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KRISLAI
Kominterno Kongresas.
Smūgis Fašistams.
Karo Pavojus.
Gaukim Partijai Narių.

Rašo Valstiečio Sūnus

Maskvoje eina šeštas Ko-

Pirma* Lietuvių Darbi* 

ninku Dienratti* 
Ileina Kasdien Apart 

Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ko* 

tėžius, o Laimėsite 
Pasaulj!

Brooklyn, N. Y., Utarninkas, Rugpjūčio (Aug.) 7, 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c.
munistu Internacionalo Vi- 
sapasaulinis Kongresas. De
legatų dalyvauja iš visų kra
štų. Plati delegacija yra ir 
nuo Amerikinės Kominter
no Sekcijos — Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos.

Ten suvažiavo iš viso pa
saulio proletariato ir bied- 
nųjų valstiečių vadai. Jie 
dirba darbą, daro planus, 
atmeta klaidas, taiso takti
ką naujais prityrimais iš 
klasių kovos, rodo kelią dar
bininkijai, kaip pasiliuosuoti 
iš kapitalo priespaudos, 
kaip nusikratyti išnaudoji
mą, kaip greičiau padaryti 
galą kapitalistinio išnaudo
jimo surėdymui.

Kominterno kongresu do
misi kiekvienas sąmoningas 
darbininkas ir darbininkė, 
kiekvieno akys nukreiptos į 
Maskvą. Seka jį ir priešai, 
bet jie iš pasiutimo danti
mis griežia, lieją tulžį. Ne
atsilieka Kominterno bjau- 
rojime ir buržuazijos agen
tai — socialdemokratai, ku
rie jau senai nuėjo bernauti 
išnaudotojams.
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Pavasarį Italijos fašistai 
priešakyje su bailiu gen. 
Nobile nuskrido į šiaurių 
polių. Nuvežė popiežiaus 
įteiktą kryžių ir Mussolinio 
įteiktą vėliavą, kad tuos 
šlamštus numetus ant šiau
rinio poliaus ir ten užteršus 
fašistiniu ir religiniu brudu. 
Ųaip fašistai/ taip religiniai 
apuokai manė pasidarys sau 
kapitalo, galės išreklamuoti 
fašizmą ir religinį, .jau 
smunkantį fanatizmą. Ta- 
čiaus šiaurės gamtinės jė
gos sumalė, sutrynė dirižab
lį “Italią”. /

Kelios buržuazinės valsty
bės puolėsi gelbėti. SSSR, 
pasiūlymą sudaryti bendrą 
gelbėjimo komisiją ignora
vo. Buržuazinės gelbėjimo 
komisijos nieko neatsiekė. 
Išgelbėjo 16 žmonių bolševi
kų ledlaužis “Krasin”. Tas 
įvykis davė smūgį religi
niam Romos apuokui, fašiz
mui ir buržuazijai. O paro
dė gabumus ir drąsą bei 
pasiryžimą bolševikų.

Tautu Lyga Pripažįsta 
Nanking© Valdžią

GENEVA, Šveicarija. — 
Tautų Lyga pripažino Nan- 
kingo (nacionalistų) valdžią 
Chinijoj, kuomet ji sutiko 
priimti į Lygos susirinkimą, 
rugsėjo mėnesį, Sac-ke Al
fred Sze, Nankingo valdžios 

! atstovą Washingtone.

Entuziastiška Komunis
tą Konvencija New 

Jersey Valstijoj
NEWARK, N. J.— Darbi- 

ninku (Komunistų) Parti
jos New Jersey valstijos 
konvencija užtvirtinimui 
Partijos platformos ir kan
didatų įvyko čia pereitą 
sekmadienį. Konvencijoj 
buvo atstovaujami darbinin
kai veik nuo visų didžiųjų 
pramonių.

Scott Nearing, nominuo
tas į New Jersey valstijos 
gubernatorius, ir Albert 
Weisbord, kandidatas į J. V. 
senatorius, pasakė prakal
bas, nurodydami, kad New 
Jersey yra viena iš “open- 
shop” valstijų, kontrolėj di
džiųjų korporacijų, ir kad 
reikalinga vesti kovą visais 
galimais1 būdais, kad atida
ryti akis ^darbininkams, ku
rie vergauja didžiosiose 
dirbtuvėse,. idant jie galėtų 
|matyt reikalingumą organi
zuotis ir balsuoti už komu- 
jnistų kandidatus.

Konvencija buvo entuzias
tiška.

:Apdraudos Kompanija Sto- 
kuoja $3,500,000

LENKIJOS FAŠISTAMS LAKŪNAMS 
NEPAVYKO PERSKRIST ATLANTIKĄ

Beskraidydami 36 Valandas Nuskrido Linkui Afrikos; Tapo 
Išgelbėti Jūrose Už 60 Myliu Nuo Ispanijos

LISBON, Portugalija. — 
Lenkijos fašistams lakū
nams, L. Idzikowskiui ir K. 
Kubalai, nepavyko išgarsin
ti Lenkijos diktatorių Pil
sudskį, kurio vardas buvo 
užrašytas ant orlaivio, ku
riuo jie bandė nulėkti iš Pa
ryžiaus į New Yorką per 
Atlantiką.

Jie išlėkė anksti penkta
dienio rytą. Skraidė 36 va
landas. Jie per tą laiką be
skraidydami nulėkė arčiau į

Afriką, vietoj lėkti linkui 
Amerikos.

Sugedo gazolino perdavi
mo dūda ir jie buvo priver
sti nusileisti įant jūrų; nusi
leido už 60 ifiylių nuo Cape 
Finisterre, Ispanijos. Ten 
juos šeštadienį 4:43 vai. po 
pietų (12:43 dieną New Yor- 
ko laiku) išgelbėjo vokiečių 
laivas Samos ir nugabeno į 
artimiausią Portugalijos 
prieplauką Qporto. Jų or
laivis susikūlė, bet laivas 
atgabeno jį į: prieplauką.

Chinija padarė naują su
tartį su Jungtinėmis Valsti
jomis. Pagal tą sutartį 
daug laimi Amerikos bur
žuazija. Japonija jau nusi
gando. Jos spauda pradėjo 
rėkti, kad toji sutartis grę- 
sia-užkorkavimu visai Japo
nijai. Tolimi Rytai dar la
biau apsiniaukė. Kas kart 
vis labiau artinasi susirėmi
mas tarpe imperialistinių 
valstybių: Japonijos, Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Franci jos Chinijos pakraš
čiuose. Visos imperialisti
nės valstybės baisiai prisi
rengusios naujam karui, jų 
reikalai už rinkas, pelnus 
kas kartas aštrėja. Tas stu
mia žmoniją į naują katas
trofą. Tik darbininkų vie
nybė ir jungimasis po Kom
interno vėliava gali užbėgti 
tam kelią.

St. Louis.— International 
Life Insurance Kompanijai 
stokuoja su virš $3,500,000, 
sulig vėliausio aprokavimo. 
Už tiek pinigų dingę tos 
kompanijos vekselių. Ap- 
draudos komisionieriai įsa
kė kompanijai išduoti ro- 
kundą už dingusius vekse
lius iki sekančio penktadie
nio.

PERKŪNAS PRITRENKĖ
4 ŽMONES

Liepos 19 d. Daugailių vai.' 
Kadukių k. perkūnas užde
gė Simanėlio gyvenamą tro
bą ir pritrenkė joje buvu
sius 4 žmones.

Kaip prieš, taip ir po SLA. 
Seimo nuolatos p. Vitaitis ir 
jo gizeliai šmeižia progre
syvius ir klasiniai susipra
tusius SLA. narius.' Dabar 
jie giriasi, būk juos seimas 
užgyrė. Tokis “užgynimas” 
nieko nereiškia. Prisivarius 
netiesotų delegatų, galima 
daug kas užgirti. Bet ar

užgiria kuopos?' Ne! Vi
sur verda, kunkuliuoja.

A.D.(K.)P. dalyvauja pre
zidentiniuose rinkimuose. 
Mes žinome, kad mūsų kan
didatai nebus išrinkti. Bet 
mes dalyvaujame tam, kad 
sudrūtinus darbininkų or
ganizacijas, kad numaska- 
vus buržuazines partijas. 
Plutokratai jau labiau puo
la mūsų kalbėtojus ir areš
tuoja, tuopai jie demaskuoja 
save, parodo, kad buržuazi
nė demokratija yra tik 
skraistė pridengimui buržu
azijos diktatūros. Vesdami 
vajų, kiekvienas-na gauki
me nors po vieną naują na
rį į AD(K)P. Drūtinkime 
darbininkų klasės politinio 
vado spėkas.

Fall River Audėjai 
Rengiasi Streiku©!

FALL RIVER, Mass. — 
Fall River Tekstilės Dirbtu
vių Komitetas pasiuntė 
American Printing Kompa
nijai ir Lincoln Manufactur
ing Kompanijai reikalavi
mus, kad darbininkams al
gos būtų pakeltos. O jeigu 
neišpildys darbininkų reika
lavimo, tai darbininkai išeis 
į streiką. (Kiek laiko atgal 
kompanijos .nukapojo darbi
ninkams algas.)

3000 darbininkų susirinko 
į masinį mitingą ant Liber
ty Lot ir vienbalsiai priėmė 
komiteto planą.

Tuo pačiu sykiu pribuvo 
policijos viršininkas Feeney 
su policistais ir suareštavo 
komiteto narius: Jim Reid, 
Sam Weisman ir William 
Soroka. Susirinkę darbinin
kai protestavo prieš arešta- 
vima. v

ATSTEIGTŲ SANTIKIUS 
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

MONTREAL, Kanada.— 
Čia pasikalbėjime su laikra
ščių atstovais Anglijos Dar
bo Partijos vadas Ramsay 
MacDonald pareiškė, kad 
Darbo Partija pirmiausia 
vėl atseigtų santikius su So
vietų Sąjunga, jeigu paimtų 
valdžią į savo rankas.

KOVEiRDA TIK 10 METŲ 
KALĖS

> VARŠAVA. — Varšavos 
seimas, kaip ?inoma, priėmė 
amnestijos įstatymą, ku- 
riuomi labai , daugeliui asme
nų dovanota bausmės. ‘ Am
nestija palietė ir garsų Ru
sijos pasiuntinio Voiko vo 
nužudytoj ą Koverdą. Jis 
buvo nuteistas iki gyvos gal
vos, bet amnestija tą baus
mę jam sumažino iki dešim
ties metų.

9 Žuvo, Daug Sužeista 
Traukinio Nelaimėj

CHICAGO.— Nušokus nuo 
relių Illinois Central į pie
tus einančiam pasažierįniui 
traukiniui netoli Mound- 
skill, III., žuvo devyni pasa- 
žieriai ir 200 sužeista; 25 
ar daugiau pavojingai su
žeisti. Nelaimė įvyko pir
madienio rytą.

Nušokęs traukinys susikū
lė su kitu traukiniu, einan
čiu i šiaurius. : <

Vienas iš pasažierių pasa
kojo, kad traukinys nušoko 
nuo relių, kuomet užėjo ant 
10 colių srutų dūdos, 16 pė
dų ilgumo, kuri matomai 
buvo iškritus iš tavorijiio 
traukinio .ant relių.

GERK, ILGAI GYVENSI 
SAKO 105 METŲ 

MOTERIS
LONDONAS.— Gerk deg

tinę, o ilgai gyvensi, sako 
ponia Hannah Hoadley, ku
ri šiomis dienomis apvaikš
čiojo savo 105 metų gimimo 
dieną.

Ji sako, kad ji visada išsi- 
gerianti prieš einant gulti, 
o kai kada keletą čerkučių 
išgeria ir dienos laike.

Ji dar gali siūti be akinių. 
Ji pagimdė dvyliką vaikų. 
50 metų išbuvo našlė. Sa
ko, kad buvimas našle taip
gi prisidėjo prie pailginimo 
jos gyvenimo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU
NAIKINO MIESTĄ

MEXICO CITY.— Prane
šama iš Pinotepa, Oaxaca 
valstijos, kad šeštadienį po 
pietų tasai miestas tapo, su
naikintas smarkaus žemės 
drebėjimo.

Sakoma, keli kalnai toj 
apielinkėj pranykę iš prie
žasties žemės drebėjimo.

Kiti miestai taipgi nuken
tėjo, bet apie gyvasčių žuvi
mą nepranešama.

Gręsia Naujas Karas Chinijoj, Nesusitaikant Militaristams
SHAN'GHĄJUS. — Kuo-

mintango centralinis komi
tetas negali sudaryti kvoru
mo ir negali pradėti savo 
sesijos Nankinge. Milita- 
ristai nesusitaiko.

Pranešama, kad genero
las Yen Hsi-shon, Šhansi 
provincijos gubernatorius, 
ištraukia savo kariuomenę

iš Pekino ir koncentruoja ją 
mūšiui. Tuo pačiu sykiu 
maršalas Feng Yu-hsiąng 
apleido Nankingą; praneša
ma, kad jis atsisakė daly
vauti Kuomintango centrali- 
nio komiteto sesijose.

Militaristams nesutinkant, 
gręsia naujas civilis karas.

Sovietą Lakūnas Apie 
Italą Gelbėjimą

MASKVA.— čia tik ką 
atvyko Sovietų lakūnas Ba- 
buškinas iš Archangelsko, 
kur jis atplaukė iš šiaurės 
su ledlaužiu Maliginu.

