj* 
jau viskas prirengta. Var
gingieji farmeriai pradeda pa
žinti demokratus ir republiko- 
nus ir šalinasi nuo jų. Ko
munistų propaganda randa 
karšto, pritarimo.

^vyriškas. Smagu lietuviui ąkai-! 
tytį svetimoje spaudoję pra
nešimas, kad po ilgų atakų iri 
“malonių diplomatiškų” žode
lių Liėtuvos atstovas išlaikė 
savo tvirtą nusistatymą...

Tokiame rimtame momente 
reikalingas visos tautos soli- 
jdarumas ir bendras veikimas. 
Todėl šiuo momentu neturėtų 
būti vietos Lietuvoje parti- 

/nems ambicijoms—turi įvykti 
į visiškas visos tautos susipra- 
/ timas ir bendradarbiavimas, 

j šito pasiekimui iniciatyvą ir 
galimybes turi savo rankoje 
Lietuvos dabartiniai valdonai.

Matote, Voldemaras jau 
__ (didvyris, nes jis, o ne kas 
Netgi kitas, išgelbėjo Lietuvą. O 

žodelio prieš Voldemaro 
ruvinus-'diu'bus Lietuvoje.

^andariečių partijos vadų 
galvoje. Juk taip pat da
bar įleidžiama Lietuvon ir 
“Sandara”. Jau ir jinai “ko
šei*” Lietuvos fašistams.

Seimas praėjo. Surenku 
visus poseiminius “Tėvy
nės” numerius ir perbėgu 
jos atsinešimą linkui Lietu
vos valdžios. Kaip kirviu 
nukirsta: pradedant su 25 
num. (birželio 22 d.) nė žo
delio prieš tą valdžią ir jos 
kruvinus darbus. ' ~ 
gražiai didele, cenzūros šluo
ta iššluota kiekviena ne- __
prielanki v fašistų valdžiai Jau negirdime reikalavimo, 

kad smurtininkų valdžia 
eitų šalin. Priešingai, fa
šistai esą vienatiniai, kurie 
galį suvienyti “visą tautą”.' 
Tik jų rankose gludinti “ši
to pasiekimui iniciatyva ir 
galimybės”!
'—“Tėvynės” Nr. 28 edito- 
riale, kalbėdamas apie ati
darymą durų “Tėvynei” į 
Lietuvą, Vitaitis teisinasi, 
kad buvęs nesusipratimas 

į tarpe “Tėvynės” ir Lietuvos

žinutė. Atrodo, kad po 
(Baltimorės seimo Lietuvos 
valdžioj atsisėdo katalikiš
ki sparnuoti aniuolai. Lie
tuvos liaudininkų “L. Žinio
se” ir klerikalų “Ryte” ra
sime daug daugiau kritikos 
Lietuvos fašistams, neguS. 
L.A. organe “Tėvynėje”. 
Tai kodėl gi “Tėvynė” bus 
ne “košer” Smetonos val
džiai? Kodėl gi jai nebus! 
Lietuvos durys atdaros? i 
- Tik mažas vaikas dabar 
begali tikėti, kad šitas stai
gus “Tėvynės” susigiminia
vimas su fašistais įvyko ne
rikėtai, be pirmesnio pasi
tarimo su jais. Į jokius ste
buklus mes netikime.

' Eikime toliau: poseimi- 
niuose “Tėvynes” nume- 
riuse ne tik nebesimato jo
kios kritikos Lietuvos val
džiai, jokio pasmerkimo jos 
kruvinų darbų, jokių žinių 
prieš ją, bet perdėm eina 
sistematis jos i gynimas ir 
jai bernavimas. Keliaklup- 
čiojime prieš Smetonas val
džią ir dergime tos valdžios 
tikrųjų priešų “Tėvynė” 
tankiai pralenkia netgi fa
šistinę “Vienybę”. Ir čia, 
žinoma, ne Sirvydas pas Vi- 
taitį, bet Vitaitis pas Sirvy
dą nukeliavo. Ir štai fak
tai. Liepos 29 d . įvyko 
Maspethe “Vienybės” pikni
kas. Kalbėjo ten ir Vitaitis 
ir sveikino “Vienybę”, kuri 
nuo pat fašistų valdžios įs
teigimo ją atvirai palaiko. 
Apie Vitaičio prakalbą 
“Vienybės” Nr. 91 skaito
me:

S. E. Vitaitis, “Tėvynės” 
Redaktorius, taip pat karš
tai pakalbėjo apie “Vieny
bes” reikšmę SLA. istori
joj, kurią organizaciją šis 
laikraštis išauklėjo ir gy
nė nuo priešų iki paskuti
nių laikų. Linkėjo “Vieny- 

' bei” ilgų metų ir kad ne- 
i lietuviški gaivalai priešai, 

savo “dantis į ją vis ir vis 
išsilaužtų”.
Tai jums ir Vitaitis. Fa

šistinę “Vienybę”, o per ją 
ir visus fašistus, žinoma, iš
kėlė į padangęs ir netgi 
tvirtino, kad “Vienybe” iš
auklėjo SLA.! Dar ne vis
kas. Pačioje “Tėvynėje” 
(Nr. 31) aprašyme apie 
“Vienybės” minėtą pikniką 
netgi begėdiškai meluoja
ma, kad . tik geriau įtikti 
širvydiniams smetonlai- 
žiams. Pavyzdžiui, pati 
“Vienybė” sako, kad “pik
nikas susilaukė virš tūks
tančio viešnių ir svečių”, 
gi “Tėvynė” meluoja, kad 
“publikos buvo viršaus tri
jų tūkstančių”. Matote, tik 
porą tūkstančių dadėjo prie 
Sirvydo skaitlinės.

Sr ^eikime prie “Tė- 
saldliežiuviavimo 

metonos valdžiai. Tuojaus 
“Tėvynės” Nr. 25

vbnes

p o; seimo,
Vitaitis jau ’ garbiną’ Volde
marą. Ilgam ėdi to riale 
“(imperialistai Puola Lietu
vą”, jis gieda: •

“Reikia pripažinti, kad p.
Voldemaro pareiškimas Są
jungos wal^Quams. yra

valdžios, jeigu, pastaroji bu
vus uždarius •“T.’) ' Lietuvos 
duris.

“Ne mūsų kalte”—sako 
jis—- “kad susidėjusios ap
linkybės Lietuvos gyvenime 
padarė pertrauką SLA. or
gano pasiekimui SLA. na
rių gyvenančių Lietuvoje. 
Mes negalėjome atsižadėti 
demokratijos principų, ne- I 
galėjome nutylėti prieš įvy
kusį neteisėtumą Lietuvos 
valstybėje”. Bet, ot, bet 
“ “Tėvynė” niekuomet neiš
krypę iš valstybingumo li
nijos ir Lietuvos reikalus 
įvertino tikro lietuvio su
pratimu: kas gera Lietuvo
je įvertinome teigiamai, o 
kas bloga—išsitarėme kriti- 

. kos žodžiu. Bet Lietuvos, 
kaip valstybės reikalai vi
suomet buvo pirmoje vieto
je.”

•Tokia jau šlykšti, toki A 
jau mizerna Vitaičio išpa
žintis Lietuvos fašistams. 
Tai tikra .Lietuvos ubago 
malda. Taip ir skamba: 
Mes buvome geri, susimylė
kite ant mūsų, dovanokite 
mums, mes nenusidėjo me 
“tėvynei”!

A. Bimba.
(Pabaiga rytoj)

Nuramino Mokytoją

Jonukas buvo labai išdykęs 
vaikas ir mokytoja negalėjo 
jokios rodos gauti. Vieną kar
tą, būdama labai įširdus, jinai 
sušuko : “Aš norėčiau būti ta
vo motina nors vieną tik sa
vaitę. Aš tuojaus išvaryčiau 
iš tavęs tuos nedorus paprati
mus !” ,

“Labai gerai,” atsiliepė Jo
nukas, “aš pasikalbėsiu apie 
tai su pape ir gal tas bus gali
ma padaryti.” Mokytoja ū?5 
kaito ir nutilo.

Po pasaulinio karo, išleis
ta Amerikoj įstatymas apie 
“atlyginimą” kareiviams, 
dalyvavusiems tame kare. 
Bet tai savotiškas “atlygi
nimas”.

Ex-kareiviams, sugrįžu- 
siems iš karo, nebuvo duo
ta pinigų, nors būdami ar
mijoj, jie prarado daug už
darbio, kurį būtų turėję, 
jeigu būtų pasilikę savo pir- 
mesniuose darbuose; didelė 
jų didžiuma nerado nei se
nųjų darbų, kuriuos jiems 
buvo bosai “užtikrinę’’, gun
dydami darbininkus į karą.

Kaip patys sugrįžę ex-ka- 
reiviai, taip ir jų šeimynos 
iš sykio atsidūrė sunkiame 
varge.

Vietoj suteikt jiems tuo
jau tinės piniginės paramos, 
valdžia padarė ve kokią 
gudrybę: per kongresą per
varė įstatymą, sulig kurio 
tapo išduota tam tikri cer- 
tifikatai (paliudijimai), kad 
po 20 metų bus kareiviams 
išmokėta tokia bei tokia su
ma pinigų, žiūrint, kiek ku
ris išbuvo kariškoje tarny
boje. Įstatymas, tačiaus, 
gaunantiems certifikatus 
suteikė dar vieną “mylis- 
tą”: jeigu kuriam Ijadapri
reiks grynų pinigų, tai jis 
galės - gaut iš, valdžios bei 
federalio rezervo bankų pa
skolą, užstatydamas savo 
certifikatą ir už šitokią pa
skolą temokėdamas tiktai 
porą nuošimčių.

Daugelis, neturėdami iš 
ko gyventi, tuojaus užstate 
savo certifikatus net už de
šimtą dalį jų vertės; o nuo
šimtis už taip gautus pas
kolos pinigus pasirodė jau 
nebe antras, bet trečias, 
penktas, o dabartiniu laiku 
pradeda siekti jau septintą.

Tokia ex-kareivių skriau
da priverčia piktintis net 
republikoniškąjį “Daily 
News”, kuris rugp. 1 d. ra
šo: /

“Tokiu nuošimčiu skolinant 
(ant certifikatų) pinigas’, val
džia ' greitai procentais at
griebs atgal* iš ex-kareivio vi
są “atlyginimo” sumą”.

Nereikia manyt, kad koks 
republikoniškas bei demo
kratiškas ? laikraštis būtų 
ištikro draugas L paprastų 
ex-kareivių, galvas' guldžiu
sių ir žaizdas kentėjusių 
Francijoj už Amerikos ka
pitalo reikalus.

Bet tie laikraščiai 
jog Amerika ruošiasi į

jus imperialistinius karus. 
Koks gi ūpas tada bus dar
bininkams ir farmeriams 
vėl nertis į kareivišką ru
dinę ir nešt savo galvas po 
mirties lietum, pagal ko
mandą kapitalistų valdžios, 
kuri taip negražiai apsieina 
su pereitos skerdynes karei
viais? Todėl imperialistinė 
Chicagos “Tribune” ir sen- 
sacingasai jos kūdikis “Dai
ly News” ir perspėja Ame
rikos vyriausybę, kad galu
tinai nenugraužtų to kaulo, 
kurį buvę žadėjusi ex-ka
reiviams.

Washingtono valdonai,

Jaunavedė Nusigando Lovos

Du jaunikliai apsivedė ir iš
traukė ant “honeymoon.” Pri
važiavo didelį miestą ir apsi
stojo viešbutyje. Matyt, jau
navedė, didelis sportas, pirmą 
kartą buvo viešbutyje. Jiedu 
nusisamdę brangų kambarį. 
Jiems įėjus, pastebėjo, kad 
randasi dvi siauros lovos. Jau 
navedė pradėjo gailiai verkti. 
“Kas pasidarė, mano brangio
ji?” klausia jos vyras, karštai 
spausdama ją prie savo alsuo
jančios krūtinės. “Aš maniau, 
kad mudu vienu du turėsime 
kambarį, o dabar štai dvi lo
vos!”

American International Col
lege, Springfield, Mass., birže
lio 12 d. turėjo “Commence
ment,” ant kurio buvo priva
žiavę daug senų (buvusių) 
studentų. Per Alumni pietus 
C. S. McGown, prezidentas A. 
1. C., pakvietė kelius iš’ buvu
sių, mękųųų pąsakyti po pra
kalbą. Paskui buvo duodamos 
dovanos atsižymėjusiems spor- 

beje, su dirbtinu išgąsčiu t0 ir dailSs srityj. 
atmetė tuos sumanymus, _ . ... . .

kad ex-kareiviams tuojaus L va.ja„e' /
po karo duot po atatinka-, nijU; prez c s McGown ap.

gų trumpu laiku. Valdo
nai, už galvos griebdamiesi, vo diplomus: du iš kolegijos 
tuomet šaukė, kad šitoks 
atlyginimas ex-kareiviams 
ištuštintų ir visiškai nu-' 
bankrutuotų valstybės iždą.

O dabar ka matome?
Valdžia kas metai šimtais dovanas:

* a -a « • 1 •

skyriaus, o kiti iš akademijos, 
social work, biznio ir Introduc
tory skyriaus. Po tam Dr. G. 
V. Stryker paskelbė vardus lai- 

j mojusių scholarship ir kitokias 
i dovanas. Lietuviai laimėjo 

: E. Vilkaitė—$100 
milionų dolerių mažina bei už gera mokinimąsi; J. Gele- 
grąžina kapitalistams mo-'žinis $22.50 scholarship; W. 
kesčius, kaipo atliekamus Wolf $10—pirma dovana už 
nuo šalies vyriausybės iš- geriausią pasakytą prakalbą 
laidų; su ex-kareiviais gi Ontroductory prize speaking 
elgiasi, kaip.lupikas palūki-. jr dovaną už prize speak- 
nmkas.

čio 15 d., Valley View Parke, čių. 
viename iš parankiausių šioj darbą mokykloje, 
apielinkėj. Šį pikniką rengia 
bendrai šios apielinkės darbi- kąs padalintas į du skyrių 
ninku organizacijos ir Darbi- (semesters) : pirmas prasidės 
ninku Partija.

Pikniko komitetas fuošia ne-jsario. 
paprastą programą, kuri bus 
nauja šioj apielinkėj. Jaunie
ji pionieriai turės gražią pro
gramą. Bus visokių žaislų ne 
tik del vaikų, bet ir del su
augusių. .

Šiame piknike dalyvaus vie
nas iš geriausių kalbėtojų, Al
bert Weisbord. Tas drąsus 
kovotojas, kuris vedė Passaic’o 
streiką, bus su mumis tą dieną, 
idant pakalbėjus ir pasakius 
mums ką nors naujo. Kiek
vienas turi ateiti pasiklausyti.!St., Springfield, Mass.

Draugai ir draugės, kviečia
me visus atsilankyti ir pasi
klausyti, ką drg. ■ Weisbordas 
pasakys; taipgi pažaisti ir! 
linksmai, dieną praleisti tyra
me ore. Galite “beskes” na
mie užmiršti, nes čionai bus 
visokių užkandžių ir gėrimų.

Įžanga tik 15 centų.
Kviečia Rengėjai.

12 d. rugsėjo, antras—1 d. vą- 
Geriausia pradėt mo

kintis, tai nuo pat pradžios; 
galima, ir vėliau, bet vėliau at
važiavusiam yra daug sunkiau, 
nes jis ar ji turi pasivyt klesą 
ir lygiai mokintis. Mokykla 
padalinta į tris skyrius: pra- 
dinę-Introductory, High School 
(Academy) ir kolegijos-col- 
lege skyrius. Norint daugiau 
sužinot apie mokyklą, galit ra
šyt mokyklos prezidentui: Mr. 
C. S. McGown, American In
ternational College, 969 State

GARSINKITE 
LAISVĖJE”.



Puslapis Trecias

BALTIMORE, MD

Liepos 29 d. vietos progresy- Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne
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Bereikalingai fašis-
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pakviesti ristikus Gansoną 
Komarą.

ALDLD. 22 Kp. Koresp.

Pasikėsinimas ant 
Organizacijų

Iš “Laisves” Pikniko

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Nuinalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėiiomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKITE—ŠVIESK1TĖS—MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

r Panedelis, Rugpjūčio 6, 1928

. . . , . ; vi UV Į dllkl aijiiucio tMus labai nusceoino draugai į Knygel6 - 64 puslapių. Kaina

VISIEMS PATINKA
Nora politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčą, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, .bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAfeVE”

ALDLD. 22 kuopos piknikas cia]g skaitlinė. O neoficia-i 
jvyks 16 d. rugsėjo, Naurosi . . 1 .V1 .. ...... .
darže. Komisija mano sureng-įbai bus išleista kelis kartus 
ti labai didelį pikniką, mano daugiau, 
pakviesti ristikus Gansona ir

LIETUVOS FAŠISTŲ TERORAS 
i PRIEŠ MOKSLEIVIUS

MOKSLEIVIŲ ŽODIS j E. Kulvietis” — skamba ta ju- 
došių rezoliucija, kuri visą pro- 

Moksleivių vokaciją legalizavo. Taip Dik
čius ištisus mėnesius buvo ne
įkaltai po žvalgybos urvus tąso-' 

kol toks pats fašistas ka-! 
riuomenės teismo “gynėjas”!i 2 . , ves kuopos Inenumarino, konstatuoda- s .. ((T . _ ,, A • iri '--j- ~ , - . , . - . v . . .pikniką Laisves naudai, lik-'jgtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 

t -k. u- •_ 7- v-. . :nikas, galima sakyt, pavyko: gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
ai <as ego n asisai viciutinįaį> a e s liks keletas de-įtiksiąs Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė

reformavo ,Bet|sStk dolel.iu ,n0. ------ - - - - - •
nei is šio nei .

Fašistai jau likvidavo daugu- mas, 
mą moksleivijos organizacijų 
kai kuriose gimnazijose jau ne- bylą 
beliko nei vienos organizacijos, mas trūkumus kaltinamojoj me- į

Dabar nuo moksleivių fašistai degoj. 
imasi už studentų. Po priedan- tą “medegą 
ga kovos su politinėmis organi-'štai “Liet, žinios 
žarijomis tautininkai imasi fa-į.............
šizuoti studentiją. Tam tikslui, įny “Lietuviškas Dreifus’

Draugas 8< 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi- . 
nėia. Rašo: Jtt* 
labai patinka Ci
garai žmonėms., 
J. T. Vaitekūnas,. 
670 N. Main St,, prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 

žinoma, kaip iš tokios dide- kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir: 
Brošiūra iš arti 100:R

20c |J. VARNELIS
i iš to balandžio pradžioj straips- Kolonijas tai labai mažai keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų.

...... u “Lietuviškas Dreifus” pra- Bet reikia a’tmintii kad didell puslapių. Kaina ................................... 
veikiausiai, neužilgo bus likvi- įdėjo šaukti, kad panašių braižų jg bedarbė siaučia ir, prie to, 
duotos visos studentų organiza-1gimnazijoj dar esama, žvalgy- į ]<iekViena. nedėldienį būna
ei jos, išskyrus tautininkų. “Liet, jbai to-tik ir reikėjo, žvalgyba ! ųoi<s nors parengimas, tail Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios

,c’ 'žmonės prie tokios bedarbės į ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia rasite apie; 
į piknikus lankosi tik retkar-1 pnijų struktūrą Sovietu oj e, apie darbininkų darbo valandas 
rt. • | ir jų algas. Puikiai nusviesta Sovietų pramone; gražiai vai z-i

nnnUic C1£l^' , , . , , . I duo jama ki 1 imas žemės ūk i o i r gerėjau tis va Isti ečių gy veni m as. jnaujus— Mus labai nusteomo drauirai 1:r. ka __  15C j

Kaina .............. ............................................

Ką Mes M atėmė Sovietų Rusijoj'
fašistų Aidas” (92 Nr.) stačiai 
drožia: “studentų organizacijos 
turės būti pertvarkytos ta pras
me, kad jos, kaipo tokios, nega
lėtų kištis į aiškiai partišką po
litiką”.

Tautininkams nepatinka net 
. fašistinė atėitininkų organizaci

ja tik todėl, kad ji dirba kade- 
mų, o ne tautininkų naudai.

Nepatinka tautininkams 
studentų atstovybė, pas 
pasak “Liet, fašistų Aido 

\ pijuojamas 
rizmas su 
derybomis 
koalicijų”.

“Lietuvos
'Nr. ir kiti)

pasiremdama “Liet, žinių” iš-i 
vadžiojimais ir tokių Kulviečių, ! 
Petriku ir dar Pranculiu “eks-1 
pertyza” “apkaltina
būtent: S. Gaurį ir R. šarmai
tį, sudaro bylą ir perduoda ka
riuomenės teismui.

Štei tau “Liet, žinių” “pa
žangumas” ir socialdemokrato 
'Čepinskio nuopelnai, kuris gim- 

ir nazijos direktorium paskyrė fa- 
kurią šistą Ambraziejų! šie gyvi 

’ “ko-[faktai rodo mums, kairesnieji 
blogas parlamenta- mokiniai, ko verta yra tautinin- 
ilgomis “frakcijų”(kų,

del kandidatų bei kratų trijulė.
liaudininkų ir socialdemo- 

Šie faktai pade
da mums demaskuoti jų visų 

fašistų Aidas” (92 veidą ir savo įtaką dar labiau 
aiškiai rodo, kad praplėsti.

reikia laukti, kad • neužilgo neitai Kulvietis, Ambraziejus, Ko
tik bus paleistos visos studentų 
organizacijos, bet taipogi bus 
perorganizuota ir studentų at
stovybė, ir visas studentijos gy
venimas bus pavestas tautinin- 
kams-fašistams valdyti. Slaptai 
tautininkų priežiūrai jau senai 
atiduoti profesoriai ir studentai, 
dabar ir viešai norima pavesti 
tautininkams studentams šeimi
ninkauti universitete.