Babuškinas yra drąsus ir 
tvirtas vyras. Jis dirbo dirb
tuvėj ir kaipo Raudonosios 
Armijos narys kariavo civi- 
liame kare. Jis pasakojo a- 
pie gelbėjimą “Italios” din
gusių žmonių. Susirinkusie
ji apie jį su dideliu žingei
dumu klausėsi.

Jis pasakojo, kaip jis pen
kiolika kartų skrido, nepai
sant vėjo ir audrų, ir kiek
vieną kartą jis buvo priver
stas nusileisti toli nuo laivo 
Mali gino. Vieną kartą aud
ra jį privertė skristi tik 160 
pėdų virš ledo, o pagalios* 
taip audra padidėjo, kad jis 
nieko kito negalėjo daryti, 
kaip tik nusileisti ir laukti 
ramesnio oro.

“Mūsų radio buvo sugedęs 
ir mes leduose buvome tris 
dienas, atkirsti nuo pasau
lio,” sakė jis. “Mūsų mais
tas baigėsi, tai mes užmušė- 
me mešką ir supjaustę val
gėme minkštesnes dalis, at
sargiai numesdami liekanas 
į šalį, kad meškos neužuos
tų kraują ir neužpultų mū- 
SU.‘"”'

“Ketvirtą dieną audros 
pranyko ir mes skridome 
atgal, bet Maliginas buvo 
nuplaukęs iš tos vietos, kur 
palikome. Be pasekmių jieš- 
kojome po visą sritį, bet 
paskui buvom priversti nusi
leisti, kad sutaupius kurą. 
Fominich betaisydamas or
laivio sparną įkrito į vande
nį, kur temperatūra buvo 
šalimo laipsnio. Buvo labai 
smagus momentas, kuomet 
mes vėl pamatėme Maligi- 
ną. Fominich įšoko į orlai
vio būdelę ir pradėjo šokti.

Išleidinejo Laikraštuką

Kad greičiau laikas praei
tų, ant Maligino jūreiviai ir 
lakūnai išleidinejo savaitinį 
laikraštuką. Kadangi nebu
vo galima gauti užsienio ži
nių, tai daugiausia buvo tal
pinama trumpos pasakaitės, 
smagūs atsitikimai, pieši
niai ir skėčiai. Buvo įvesta 
reguliayė darbininkų kores- 
ipondencija, kur net tilpda
vo laiškai nuo “šiaurės meš
kų”, nusiskundžiant del me
džiojimo.' Daugiausia juo
kų turėdavo iš mechaniko 
Groševo: Kuomet - skrisdavo 
su Babuškinu, jis visada 
norėdavo palikti savo dide
lius kailinius ant laivo, kad 
orlaivis galėtų gabent dau
giau kuro.

Kuomet Maliginas išgirdo, 
kad Krasinas išgelbėjo sep
tynis “Italios” žmones nuo 
ledo, tai jis pradėjo jieškoti 
Amundsen grupės. Nesura
dus jos netoli’Spitzbergeno, 
Maliginas nieko kito negalė
jo daryti, kaip tik grįžti at
gal. Toliaus Būbuškinas sa
kė:

“Aš niekad neužmiršiu, 
kaip atvykus į prieplauką 
mes puolėmės pirkti šviežių 
vaisių ir “tomeičių” nuo mo
terų pardavėjų, nepaisyda
mi nei brangiau mokėti. Po

1,500 SUAREŠTUOTA MILŽINIŠKOJ 
ANTI KARINĖJ DEMONSTRACIJOJ:

Tūkstančiai Paryžiaus Darbininkų Demonstravo, Nepaisant 
/Policijos Draudimo; Suareštuotas Ivry Miesto Majoras

/ PARYŽIUS. —Sekmadie- 
nį tūkstančiai darbininkų 
susirinko į Ivry, Paryžiaus 
priemiestį, dalyvauti milži
niškoj demonstracijoj prieš 
naują imperialistinį karą ir
pasmerkti kapitalistų su
rengtą skerdynę 14 metų at
gal. Valdžia uždraudė bile 
kokią demonstraciją po Ko
munistų Partijos vadovybe. 
Bet nepaisant uždraudimo, 
daug darbininkų susirinko 
demonstruoti.

Ivry miestas atrodė į ka
riavimo vietą. Trys tūk- 
tančiai sargybinių, apsigin
klavusių šautuvais, kulka- 
svaidžiais ir rankinėmis gra
natomis buvo apsupę mies
tą. A.

teisingumo ministerija grie
žtai draudė demonstruoti. ‘

Policijai ir sargybiniams 
užpuolus demonstrantus, į* 
vyko susikirtimas. Keletas 
policistų, sargybinių ir de- 
monstrantų nugabenta į li
goninę; 1,500 demonstrantų 
areštuota. Suareštuotas ir 
Irvy .miesto majoras. Su
areštuota 150 raudongvar- 
diečių, kurie buvo paskirti 
palaikymui disciplinos de
monstracijoj.

Vaillant-Couturier, komu
nistų vadas ir vienas komu
nistų dienraščio “L’Huma- 
nite” redaktorių, tapo sua- 
areštuotas šeštadienį anti- 
imperialistiniam mitinge, 
kur jis ragino darbininkus

Irvy miesto majoras yra dalyvauti ant rytojaus pneš-
komunistas. Jis leido su- karinėj demonstracijoj, ne
rengti demonstraciją. Bet paisant policijos draudimo.

Trys Lietuviai Per Klaidą Nusinuodijo 
Lietuvių Laisvės Svetainėj Elizabethe

.“Muriątfe acid” (rūgštis) 
paprastai v yartojama , dejei 
išvalymo baro saliunuose ir 
per klaidą paduota žmo
nėms gerti vieton kitko. 
Nuo to nusinuodino trys lie
tuviai, subatoj, 4 dieną rug
pjūčio, 9 vai. iš ryto, Lietu
vių Laisvės Bendrovės na
me. Mirė šie lietuviai: J. 
Masiulis, V. Biekša ir V. 
Martin — Martinkevičius. 
Ketvirtas J. Notkus išgelbė
jo savo gyvastį išspjauda
mas gerąjį “šnapsą”.

Notkus padarė sekamą 
pareiškimą policijai: Apie 
7:45 vai. iš ryto Masiulis pir
mas įėjo vidun.Vėliaus, apie 
8:30 vai., atėjo Martinkevi
čius su Biekša ir užvedė kal
bą su Masiuliu. Martinke
vičius, kaipo užveizda tos 
sveitainės, užėjo už baro pa
sižiūrėti ar yra gauta Sin- 
gerio darbininkų čekių dė
lei išmainymo banke. Tuom 
tarpu Biekša baikaudamas 
pareiškė: “Duok mums ką 
nors delei ‘atidarymo akių’.” 
Tas atsakė: Jeigu turi dole
rį/tai duosiu. Pripylė tris 
stikliukus, o ketvirtą pasiū
lė Notkui, bet šis tik prikišo 
prie burnos ir išspjovė.

Tik staiga Martinkevičius 
pradėjo šaukti nesavu bal
su ir draskytis, išbėgdamas 
lauk, ir grįždamas krito ant 
laiptų negyvas. Po jo Ma
siulis prieš mirtį suriko: Po 
velnių, ką tu man čia davei,

ir krito ant grindų negyvas. 
Mačiulis dar prašė vandens, 
bet jau buvo per vėlu. Nes 
kada ambulansas iš Eliza
beth General Hospital pa
ėmė ligoninėn, jie ir mirė.

Reikia pasakyti, kad šioj 
svetainėj tvarkos nėra. Ne
žiūrint, kad ją pastatė dar
bininkai, bet valdo visokio 
plauko reakęionieriai-biznie- 
riai, kurie laike organizavi
mo bendrovės sušaukdavo 
slaptai susirinkimus, ir iš
metė visus progresyvius de
legatus. Svetainėj yra va
romas visokis “monkey biz
nis”, bet kultūriško darbo 
nei už centą. Net iki šio 
laiko neįstengė įsteigti vie
šo knygyno, nors tai galėjo 
atlikti.

“Laisvės” Reporteris.

Anti-Karinė Demonstra
cija Sovietu Sąjungoj
MASKVA.-r- Paminėjimui 

prasidėjimo pasaulinio karo 
buvo surengtos milžiniškos 
antLkarinės demonstracijos 
visoj Sovietų Sąjungoj. De
monstracijose ir susirinki
muose buvo nurodyta impe
rialistinių valstybių rengi
masis prie naujo karo, vi
suose laikraščiuose buvo pla- 
čiai rašoma, kad reikalinga 
kovoti prieš karą.

to aš miegojau ištisai 30 va
landų, atsikeldamas tarpais 
atsigerti pieno.

“Bėgyj kitų ' sekančių die
nų mes užganėdinom kitą al
kį — mes /nebuvome matę 
laikraščių per aštuonias sa
vaites. Aš niekad savo gy
venime neperskaičiau tiek 
“Izviestijų” ant sykio, kiek 
tuo, kartu. Tuomet mes 
pirmu’ kartu ‘ sužinojome, 
kad viso pasaulio domėsis 
buvo atkreiptas į mu§.”

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
12 Rugpjūčio, Norwood, Mass.

Rengia L. L. R. Choras
ANT ANTANO ALIUKO 

ŪKĖS
Ant Kranto New Pond Ežero
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19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis,

Ant wilick’s farmos

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.



APŽVALGA

UNION CITY, CONN,

HUNTINGTON, N. Y

eilėse kiekvienoj rūbsiuvių visą kapitalistinę sistemą, išvažiavimo
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Sovietų Sąjungai ' ‘‘‘Tėvynės” 
Nr. 31 telpa sttaipshis “Kris
tus Jojo ant Asilo, o Dabar 
Asilai Joja ant Lenino“. To
kiam šlamštui vieta tegali ras
tis gurbe. Bet “Tėvynė“ jį 
priėmė. Kiek ten keršto, me
lų ir šlykštybių paleista So
vietų Sąjungos adresu, štai 
tik keli perlai iš to purvyno:

Dabar turim naują fanatiz
mo sektą — komunizmą. Po 
Rusijos revoliucijai, komunis
tai paskelbė kovą prieš moks-

“Labai dėkui,“ atsakė vai 
kata, “bet aš negaliu taip be 
gėdiškai melagingai nuduoti.’

mos siuose rinkimuose, tai 
yra Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Patfija. Ko
munistai stovi pirmosiose

Laimėjo “Praizą“.

Vienas laikraštis paskyrė 
dovaną tam, kuris teisingiau
siai parašys apie pasaulyje 
gražiausią daiktą. Visi manė, 
kad dovaną gaus tas, kuris 
parašė: “Gražiausias daiktas 
pasaulyje yra mano motinos 
akys“. Bet apsirikta. Dova
na teko tam, kuris parašė se
kamai : “Gražiausias daiktas 
yra matyt žentą nešant uošvę 
per pavojingai sriauniai bė
gantį upelį ir nebandant ją 
ten įmesti.“ • • >

kovų prieš bosus, prieš so
cialistinius išdavikus ir prieš 
Amerikos Darbo Federaci
jos reakcionierius.”

Visų kitų partijų kandida
tai yra darbininkų priešai. 
Republikonų Hooveris ir de
mokratų Smithas yra atvi
ri stambiojo biznio atsto
vai. Socialistų Norman 
Thomas, kunigas, taip pat 
nieko bendro neturi su dar
bininkais. Gi komunistų 
kandidatai — nurodo Lygos 
pareiškimas — yra karingi 
darbininkai. William Z. 
Fosteris, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandida
tas į prezidentus, yra narys 
Traukinių Darbininkų Uni
jos, gi Benjamin Gitlow, 
kandidatas į vice-preziden- 
tus, yra narys Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unijos.

“Todėl mes,” sako rūbsiu
viai, “kuo širdingiausiai už
giriams Darbininkų (Komu-

...privalo imtis visų galimų 
priemonių, kad suburus kie- 
ton vienybėn visas tautos jė

gas kovai už Vilniaus atva
davimą. ^Vyrįąusyb'ėsh inicia
tyvai priguli susitarti su opo
zicijos partijomis ir sudaryti 
visos tautos remiamą ir pa
tikimą valdžios, aparatą. Tuor 
met jokie išlaukiniai impęria-

Ar Jau Visai SLA. Organas “Tėvynė 
Atsivertė Prie Fašistų?

Vadinasi, Sovietai yra 
si ne tik nuo “Naujienų“ 
biamos “panikos,“ bet ir 
bet kokios baimės kai del duo
nos ir kitokių reikmenų darbi
ninkams ir valstiečiams.

To akivaizdoje Grigaičių 
peckeliavimas apie “gręsian- 
čias” Sovietams vidujines bė
das taip ir liekasi jovalu, ku
rio sudėtinės dalys yra (1) 
melas ir (2) smalavirių “gal
vočiaus“ iškvaršimas.