Tas viskas reikalauja iš stu
dentijos kovos prieš universite
to fašizaciją, del studentų orga
nizacijų laisvės, del išvijimo 
žvalgybos ir policijos globos iš 
mokyklų sienų.
Skandalas Ukmergės Gimnazijoj

Po gruodžio 17 d. įvykių fa
šizmas pradėjo rodyti savo iltis 
pilnoj nuogumoj. Nuo demo
kratinių tradicijų atpalaidotas 
mokytojų personalas puolė kai
resniuosius mokinius visais 
frontais. Fašistas direktorius 
Ambraziejus tokių pat mokyto
jų ir policijos pagelba užgniau
žė visas kairesniųjų mokinių 
kuopeles ir neatsižvelgdami į 
priemones dėjo visas pastangas 
jų veikimą visai paralyžiuoti. 
“Kultūros” būrelio valdyba su
silaukė iš fašistų mokytojų Žu
ko, Petriko, Kulviečio, Drugaus- 
ko bei Koso viešų grasinimų, o 
vienas jos narys Povylas Try
nius, be mažiausios “kaltės” įro
dymo, buvo išplėštas iš VIII 
klasės ir iki šios dienos dar 
Varniuose tebekalinamas. Bet 
tuo fašistai dar nepasitenkino. 
Sausio mėnesio pradžioj jie 
areštavo dar vienuolika moki
nių, kurių devynius laikė kalėji
me, kol toks pats fašistas vals
tybės “gynėjas’ ’ nepripažino 
“kaltės” įrodymų pėr silpnais ir 
bylos nenumarino. Bet šiuo at- 
vėju fašistinis mokytojų perso
nalas nuėjo dar toliau, negu fa
šistinė prokuratūra — ir visi 
šie mokiniai buvo .išmesti iš 
gimnazijos. Rodos nereikia į- 
rodinėti, kad toks išmetimas iš 
gimnazijos darbininkų ir vals
tiečių vaikams buvo lygu visiš
kam keli6 į mokslą užkirtimui, 
šitas skandalingas įvykis pirštu 
prikišamai rodo pirmuosius fa
šistais mokslo monopolizacijos 
žingsnius, jų norą nusikratyti 
“svetimu” elementu.
' Maža to. Persimetimas šio 
skandalingo įvykio į Lietuvos 
opozicinę ir kitų šalių (pav. 
Francija) smulkiai-buržuazinę 
spaudą, privertė fašistus prieš 
demokratijos dievų akis nusi
plauti rankas, 
kacijų mokinių 
gurnui” įrodyti 
“rado” Kaune 
raštą, kurį esą 
nazistai parašę.
kytojai, padarę visų ^įtartinų
jų'' mokinių braižų “eksperti- 
zą”, rado “kaltu” VIII kl. mo
kinį Aleksą Dikčių. “Be abejo
nės ranka ta pati. K. Petrikas,

paaugo ir 
gimnazija

Pasėkos

sas giriasi išvalę gimnaziją nuo 
komunistų. Mūsų skaičius nuo 
to ne tik kad nesumažėjo, bet 
priešingai dar labiau 
mūs netruks tol, kol 
ekzistuos.
M okinių T virkinim o

Juo giliau fašizmas į mokyk
las savo šaknis leidžia, tuo la
biau tvinksta mokiniai. Tas 
karinis mokinių mankštas, ta 
diena iš dienos kalama fašistinė 
agitacija, daro mokinius ne kuo 
kitu, kaip tik mažais budeliais. 
Štai skaitom “Liet, žinių” 110 
Nr., kad koks tai Linkuvos 
(Šiaulių apskr.) fašistas gim- 
nazistukas šaulys nušovė politi
niu tikslu gegužės 1 d. darbinin-

Liko di- 
ir 
to I

ką Longiną Noreiką, 
džiausiame ■ skurde žmona 
vaikai, o fašistai didžiuojasi 
vaikėzo niekšinga “drąsa”.

(“Balsas”)

CLEVELAND, OHIO

h

Griebėsi provo- 
“priešvalstybin- 

ir tuo tikslu 
“komunistišką” 
Ukmergės gim- 

Fašistai mo-

Liepos 25 d. įvyko ALDLD. 
22 kuopos susirinkimas. Ka
dangi vakaras buvo labai kar
štas, tai ir nartų susirinko ne
skaitlingai. Bet kurie buvo, 
tai dalykus svarstė rimtai. 
Svarstytas klausimas, kaip už- 
interesuoti narius, kad jie 
skaitlingiau lankytųsi į kuo
pos susirinkimas. Dabar dau
gelis narių del i 
priežasties apleidžia susirinki
mus. Tokie apsireiškimai la
bai prasti.

Nutarta sekančiame susi
rinkime turėti paskaitą. Pre
legentu paskirtas draugas K. 
Rugienius. Draugai ir drau
gės, mes žinome, kad draugas 
Rugienius geras rašėjas. Jis 
pagamins ir gerą paskaitą. 
Todėl visi atsilankykime ir pa
siklausykime jo tos paskaitos. 
Sekantis susirinkimas įvyks 22 
d. rugpjūčio.

Kuopos korespondentu iš
rinktas K. Valaika, kuriam pa
vesta parašyti draugijos tari
mus į organą “Laisvę”. Se
niau į>uvo išrinktas kuopos ko
respondentu draugas Roman- 
tas. Bet jis dabar serga ir 
nemanoma, kad greitai galės 
dalyvauti mūsų tarpe. Gerai 
būtų, kad draugai bei drau
gės, kurie gali, jį aplankytų. 
Jis randasi ligonbutyj St. 
Alekso, Broadway. Draugas 
Romanta buvo veiklus narys 
ir mes turime jį aplankyti.

Iš organizatoriaus ir pikniko 
rengimo komisijos raportų pa
sirodė, kad del blogo oro pik
nikas negalėjo įvykti. Delega
tai iš X Apskričio konferenci
jos ifranešė, kad mūsų kuopa, 
190 kuopa ir 59 kuopa iš Ak- 
rdno persikelia iš X Apskričio 
į IV Apskritį, kuris randasi ar
čiau. Kuopa įgaliavo valdy
bą greičiausiai susisiekti su IV 
Apskričio valdyba ir pradėti 
veikti.

philadęlphiečiai, kad nieko ne-l 
įsakę, iš patykų, atvažiavo į 
“Laisvės” pikniką ir dar patys 
pirmutiniai. , j žurnaliukas

Buvo šie draugai ir draugės: i straipsniu 
P. Kutra, Kutrienė, J. Gegz- ! Kaina 
nas, Gegznienė, A. Potis, Po-| 
tienė, A.Adomaitis, Adomaitie-j 
nė ir drg. A. Galkus. Draugai į 
philadęlphiečiai atvažiavo pas į 
mus į “Laisvės” pikniką, bet į 
jie irgi rengia “Laisvei” pini-į 
ką rugsėjo 2 d. ir užkvietė į 
mus.

Mes, baltimoriečiai, dabar j 
esame keblioje padėtyje. Mat, i 
priežastis tame, kad mes irgi I 
tą pat dieną (rugs. 2) turime į 
pikniką unijos (A. C. W. of į 
A.) 218 lietuvių skyriaus. j

Unija mums, progresyviams, I 
taip pat svarbu, kad ją palai-J 
kyti ir stiprinti, kaip ir dien-! 
raštį “Laisvę.” Kaip dienraš-; 
čio “Laisvės,” taip ir unijos! 
yra tas pats priešas.

Prieš “Laisvės” pikniką 
gaivalai” išleido, jei taip gali-' 
ma pavadinti, lapelius: “Kas 
yra tie komunistai ?” Tame 
lapelyje nėra nei vieno fakto, 
kuris atsakytų į pastatytą 
klausimą: kas yra tię. komu-

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. ! 

32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite i 
kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuva.: 
........................................................... 15d

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o, 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. I 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Šmoto-' 
na. Knygelės kaina............................................................... 25c į

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų! 
vadų : Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio įr čiarnio. Labai j 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų guriausių: 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa' 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina..............................  35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar ąavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai- 

. ' nų. Prie kiekvienos dąinos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
„ i dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri

nys. Knygele iš 50 puslapių. Kaina ........................35c
Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika- 

. liūgais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
nistai, o vien tik blevyzgos, už-jpierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
mėtimai ir į desperaciją įpuo-i tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
Jusiu vaįtojimas. ' I valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi- 

Apie tuos lapelius teks pa-|reW«s prie egzamino. Kaina tik................................... 25c
rašyti atskirai.

Kiek baltimoriečių galės da-į 
i lyvauti “Laisvės” piknike Phi- 
Įladelphijoj 2 d. rugsėjo, pra-! 
1 nešiu vėliaus. * i

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir,' 
nuolatos į sa/o didelę krautuvę ga-«* 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She-" 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o jp.. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St.. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra* 
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man,, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius'’ 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai' 
J67 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo oiti lietuvių 
kalbą laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitė*.

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
8ovetskaja, CKKPB. (h)

KarieiM neparnnka užsiprenumeruoti 
Heliui ii Rusijoa, tie galite užsiprenu
meruoti per ”Lai«vę”, 46 Ten Eyck 

> Btreet, Brooklyn, N. Y. Kaina 11.25, 
jperaiuntimaa veltai.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertčs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim« 
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagw- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 

i ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu ta* 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 

I esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
i tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymžtų li» 

i gų ir atgauk savo sveikatą. lfc,
Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 

vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
| mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perSalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki* 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžina 
sveikatą, panaikins minėtas ligas. * 1

Jeigu kenti nervų suirimą, gajvoe 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina* 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga thi li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų tatalogą. Reikalingi 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
i 25 Gillct St.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei pardavinėtojai visuoaaMoteris ir. Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terį!, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties, “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina .............................. 20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykas

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už-1 
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės' 

nesuprantamas I 
_ ___ . . v . Daug: 
sun-' var£’°, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys-: 

vi«nr sinrnrt nr> I tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng-'
šviesti elektra. Vietomis rei- ,val aP1,e tai fal.lte suzmotl augsc.au minėtą

. susilenkusiam vaikštinėti,1 ,;nygi}’ kurlos ka,na ...................... *2-00
nes žemos vietos.

New Gate

Vėliaus toje kasykloje galią 
turintieji buvo įsteigę kalėji
mą, kurį pavadino New Gate. 
Visus prasikaltėlius, ypatingai 
tuos, kurie ponams bei viešpa
čiams pasipriešindavo, laiky
davo tame kalėjime. Belan
džiodamas viename kampe pa
stebėjau akmenį, kuriame ma
tėsi dar liekanos įkalto surū
dijusio retežio. Paklausiau 
prižiūrėtojo, kas čia galėju 
būti, tai jis atsakė, kad prie 
to akmenio buvo retežiais pri
rakintas žmogus ir išgyveno 
net 30 metų. Kaip jis ten 
kankinosi ir koks stiprus buvo, 
kad tiek metų galėjo išgyven
ti, gali kiekvienas suprasti.