Pirmas Išvažiavimas

ALDLD. 231 kuopa rengia 
pirmą išvažiavimą, kuris įvyks 
12 d. rugpjūčio, Hill Wood 
parke. Iki šiol vietos lietuviai 
buvo išsisklaidę, jokių suėji
mų, jokių pramogų, neturėjo, 
vieni kitų net nepažino. Da
bar nesenai susiorganizavus Li 
teratūros draugijos kuopa ren
gia- išvažiavimą tuo tikslu, kad 
arčiau susipažinus ir draugiš
kai praleidus laiką. Vieta la
bai graži. Išvažiavimas įvyks 
kad ir lis tą dieną, nes parke 
randasi pastogė del kelių tūks
tančių žmonių ir šokiams puiki 
svetainė. Bus geri muzikan
tai ir kurie norės, tie galės 
šokti.

I

Todėl kviečiame visus vie
tos ir. apielinkių lietuvius atsi
lankyti į mūsų išvažiavimą ir 
sykiu su mumis praleisti laiką. 
, Kurie atvažiuosite iš apie
linkių, tai geriausia apsistoki-* 
te, pas ką nors iš! vietinių ir 
tuomet parodys 
vietą. ’

Gerai būtų, kad pas mus į 
svečius atvažiuotų ir iš Great 
Necko draugai, kuriems jau 
ne taip toliausia atvažiuoti.

Išvažiavime bus gėrimų ir 
užkandžių 
valandą, 
kad daugiau laiko 

' tyrame ore.

kovoj. . . . į po kuria kenčia audėjai
“Darbininkų (Komunistų) • visi kiti darbo žmonės!”

Partija,” sako Lygos pa
reiškimas; “yra šiandien vie
natinė prieškapitalistinė 
partija, vienatinė partija, 
kuri šaukia darbininkus su
stiprinti pasipriešinimų 
prieš naikinimą unijų, prieš 
naikinimą unijinių sąlygų 
dirbtuvėse; vienatinė parti
ja, kuri ragina darbininkus 
kovoti prieš kapitalizmą su 
j’o imperialistiniais karais, 
bedarbėmis, žemu darbinin- 

nuolat 
terorizmu. Ne 
arlija, pagelba

TRAGINGA MIRTIS
KYBARTAI.— Kybartuo

se gyveno darbininkas Ale
ksandras Ližaitis. Jo san
tykiai su žmona buvo blogi, 
jis įtarė žmoną veidmainia
vime ir todėl gyveno sun
kiai ir vargingai. Kartais 
apleisdavo namus ir grįžda
vo po kelių dienų namon. 
Paskutinį kartą sugrįžo na
mo liepos 17 d. anksti rytą 
ir neprisibeldęs į savo butą, 
kiek padirbęs darže išėjo. 
Jo buvo nueita į Bajorų 
kaimą. Tą pat dieną buvo 
rastas pasikoręs. Velionis 
paliko keletą vaikučių; bu
vo labai dievobaimingas ir 
pamaldus žmogelis.

Visi Žmones Kalba Apie 
Dainų Dieną

Niekad pirmįaus chorų ne
buvo rengiama nieko tokio di
delio, kaip dabar. Tiesa, bu
vo tam ir priežastis, delei ku
rios nebuvo tas daroma, nes 
nebuvo tiek chorų, kiek dabar 
jų randasi šioje valstijoje. 
Per kiek laiko buvo vien tik 
Vilijos choras Waterbury. Da
bar jau yra Laisvės choras 
Hartforde, kuris irgi jaunutis 
savo gyvavimu. Bet šiemet 
chorų skaičius jau auga ir nė
ra abejonės, kad jų tuojaus 
bus dar daugiau.

Chorų skaičiui didėjantį se
nieji, įgavę drąsos, rengia 
Dainų Dieną, kuri įvyks 12 ck 
rugpjūčio, Linden Parke, 
Union City, Conn, šis chorie- 
čių parengimas skirsis nuo vi
sų kitų buvusių, nes kaip gir
dime iš skelbiamo vardo, jau 
turėsjjūt kas tokio naujo, ne
paprasto. Mat, delei Dainų 
Diepos visos gerosios dailės 
spėkos bus sutrauktos ir vis
kas prirengta naujų žmonių. 
Taigi ir nenuostabu, kad žmo
nės tiek daug kalba ir įdomau
ja tuo parengimu. Bet kaip 
čia žmogus galėsi iškęsti neuž
siinteresavęs Dainų Diena; kad 
skelbimuose rašoma, jog tai 
būsią visokių įvairenybių joje, 
štai, tik pamislyk, Laisvės, Vį-j 
lijęs ir vyrų chorai prisirengę 
palinksmint žmones naujomis 
dainomis. O ką jau ir kalbėt 
apie Maspetho, N. Y., Lyros 
chorą, kuris pirmu kartu šioj 
valstijoj dainuos. Basket ball 
jaukto (tymo) atletai irgi tik 
laukia tos dienos parodyt '-sa- 
vo gabumus. Beje, jaunieji, 
mūsų chorai žvaigždės ir Vi
lijos, veikiausiai, irgi pasiro
dys. Todėl iš tiek daug skir
tingų grupių ir skirtingų mies
tų dailės mėgėjai suvažiavę 
tikrai parodys ką tokio nepa
prasto. šiam parengimui pa
kenkti niekas negalės, net ir 
pats lietus, nes čia randasi 
net dvi milžiniškos svetainės.

Kadangi mūs chorai visuo
met darbininkų organizacijom 
•veltui patarnauja, kada tik 
prireikia, per tai organizacijų 
nariai ir visi tie, kurie .prijau- 
čia dailės organizacijoms, pri
valo atvykti ir tuomi paremsi- 
te chorus. Chorai remia mū- 
s^ų\ .organizacijas, mes remkL 
mę. .chorus. > ./

Rusijoj komunistai, kad į- 
vykdžius greičiau komuniz
mą,, mokytus žmones sušaudė, 
kitus sugrudo į kalėjimus. 
Viską tą darė “pasiremdami“ 
Markso kapitalu.

Tačiau per dešimts mėtų 
valdymo jie atnešė Rusijos 
šaliai didžiausią neląimę ir 
skurdą. Per tą dešimts\pietų 
jie nenuveikė ir neįsteigė Ru
sijoj nieko tokio, kad galėtų 
pasauliui parodyti ką nors 
gero padarę del savo šalies 
žmonių.

šioj valandoj Rusijoj ran
dasi apie 600,000 karo laiko 
kūdikių, bastančius! po plačią 
Rusiją. Vienok komunistų 

' valdžia nežino ką su tais val
katoms — bastūnais padary
ti. Tas parodo ant kiek ne
tikus yra to krašto valdžia.

Per dešimts metų komunis
tų valdymo Rusija nedavė nė 
vieno mokslo vyro.
Šitaip bjauriai 

“Tėvynė“ Sovietų 
kuri stovi Lietuvos 
somybės sargyboje, 
šališkas pasaulis stebis iš to, 
kokį didelį progresą padarė 
Sovietų Rusija bėgyje dešim
ties metų, o “Tėvynė“ seilėja, 
kad ten jokio progreso nesą 
padaryta. Kuomet Sovietų 
mokslo vyrų operuojamas led
laužis “Krasinas” išarė sto
riausius ledus -tolimuosiuose 
šiauriuose ir išgelbėjo grupę 
italų iš mirties nasrų, ko ne
galėjo padaryti visas kapita
listinis pasaūlis, tai “Tėvynė“ 
grįsta sakyti,, kad Sovietų Są
junga nieko nenuveikė inokslo

kų pragyvenimu 
didėjanči 
tik pati i
savo programos ir paramos 
skatino mus kovon už* page
rinimą mūsų būklės, bei 
mes matome, kad tos parti
jos n a Hdi

mas), kur liepos 20 d. skaito
me :

Tačiaus, nežiūrint visų keblu
mų, surištu su parūpinimu ša
liai duonos, Sovietų valdžia 
padarė viską, kas galima, 
k-ad padėt masėms pamatinių, 
vidutinių ir vargingųjų vals
tiečių apdirbt laukus ir at
sėt tuos laukus, kuriuose bu
vo žuvę žiemkenčiai javai, 
praplatinti vasarojaus uždėji
mus ir tuo patim užtikrint 
normalį plaukimą į rinkas 
naujojo derliaus duonos. Tai 
pagelbai jinai (valdžia) sutei
kė dideles pinigų sumas ir a- 
pie 30 milionų pūdų pasėlio 
grūdų. Ir sulig turimų iki šiol 
žinių, šių metų derlius Sovie
tų Sąjungoj bus geresnis, ne
kaip pernykščias. Valstiečiai, 
remdamiesi atgijusiu šiemeti
niu derlium, turi galimybės 
aprūpint šalį maisto produk
tais. Taipgi numatoma, kad 
ateinančiais metais sodžius 
bus gausiau aprūpintas fab
rikų dirbiniais. Visa tai pa
daro pilnai galimu daiktu, 
kad bus pasekmingai suda
ryta duonos išteklius be jokių 
nepaprastų žingsnių.

Vaikas Nustebo

Tamsūs tėvai pasakoja sa
vo vaikams, kad kūdikius at
neša garniai. Vieną kartą tu
la motina nusivedė savo sū
nų į parką pažiūrėti paukščių. 
Jiedu eina pro garnį ir sūnus 
įtemptomis akimis žiūri į 
paukštį. Kuomet praėjo, jis 
suriko: “Mama, ‘ dži, garnys 
manęs nepažino.“

Laisvė 
LITHUANIAN DAILI 
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■very day, except Bunday, at 46 Ten Jtyck BL, Brooklyn, N. T.
SLA. Iždininkas.

Senam SLA. iždininkui T. 
Paukščiui mirus, jo vietą tu
rėtų užimt J. J. Gerdaus- 
kas, kuris visuotinuose bal
savimuose gavo daugiausia 
po Paukščiui balsų ir už ku
rį pačiame SLA. seime buvo 
paduota 140 balsų. Tai bū
tų sulig SLA. konstitucijos, 
kuri skelbia:

...Pildomoji Taryba turi vi
sas atsitinkančias tuščias vie
tas užpildyti, ir nariai, ''gavu
sieji daugumą balsiį paskriti
muose' rinkimuose, turi pirme
nybę užpildymui tokios vietos, 
jei yra ganėtinai kvalifikuoti.

“Naujienos”, tačiaus, jau 
suka, kad Pildomoji Taryba, 
girdi, “išrinktų ką” į miru
siojo Paukščio vietą.

Ir, žinoma, šitas susigiminia
vimas su smurtininkais veda 
“Tėvynę” prie faktine talki
ninkavimo Lenkijai. Tai nesvar 
bu, kad jinai, girdama Sme*- 
tonos valdžią ir pakeldama 
Voldemarą į didvyrius, tartum 
dar aštriau kalba" prieš Lenki

nę žodžiuose, bet 
politikoje. Juk 

aišku, kad fašistai 
parduoda Lietuvą 

Tuo būdu, kas pa-

ją. Svarba 
praktiškoje 
kiekvienam 
laipsniškai 
Lenkijai 
laiko tuos fašistus, tas padeda, 
lenkams.

Antra, visam svietui žinoma, 
kad jeigu he Sovietų Sąjunga, 
tai Lenkija senai ; būtų pasi
ėmus Lietuvą. Bet. štai, nuo: 
to laiko, kaip' “Tėvynė“ pasi-| 
sveikino su 1 : 
pradėjo juos palaikyti, dar' su 
negirdėtu įsiutimu jinai puola leistas iš kalėjimo

limai ant musų senosios Tė
vynės bus galima lengvai at
remti.

Netgi, matote, Vitaičiui ne
bereikia visuotinų rinkimų bei 
seimo sušaukimo,- nei žodžio, 
nei spaudos laisvės,' mei* at-< 
atsteigimo tos pačios konstitu- 
cijos. Viską jis dabar užmir
šo, užmiršo net ir tai, ko pir
miau reikalavo, kol “Tėvynė“; 
neįėjo į Lietuvą. Dabar jau 
jis būtų pilnai patenkintas 
tuomi, jeigu fašistų valdžia tik 
įsileistų vieną kitą atstovą nuo 
kitų partijų ir viskas būtų 
‘‘okey“. '

Tam pačiam numeryje “į- 
vairiose Pastabose“ Vitaitis 
sveikina fašistų valdžią už at
siuntimą Amerikon savo at
stovo. Kaip žinoma, su dau
geliu kitų liaudininkų, p. Ba
lutis nuėjo fašistams tarnauti, 
todėl jį dabar Smetona siun
čia Amerikon fašistus atsto
vauti. Vitaitis sako: “Todėl 
reikia tikėtis, kad neužilgo 
susilauksime Lietuvos atstovą 
Amerikai ir mums ypatingai 
malonu pažymėti, kad tuo at
stovu bus SLA. narys ir savu 
laiku daug dirbęs SLA. labui 
veikėjas.“ O anais laikais 
“Tėvynė“ sakydavo, kad joks 
sąžiniškas žmogus negali nie
ko bendro turėti su smurtinin
kų valdžia ir kad jbs atstovui 
reikia šluota vyti laukan iš vi
sur. O dabar, matote, ta pati 
“Tėvynė“ jau karštai sveikina 
tos valdžios agentą.

Argi tai visa neįrodo/ kad 
SLA. organas atvirai nudardė
jo pas' Lietūvos fašistus 'ber
nauti? ' ' 1 '

met atrodė, kad derlius bū- 
s.’ps blogas? Taip, buvo pa
vartota griežtesnių priemonių, 
bet ne prieš valstiečius abel- 
nai, o tik pries spekuiiantus- 
šmugelninkua ir buožes. šie 
gaivalai, spėdami apie gręsian
tį blogą derlių, laikė paslėpę 
didelius daugius grūdų, nelei
do jų į rinitą,; jie seilę varvi
no, kad ot, kuomet užeis bad
metis, tai mes šimteriopai pa
sipelnysime. Pas tokius ne
naudėlius tai ir buvo daroma 
grūdų kratos..

Tokius žingsnius bedarant, 
suprantama, buvo sunku, be
veik negalima išvengt klaidų. 
Tuo būdu pasitaikė kratų ir 
pas vidutinius ūkininkus. Bet 
tokias pasitaikiusias klaidas 
Sovietų vyriausybė atitaiso 
ir davė žodį, kad bus atly
ginta tiem, kurie nukentėjo 
neteisingai.

Sovietų valdžia tuos šiurkš
čius žingsnius prieš buožes da
rė ne vien atsižvelgdama į 
miestų darbininkus, o ir į tuos 
neturtingus valstiečius, kurie 
pavasarį turi dasipirkti duo
nos.

Antra vertus, pažiūrėkime, 
ar Sovietų vyriausybė “spau
dė“ milžinišką didžiumą vidu
tinių ir vargingųjų valstiečių, 
ar teikė jiems didžiausios ga
limos pagelbos? Lai šį klau
simą atsako “Kooperativnaja 
žizn“ (Kooperatyvų Gyveni-

ir kandidatus. Mes šaukia
me visus rūbsiuvius ištisai 
visą šalį remti Darbininkų 
Partijos kandidatus, kaip 
nacionaliai, taip lokaliai. 
Mes raginame juos įsteigti 
dirbtuvėse komitetus rėmi
mui komunistų rinkimų 
kampanijos. Mes raginame 
visas moteris darbininkes 
bei darbininkų vyrų žmo
nas, kurios taip energingai 
dalyvavo rūbsiuvių kovose, 
aktyviai dalyvauti šioje rin- 
ikimų kampanijoje ir visais 
'būdais gelbėti Darbininkų 
Partijai.

“Pirmyn į kovą už atstei- 
gimą unijinių sąlygų rūbsiu- 
vystės pramonėje!

“Pirmyn prie karingos, 
suvienytos visų rūbsiuvių 
unijos!

“Pirmyn į kovą prieš bur
žuazinę valdžią su jos in- 
■džionkšinais, industriniu 
iskvodu, policijos terorizmu 
i ir brutališkumu!

“Pirmyn į kovą prieš ka
pitalistines partijas ir prieš 
Socialistų Partiją, kuri iš
duoda darbininkus!

“Remkime rinkimų kam
paniją Darbininkų (Komu
nistų) Partijos, vienatinės 
klasių kovos partijos, viena-

“mokytuš1 žmones šųšaudė, ki 
tus sugrūdo į1 k&lėjhhus“.
r5^Lietuvos fašistai gali pasi 
džiaugti susilaukę naujų talki 
ninku ypatosę SLA. vadų.
S" •. : „ i ‘A. Bimba.

Dar Apie Sovietų 
Nederlių

“Naujienos“ (liepos 31 d.) 
pučia naują muilo burbulą, 
būk Sovietų bolševikus krato 
persigandimas (“panika“). 
“Naujienų“ ožys bliauja, būk

Rusijos miestuose šiandie vėl 
prie maisto krautuvių stovi 
ilgos pirkikų “uodegos“ (ei
lės), nes maistas žmonėms 
yra parduodamas tik tam tik
romis valdžios nustatytomis 
porcijomis....—visai taip, kaip 
didžiojo karo ir “karinio ko
munizmo“ metu.
Visa tai, žinoma, yra prasi

manymas p. Grigaičio bei tų 
gazietpalaikių, iš kurių jis se
miasi sau žinių bei įkvėpimo.

Tuo išmistu pasiramsčiuoda
mas, Grigaitis sutveria mela
gingą priežastį, kodėl Sovietai 
“vos už kelete savaičių prieš/ 
rugiapjūtę staigiai užpirko 
užsieniuose 150,000 (?) tonų 
kviečių ... ir bolševikams te-/ 
ko permokėti už pirktuosius 
kviečius po keletą rublių ant 
kiekvieno tono.”
Tą skubotą ir perbrangų už-\ 

pirkimą Sovietai padarę todėl/ 
j kad, girdi, jie “persigandę be-' 
įduonių eilių“ miestuose. .() tai 
esą pasekmės per pusmetį So
vietų išbandytos “spaudimo“ 
politikos prieš ūkininkus, ku
rie todėl ir ėmė boikotuot So
vietų valdžią. ‘

Bet “Naujienos“ sužiniai 
meluoja, būk 150,000 tonų 
kviečių buvę užpirkta “vos už 
keleto savaičių prieš rugiapjū
tę.“ Tikrenybėje,gi buvo ve 
kaip:

Per netikusį orą antrojoj 
žiemos pusėj ir anksti pavasa
rį pasirodė sunykę 5 milionai 
dešimtinių žiemkenčių kviečių 
ir rugių derlingiausiose Sovie-i 
tų Sąjungos srityse, 
pradžioje pavasario 
vyriausybė ir numatė, kad rei
kėsią už pirkt 200,000 tonų 
grūdų užsienyje. Pusę to už
pirkimo, t. y., 100,000 tonų, 
buvo tuojaus padaryta. Bet 

j kuomet pagerėjo oras ir paaiš
kėjo, kad sunykusių žiemken
čių javų laukus galima bus at
sėt vasariniais kviečiais ir ru
giais ir vasarojum, tai Sovietų 
valdžia ir susiturėjo nuo už
pirkimo kitų 100,000’tonų. Bet 
ir pirmasis užpirkimas, kaip 
matome, buvo padarytas pava
sarį, q ne vos už keleto savai
čių prieš rugiapjūtę, kaip kad 
meluoja naujieniškių sma.iam- 
rių generolas.

Šis faktas' savaime sumuša 
ir tą jo “teoriją,“ būk Sovietų 
valdžia šoko akių plotu užpir- 
kinėt užsieniuose grūdus tik 
tuomet, kai pamatė, kad, gir
di, “Rusijos miestuose šiandie 
vėl prie maisto krautuvių sto
vi ilgos pirkikų eilės.“

Tų vadinamų “beduonių ei
lių,“ beje, nepastebėjo Mask
voj nei New Yorko Times nuo
latinis korespondentas '.W. Dų- 
rąnty, nei kiti, kurie paprastai 
jięško priekabių prieš Sovietus 
ir, suprantama,' nebūtų jau nu
tylėję apie tariamuosius “be
duonius.”

Ar vartojo Sovietai “aštrią 
politiką prieš valštiėčius; kuo-'

JUOKAI NE JUOKAI

KAUNAS
■gydytojo Lechavičįaus sū
nus; nuteistas j Apygardos 
Teismo už merginos išžagi- 

x__ j nimą'vieniems ir pusei me-
sm’urtininkais 7r tų . kalėjimo, Vyriausiojo 

Tribunolo išteisintąs ir pa-

BUBSCRIBTION RATESi
Per year----------------------------------------------------------
Foreign Countries_________________________ _ __

Nesutinka Meluoti.n .... j - ,į,jj ;-.i „. ii<ihįu—iwr— 
Pas cirko savininką atėjo 

valkata darbo prašyti. , Savi
ninkas atsakė: “Gerai, dąrb.ą 
gausi gerą, tai yra, liūtus pri
žiūrėti. Ir tai labai lengva: 
tik pasirodyk, kad tu jų visai 
nebijai ir jie tau nieko neda-

Darbo Unijų Švietimo Ly- pirmosiose eilėse rūbsiuvių 
gos Adatos Amatų Sekcija 
išleido platų pareiškimą rei
kale prezidento rinkimų. Or
ganizuoti progresyviai rūb- 
siuviąi negali stovėti nuoša
liai šiuo klausimu. Kaip jie 
patys sako: “Mes, rūbsiu- 
viai, išmokome daug skau
džių lekcijų mūsų sunkiose 
ekonominėse kovose. Mus iš
mokino indžionkšinai, areš
tai, galvų skaldymai buožė
mis ir kalėjimai, kad į kiek
vieną ekonominę kovą prieš 
vieną •. kapitalistų grupę bū
na įvelta visa kapitalistinės 
valstybės spėka, kuri atsto
vauja abelnus kapitalistų 
klasės reikalus.”

Tai tikra tiesa: kur tik 
kada rūbsiuviai streikavo, 
visūr prieš juos išėjo val
džia. Taigi . dabar, kuomet 
eina prezidento rinkimų 
kampanija, kuomet įvairios 
partijos stato savo kandida
tus, platina savo platformas, , 
prašo darbininkų paramos,1 
rūbsiuviai turi pasisakyt, už 
kurią partiją jie stoja. Švie
timo Lygos pareiškimas 
plačiai nurodo, kad demo
kratų į* 1‘epublik. partijos, 
kurių rankose randasi val- 
.džia, yra darbdavių organi
zacijos. Jos yra mirtini 
priedai darbo .žmonių. Joms 
reikia skelbti kovą.
Bet daugelis rūbsiuvių dar 

tebetiki į Socialistų Partiją. 
Rūbsiuvių unijų reakciniai 
vadai yrą socialistai. Ta
čiaus kaip tie socialistai žiū-; 
ri į rūbsiuvių kovas už pa
gerinimą būvio? Ogi beveik 
kiekvienam streike jie susi
vienija su darbdaviais ir 
valdžia, kad nugalėti darbi
ninkus. Audėjų tarpe So
cialistų Partijos šulai visuo-; 
met lošia streiklaužišką ro-l 
lę. Juk jie atvirai padėjo 
darbdaviams, valdžiai ir po- i 
licijai sulaužyti paskutinius 
streikus New Yorko mote-į 
riškų drapanų siuvėjų ir 
kailiasiuvių. Todėl rūbsiu
viai negali remti Socialistų 
Partijos šiuose prezidento 
rinkimuose. Jie negali ati
duoti savo balsus už skebų 
kliką.

Vienatinė partija, kuri už
sitarnauja darbininkų para-[tinęs darbininkų klasės par

(Pabaiga)
Pagalbaus, klausykite:
Komunistinė spauda tik 

tam ir leidžiama, kad viską 
šmeižtų ir niekintų, i kas tik 
netarnauja Maskvos ir jos 
klapčiukų naudai. * Palikus 
nuošaliai komunistinius šmei
žikus, galime pasakyti tiek: 
kad neišeinant iš demokrati
jos principų ' galime ir prie 
dabartinio Lietuvos susitvar
kymo nemaža patarnauti sa
vo senajai Tėvynei! Nežiūrint 
Lbkia7-VMŪž7a''*lSre'iuvoje ne
būtų vistiek buvo, yra ir bus 
tokių konstruktyvių apsireiš
kimų Lietuvos gyvenime, ku
rie verti pagyrimo ir teigia
ma prasme jų įvertinimo. O 
rimtos konstruktyvūs kritikos 
nemanome kad taip labai bi
jotų ir dabartinė Lietuvos 
vyriausybė. Juk šmeižtais, 
kelionėmis ir partinėmis de
magogijomis vistiek nepakei
sime Lietuvos gyvenimo ir jo
kios naudos Lietuvai nepada
rysime.

Jokių komentarų čia nerei- 
Tada tai, |/kia. Tik komunistai blogi, o 

Sovietų įsmetoniniai galvažudos, kaip 
nebūtų;^uka 1 barnia Ir, 

kaip matome,. datraT Vitaitis 
su jais gražiai susikalba. Fa
šistai leidžią “Tėvynę” Lietu
von, o “Tėvynė” užsidarė bur
ną apie fašistų kruvinus dar
bus ir apie jų pardavimą 
Lietuvos Lenkijai.

“Tėvynės” Ny. 29, editoriale 
“Vėl Tautų Sąjungoj”, Vitai
tis vėl meditavoja ant kelių 
prieš Smetonos valdžią. ;Jis 
netgi užtikrina mus, kad “nė
ra baimes, kad Lietuvos vy
riausybe išsižadėtų Vilniaus“. 
Todėl, žinoma, nėra jokio išro- 
kavimo Vitaičiui reikalauti, 
kad smurtininkų valdžia būtų 
iššluota iš Lietuvos ir kad lie
jimas Lietuvos liaudies nekal
to kraujo būtų sulaikyta. Vis
kas, ko Vitaitis nužemintai 
maldauja nuo fašistų, tai kad

l
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20c

TeJ. Jefferson 10081

o r

sa-

Falls

srityje.

pardavinėtojai visuose

NEW BRITAIN, CONN.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
or

WILKES-BARRE, PA.

d

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

rūgs. 29, Spokane 
rugs. 30, Seattle

Pontiac, Mich.
Detroit
Reading 
Philadelphia

įsigykite 
. . .$2.00

ZUKAITIS
Spencerport, N. Y.

JAU PASKELBĖ FOSTERIO 
IR G1TLOWO PRAKALBŲ 

MARŠRUTĄ

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

Gi šiomis dienomis 
priešfašistinė taryba 
sudarė $40, kuriuos 

Pastara-

LIETUVIŠKAI-ANGLI5KAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas. 

f

KAINA $1.25

GREAT NECK, N. Y.