Ten pat randasi ir kamba
riai, kuriuose kankindavo 
prasikaltėlius.

Iš viršaus viskas apgriuvę, 
jokio stogo nėra. Bet vidury
je skiepai laikosi gerai.

Onytė.

vėliaus.
P. Glaveckas.

GRAMBE, CONN
Liepos mėnesį 

tikėtai nueiti ir 
niausią žalvario 
buvo atidaryta 
Nusileidus 80 
tuojaus pajunti 
Visur iš akmenų yanduo

“ |SV1( 
mažiausiose • 
. v, v: lK1<i

man teko
pamatyti

kasyklą, kurti
1703 metais.!

pėdų į žemę, i klausimas yra stebūklas, koks tai galingas, 
tvanku orą. i įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo.

v . » I ~ v/ • — 11

ne-■ 
se-

REPUhLIKONŲ RINKI
MŲ FONDAS BUS 

$4,000,000
WASHINGTON.— Repu- 

blikonų rinkimų kampani
jos vedėjas Dr. Work sako, 
kad republikoilų kampani
jos fondas bus apie $4,000,- 
000.

I Tai, žinoma, takia bus of i-

Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai niekados nesigrau
dinsiu. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite į 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.......... ; .$2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai 'privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo
, Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį, akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties. Šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ....... .$1.00 
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ................................................................................... $1.50

" LAISVĖ ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.
---------- -- --------A... ■ . ............ ............. ..  .......... ....................................................................................................................................... ... ........... ...........................

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR.ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving Pla.ce

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomia: 9 iki 4 po vietą.

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vl- 
sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

580 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park 'ir Lexington Avenues 

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS Ii
M

tj

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

Tuojaus įsigykite jį ir kas> 
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

geriausias pagelbetojas 
prietelius ir draugas.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St, Brooklyn. N. Y.

augsc.au
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Automobiliy Mokykla

iVardas ir pavarde

Antrašas

Užsiėmimas

cpl M M M M M

Seredomis 
Ketvergaia 
PStnyčiomis 
Subatomis 
NedSliomis 
dieną ir naktĮ

VAIKAI
į* Ileidžiaroį Utarninkais

DARBININKE STOK Į TIKRĄ KOVA 
________________ ____________

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

Pitts-S.Tavo
Pa.

,, Pa.

1512—llth

349—10th

MASS.

MM

Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitiene, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481

darbininkų šeimos skursta, 
i murma, bet myli “Ruhe und 
Ordnung”.

Komunistu partija čia ne-

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rast. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGYS
TĖS, DETROIT, MICH., VALDYBOS 

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis,, 11343 

Cardoni; finansų raštininkas — J. 
Valaitis,' 1738—22nd St.; nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, 9522 
Russell St.; iždininkas—A. Vėgela, 
7715 Dayton Ave.; “Laisves” agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

Susirinkimai atsibūna kas ketvir
tų nedčldienj kiekvieno menesio, 3 
vai. po pietų, ant 25th ir Dix, Lie
tuvių Svetainėj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos

Arthur’ St.
Kasos globėjai:

A. Amšejus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Maršalka F. Sawlenas, ' .
20 Faxon St. Visi Montello,
Mass.

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot.
Hudson St.; Fin. Rast. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St., Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

128, 

st., 
st.,

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO,

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St. g
^Nutarimų raštininkas J. stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas/ W. Gelusevičia, 
b 51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, ' 

29

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm. B. Dauccnskas, 
Avė., E. Moline, Iii.

Vice-pirm. A. Milius,
Avė., E. Moline, 111.

Prot. sekr. A. Trepkus, 
St., Moline, III.

Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St., 
Molino, III.

Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 
Avė., Moline, III.

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 349—9th St., Mo

line, III.
J. Verikas, 350—9th St., Moline, 

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
1552—10th

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdyhps Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond St. 
Vice-Pirni.—Juozas Krukauskis,

i- 300 First St.
13th Street, Protokolų Raš.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Scribner 1 Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. Gedminienė,

111 Court St., ir
St. Morkis, 321 Bond St.

Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskicnė, 
274 Sencond St.

Draugystės korespondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena,

259 Broadway

’ Puslapis Ketvirtas Panedėlis, Rugpjūčio 6, 4928

ypatingai iš-.Lietuvos, nes 
tai savo pigesnes ir darbin- 
gesnes rankas parduoda 
buožėms ir ' dvarininkams. 
Uždirba 25—35 mar. mėne
siui ir valgį, rūbai savo. 
Darbininkai gyvena ir mie
ga tvartuose, tik pavalgyt 
leidžia kambaryje. Kiek te
ko susitikt su emigrantais 
darbininkais ir šiaip su lau
ko darbininkais iš Lietuvos, 
tai visi skundėsi, kad mais
tas blogas. Prieš karą mai
stas Vokietijoj pas ūkinin
kus, žinai, buvo giriamas. 
Tarnaitės merginos irgi, už
dirba nuo 25 lig 35 markių 
mėnesiui savo rūbais.

Čia Ostpreusuose ir po 
karui neišnyko feudalizmo 
liekanos: bernų darbininkų 
moterys-žmonos privalo 
dirbti dvarininkui ar buo
žei -nuo vidurio balandžio 
ligi bulves nukasa. Tik ji 
dirba mažiau viena valanda, 
negu jos vyras. Mat, palei
džiama ant piet pusei va
landos anksčiau išvirt pie
tus ir vakare puse v. anks
čiau vakarienę išvirt.. Kas 
prižiūri šeimyną ir kitus 
darbus atlieka, bulves ap- 
kaupia, daržus apžiūri ir 
t.t.? Tai atlieka daugiau
sia moterys labai anksty
vais rytais, ar abudu su vy
ru šventomis dienomis. Jos 
uždarbis nuo 1 ligi 1.80 die
nai. Bernai gauna apie 36 

.. nant Kauno katorgos kalė-■ centnerius javų metams, 20 
jime, buvo skiriama vienam m. mėnesiui pinigais, kurą, 

. i asmeniui sekama: 20 litų (tvartą, butą ir virtuvę ir 1 
pagaminti ,savait0j; produktais, 1751—2 kambariu ir karvę.

i gramus cukraus, apie pus-[melžti. Apie 3—4 kilomet- 
'trečio svaro baltos duonos,’rus nuo miesto mačiau ber- 
apie 150—200 gramų rieba- nų butuose įvestą elektros 
lų (sviesto, ar lašinių), i šviesą, už kurią patys ber- 
(Valdžios maistas: 8 gram, nai užsimoka apie 2—3 m. 

n } , r .. ... cukraus, 600 gr. juodos mėnesiui.
naoar policija jies- f]uono^ kavos pusė litro, 2 Ar mes grįšim Lietuvon? 
laiptu ir spiria na- ,litraį ZUpeS> labai neska-i Grįžti tai reiškia eiti kalėji- 

,nios kasdien). Geresniems .man; eiti gi ne labai norisi, 
ėdikams, tai būdavo mažai.(Sakoma, kad mano draugę 

Sėdint gi pereitais metais, tikrai išdavė vienas drau- 
tai jau būdavo daug ma-’gas. Rupūžė išdavikas dar 

ir melavo! Jisai buvo smar
kiai mušamas žvalgybos ir 
sakosi neiškentęs ir išsiple
pėjęs kas buvo ir kas ne
buvo. Kas link manęs, tai 
draugai sako, kad aš neesu 
minėto žmogaus išduotas, 
bet sako, kad manęs fašis
tai nebūtų laikę, jeigu ne 
kalėjiman, tai Varnių kon
centracijos lagerį būtų pa
talpinę. Tai gi man Lietu
von pamatyt kalėjimą nėra

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS NUO LIETU 
VOS POLITINIO EMIGRANTO

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę" už Organą

Amerikiečių Aukos Pasie 
kia Politinius Kalinius 

ir Emigrantus

B rangi Drauge! 
laišką iš birželio 16 d. ga
vome, labai laukėme nuo 
tavęs žinios, manėme, kad 
tu kur vėl naujon vieton iš
važiavai. Siustus 10 dole
rių gavome (41 markę ir 
70 pf.) Labai dėkui.

Reikėjo greit tau para
šyt, bet šie dalykai sulaikė: 
5 d. liepos fašistinė policija 
ką tai norėjo su mūsų tur
tu daryt; rodos, kad nori 
fašistinė klika užmesti areš
tą ant mūsų likusio turto irigegužės į Reichstagą: 
vėliau parduoti jį iš varžy
tinių (licituoti.)... Du ma-; 
žesniuosius vaikus jau turi- ■ 
me čia (Vokietijoj) nuo 5- 
d. birželio. Vieną mėnesį I 
laiko vaikai gyveno vieni, i 
K. šiek tiek išvirdavo vai-1 
gyt. Kai kas iš pažįstamų i balsai 
padėjo jiems, bet atėjo pas balsus daugiausia komunis- 
mus suvargę, pilni utelių, tams.
Marti nieko negalėjo padėt, 
nes pati dirbo ir dirba Politinių Kalinių šelpimas 
plytnyčioj, vaikai jos apie j Klausi, ar tie kaliniai gau- 
porą mėnesių buvo išvežti. ?na ta pagelbą? Gauna, ku- 
Kaip mudu pabėgom, tai!rjas aukaujat Liet, politin. 
dar palikom apie 130 litų :fca]inianis. 1926 m. man bū- 
pinigais, siek tiek maisto, 
bet, žinai, tų pinigų neil
gam užteko, kadangi nebu
vo kam pigiau 
vaikams maisto.

Fašistai Siunta
Mums pasisekė persiga

benti siuvamąją mašiną, pa
talines, skalbinius, šiek tiek 
rūbų. 7 
ko tų daigtų ir spiria 
miškius pasakyti, kur yra 
mūsų daigtai ir kas juos iš
gabeno, girdi, patys daigtai. 
per kaminą neišėjo. Kai

Kybartų miestas, galima sa
kyti, šmuglerių (kontraban
dos) miestas; daug gelžke- 
lininkų, muitinės tarnauto
jų ir pasienio policijos, ku
rie gauna pakenčiamas al
gas ir yra žmonės liberalūs 
arba fašistai-nacionalistai 
(gelžkelio tarnautojai gau
na 200—230—250 markių 
mėnesiui, nebrangiai butą, 
daržų.) Štai tau sutraukos 
čia Ė. balsuotojų 20 dieną

880 
840 
280 
200 

40 
vy- 

socialistinių partijų 
, Tilžė, Ragainė davė

Socialdem apie 
Nacion. (fašistų) 
Komunistų 
Demokratu 
Centro 
Karaliaučiuj, Berlyne

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,' 
1445 Western Ave., N. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie,

Ižd. J. JASADAVIČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus,

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. Čirvinkas, 230 Magazine St.,

Carnegie, Pa; ‘ f ''
4— F. Pikšris, ■ 1331 Penn Avenue, 

Pittsburgh, T-’a. H
6— M. E. Custerierie, 1009 E. 74th 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 

Blvd., Pittsburgh, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 

Arnold, Pa.
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, III.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kindetis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, 911

North Braddock,
15— P.. Kavaliauskas, 

Woodlawn, Pa.