J. VARNELIS
651 SENECA AVE.

BROOKLYN, N. Y.

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

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

mMsKH

Puslapis Trečias

rinkimu Vajaus kampelis g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Veikiausia dar niekados Ame
rikos komunistai nebuvo turėję 
tokio plataus prakalbų maršru- 

i ' to, kokis dabar yra rengiamas 
draugams Fosteriui ir Gitlowui 
—- Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatams į prezi- 

.. dentus ir vice-prezidentus. Jie
du apvažiuos daugybę miestų ir 
aiškins mūsų partijos progra
mą.

Štai maršruto dienos:
BENJAMIN GITLOW 

j Nedėk, rugs. 2 Philadelphia 
Paned., rugs. 3, Philadelphia 
Utarn., 4, Philadelphia 
Sered.* -rug's. 4, Philadelphia 
Ketverg., rugs. 6, Monessen < 

Canonsburg
Pėtnyči, rugsėjo 7, Pittsburgh
Subat., 8 rugs., Pittsburgh 
Nedėk, rugsėjo 9, Cleveland 
Paned., rugs. 10, Youngstown 
Utarn., rugs. 11, Bellaire 
Sered., rugs. 12, Toledo 
Ketver., rugs. 13, Grand Rapids

i l^ėtn., rugs. 13, Gary
Subat., rugs. 15, Indianapolis 
Nedėl., rugs. 16, St, Louis 
Paned., rugs. 17, Springfield 
Utarn., rugs. 18, Springfield 
Sered., rugs. 19, Duluth 
Ketverg., rugs. 20, Iron Range 
Pėtn., rugs. 21, Iron Range 
Subat., rugs. 22, Bismarck 
Nedėk, rugs. 23, Bismarck 
Paned., rugs. 24, Plentywood 
Utarn., rugs. 25, Plentywood 
Sered., rugs. 26, Great Falls 
Ketverg., rugs. 27, Great 
Pėtn., rugs. 28, Spokane 
Subat., 
Nedėk, 
Paned., spalių 1, Portland — 
Utarn., spal. 2, Astoria 
Sered., spal. 3 Astoria 
Ketverg., spal. 4, Oakland 
Pėtn., spal. 5, San Francisco

ytfubat., spal. 6, San Francisco 
Nedėk, spal. 7, Los Angeles 
Paned., spal. 8, Los Angeles 
Utarn., spal. 9, San Diego

4Sered., spal. 10, Phoenix 
Ketverg., spal. 11, Tuscon 
Pėtn., spal. 12, Tuscon 
Subat., spal. 13, San Antonio 
Nedėk, spal. 14, Houston 
Paned., spal. 15, Houston 
Utarn., spal. 16, Fort Worth 

Dallas
Sered., spal. 17, Oklahoma City 
Ketverg., spal. 18, Tulsa 
Pėtn., spal. 19, Arma, Kans. 
Subat., spal. 20, Arma, Kans. 
Nedėk, spal. 21, Minneapolis 
Paned., spal. 22, Omaha 
Utarn., Ą>ak 23, Kansas City 
Sered., spal. 24, Milwaukee

j Ketverg., spal. 25, Milwaukee 
Pėtn., spal., 26, Chicago 
Subat., spai. 27, 
Nedėk, spal. 28, 
,B?med., spal. 29, 
Utarn., spal. 30, 
Sered., spal. 31, Boston 
Ketverg., lapkr. 1, Haverhill 
Pėtn., lapkr. 2, Fall River 
Subat., lapkr. 3, Fall Fiver 
Nedėl, lapkr. 4, New York 
Paned., lapkr. 5, Providence

j WILLIAM Z. FOSTER 
Nedėk, rugs. 2, New Haven 
Paned., rugs. 3, Providence 
Utarn., rugs. 4, Boston 
Sered., rugs. 5, Buffalo 
Ketverg., rugs. 6, Buffalo 
PStn., rugs. 7, Buffalo 
Subat., rugs. 8, Buffalo 
Nedėk, rugs. 9, Detroit 
Paned., rugs. 10, Milwaukee 
Utarn., rugs. 11, St. Paul

Ketverg., rugs. 13, Butte 
PStn., rugs. 14, Spokane 
Subat., rugs. 15, Spokane 
NedSl., rugs. 16, Seattle 
Paned., rugs. 17, Tacoma

| Utarn., rugs. 18, Tacoma 
Sered., rugs. 19, Portland

> Ketverg., rugs. 20, Portland
| PStn., rugs. 21, Frisco
i Subat., rugs. 22, Frisco
j NedSl., rugs. 23, Los Angeles
' PanedSl., rugs. 24, Los Angeles 

Utarn.,’ rugs. 25, Salt Lake City 
Sered., rugs. 26, Salt Lake City 
Ketverg., rugs. 27, Denver 
PStn., rugs. 28, Omaha 
Subat., rugs. 29, Kansas City,

Nedėl, rugs. 30, St. Louis 
Paned., spalių 1, Chicago 
Utarn., spal. 2, Chicago 
Sered., spal. 3, Indianapolis 
Ketverg., spal. 4, Cincinnati 
Pėtn., spal. 5, Louisville 
Subat., spal.- 6, Louisville 
Nedėl., spal. 7, Birmingham 
Paned., spal. 8, New Orleans 
Utarn., spal. 9, Atlanta 
Sered., spal. 10, Atlanta 
Ketverg., spal. 11, Norfolk 
Pėtn., spal. 12, Richmond 
Subat., spal. 13, Washington 
Nedėl., spal.. 14, Philadelphia 
Paned., spal. 15, Philadelphia 
Utarn., spal. IQ, Wilmington 
Sered., spal. 17, Baltimore 
Ketvrg., spal. 18, Trenton 
Pėtn., spal. 19, Trenton, 

spal. 20, Rochester 
spal. 21, Cleveland 
spal. 22, Akron 
spal. 23, Toledo

Subat.,
Nedėk,
Paned.,
Utarn.,
Sered., spal. 24, Columbus
Ketverg., spal. 25, Columbus
Pėtn., spal. 26, Bellaire
Subat., spal. 27, Youngstown ;
Nedėl., spal. 28, Pittsburgh
Paned., spal. 29, Erie
Utarn., spal. 30, Binghamton
Sered., spal. 31, Scranton
Ketverg., lapkr. 1, Scranton
Pėtn., lapkr. 2, Hartford
Subat., lapkr. 3, Bridgeport
Nedėl., lapkr. 4, New York
Paned., lapkr. 5, New York

North Dakotos farmeriai 
linasi nuo nelemtų Farm erių- 
Darbo Partijos vadų ir stoja 
po Komunistų Partijos vėlia
va. Draugai sušilę darbuojasi, 
idant uždėti komunistų kandi
datus ant baloto šioje tolimo
je valstijoje.

ti busas. Kiti važiuos priva- si.
čiais karais. Ir ištikro vertai Dar noriu
išgirsti dainuojant Lyros cho-1 man išrodo tų vaikų protas, 
rą iš New Yorko. Juk gal ne- Kaip tas vanduo užterštas vi- 
prisieit įo daugiau girdėt. Q 
kur kiti chorai ir visokį pa- 
marginimai? Tokių parengi
mų retai pasitaiko. Todėl va
žiuosim, kas kuo turėsim.

Vikutis.

/
. šokiu dumblu, tai tų vaikučių 

pridurti, kaip protas užterštas tėvų mokslu.
Darata Zdaniutč,

14 m. amžiaus.

SO/TnC/TE-^V/ESK/TĖS-MOKKK/^S
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų, draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ..........................................................

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj 
j Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 

1_" ~ ‘ •• • £ja rasite apie

Iš Mūsų Veikimo
Birželio ir liepos mėnesiai— 

piknikų mėnesiai. Juos rengė 
kas nedėldienį vietos draugi
jos bei kuopos, kad gavus pi
nigų į’savo iždus. Tačiaus ne 
visiems tatai pavyko: buvo ir 
tokių, ką panešė nuostolių.

Vienas iš visapusiai nusise
kusių piknikų, tai ALDLD. 2. ... _ . . - .

i apskričio naudai rengtas’ pik-l ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje.
nikas kuris ivvko 22 d. liepos.! struktūrą Sovietij oje, apie darbininkų darbo valandas 
Jį suruošė ALDLD. 72 kuopa,

I prigelbstint minėto apskričio 
[ komitetui.

Puikiu paįvairinimu buvo 
!tam piknikui Lyros choras ir 
■iš tų pačių choriečių susida-
I ręs vyrų dvieilis kvartetas 
“Ufa”. Kaip choras, taip irįj^įjpa 
kvartetas sudainavo po keletą!
skambių dainelių, vadovaujant [Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
Walteriui Žukui.

žmonių buvo’ daug, 
liko apskričiui $79.29c.+ * *

ir,jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė;, gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina........................................... 15c

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą.

t....................................................................................... 15c

Vajus už sukėlimą $100,000 
komunistų rinkimų kampanijai 
pradeda įsisiūbuoti. Aukos jau 
plaukia, bet dar reikia para
ginti draugus ir simpatizato- • • v * • v • •

Lietuvaite
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
K po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Draugas 1. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa^ 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St,

Great Necko pažangusis ele
mentas nuo senai jau yra ži
nomas, kaipo veikliai remian
tis įvairius darbininkiškus rei
kalus. Bet pastaraisiais lai
kais su jais vargiai kuri kolo
nija galėtų lenktyniuoti duos- 
nume. Apie 4 mėnesiai atgal 
greatneckiečiai buvo sudarę 
finansinės paramos visokiems 
darbininkiškiems reikalams
(streikuojantiems angliaka
siams, “Laisvės” presui, Agita
cijos Fondui ir tt.) virš šimtą 
dolerių, 
vietos 
jau vėl
pasiųs savo centran.
sis darbiečių susirinkimas, ap
kalbėjęs mūsų dienraščio 
“Laisvės” besiartinantį vajų, 
nutarė dėti pastangų, kad nu- 

rius prie uolesnio darbo šioje pilkus automobilį ir paauko- 
. jus jį daugiausiai gavusiems
_____________ į “L.” skaitytojų. Ant vietos 

sudėta $40.00 ir išrinkta ko
misija, kuri kreipsis prie kitų 
vietos organizacijų, kad ben
drai veikus sukėlime reikia
mos sumos. Yra manoma, 
jog ALDLD. 72 kuopa prie to 
kilto darbo prisidės.

Žemaituke.

Tautininkai Drasko Mainierių 
Šelpimo Komitetą

Jau “Laisvėj” buvo rašyta 
žinutė iš šio-miesto apie tai, 
kaip tautininkai buvo pradėję 
visokiais būdais kenkti mai
nierių šelpimo komitetui. Pir
mas jų ardymo darbas buvo 
tai nepasiuntimas pinigų kam 
priklauso per jų žmogų, kuris 
buvo iždininku. Vėliaus ne- 
daleidimas rinkti aukų pikni
ke ir kitokie darbeliai aiškiai 
rodė tą, kad jie, be abejonės, 
rengiasi prie komiteto sudras
kymo. Dabar jau draugijų 
susirinkimuose sandariečiai 
duoda sumanymus atšaukti 
delegatus iš komiteto ir kad 
sumanytojai laimėtų, tai veda
ma aštri agitacija, kokią - tik 
galima panaudoti, kad tik pri
vertus draugijų narius nubal
suoti atšaukimą delegatų. To
kiu būdu tik ir atšaukiami de
legatai. O šiuo laiku jiems 
kaip tik ir yra proga komitetą 
draskyti, nes vasaros karščiais 
nariai ne visi atsilanko į drau
gijų susirinkimus, per tai nėra 
kam nurodyti tą patį reikalą 
šelpime mainierių, kurį ir pa
tys tautininkai pirma 'buvo už- 
gyrę.

Tačiaus, kaip nebūt, ar jau 
visiškai mainierių šelpimo ko
mitetas liks sudraskytas, ar jį 
prisieis peroganizuoti, t. y.^ 
gal teks aukų rinkimu rūpintis 
vien ALDLD. ir TDA. organi
zacijoms, bet tie, kurie nuo 
pirmiaus daugiausiai dirbo- 
del sušelpimo streikuojančių 
mainierių, taip pat dirbs ir 
ant toliaus, rinks aukas. Vie
tos žmonės ne akli, kaip kad 
sandariečiai yra. Geros valios 
žmonės pirma matė reikalą, 
aukojo po grašį kitą, tą patį 
padarys ir vėliaus. Nuo ši d 
laiko mums bus dar aiškiau 
žinoma, keno reikalais rūpinas 
sandariečiai.