L., Aliquipni:
17—T. Treinausk;

E

čia
st.
po

Jūsų Draugas.

Blanford,
Addison

Coal Center,

Duquoin St.,

kambaryje 2 šei- 
viso 7 asmenys.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

kas iš mūsų kaimynų labai žjau- prisiunčiama hlcl 
' aš menkas ėdikas, bet

Box 246,

46 Ten Eyck

Urmoniūtė, 1.445 Western 
, N. S. Pittsburgh, Pa.
7. Sfhnislovaitis,51

52—J. M. Kaminskas^

>wsatkX'i aw> m >

žiau prisiunčiama maisto:
’ ; ir 

man būdavo mažai, baltos 
duonos tai tik 3—4 kartams’ 
po mažą riekutę ir labai 
mažai sviesto; būdavom al
kani, bet vis tik pakęsda- 
vom.

-Blogiausia mažuose kalė
jimuose, kaip Vilkavišky, 
Mariampolėj ir t.t., kur šel
pimas kalinių labai sunkus, 
ypatingai tiems kaliniams, 
kurie iš toliau. Ne taip intereso, nes 8 kartus bu- 
lengva sužinot, ar yra polit. vau areštuotas ir tiek kar- 
kalinių kokiame provinci- tų sėdėjau.
jos kalėjime. Žinoma, ka-j Aš kalėjimo nebijau, tik 
linių šelpėjus fašistai perse- pernai mano sveikata kale- 
kioja. x ijime pairo, (širdį skauda),

v,,r' “Raudonoji pagelba”, |nenorėčiau numirt kalėji- 
, Juk ir to nereiktų bi- 

kad

norėjo ir nori l 
pirkti, žinoma, kad pigiai 
nori pirkti. Policijos augš- 
tesnis valdininkas, girdėjo
me, kainuoja 700 litų. Kas 
drįstų pirkti, kad ir už te

ikia sumą, manau užspring- 
tų jais. Tai mano pirkti 
tik labai tamsūs darbinin
kai.

Tegul atima ir pralaka 
fašistinės bandos, mums ne
gaila, nes žinom, kad dar
bininkija sumušus fašizmą 
pareikalaus nuo jų dargi 
nuošimčių!
Didelis Emigrantų Vargas

Nuo gegužės pradžios gy
venome prie kitos šeimynos, 
taigi du mėnesiu gyvenome 
viename

Įmynos,
Ankšta, negerai, bet ką gi 
darysi. Dabar nuo 1 d. lie
pos gyvename vieni sau, tu-1 
rime tik vieną kambarį, ne- L , i. . . . - . ., .....turimo kur virti vra tik gantas buna pas ką antųr taip kur kitur eiti į siu- 

irivmin nor-uic l/nVlm Vor (kambario (tankiausia emi-ivyklą su mano sveikata ne- iciymui pečius kokhu. v ei- . . v •. . , ? .. v. . . , ,. , .
dame su nafta. Džiaugia-Imantai apgyvendinami pas gerai; galiu šiek tiek dirbti 
mes, kad tokią skylę turim, idarbininkus) ir pačiam eini-:namie !pas save, neskubm- 
kuri kainuoja mėnesiui duodama Sumurkęs.damas. mano
llLLio*

Čia siaučia bedarbė, . .
darbininkai išvažiuoja ki- 
tur, butų yra tuščių ir 

’ neveikia “7
hanngs virtšaft” įstatymas, 
bet toki tušti butai kainuo
ja 70-80 litų mėnesiui, tai 
ne mūsų kišeniui.. Kaip il
gai čia gyvensim, sunku nu
matyti. Labai brangu vis
kas. Kiauliena mėsa 1 mar
ke, jautiena— 1.20, veršiena 
'r—1.30, duonos svaras—22 
pf. Valgom amerikoniškus 
taukus (laukinių kiaulių)— 
80 pf. s svaras.
»• Darbininkų uždarbis 15 
18/ 20, na, <J , ‘ f ' 'i

tai /jau sakome, kad gerai. 
Darbininkų Politinės Pažiū-

kuri rūpinasi emigrantais, me.
R. P. šelpia nepartinius, do- jot, ..bet Tu supranti, 
rus kitų partijų žmones, s.-įnoris! gyvent...
d., komunistus, maksima- j _____
listus ir kitus. Raudonoji ’■
P. užmoka už pragyvenimą Kaip gyvename dabar.
15 markių nekėliai, jei emi- Man darbą sunku gauti E.

« __ 4 1 • I • 1 1*1 • 1 • • •

, Dabar mano ama- 
smulkiems reikalams. Tai- j te darbo mažai už tai, kad 

įaį gi, emig. gauna- 18 m. sa- vasara, darbas prasidės ru- 
........ . Užlaikomi neilgai, denio sezone. A. praeitą sa- 

čia m^nes., 2, 3. Aš žinau vaitę uždirbo su adata 6 
N IT: atsitikimu, kuriuos užlaikė, markes ir centnerį bulvių.

i daugiau pusės metų. Rei-- Mum yra sunkiau pragy- 
kia jieškoti darbą, kurį su-venti, kaip kitiems darbi- 
rasti mieste labai sunku, ininkams, už tai, kad nau- 

: beveik negalima.
Emigrantų Darbai

Ostpreusitose tik vienas 
emigrantas turi darbą Ka
raliaučiuje prie mūrininkų 

i ir gal būt tik dėlto turi, kad 
nežino darbdaviai ar darbi- 
įninkai, kad jisai yra aus- 
lander’is, kitaip paįįuosuo-

o kuri 25 nnrkpA Mano draugė .'.dirbo vie- 
‘ ną savaitę agurkų' darže,

tai uždirbo 4 markes. Visi 
Į kiti emigrantai dirba kal
amuose prie lauko ’ dar^ų. 

' Taip skalsiai, skurdžiai i Darbininkų ’ reikalaujamą

i jai pradėjom gyventi ir 
mažiausia daiktą reikia 
krautuvėj pirkti. Nuo R. 
Pagelbos gavome nuo 5 d. 
gegužės lig šiandien 144 
markes, tai yra jau 10 sa
vaičių.

Čia dar yra plečkaitinin- 
kų emigrantų, apie kurių 
gyvenimą kitą kartą para
šysiu. ; •:

Jones Avenue, 
Pa.
300 Todd St.,

16—A. Besasparis, P. O. Box 40 K.
a, Pa.

_ .einauskas, P. O. Box 163, 
Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts
town, Pa.

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, 704,2 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 
III.

28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum,
W. Va. ' . .

29— J. Carvalles, Box 2, 
Pa.

30— J. Leonaitis,'i07 'N.
Benton, Ill.

32—P. Klova, 133 So.
Easton, Pa.

83—A. B. Shatkus, 1256
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 
Castle Shannon, Pa.

38— B. Yuškauskas, Box 253, West 
Frankfort, Ill.

39— J. Chiplikas, 611 Vandalia St., 
Collinsville, Ill.

40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 
Ill.

42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw^ Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O.

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. "

Ave., _ „ .
J. V. Sthnislovaitis, 307 Ply
mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.

‘ . 3116 S. Hal-
sted St., Chicago, Ill.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St. ,;
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Bukaitis, 330 Broadway. 
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St. 

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st 
Visi Bayonne, N. J. 

Susirinkimai atsibūna seredomis _ 
pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio 
salėje, 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.
BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON

TELLO, MASS., VALDYBA: '
Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 

Ave., Montello, Mass.
Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine 

St., Montello, Mass.
Fin. Rašt. Kazimiera Čereškiene, 87 

Lansdowne St., Montello, Mass.
Prot. Rast. Teodora žižienč, 673 N. 

Main St., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Mdnteljo,’ Mass. j cr . ?
Ligonių Rast. Marijona Potsus,. 184 

Ames St., Montello,' Mass.
Kasos Apiekūnai;

Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass.

Vladislava Baroniene, 722 N. Mon
tello St., Montello, Mass.

Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 
Montello, Mass. ■ «■
St., Montello, Mass.

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ | 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117.

Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Trustisai: A. B. šATKUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS. 
Visi Grand Rapids, Mich. 
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
si, savam name. 1057 Hamilton Ave.

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinčs Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr._ R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
ižd. J. Mažeikis, 809-—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. 'š.

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Telephone Stagg 6588

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. '
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Už:
1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
,3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos.
4. Darbo partiją.
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.’

Prieš:
1. Bedarbę.
2. Indžionkšinus.’
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus.
Stok į Kovos Partiją.
Stok į Darbininkų (Komunistų) Partiją.
Blanka Aplikacijos Įstojimui į Darbininkų 

(Komunistų) Partiją

Išpildyk šią blanką ir pasiųsk Darbininkų Parti-’ 
jai, 43 East 125th St., New York City.

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą.

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ię 
50 centų narinė mėnesinė duoklė.

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vab 

nakties

VYRAMS

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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THE VOTE COMMUNIST BUTTONTHE VOTE COMMUNIST STAMPS

HAVERHILL, MASS

I:

ir doriniais supuvė- 
kurie rašo žinias a- 
ir neužginamus at- 
Lai skaitytojai bū-

perdirbimų, 
bragesnį už 

vartojamą 
dėta j laik-

praneša, 
kaimelio

f
<t>

<♦> 

o

Del platesnių informacijų įstojimui pavieniais ar
ba norėdami organizuoti kuopas A. P. L. A., kreipkitės 
į Centro Sekretorių:

Mokesčiai visai žemi: pirmame laipsnyje 50 centų 
į menesį, antrame—$1.00.

ŠMEIŽTAI S.L.A. “VEIKĖJŲ”

A.P.L.A. turi savo kuopas veik visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Todėl, būdamas nariu A.P.L.A., 
kur tik nuvažiuosi, rasi kuopą ir galėsi lengvai į ją 
persikelti.

Mokesčiai ant pomirtinės eina pagal aplikanto 
amžių ir laipsnį pomirtines. Labai pigus prigulėjimas 

’jauniems ir nebrangu senesniems.

visokiais būdais.
pačiame “Tėvynės”
tilpo laiškas, rašy-

Augščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje 
Priimama nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

centų. Vėliau J. Juška aukojo 
60c. Viso susidarė $3.60.

Pinigai tapo pasiųsti, 
buvo skirta.

16 d. Chaimas 
gyvenąs Sere- 
buvo atvykęs 

arkliais ir veži- 
Krovė

Gali prigulėti ..vyrai ir moters be skirtumo tikėji- 
miškų ir politiškų įsitikinimų. Kad tik esate sveiki fi
zikiniai ir protiniai, tai ir galite būt nariais kalbamos 
draugystės.

Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 
Pirmame Laipsnyje $7.00 Pašelpos į Savaitę 
Antrame Laipsnyje $14.00 Pašelpos į Savaitę.

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Kur Dar Nėra A.P.L.A. Kuopų, Prašome Vietos 
Lietuvių Tuojau Suorganizuoti.

>
<»

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

Pirmas Laipsnis $150.00, Antras Laipsnis $300.00, 
Trečias Laipsnis $600.00
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— St. ir Avė.
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YLAI S VOJI 
H SAKYKLA

derlius blogas ir jau per 
spaudą pranašaujama Lietu
vai blogi metai? Mūsų “de
mokratiška” valdžia žino, kad 
blogais metais liaudis neturės 
pinigų mokesčius apsimokėti, o 
•duonos kaip pritruks, reikės 
daugiau policijos ir kareivių, 
todėl žiūri, kad dabar mokes
čius išsikolektuoti.

Kad nekalti žmonės tik san
dari ečiai ir tarpe jų viskas 
tvarkoj, tai parodo “T.” nume
ris 28, kur įvairiose pastabose 
gauna vėjo komunistinė ir kle
rikalinė spauda už tai, kad 
sandariečio Žuko moteris, “ne
žinodama Ohio valstijos įstaty
mų”, parašo grūmojantį laiš
ką tūlam Olmstead, žinoma, 
Olmstead, “neturėdamas pa
prasčiausio džentelmenišku
mo”, tą laišką padavė polici
jai ir policija pasielgė pagal 
nežinomus įstatymus, žinoma, 
tas būtų gerai, jei taip būtų

f “Tėvynės” No. 30, redakci
jos straipsniuose, gerbiamas 
redaktorius pažymi, kad sei
me delei triukšmaujančios da
lies delegatų prisiėjo dirbti 
gana sunkiose aplinkybėse, 
bet padaryta nemažos reikš
mės nutarimų. Apkalbėti vi- 

(‘Vsus seimo nutarimus prisieisią 
parašyti keletą straipsnių. Dėl
to kalbama tik apie pačius 
svarbiausius ir pirmoj vietoj 
rezoliucija, “išreiškianti pasi
tikėjimą Susivienijimo virši
ninkams! Nors jau S.L.A. gy
vuoja virs 40 metų, bet dar< pasielgus katalikė ar komunis- 
gal tik pirmą tokią rezoliuciją į 
seimas matė reikalą per/didelį- kaipo žinia, 
triukšmą priimti. Kokią svar-' 
bą ta rezoliucija organizacijai 
atneš, tai jau galima spręs
ti iš praėjusių kelių “Tėvynės” 
numerių, nes tie viršininkai 
dar nepratarė nei žodžio į na- 
narius. Tuo tarpu redakto
rius visose pastabose ir redak
cijos straipsniuose daugiau 
nieko nerašo, kaip tik komu
nistai, bolševikai, “Laisvė”, 

z “Vilnis”. Išrodo, kad S.L.A. 
išleidžia organą, kuriame už
ginta apkalbėti S.L.A. reikalus, 
nes šmeižiančiai. rašoma dau
giai apie Rusiją ir komunistų 
spaudą, negu kaip apie S.L.A. 

Antra rezoliucija Lietuvos 
reikalais. “Išreiškšta ištikimy
bė demokratijai!” O kokia 
dabar Lietuvoj demokratija? 
Trečia — “Remti streikuojan
čius angliakasius” ir _“ka_d trados ir žiūrėjo į prezidentą 
S.L.A. kuopos neturi teisės de- laukdami jo paliepimo triukš- 
lis prie jokių politinių gru- rnadarius suvaldyti.” Jau ir 
pių.” Ir tame pačiame nume-' pranešama spaudoj “Keleivy- 
ryj jau pasirodo bepartyvišku-: je»> No< 30, per 35 Seimo dele- 
mas tūlo J. Kazlausko pole-1 gatą ir ne per kokį, ate “vei- 
mikoje, kad “Save the Union Rėją”, kuris pribuvęs į Balti- 
padarys taip : “kaip kad mului ‘ morę jautėsi, kaip Afrikoj, 
paduotų šieno, tai jis suėda ir gQk advokatas Laukaitis, ku- 
rytoj vėl turi dirbti.” Kaz
lausko supratimu, mului rei
kia duoti pašaro, nes vienam 

-rynudvėsus, kitą reikia pirkti. 
' ' Bet mainieriai lai badu stimpa, 

nes negyvus galima gyvais 
apkeisti dykai, tai kam jiems

1 duoti pašarą, lai badauja arba 
eina streiklaužiauti. Bet ko
kie tai komunistai, po vardu 
“Save the Union”, užsikrėtė 
liga ir vietoj sakyti: lai ba
dauja ar streiklaužiauja, ren- ties jie čia pribuvo.
ka aukas 

Tame 
numeryje 
tas redaktoriui, bet prisiųstas 
per tą patį Kazlauską tūlo 
John Fagan. Nor's laiškas 
anglų kalba patalpintas, bet 
pats redaktorius prisipažįsta, 
kad jo pertaisytas. Tokie 
laiškai turėtų būti pilnai tal
pinami arba atmetami, bet ne
pertaisomi. Bet gerb. Vitai
čio supratimu, to bepartyviš- 
kumas reikalauja. Gal tie 

, streiklaužiai perdaug party- 
r viški ir tas laiškas parodo, 

kad nors mažai, bet valgių 
buvo prisiųsta ir išdalinta.

Raštai be prierašų

nuostolių mažiausia apie 50 
dolerių.

Rengėjai viską darė ir tikė
josi turėti gražaus pelno, bet 
savo tikslo neatsiekė. Diena 
irgi pasitaikė nelabai patogi, 
biskį lynojo.

Bobos Vaikas.

LIEPOS 
Gordonas,, 
džiaus m., 
Kaunan su 
mu uždarbiauti. Krovė iš 
laivo prekes. Tuo tarpu va- 
žiavusis pro šalį traukinė
lis sušvilpė. Arkliai pasi
baidė ir šoko atbuli Nemu-

nan. Vežimas nuo stataus, 
kranto smarkiai puolė Ne
munan ir drauge įtraukė 
arklius. Vienas iš jų pri
gėrė, kitą ir patį Gordoną 
susirinkę žmonės išgelbėjo.

Nelaimingasis gailiai ver
kė, nes arkliai buvę jo visas 
turtas ir,, uždarbio priemo
nė.

Vincennes, Ind.—Viso jau 
žuvo 20 asmenų nuo alie
jaus eksplozijos, kuri įvyko 
pereitą trečiadienį, Law
renceville, Ill. Nemažai su
žeistų randasi ligoninėj.

Visokia Rūšių Šviežus Valgiai, Gimisaai Lietuvišku

Pavalgiu3 Ha malonu būti, pasi- 
inekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persitik
rinai t.—Pabandykit I

J. MARČIUKIENĖ 
Savininkė

! Tel.

LIETUVIS

tė; aprašymai laikraštyje tiktų 
___r._ ____ . Bet čia p. Žukas 
“aktyvis, rimtas ir gabus S.L. 
A. reikalų gynėjas” ir žinias 
apie “veikėjų” moterų blogus 
darbus gali rašyti tik tie “du 
neatskiriami broliukai” ir “to
kius žmones visas kultūringas 
pasaulis vadina žemos rūšies 
demagogais ir doriniais supu
vėliais”.
ra gerb. Vitaičio vadinti de
magogais 
liais tuos, 
pie tikrus 
sitikimus.
na teisėjais ir sprendėjais, kiek 
galima užsitikėti Vitaičio raš
tams.

Ir - :,vėK No. 27, redakcijos 
straipsnyj “Reikia pagirti. ir S. 
L.A. prezidento Gegužio nusi
statymą nenaudoti policijos” 
ir “Policistai išstovėjo prie es-

ris su komunistais “flirtuoja”, 
pakvietė policiją. įsivaizdin
kite sau, S.L.A. prezidentui ne
žinant, užkviečia kas policiją, 
kurios šešetas atėjo prie estra
dos, žiūri į prezidentą. Jų 
pasielgimas parodo, kad jie 
nėra tvarkos dabotojai, nes į 
publiką nežiūri, bet į prezi
dentą, kaipo kapitoną ar 'kri
minalistą. Prezidentas nesi- 

priežas-

“Tėvynės” No. 23 
kad vienoj Rusijos 
mokykloj vietoj rašalo varto
jamas kiaulės kraujas ir tai 
daroma ekonominiu išrokavi- 
mu. Bet kas gali tikėti, kad 
kraują galima vartoti vietoj 
rašalo be jokių 
kas padarytų jau 
pigų mokyklose 
rašalą? Tas jau
raštį su išvada, ^ad “Kas į- 
pranta perdaug kad ir kiaulės 
krauju naudotis, tai vėliau ir 
žmogaus kraujas pasirodo pi
giu. Ir tas daroma Rusijoj, 
kad vaikus padaryti samoje- 
dais.” Labai keista ir kvaila 

.. &auna! išvada. Kiek Lietuvoj yra 
.Vietą, kaip Ekonomijos Stu-i kiaunių, avių, žąsų kraujo su- 
dento, kuris savo ilguose ple-l vartojama jukai, bet ar jie no-

^paluose rašo, kad “Jeigu ša
lies valdžia pasiskolina pini
gų, kuomet ta valdžia griūva, 
tai ir paskola turėtų griūti dėl
to, kad tie pinigai buvo skoli
nami del valdžios palaikymo. 
.Vienok yra visai kitaip: kokia 
valdžia nebūtų, ar ji grius ar 
ne, šalis turi skolas atmokėti.” 
Studentas, kaipo žinovas Rusi
jos istorijos, būtinai turėtų ži
noti, kad taip nėra. Rusijos 
skolos, padarytos prieš Sovie
tų užėmimą, nėra atmokamos 

M ir jei būtų galima, tai jau se
nai būtų iš bolševikų išsikolek- 
tavę, bet to negali padaryti. 
“Kad Rusija yra išvežus 116 
tonų aukso į kitas šalis, tas 
Rusijai nedaro naudos.” O 
kiek aukso Amerika yra išve
žus z į kitas šalis? Bet dar 
Ekonomijos Studentas pirmiau 
subankrūtys už tas abi šalis.

Kad Rusija šiemet užsakė 
Amerikoj nupirkti 6,000,000 
bušelių kviečių, tai ir čia bol
ševikai negeri, nes matydami, 
kad gali pritrūkti duonos už
sisako svetur. Kodėl mūsų 
brangioj tėvynėj nieko nedaro
ma, nors yra pranešimų, kad

ri žmogaus kraujo? Taipgi 
pats gerb. Vitaitis gal kasdie
ną vartoja kiaulės ar karvės 
mėsą, bet dar nepastojo “sa- 
mojedu” ir neapkramto ausų 
raštinės darbininkams. Bet 
jeigu minėta išvada taptų tei
singa, tai pavalgęs “steiko” ir 
sugrįžęs raštinėn, apkramtytų 
ausis ir nosis visiems darbinin
kams. Persiprašau už šiuos 
visus “šmeižtus” P. T. ii\ re
daktorių.