12 d. rugpjūčio tikrai daug 
vyks žmonių į Dainų Dieną, 
kuri bus Linden Parke, Union 
City, Conn. Baigiamas reng-

Tėvų Mokslas
Mūsų naujas miestelis, var- 

u Lyndwood, apgyventas įvai
rių tautų žmonelių. Bet visi 
karšti katalikai. Dar mūsų 
gatvės neištaisytos ir kaip pri- 
lyja, tai vanduo prineša viso
kių blėtų ir visokios smarvės 
į klonį.. Vietomis vanduo jau 
prasmirdęs, pažaliavęs, užterš
tas blekėmis ir stiklais. Bet 
kasdien vaikai braidžioja po 
tą vandenį. Tie vaikai ir mer
gaitės katalikų tėvų. Jie dau
giau nieko ir nesupranta. Jų 
tėvai nieko nemokina, tik sėdi 
ant porčių ir žiūri, kaip vai
kai ten maudosi. Kaip pažiū- 
į tuos vaikučius, net ir gaila 
pasidaro, kad tėvai patys ne
supranta, kad . tas prasmirdęs 
vanduo visokias ligas atneša. 
Jie tik supranta vaikus mokin
ti poterius kalbėti einant gulti 
ir keliant prašyt dievo sveika
tos. O keno kaltė, kada vai
kas ar mergaitė apserga arba 
numiršta nuo tokio tėvų moks
lo ? žinoma, ko gi daugiau 
gali norėti nuo tokių fanatikų 
tėvų? Sako, kaip mus tėvai 
užaugino, taip ir mes augina
me. Vaikai neturi kitokio už
siėmimo, kaip tik ant gatvių 
lakstyti. Kad tėvai suprastų 
ir mokytų savo vaikus ne po
terius kalbėti ir prašyt dievo 
sveikatos, bet paaiškintų, kas 
tame pasmirdusiame vandenyj 
yra ir kaip kovoti už geresnį 
kąsnį duonos. Tėvai turėtų 
dėti pastangas, kad vaikučius 
leisti į aūgštesnį mokslą, kad 
jiė suprastų, kad ne dievas da
vė sveikatą arba ligą, bet iš 
to paties užteršto vandens pa
rėjo liga. O kada jie supras, 
kad liga pareina nuo to van
dens, o ne dievo atsiųsta, tai 
juos ten ir prievarta neįstum-

| Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
J. cino; Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o

| su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą.
; Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais, ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
nai Knygelės kaina.........................  25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetu; 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 dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ............................. 35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinią Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik....'.......... ; .25c

ū
Moteris ir Išpažintis

Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški, tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, 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 Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00

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 pakelta 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 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina........

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. .

i rašytojo 
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, _rŠią 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

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuviu 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš 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 savaitėa.

I
Antrašas:

U.S.S.R., MINSK
Bovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanka užsiprenumeruoti 
tiesiai i6 Rusijos, tie galite užaiprenu- 

« meruoti per “Laisv,”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina (1.25, 
persiuntimas veltui.

Tel., Stagg 6043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. 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.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį 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
<d6brow)

680 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862 •

DR. A. Ii 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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

J. Naujokai
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į savo didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She-, 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o j>. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
to taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriami labai pa
tinka. .

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dčkavoja už gerą iš- i j 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznieriui 
visur reikalaukite viršuj paminėtai! 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigarą Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir {vairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžini 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
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 tai li
gai kelią ir'suteikia žmogui ramumą.

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

M.
25 Gillet St.

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose 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 Avė. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

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



' Puslapis Ketvirtas ;

VAKACIJŲ {SPŪDŽIAI
v Gavęs vieną savaitę vakacijų, 
stengiaus aplankyti tiek drau
gų, kiek tas trumpas laikas pa
velijo. Kuomet sueini su drau
gais, kurie toliau gyvena ir su 
jais pasikalbi, tai, rodos, įgau
ni daugiau energijos grumtis 
su gyvenimo sunkiomis aplin
kybėmis ir įkvėpimo šį tą veik
ti.

Taigi, liepos 21 d. pasigaunu 
traukinį ir dui į Easton, Pa., 
pas draugus praleisti porą die
nų.

Važiuojant į šią pusę, į va
karus nuo New Yorko, galima 
matyti labai puikius ūkius 
(farmas). Už apie 20 mylių 
nuo New Yorko prasideda la
bai gražūs laukai, padabinti 
kalnais, kad sunaikinus tą ly
gumos monotoniškumą. Čia 
galima matyti laukus, apsėtus, 
kiek akys mato, puikiausių norėjau 
kviečių, rugių, miežių, avižų ir nes jis radosi visai netoli nuo 
kitų javų; o tarpu tų, didžiau- čia. : 
si laukai apsodinti visokiomis ra^ žinomas 
daržovėmis ir net vaisiniais me-1 
džiais, daugiausiai persikais [ 
(pyčiais). 
kių ganyklų, kur karvės brai
džioja po žolę iki kelių 
drykusiais tešmenimis.

Gana gražiai atrodo 
maži upeliai, kurių čia 
žiuoji labai daug. Kadangi jiep'--- ■ - -
begalo sriaunūs ir teka jau |;>uv0 iškarpyti,
akmenis, tai jspudi daro labai ;skyl6tij paimti straipsniai del 
^raz^’ i atminties, del faktų. Mes kai

Po dviejų valandų važiavimo į kada aimanuojame, kad nėra 
per šiuos puikius laukus ir'mums laiko net-ALDLD. išleis- 
tarpkalnes, traukinys sustojo tas knygas perskaityti; bet to 
Eastone, Pa. čia išlipau ir nėra pas jį; jis, matytis, suran- 
pasiklausęs praveivių, kur Pine da laiko net ir keliolika jų per
sirytas randasi, traukiau per'skaityti. 
Lehigh upės tiltą pas draugus, i

Ta nelaboji “medinė”, kaip j 
philadelphiečiąi ją vadina, 
žmonėms visur 
daro. Man tik per tiltą pėrė-i 
jus ir einant į pakalnę, paste
bėjau šlykščiai apsiseilėjusį | 
girtuoklį, sėdžiant prie stulpo. 
Matytis, vyras “apsišlapinęs”. 
Nekurie praeiviai šaiposi, juo
kiasi, kiti nuduoda nematą jo; 
jaunuoliai sustoję juokiasi. -

Porą gatvių praėjus, priėjau 
prie mažo parkiuko (kaip vė
liau sužinojau, tai viso labo tas 
ir kitas tokio dydžio parkiukas 
tesirado tokiame nemažame 
mieste), kur radosi keli suole-' 
liai ir būrelis žmonių; vieni 
girti svyruliavo, o kiti taip sau 
ramiai šhekučiavosi. įėjau i

Farmerys užsilipo ant vežimo 
ir meta pėdą paskui pėdą į ma
šiną, o ši pati traukia javus į 
vidų, grūdus išsijoja, šiaudus 
ir pelus didelė vėdykla išpučia 
per 25 pėdų ąugtumo dūdą į 
kaugę; grūdai subėga į maišą, 
kuriuos prižiūri moteris, kad 
nebėgtų ant žemes. Ir beveik 
į pusę valandos kviečių vežimą 
iškūlė šie du žmoneliai su šia 
mašina. Atsimenu, kada mes 
Lietuvoje kuldavome garine 
mašina, tai jeigu neturėdavome 
apie 18 žmonių, tai negalėdavo
me nei pradėti; o darbas nela
bai greičiau eidavo. O čionai 
koks skirtumas!...

Dar kiek pavažinėjus po gam
tos papuoštus laukus, sugrįžo
me namo. Jau buvo vėlus va
karas, bet dar atsiminiau vieną 
įdėjinį draugą, kuriam būtiną!, 

nors “helio” pasakyti,

šis draugas. yra labai ge- 
L.” skaitytojams 

—tai d. šolomskas.
Nuėjome. Besikalbant mumčia randas _ ir pui- su g. -r 0 (jrnUge pastebė- 

kili* l/nwAC* hvni_ _ *

jau, kad jis ištikrųjų užsiėmęs 
skaitymu ir rašymu, čia kam
baryje stovėjo didoka knygų 
jspinta, pilna prikimšta kny- 

Piava" gų; taip pat nestokavo ir laik- 
~ - Įraščių — ant stalo rados bent

Utarmnfe Penktas
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Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn-, N. Y.
A. M. BALCH U N AS. Savininkas Telephone Stagg 6588

susėdome į mašinas . ir (išdū- 
mėme į pikniką, kuris nuo čia 
radosi apie 20 mylių tolumo.

šis ‘piknikas, rodos, buvo su
rengtas Northside Lietuvių Su
sivienijimo Kliubo. žmonių bu
vo' gana daug, nemažai buvo 
atvažiavę automobiliais. Kaip 
draugai pasakojo, tai čia susi- 
rinkusiej i buvo 1 visokie—bolše-

gai namų palikes negali būti, 
nes ant vakaro jo gyvūnai pra
deda nerimauti. Taip ir pada
rėme.

Tik 
nučių,

• Nagi, 
kitais 
Vincą 
mūsų, 
važiavome jo j ieškoti, o pasku
čiausiai suradome. Mat, jų ži
nota, kad philadelphiečiąi ; tą 
nedėldienį turėjo pikniką nela
bai toli nuo čia, taigi jie nuva
žiavę ten jį ir surado.

Vieni išėjomę- $u Senu Vincu,, 
jo farmos • apžiūrėti, o kiti su-! 
gūžėjo į agurkus. Senas Vin
cas nebūtų Senu Vincu, jeigu 
jis kam nors nedtidtų Vardo pa
gal savo nuožiūrį. Jis' ir savo 
naminiams gyvūnams duoda to
kius vardus, kokie, jis mano, 
jiems tinkamiausi. Mums ap- 
vaikštinėjus jo farmukę, jis sa
ko: ’“Ną,' draugučiai, dabar ąš 
jus nuvesiu supažindinti su są- 
vo< ‘Socialdemokratu'’.” Aš ma
niau, kad jis mus ves pas kokį 
nors jo susiedą, bet visai ne. 
Nagi, jis mus nuveda į ganyk
lą pas seną, baltą kuiną ir sa
ko, “Tai ve, draugučiai, pasi
sveikinkite su mano ištikimiau
siu ‘socialdemokratu’.” čia tu
rėjome ir gardaus juoko, nes 
tas jo kuinas priėjo prie mūs 
ir “pasveikino” galvą linguoda
mas.

Nenorėjau jo klausti, kam jis 
tą savo biedną arklelį vadina 
“socialdemokratu”. Bet vėliau 
ir pats dasiprotėjau, nes atsi
miniau, jog jis sakė, kad tas 
jo kulnelis jam labai ištikimas, 
visai nesipriešindamas jau ke
li metai jam tarnauja. O su 
socialdemokratais kaip tik taip 
ir yra. Jie buržuazijai tar
nauja ištikimiausiai: krizio me
tu valdžios vadeles laiko, prieš 
buržuaziją kovojančius darbi
ninkus į kalėjimus kiša, šaudo, 
ant kartuvių siunčia ir viską 
kitą daro taip, kad tik savo 
ponui įtikti. O tas S. Vincui 
labai gerai žinoma, čia jis klai
dos nepadarys, pagal poną ir 
kalnierių prirenka.

Sugrįžom^ vėl ’į/namus; !aip- 
žiūrėjome triobas. .čia jis pa
rodė ir šdvo radinę, iš kurios 
ne viena apysaka ij ne vienas 
feljetonas yra išplaukęs. Ji 
įrengta gana paprastai: rašo
moji mašinėlė, deska, palenkia
ma lempa 
ta kampe 
ir viskas.

Kalbant 
inventorių, 
drauge, būtų čia gerai, bet ką 
man reikės daryti su ta rašo
ma mašina, tai nežinau. Ji jau 
man ištarnavo apie dvidešimts 
metelių ir jau pradeda šlubuot; 
jos ‘paslapčių’ nežinodamas, 
jau su ja nebegalėčiau rašyti. 
Būtinai man reikėtų naują ma
šiną pirkti, bet tie prakeikti 
morgečių nuošimčiai prisieis 
greit mokėt ir šuva nuneš visą 
mano mašną ant uodegos.”

Man mintis į galvą atėjo, ar 
tik nereikėtų Senam Vincui ra
šomąją mašinėlę “užfundyti”? 
Juk jis per tą 20 metelių pri
rašė gana daug apysakų ir

pagulėjus apie keletą mi- 
išgirdome klegesį kieme, 
žiūrime, d. Šolomskas su 
draugais parsivežę Seną 
su duktere ir juokias iš 
kad mes taip anksti iš-

vikai ir ne bolševikai. Progra-| 
mą taip pat jie turėjo, bet la-
bai silpnutę, tik vienas chore
lis, susidedantis iš keletos jau
nuolių, sudainavo apie trejetą 
dainelių.

Kadangi čia Sieną Vincą visi 
pažino, tai jis nepavydėjo ir 
man tos pažinties: supažindino 
su labai daug philadelphiečių. 
Ir kaip pastebėjau, tai phila- 
delphiečiai labai gerai priima 
iš kitur atvažiavusius draugus. 
Matytis, jeigu tik visuomenėje 
dirbsi po jų noru, būsi gęras 
bolęevikąs* tąi pas juos pakliu
vęs ilgįim atsiminsi jų draugiš
kumą. i .

Išvažiavus iš pikniko, dūnlė- 
me į Philadelphią, kur mane 
draugai paliko prie gelžkelio 
stoties važiuoti- į New Yorką. 
Traukinys tuoj atėjo. Man at
sisėdus traukinyj, pradėjo vi
sokios mintys lysti: kiek nau
jų draugų suėjau, kaip to ir to 
pavardė, ką kalbėjome ir t.t. 
Taip pat mintys lindo į galvą 
ir apie skirtingose vietose dar
bininkų gyvenimą ir jų uždar
bius, vargus ir jų supratimą 
kpvoti už geresnį būvį. Ir taip 
mintims besišvaistant po galvą, 
nepajutau, kaip pasiekiau na
mus. Tik konduktoriaus šauks
mas’ “Next stop is New York!” 
išbudino mane, kaip iš miego.