John J. Gerdauskas.

Birželio 13 d. buvo laikytas 
ALDLD. 85 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Po komiteto' h’ 
komisijų raportų, buvo pada
ryta keletas naujų tarimų. Vie
nas iš - svarbesnių / nutarimų, 
kad sumesti po keletą centų 
del “Daily Worker” dienraš
čio paramos. Ant vietos tapo 
suaukota 3 doleriai. J. Valat
ka, J. šilaika, A. želionis, B. 
Mizara, B. Gumauskas ir 
P. Dambauskas aukojo po 50

Čia labai daug priviso taip 
vadinamų šorų. Kiekvie
nas, kuris tik šiek tiek 
išgali, perkasi arba randavoja- 
si palei vandenį namelius.-Per 
savaitę šutina, ve/da, kepa vi
sokį skystimėlį, o sulaukęs su- 
batos jau kalbina savo pažįs
tamus važiuoti linksmai laiką 
praleisti. Pripasakoja, kad 
ten bus labai puiku, galima bus 
pernakvoti ant šieno, praleisti 
laiką ant tyro oro, pasimaudy
ti, gauti sveikatos ir paskui 
vėl atvažiuoti į miestą. Kuo
met susiranda tokių, kurie pa- 
siukvatina važiuoti, tai jau ve
žasi visą savo pagamintą skys
timą.

Kuomet suvažiuoja svečių, 
tai prasideda tikra puota. O ! 
kuomet jau pasigeria, tai vi-1 
sokios kalbos, nepriderantis j 
elgimasis ir kaip kur peštynės. 
O jeigu peštynių neįvyksta, 
tai girti nardydami patys ap
sidaužo, susižeidžia ir paskui 
keikia tuos šorus ir jų savinin
kus. Daugelis taip nusišoruo- 
ja, kad pasilieka be cento ir. 
per visą savaitę neturi-'nei už7 
valgį kuomi užsimokėti.

šorų savininkai juokiasi iš 
tokių, nes pas juos visi jų pi
nigai pasilieka.

Taigi, sulaukus subatos po
piečio arba nedėlios ryto, trau
kia į tuos šorus ne tik pavie
niai, bet ir čielos šeimynos. 
Bet jeigu kur būna paręngtas 
darbininkiškų organizacijų 
piknikas ir pakalbini vieną ki
tą važiuotu, 4tai atsako, kad jis 
ten neturįs nei ką daryti. Gir
di, kuomet nuvažiuoji -į šorus, 
tai visai kitaip laiką praleidi. 
Ten ir pasilinksmini, ten yra 
ir moterų ir merginų, su ku
riomis galima linksmai laiką 
praleisti, pasikalbėti. Na, o 
tos kalbos, tai jau visiems ži
nomos. Daugiau nieko nei ne
kalba, kaip tik visokias pliovo- 
nes. žinoma, piknikuose jau 
tokių kalbų nebus, todėl ir Į 
jiems nėra ką veikti.

Kaip del šorų, turi ir pinigų. 
Bet jeigu reikia centą kitą pa
aukoti streikieriams, tai pasa
ko, kad pinigų neturi. Apie 
laikraščio užsisakymą arba 
knygos nusipirkimą tokiems 
nei neužsimink. /

* * ❖
Liepos 29 d. viename šore 

buvo apvaikščiojama šventos , 
Onos varduvės. Privažiavo^ 
Onų ir vyrų. Vienas vyras , 
pasigėrė ir pradėjo nepado
riai elgtis su Onomis. Kilo ter
mas. Tuomet viena Ona pra
dėjo savo vyrą mušti ir taip 
mušė, kad net kiti vyrai turėjo 
apginti. Tuomet vyras turėjo 
apleisti tokį pokylį ir važiuoti 
namo apmuštomis alkūnėmis.

•k * *
Liepos 22 d. republikonų 

kliubas buvo surengęs pikniką 
ant Matulionio ūkės. Buvo la
bai daug prigaminta visokių 
valgių ir gėrimų. Manyta, 
kad svečių bus virš dviejų 
šimtų. * Nusamdyti ir šeši mu
zikantai. Bet svečių susirinko 
labai mažai ir rengėjai turės

AUGŠCIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ LIETU VIII 
AMERIKOJE

JOHN GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa.

DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI
NUPIEŠTI FRED ELLIS'O

Atspausdintos formoje, raudono kūjo ir 
piautuvo su Fosterio ir Gitlovo Fo
tografijomis, labai gražaus darbo.

Jas reikia lipyti ant laiškų,.programų, 
laikraščių ir kitokių popierų, kurie* 
pasiekia plačią publiką.

Kainos:
Knygutė iš 80 štampų $1.00 
Agentai gali parduoti lapukus iš 8 
štampų po 10c. už lapuką.

Lotai, daugyje 55 knygučių parsiduo
da po $50 už lotą; 90 knygučių už 
$75; 125 knygutės už $100.

Puikus sutvarkymas Fosterio ir Gitlo
vo paveikslų ant raudonos spalvos 
guzikelio.

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAC 
'GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Lotuose
Lotuose

Reikalaukit jų šiuo „antrašu:

po 100, 5c už guziką 
po 1,000'4c už guziką 
po 5,000 3c už guziką 
virš 5,000 2c už guziką

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE WORKERS’ (COMMUNIST) PARTY

43 East 125th Street New York, Y.~~

o

Triangle 1450 ft 
FOTOGRAFAS I

IR MALIORIUS|

Nufotografuoja? 
ir numaliavoja^ 
visokius paveiks-?
1 u s įvairiomis^ 
spalvomis. At-| 
naujina senus ir< 
krajavus ir su-? 
daro su ameriko-3 
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

PHONE: REGENT 2177-8474

oc—

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

S'
<♦> 416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Ave.) 
BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
“Tai Mokykla bu Reputacija.”

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visok4< 
i įdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City

Boll Phone i Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON SI

JUOZAS

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA
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KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAM UOTO JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamu 
kainį. Nuliūdimo valandoje prašau 
žauktis prie manę*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell____ '___________  Oregon 5186

MainKeystone—

'.".injiiLįfij.'iiT. iT.rV? ir.»7iKu..iT~irr'i~iliT.fliijiiuiiiidMgMHBWiW I<

Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas ivaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Hbmeopatiskų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
'Telephone: Greenpoint 1311 ,

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N.Y.

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

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

____ _________________ ORDER BLANK:—_____________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDJiTRS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas .
No..------
Miestas .

. Miestas
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VIETOS ŽINIOS
APVOGĖ GELŽKELIO 
TIKIETŲ OFISĄ

ORLAIVIŲ LINIJA 
J BERMUDA

DIDŽ. NEW YORKE 6,024,671 
GYVENTOJAS

Th. McLaughlin pavogė 
$1,0(10 iš Long Island gelžke- 
lio tikietų ofisėlio Queens Vil
lage. Tapo areštuotas ir po 
$10,000 kaucijos pastatytas.

key turėtų būt geriausias iš jų 
visų. Jis turi daugiau tam 
reikalingų ypatybių, negu bi
le kurie kiti du, krūvon juo
du paėmus, apart Tunney’o. 
Bet kuom žmogus turėtų būt 
ir kuom jis yra, tai dažnai 
būna

PAJIEŠKAU knygutės—veikalėlio
“Daina be galo”. Kas turit nors 
vieną knygutę, malonėkit praneš
ąs atlyginsiu.

J. Braidunas
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

186-188

ir 
ti

46

yra, tai 
du visai skirtii

daugelis

Roosevelt Field, Long Island. 
—Nuo lapkričio 1 d. čia atsi
darys liniją orlaivių, kuriais 
bus vežama keliauninkai į An
glijai priklausančią Bermudus 
salą. Bermuda randasi už 
600 mylių nuo New Yorko. 
Dabartiniu laiku
amerikonų turčių laivais va
žiuoja į Bermudą laisvai ten 
pamaukt degtinės, šampano ir 
brangių vynų.

Apart kitų orlaivių, ta lini
ja naudosianti ir inžinieriaus 
Sikorskio pastatytus du milži
niškus lėktuvus, galinčius vež
ti po dvyliką pasažyrių.

Pernai vienas Sikorskio lėk
tuvas, vos tik pakilęs, nukrito 
ir sudegė; toj nelaimėj žuvo 
du žmonės. Kažin kaip seksis 
su naujais jo lėktuvais?

UŽKLUPO DAR 36 SLAPTAS 
SMUKLES

Paskutiniais apskaitliavimais, 
Didysis New Yorkas turėjo jau 
6,024,671 gyventoją liepos 1 
d. šių metų, sulig žinių, atėju
sių iš Washingtono. Chicago 
dabar turi 3,056,000 gyvento
jų; Philadelphia — 2,064,000; 
Detroit — 1,379,000; Cleve
land — 1,008,000 gyventojų.

215 BIBLIJOS MOKYKLŲ

Šią vasarą 215 biblijos mo
kyklų New Yorke, Brooklyne 
ir apygardoj turi 29,500 mo
kinių, kuriems bibliją aiškina 
1,500 mokytojų. Vasarinis 
“biblijos mokslo” kursas už
ima po vieną mėnesį. Tam 
žmonių mulkinimui biblijinčs 
mokyklos gavo $75,000 iš įvai
rių bažnyčių ir kapitalistų.

VIENRANKIS KIŠENVAGIS

Areštuota keturi kišenva
giai, kurie tuštino kišenius už
migusiems. “subvėje” žmo
nėms. Vienas iš areštuotų y- 
ra vienrankis Louis Kaman, 
33 metų amžiaus, kuris tarp 
kriminalistų žinomas, kaipo 
“Louie the Mock”. Jis gyve
no po nurn. 536 Belmont Ave., 
Brooklyne.

Iš Washingtono atsiųsti blai-i 
vybės agentai užklupo ir už-j 
darė dar 36 kliubus bei slap
tas smukles, kur buvo parda
vinėjama alkoholiniai gėrimai.

Vyriausias Amerikos blaivy
bės vykdymo komisionierius 
Doran’as užginčija, kad keturi 
jo agentai New Yorke pralei
dę $65,000 valdžios pinigų, 
bešnipinėdami alkoholio šmu- 
gelninkus ir pardavinėtojus.! 
Sako, agentams išmokėta tik-j Kyla naujas skandaliukas, 

panašus į gatvių valymo graf- 
tą. Visokios privatinės kom
panijos vežė ir vertė savo at
matas į miestui priklausančias 
vietas, į vandenį tūlose upių ir 
jūrų pakrantėse. Tų vietų

tai $9,000, sulig jų priduotų 
išlaidų bilų.

VOGĖ IR GEMBLERIAVO 
VISOMIS PUSĖMIS

ATMATŲ SKANDALAS

Phillips, demokratų politi • miestiniai, valdiški prižiūrėto- 
kierius, galva meklerių kon- 
traktorių, kurie miestui nusu
ko virš $60,000,000 su savo 
rynų (surpaipių) dėjimo kon
traktais, pasirodo, buvo didelis 
gembleris. Per metus jis išsi- 
gembleriąudavo po $300,000 
iki $400,000, eidamas į dideles 
laižybas už lenktynių (reisų) 
arklius. 1

Phillipsui mirus, kaip dak
tarai sako, nuo persigėrimo, 
jo namuose rado paslėpta 
$500,000 pinigais, deimantais 
ir kitokiais brangumynais.

Amerikos vyriausybė ketina 
traukt teisman kontraktorius, 
kurie slėpė nuo valdžios savo 
šmugeliškas įplaukas ir nemo
kėjo jai priklausomų mokes
čių.

neatsargiai, taip 
turėjo daug lėšų, 
tas vietas, idant 
praeinančių bei 

Toks apva-

jai už tai ėmė kyšius. Privati
niai šlamštai bei atmatos bu
vo verčiama 
kad miestas 
kad apvalyt 
nekliudytų
prieinančių laivų.
lymo darbas gi miestui kaina
vo $248,000 nuo 1924 metų 
iki šiol.

Kaltinama vyriausias atma-j 
tų vietų prižiūrėtojas Ed. P.. 
Green ir tūli kiti valdininkai, ;

50,000 BRIEDŽIŲ 
NEW YORKUi

FALŠYVI BLAIVYBĖS 
AGENTAI

d ai’ 
kad

pasilaiko ta nuo- 
Sharkey besikumš- 

• užsižiopso arba

poNew Yorke areštuota 
$1,000 kaucijos pastatyta trys 
žulikai, kurie, nuduodami blai
vybės agentus, ėmė kyšius iš 
a 1 k o h olio pard avi neto j ų.

Vis 
m on ė, 
či u oda m as 
pritingi, nors kai del drūtumoj 
ir miklumo nesą geresnio vy
ro kumščiuotės srityje.

C. K.

APSIVEDĖ TOM HEENEY

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

257 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5th Avė.)

Tel. Stagg 910R

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS X
X - Spindulių Diagnoza

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatom is iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties. H į

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue 
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

CASTON R0PSEV1CH Tel. Janiper 7848

UŽDARĖ 45 SLAPTAS 
SMUKLES

Iš Alaskos atveža 50,000 pa
pjautų briedžių, kurių 
bus pardavinėjama New 
ke ir Brooklyne.

mesa
Yor-

blai-IŠ Washingtono atsiųsti 
vybės agentai uždarė jau 45 
naktinius kliubus ir kitokias 
slaptas mūnšaino smukles New 
Yorke, Brooklyne ir apielinkė- 
se. Kaltininkai, kurių suimta 
apie 150, būsią teisiami ne tik 
už alkoholio pardavinėjimą, 
bet už sumoksią prieš blaivy
bės įstatymą; o už tai kiek
vienam gręsia po dvejus me
tus kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės pabaudos.

NUO VABALO ĮKANDIMO 
NUMIRĖ KŪDIKIS

Pereitą subatą kažin koks 
vabalas įkando į galvą 8 mė
nesių kūdikiui Williamui, L. 
J. Garrickų sūnui, ant Rock
away Beach. Nuo įkandimo 
ištino jam galva. Privatinis 
Garrickų daktaras aprišo kū
dikiui galvą; bet, matyt, jam 
buvo užsinuodijęs kraujas, ir 
kūdikio padėtis ėjo blogyn. 
Kitą dieną motina vėl nusinešė 
sūnų pas daktarą; bet daktaro 
nerado namie; tuomet ji krei
pėsi į Rockaway Ligoninę. 
Tačiaus ligoninė atsisakė kū
dikiui pagelbėt todėl, kad jis 
jau buvo pradėtas gydyt pri
vatinio daktaro. Taip 
kis ir numirė.

"kūdi-

PASAULINĖ PARODA 
1932 METAIS

19Š2 metais planuojama 
New Yorke laikyti visapasau- 
linę pramonės ir dailės paro
dą.

IŠKILMINGAI PASITIKSIĄ 
LENKŲ LAKŪNUS

New Yorko miestas ruošiasi 
iškilmingai pasitikt lenkų la
kūnus K. Kubalą ir I 
kovskį, kuomet (ir jeigu) jie j 
du atlėks iš Paryžiaus savo 
lėktuvu “Maršai Pilsudski”.

Jeigu tai galima priskaitytl 
prie sporto, tai pranešiu, jog j 
apsivedė Tom. TTeeney, kuri! 
paskutiniame susikirtime taip į 
skaudžiai supliekė Tunney. 

Idzi- Heeney’o nuotaka yra Marion 
'■ Este lie Du n n aite, 3 0 m etą 
'amžiaus, brooklynietė. šiiūbą i 
j paėmė civilį, be bažnytinių j 
1 apeigą.

C. K.
I COOLIDGE APLANKĖ I 

i DIDŽIAUSIAS KASYK
LAS

! HIBBING, Minn.-- Ket
virtadienį prezidentas Cool
idge aplanke Hull-Rust ką-, 
syklą, kuri yra didžiausia! 
geležies kasykla pasaulyje, I 
800 pėdų gilumo, iš kurios Į 
Amerikos plieno korporaci- ' 
ja kasmet iškasa 10,000,000 i 
tonų geležies rūdos.
giiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH ; jgjjyYNI) A V 011M AI
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PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SO. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D; 147 kuopos susirinki-! 

nias bus utarninke, 7 rugpjūčio, pasl 
d. J. Kazlauską, 1238—42nd St., 8 Į 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, Lu- 
rime svarbių reikalu apsvarstyti.

Sek r. A. Bružas.
185-186

taoklyn LABOR LY»
DARBININKŲ IŠTAIGA,

įšalės del Balių, Koncertų, j 
kietų, Vestuvių, SusirinKimų ir : 
Puikus steičius su naujaisiais jtaJsęy- į 
rroaia, Keturios bolių alleys.

VAINOS PRIEINAMOS
$49—959 Willoughby

Tai 8842

1

Tel. Lackawanna 21.80

Otto Meyer, M. D
245 W'est 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto jki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutartį

»

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
' servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
! kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 

1 mane .o gausite tikrai profesionalę 
I pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lOth St., Camden, N. J.

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

4

i SPORTAS
HERALD TRIBUNE APIE 
SHARKEY

PASTRANDAVOJA forni.šiuotas kam
barys. Yra visi parankumai. At-

sišaukit po No. 2'
Brooklyn, N. Y.

186-188
Berry St.,

New Yorko Herald Tribune
(rugp. 4) rašo, kas galėtų būt 
įpėdiniu Gene- Tunney’o, kai
po sunkiasvorio bokso čampio- PAJIEŠKAU giminaičio Miko Juško, 
no, kuris šiomis dienomis pa-;
sitraukė iš to sporto:

“Sharkey, Heeney, Risko, 
Paulino ir Godfrey vėlėsi per 
dvejus metus, nieko tokio ne
parodydami.

“Sharkey ir Delaney iš pra
džių atrodė turį geriausių ga
limybių, geresnio mokėjimo ir 
smarkumo kūmščiuotėje” (ne
gu daugelis kitų), “bet jiems, i PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream

' .... . Biznis įdirbtas ir gera
i proga pirkti. Yra 2 kambariai gy
venimui. Atsišaukit i “Laisves” ofisą.

184-189

PAJIEŠKOJIMAI

Kirmelnes Kaimo, Marijampolės 
apskričio. Pirmiau gyveno Philadel- 
phijoje, kur dabar negaliu sužinoti. 
Turiu . svarbų reikalų su juom pasi
kalbėti, nes važiuoju j Lietuvą.

Jonas Juška,
91 Grand St., Hoboken, N. J.

183-188

PARDAVIMAI
L4 VA Cl v < V 1 10 IV A v y f KJ VU J 1 V 1 1 1 Dj I A-'

matyt, trūko labai daug kito-j nr^2,ra^; 
j kių reikiamų ypatybių. Shar-

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

r

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

DR. PETERSON’O
4

6 MERGINOS APALPO, 
SUSIMUŠUS DVIEM 
VYRAM

šešios merginos-pardavinėto- 
jos apalpo dešimtukinėj J. G. 
McCrory’o krautuvėje, 504 
Fulton St., Brooklyne, kuo
met susimušė du krautuvės 
tarnautojai, juodukas J. Ste
vens su armėnu Narjarianu. 
Iššlavęs sklepinį krautuvės 
skyrių, Stevens rado keno tai 
potam pastatytas dvi tuščias 
bonkas nuo sodės.
užsipuolė ant Narjariano 
gu aš iššluoju, 
neteršk, žodis 
du ir susikibo.

Narjarianui
perkirstas smakras, 
areštuotas.

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ...................$1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., , Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Juodukas 
jei- 

tu man čia 
po žodžio, jie-

butelio stiklu
Stevens

KRAUTUVIŲ VAGILIŲ 
PASITEISINIMAS

Keturios moterys, apsivogu
sios įvairiose Brooklyno, New 
Yorko ir Jersey City krautu
vėse aiškinosi policijai, kad 
vogė todėl, kad nenorėjo pa
rodais atsilikt nuo turtingesnių 
savo kaimynių.

5 MIRĖ NUO KARŠČIO

Pereitą penktadienį nuo 
karščių New Yorke ir Brook- 
lyne mirė 5 žmonės, o 9 apal
po. Karštis siekė 90 laipsnių. 
Tokia karšta 3 rugpjūčio die
na šiame mieste tebuvusi tik
tai 46 metai atgal.
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NAUJAU SIOS MADOS

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
TVTUA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki C ADAIRA. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 val.-r—75c V UCIllŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris \
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

PIRTIS 
ATDARA 

DIENA IR
NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiška# ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090_______ ______ * . ' ■.....
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Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

Graboriiis-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiws 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI!1 “LAISVĘ”

THE PLATFORM 
OF THE

CLASS STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

NOW READY
o

o

o

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or more

NATIONAL PLATFORM
OF THE

workers
I (COMMUNIST) PARTY

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE -
43 East 125 Street kew York, N. Y,

Make checks and money orders payable to Alexander Trachtenberg, Treas.
. 4 ' . ■ ■ '
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ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

Dr. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiom ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas ■ 1 -+•
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Arba siųskite reikalavimus ir 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO.
28 Forest Road, Dongan Hills, 

STATEN ISLAND, N. Y.

229

IMS

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

1

KUNDROTO TIER! LIETUVIŠKI VAISTAI!
kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje tuH' 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai; 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik; 
; kiekvieną ligą, žinodamas tą- ir norėdamas mūsų vientaučiams kbp- 
; geriausiai . patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai he- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
I čia paduotus:
I Apynių 
Aviečių uogų 
! Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gaiti ir Lietuviškų Trejų Devynerių

(Phone, Greenpoint 2017; 2660-3514
• . • • , • < F ' r

Grybelių , ■ Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų • Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šalmečių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų ' Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pin a vi jų šaknų L
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų ?
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