A. Gilman.

34— J. Audiejatis, ,Box 113, Royal- 
1 ton, III. '

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. Kittikliene, 1388 Ahdrus St., 
Akron; O.

41— J. Guzevičiene, Box 400, i Benld, 
Ill.

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

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

Ill.
45— Ig. y. 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. 

Minfersville, Pa.‘
49— A. :Matulevicius, 40 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N, ,Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western 

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply-

1 Mouth AVe., Wilkes-Barre, ‘Pa.
52— *-J; M.< Kaminskas,; 3116 S. Hal-

sted St., Chicago, HJ. . , . ,

Blanford

Addison

Box 246,

DETROIT, MICH. r
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 
—llth St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

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

Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKA1S. 
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

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

su nu-

Automobilį Mokykla

DARBININKE STOK Į TIKRA KOVA

i

Pitts-

1512—llth

349—lOth
iVardas ir pavarde

Antrašas
&Užsiėmimas

MARCY BATHS
Nau j o vykiausia Tos Rūiies Įstaiga Brooklyn©

VYRAMStik-

prie

107 N.
kol

Visi Mohtello,

J1
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merių” pas juos nesimatė.
Apie porą valandų pavažia-

sužinojau, tai

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

kėlė- 
ku- 
nes 
kad

apie savo raštinės 
jis sako: “Viskas,

ir jo paties padary- 
knygų spinta, tai

Sekr. antrašas.
Carson Street, 
Magazine St., 

Penn Avenue,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
1552—lOth

------------  ------------------------ - A X---------- 5CVUVQJ. oau paOIYJIVVJ V1VIVJ.

kiau matės, tai ir daugiau čia | mus nustebino, tai jo du Suries, 
panašių gatvelių randasi, Čia,.nebūk palikti sargais: vienas 
tur būt, bus senovės olandų ma-! nevaldė vienos kojos, o kitas—'

parkiuka ir einu pro šalį trijų Prisidėję krepšius tomeičių, uo- 
j, matytis, aRt pardavimo. Bet
įsitraukę”*, būnant lietingai dienai, “kostu-

Bank
Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 

Užrašų Raštin. V. Gelu- 
51 (Glendale St.; Piniginis 

J. Stulpinis, 49 Sawtell 
Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 

Iždininkas I. Petrauskas, 
Iždo Globėjai: J.

Sekantį rytą, nedėlios, 
jmės su dd. Ogentais, pas 

, v riuos atvažiavau, anksti,kiaulysčių pri- , . .. ..J v . buvau is jų issiderejęs, 
jie mane turės nuvežti, pas 

. ną Vincą, kuris nuo čia gyve
na už apie 80 mylių. Nors lie
tus lynojo, bet vilties nepatroti- 
jome. Mano draugas “pasišė
rę” savo geležinį arkliuką ir 

' ’ išdūrųėme. į 1; , į
1 Nuo Eastono į Philadelphią 
kelias kaip stalas. Iki tapie puš
kelio jis eina pakraščiu garsio
sios upės Delaware, i per kurią 

Į Jurgiui Washington ui teko bri- 
Įsti, kariaujant prieš anglus. 
I Paskiau jis išeina visai į far
mas, į puikius laukus.

Pakelyje matėsi farmeriai,

stovinčių vyrų, kurie 
buvo gana gerai “j 
Tik man prie jų priėjus, vienas 
traukėsi ūmai atgal, rankomis .
švaistydamasis ir užlipo man!vus> pasiekėme ir Philadelphią. 
ant kojos, beveik persiversda-' ^_u.? prasidėjo mūsų klausi
mas pats ant žemės. jnejimas Gibbstown o. Tur būt

įklausėme kokius 90 sykių, kol 
Ir kokių čia Eastone stebėti-1 jį suradome. Suradus Gibbs- 

nai siaurų gatvių esama. Ši town’ą, nebeturėjome vargo su- 
gatvė, kur mano draugai gyve-.rasti \r Seno Vinco “raudon- 
na, jau taip siaura, kad jeigu ! d varį”..
pora gaspadinių susipyk-i Kadangi aš jam “mušiau” te
tų, tai viena, būdama savo stu- Jegramą iš vakaro, tai manė- 
boje vienoj pusėj gatvės, beveik 
galėtų nurauti plaukus kitai, 
kitoj pusėj gatvės. Kada į šią 
gatvę įėjau, tai maniau, kad 
randuosi arba Kauno senojoj 
daly miesto, arba Paryžiuj prie 
“Sacre-Coeur”. Ir kaip pas-

me, kad jis mūsų lauks. Bet 
kur tau. Privažiavome prie jo 
“raudondvario” ir randame du
ris užrakintas. Gyvūnai viso
kios tautybės, tarpe kurių ra- kitų raštelių, su kuriai^ mumis 
dosi ir lietuviškas juodvarnis, palinksmino, 
ganėsi sau paskirtoj vietoj. Kas

dos liekanos. •
Pagąliaus susiradau ir drau

gus. Po pietų, draugai pakvie
tė mane važiuoti pas farmerius 
prie kiaušinių ir sūrių. Išva
žiavome. Nuvažiavome ant lie
tuviškos farmos, kur gyvena 
gana senyvi du lietuviai, vyras 
ir moteris, čia teko kaip iš ko 
ir nusistebėti, šie žmoneliai 
turi gana didoką farmą, o be
veik jiedu patys ją apdirba. Ir, 
kaip gi jie jos neapdirbs, kuo-lapie pusvalandį laiko, parašėme 

jam raščiuką, prikabinome 
prie durų ir leidomės pasivaži
nėti po šią apielinkę ir papie
tauti; bet netrukus vėl sugrįžo
me. Nagi žiūrime, jau ir ki
ltas raščiukas prikabintas prie 

O tai būta d. šolom-

visų keturių.
Kaip vėliau 

pas juos susinėsimas (komuni
kacija) nedaug pagreitėjo nuo 
Povilo Revero laikų. Telegra
mas jie čia tik tada gauna, ka
da nueina į ‘paštą patys jų pa
siimti. Taip atsitiko ir su ma
no telegrama, kurią siunčiau d. 
S. V. Jis ją gaus tik kitą sa
vaitę.

j Pabuvę Seno Vinco farmoje

pamokino; dabar 
nuo 

už 
tik 
ant 
rei- 
ne.

I 
v

Draugysčiy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

■ .......  ■ ’ i j
APLA. CENTRO KOMI^eW 

ANTRAŠAI

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 
St,. " -------
Burton St. 
sevičius, 
Raštinin. 
Ave.; 
Faxon St..
,22 Merton St..
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M.' Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, , 19: Ames St.

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

ELIZABETH, N. J. ' 1 
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.-—Jp^as..J>rųlis,, §21 Bond St. 

iKiJuskuuskis, 
2>0t> First’ ’St.( ,

Protokolu Ras.—D. ’ Būrkauskis, 
255 Pine; -St.

Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 
* 113 Court St.

Iždininkas—-‘Martinas Budreckis, 
163 E. Jersėy St.

Iždo Globėjai— M. Gedminienė, 
' ill Court St., ir

St. Morkis, 321 Bond St. 
Nauji: Raš. Orga.:—M. Zabrauskienė, 

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

259 Broadway

met tokių darbą taupančių 
įrankių yra. Paimkime, pavyz
džiui, kūlimui mašiną. Ji 
rai “stebuklus’ ’ rodo.

Mums tik privažiavus
farmos ir biskutį palaukus, par
važiavo ir taimeriai su kviečių jo durų.
vežimu. Mums norėjosi pama- sko su kitais draugais. Mat, 
tyti, kaip jie* kulia; todėl pa- jie mumsJnieko nesakė iš vaka- 
prašėme farmerio, kad jie kiek ro' apie'važiavimą, tur .būt no- 
pakultų mums ten bestovint, rėjo mus pralenkti. Dabar mes 
Taip jis greit ir padarė: palei- sumanėme eiti į tvartą ant šie* 
do traktorių, kuris buvo diržu no ir pamiegoti, palaukti, 
prikinkytas prie kuliamos ma- jis su savo šeimyna sugrįš. Juk 
šinos, ir mašina pradėjo ūžti, farmerys tai vis farmerys, il-

taip pat vis reikalaujame 
jo daugiau rašinėjimo. O 
tą darbą ir pastangas, jis 
gauna kai kada dolerį kitą 
popieros. Aš nesakau, jog 
ketų del to aukas rinkti,
Bet keletas dešimčių . draugų 
kurie atjaučia- ir-įvertina Jo 
darbą, galėtų sumesti po pus- 
dolerį arba dolerį ir Vincui 
mašina būtų.

Beje, turiu tarti žodį ir apie 
Seno Vinco dukterį. Jo duktė 
mane nustebino, taip gerai var
todama lietuvių kalbą. Mes 
net “grinoriai” būdami, rodos, 
daug daugiau angliškų žodžių 
vartojame, kalbėdami lietuviš
kai, negu ji, Amerikoje augus. 
Iš sykio man pasirodė, kad ji 
tik iš Lietuvos atvažiavus.

Kadangi diena jau slinko į 
‘pavakarį, tai kiti draugai rei
kalavo, kad visi sėstume į au
tomobilius ir važiuotume pa
žiūrėt philadelphiečių pikniko? 
Greitai Senas Vincas sugainio
jo karves į tvartą! parsivedė iš 
lauko savo “Socialdemokratą”, 
o duktė palesino Ivištas, antis, 
varną ir kitus gyvūnėlius. Ka
da jau viskas buvo tvarkoje,

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

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

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

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

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.
2— K.Zabela, 3403 W. 

Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custerienė, 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, Ill.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin- 

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

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

Rices Landing, Pa.
14— R. BėniušįSj 911 Jonkes Avenue, 

.» North Braddock, Pa.* •
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 
' 1 Woodlawn, Pa.
16— A. Bėsasparis, P. O. Box 40 K. 

L., Aliquippa, Pa.
17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 

E. 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, 7042 Lint Court, 

Maspeth, N. Y. x
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128,

St.,

St.,

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— JI. Batūtis, Box 24, Wilsonville,
28— J. Džikks, P. O//Box 105,'Fnim,
/ W. Va.''/ ;i '

29— J. Carvąlles, Box 2, Coąl Center, 
Vo 1

Duquoin St.,
13th Street,

/• W. Va?';

Pa.
30—J. Leonaitis, 

Benton, Ill.
82—P. Klova, 133 So.

Easton, Pa. _ •
33—A. B. <Shatkus, 1256 Scribner 

Ave., Grand Rapids, Mich.

Pirm. B. Daucenskas, 
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., 
Moline, 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. Kairi s, Plaw Station, 

Moline, III.

PJTTSBURGHĄS IR ĄPIELINKĖ
Pricšfašistinčs Tarybos Komitetas 

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

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

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

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 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.—

VIENYBES DRAUGYSTE, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

<51 Glendale St.
Kasierius M.\ Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.1
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, i 153 Aines St. 

Maršalka F. Sawlenas;
20 Faxon St.
Mass.

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

p H Už:
1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. (Ęęmipą .Mainierių ir audėjų .streikę.
3. Tripažinimą ir- Gynimą Sovietų Respublikos.

'. 4 ’ ’D arbb' par ti j ą. - > ' i -• ‘ s t ■' • >
! 5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

Prieš:I * f \

’1. Bedarbę. '•
2. Indžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus.
Stok į Kovos Partiją.
Stok j 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 p d- J 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesnes. Taip | 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs d 

‘ streikas arba gausi darbą. ,. , j
1 (Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokestfes ir 

50. centų narinė mėnesinė duoklė.

xtixmCas
Telephone, Stagg 8326 

9745

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
> v , VAIKAI 
įleidžiamu Utarriinkais

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomia 
Eebatomis 
NedSllomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. t.
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KETURI LAIPSNIAI POMIRTINES:
o

o

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

........................... .f.-., rr-rrn,
O

JUOZAS KAVALIAUSKAS

THE VOTE COMMUNIST BUTTONTHE VOTE COMMUNIST STAMPS

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

< >

< >

Teisėjas 
kazionos 

o

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

Mokesčiai ant pomirtinės eina pagal aplikanto 
amžių ir laipsnį pomirtinės. Labai pigus prigulėjimas 
jauniems ir nebrangu senesniems.

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Tūlas 
čiamą. 
prastai, 
ir sykiu 
jis griebėsi įvairių biznių, vie
nok neturėjo pasisekimo. Bu
vo kur tai į laukus nusikraus: 
tęs už kukorių. Bet ir čia blai
vybės agentai nedavė rąmy-

NEW YORK, ALBERT BALL1N, 
' HAMBURG, DEUTSCHLAND* 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

Darbininkų susitarimas visai 
iširęs, pakrikusi bejėgė minia.

Kažin ar ilgai taip bus?
Vaikas.

•I « *{11 • 1 ■

Augščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje 
s Priimama nuo 18 iki 50 mętų amžiaus.

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

Pirmas Laipsnis $150.00, Antras Laipsnis $300.00, 
Trečias Laipsnis $600.00

CHAO Iš New Yorko j 
T^^^Kauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESA

<!>

<f>
<♦>

<P

Utarninka^ Rugp. 7, 1928

ARGENTINOS FAŠISTŲ BĖDOS
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Fašistlapis. Baigia Spardy
tis; Skundžia Savo žmones
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J. ALE K ŠI S, 
ALDLD. Centr. Sekr

Išeina taip, kaip 
Kas kuom 

tas ir kitą tep”.
Vienas iš Emigrantų.
(“Rytojus”)

jau sunku dasigauti į vidų. bes, išvijo iš ten

PenkTas '

Fašistinės d-jos “Lietuva” su
sirinkimas įvyko birž. mėn. 17 
d. Dalyvavo apie 20 ypatų, 
kurių tarpe buvo keliatas ir 
nenarių. Iš dailiosios lyties ne
buvo nė vieno. Pirmininku iš
rinktas koks tai nesenai atvy
kęs į šią šalį žemaitis. Na, ir 
pirmininkavo. Be jokios tvar
kos, kas mokėjo, galėjo rėkti, 
kas mokėjo “inteligentiškai” 
keikti, taip pat galėjo, ir t.t. 
Valdybos pranešimą darė “gy
dytojo padėjėjas” Stabinins- 
kas. Sakė, kad d-ja stovi labai 
kritingoj padėtyj. Iždas * tuš
čias. Be to, senoji valdyba pa
liko skolų. Reikia mokėti už 
popier£ 300 pesų ir už “Balso” 
spausdinamąją mašinką, kaip 
jie sako, barabanas, 900 pesų, 
kuri buvo paimta ant išmokėji
mo su Skinkio garantija. To
kiu būdu tik iš didesnių mūsų 
sumų turim skolų 1200 pesų.

Prie valdybos pranešimo kilo 
skandalas. Vieni puolė ant Un- 
dzėno, kiti už jį. Buvo varto
jami visokios rūšies “inteligen
tiški” išsireiškimai, kaip tai: 
“meluoji, šunie”, “rupūže”, “aš 
tau snukį sudaužysiu”, ir t.t. 
Vienas netgi kvietė Skinkio se
kretorių Steponaitį į dvikovą 
boksuotis. Laimė tik tame, kad 
kviečiamasis del kokių ten jam 
“žinomų” priežasčių nėjo. Po 
to ėjo klausimas, kaip išgydyti 
sergantį “Balsą”.

“Gydytojo padėjėjas” prane
šė, kad šiai ligai prašalinti rei
kia ...pesų, nes be šių vaistų 
mūsų “Balsas” po savaitės ar 
dviejų turi mirti. .Administra
torius pranešė, kad jis turįs 40 
pesų ir tikisi dar iš kur tai 
gauti 20 pesų. (Ar ne iš p.
Skinkio?—Red.), tai vieną nu- i 
merį arba dar gal ir du išlei-1 
sim ir kaput... Be to, toks kaip Į 
dabar leidžiamas, jie patys sa
kė, toliau eiti negali, nes niekas 
neduoda skelbimų. Kuomet pa
rodai kokiai įstaigai, tai žmo
nės nustebę klausia, ar čia laik
raštis? Juk jis panašus į neti
kusios vertės popiergalį. Daug 
biAo apie tai kalbėta ir visokių 
pasiūlymų duota. Vieni norėjo 
steigti bendrovę, kiti sako, kad 
iš to nieks neišeis. Esą, jeigu 
ir surinksim keliatą pajų, išlei
sim vieną numerį ir vėl pinigų 
nebus. Antri -pasiūlė taip, kaip 
Lietuvos krikdemai bonus Ner
tuose, tam tikras atvirukes su i 
kokiu nors paveikslu ir jas par
davinėti. < 
konkretaus nepriėjo. Paprasti 
nariai, kurie buvo tame susirin- j 
kime, pamatę į kokią balą jų 
gazieta tapo įvesta, pakilo ir 
išvaikščiojo. Liko tik patys fa
šistų lyderiai — 6—7 žmonės. 
.Taip ir užsibaigė.

Tai štai prie ko privedė 
teligentai” gazietą! Tai 
“mokyti” žmonės! Keliata 
nosių atgal jie sakė, kad 
turim keturis šimtus narių ir 
mūsų draugijos ižde randasi

300 pesų. Na, o šiandien—kur 
, tie nariai ir pinigai? šiandien 

verkiate, kad turit apie pusan
tro tūkstančio pesų skolos. Kas 
tą skolą padengs? Ar ir vėl 
bandysit iš naujai atvykstančių 
Lietuvos emigrantų, su pagelba 
konsulato, kraustyti žmonėms 
kišenius? Atsimenat, kaip jums 
plaukė pesai už neturinčias jo
kios vertės rekomendacijas? 
Tik ačiū “Rytojui”, kuris atsi
stojo nuskriaustųjų pusėje, ir 
tik dėka jo, jums užsidarė rie
bus pajamų šaltinis. Dabar, 
prieš kratant kojomis galutinai, 
dar planuojate ką nors apgaut. 
Bet jau neapgausit.

šitame pačiame susirinkime 
p. Undzėnas štai ką pasakė vie
šai Skinkio sekretoriui Stepo
naičiui, kad jis turįs tikrų da
vinių, jog jį kas tai skunde. 
“Aš sirgau keliūtą dienų”, sakė 
p. Undzėnas, “ir nebegalėjau 
eiti darban. Iš Lietuvos konsu
lato telefonu pranešė, Misslerio 
kontoros (kur Undzėnas tar
nauja) šeimininkui, kad esu 
girtas ir sau galvą susįdau-! 
žiau”. žinoma, konsulatui būt 
buvę patogiau pranešti, kad 
Undzėnas yra komunistas, bet 
tuomet visi Buenos Aires žvirb
liai būt juokęsi, nes visi gerai 
žino, kad Undzėnas yra fašisti
nės draugijos narys ir jų ga- 
zietos darbuotojas. Taigi iš to 
visko dabar pasirodo, 'kad kon
sulatas jau pradėjo skųsti 
savo krypties žmones, kurie 

'nebando ištikimai tarnauti 
šistlapiui. Jeigu taip, tai 
jau bekalbėti apie pažangiuo
sius darbininkus. Nėra mažiau
sios abejonės, kad ir jie buvo 
skundžiami.
ta patarlė sako: 
kvep,

A.LD.L.D. Narių Žiniai

PHTSBURGHAS 
IR APIEUNKĖ
Su Darbais Prastai

Libel dirbtuvė pradžioj 
p.os mėnesio buvo uždaryta 
vieną savaitę, o dabar vėl tapo 
uždaryta ir niekas nežino, 
kiek laiko bus uždaryta.

Carnegie rolmiles už poros 
mėnesių jau mažai kas liks, 
nes ir dabar didesnę pusę iš
vežė į Ohio valstiją ir vis dar 
po biskį gabena.

Tūlas burdingierius su savo 
gaspadine sumanė nueiti pa
uperi ir pasibovyti. Viskas bū
tų buvę gerai, jei ne tie nela
bieji vaikai. Bet vaikai juos 
užtėmijo ir pašaukė policiją. 
Pastaroji nugabeno į belangę, 
o paskui ir į teismą, 
burdingieriui davė
duonos ant; šešių mėnesių 
gaspadinę. pasiuntė į pataisos 
namus. Abudu buvo geri ka
talikai, priklausė prie parapi
jos.

Liepos 29 d. vietos kunigu- 
žis buvo surengęs pikniką. I 
pikniką suvažiavo ir minkštų 
gėrimų biznierių. Bet ir čia 
nelaboji policija buvo įsimai
šius ir vieną biznierių buvo 
nučiupus beragaunant naminė- 
lę. Kuomet policija įsimaišė, 
tai piknike pasidarė didelis su
judimas. Mat, buvo manyta, 
kad darys kratą ir automobi
liuose. Bet nedarė. 

i|: « s):

sandarietis laikė , kar- 
Kadangi biznis ėjo 

tai pardavė karčiamą 
sandariečius. Paskui

Dabar žino-į RED. ATSAKYMAI 
gus nežino nei kur pasidėti.

Brolis J. K. Mažiukna pro
gresyvius kitaip nei nevadina, 
kaip tik “kakaročiais”. Mat, 
jis turi biznelį, tai ne kaip ei
nasi, todėl ir pyksta, kad ne
siseka. Kada buvo koopera
cijoj gaspadorium, tai tik už 
laktų pasinešiojimą gaudavo 
.po 40 dol. į savaitę.

Pittsburghietis Second.

Komitetui, Scranton, Pa. — 
Pranešimas vėlai gautas ir ne
galėjom į laikraštį įdėti.

Važiuotojui, Akron, Ohio:— 
Pranešimas vėlai gautas ir ne
galėjome į laikraštį įdėti. 1

GARSINKITE 
“LAISVĖJE”.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kainą, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU, AVĖ., ir 8046 CHENE ST., DETROIT g

AUGŠČ1AUSIĄ PRIEGLAUDĄ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Visokiu Rūšių Švieži* Valgiai, Gajcioani Lietuviška
ir Amerikoniška Stiliam

Pavalgio ?la malonu būti, pasi- 
inekučiuoti bu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Syki at 
rinsit.—Pabandykit!

J. MARCIUKIENE 
Savininke

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

i
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Mbit. fjMK

Tel. Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALI0RIU8

\ Nufotografuoja 
|\ ir numaliayoja 
Ii visokius paveiks- 
R lūs įvairiomis 
įl spalvomis. At-j 
ff naujina senus ir< 
< krajavus ir su

daro su ameriko-; 
niškais. Į

gerai ir pigiai

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

<♦>
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416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-8474 “Tai Mokykla »u Reputacija.
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys įus važiuoti ir taisyti visokią 
išdirbimų 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 
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City

Mūsų Vargai ir Nelaimės
Šis liepos mėnesis, tai neląi- 

mingiausias visoj vietos lietu
vių istorijoj. Jonui šnečkui 
bedirbant grabų dirbtuvėj nu
pjovė 4 pirštus.

Stanislovas Padriezas, 16 
metų, bevažiuodamas su savo 
draugu “motorsaikeliu”, susi
kūlė su automobiliu taip 
smarkiai, kad vargšui gerklės 
kremzlę nutraukė. Po dviejų 
dienų kankinimosi numirė. Ir 
kas gali aprašyti tos motinos 

Galų’gale prienleko širdgėlą, kuri, sako, jau sep-
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Į TEN IR IŠ LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
Mūsų Populiarišksis Laivais

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.-'-

Bell Pilonai Poplar 7545 <

ADOLFAS F. STANKUS
o
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GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

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.

tintą į kapus palydėjo?
Antanui Motuzai, 17 metų 

| amžiaus, prie darbo nupjovė 
du pirštus.

Jaunikaitis lanko vidur, mo
kyklą (High School). Per va- 
kacijas nuėjo padirbėti pas 
savo dėdę Joną Motuzą, kuris 
turi dirbtuvėlę budavojimui 
trokų.

Tą pačią dieną, t. y., 26 lie
pos B. Tunilienė nuvežė sa
vo 12 metų dukrytę pas sese
rį į Hawthorne paviešėti. 

| lydint motiną, prie namų už- 
jvažiavo trokas ir nulaužė 
'jytę.

Tūlas lietuvis (pavardės 
teko sužinoti), gyvenantis Ful
ton ir Straight St., aprišta ran
ka, pirštai nutraukti prie dar
bo šilkų dažymo dirbtuvėj.

Užvis nelaimingiausia, tai 
Norkuniutė, 18 metų mergina, 
kuriai einąnt į darbą, automo
bilis sulaužė abidvi kojas. Sa
ko, vargšė, maldavusi daktaro 
ligopbutyj, kad duotų jai nuo
dų, verčiaus mirti, negu pasi
likti ubage visam amžiui. Au
gus didžiausiame varge, tėvas 
jau senai'•miręs.

Apart visų minėtų nelaimių 
dar viena yra, kuri visus dar
bininkus paliečia, tai bedarbė. 
Apskaitoma, kad 
tūkstančio staklių 
stos dar daugiaus. Bedarbių 
skaičius 
ta proga naudojasi. Kurie dar 
turi kiek darbo, ypatingai, ku
rie ima darbą nuo didelių fir
mų ant taip vadinamų “komi
sine”, tai ilgina valandas ir 
kerta mokestį, kiek jie tik no-' 
ri. Kiti net nemato reikalo 
pranešti darbininkams numuši- 
mo, dasižino gavę užmokestį. 
Jei katras užprotestuoja, tai 
atsiduria gatvėje, nuo kurios

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. " t. ..JL’

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

<*>

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

o

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

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.

Zfainos *
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 
guzikėlio.

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime ” 
jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Lotuose
Lotuose

Reikalaukit jų šiuo antrašu:

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE WORKERS’ (COMMUNIST) PARTY

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

<|>
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Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manę®.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

BeU_.
Keystone—

TELEFONAI i
__________Oregon 5136
__________ Maia »6»>

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, 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 DOLERĮ, už kur} 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No____
Miestas

į Miestas

------- St. ir Ave.
— State—
__ State—
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VIETOSIMOS
$5,000 iki [tolesnio teismo. Su
lig New Yorko valstijos įsta
tymo, už iššaukimą į ginkluo
tą dvikovą gręsia “ne daugiau 
kaip 7 metai kalėjimo.”

TARPT. DARB. APSIGYNI
MO 17 KP. SUSIRINKIMAS.

k v <•■'■' • •" f ■
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PASKUTINIS ATBULEIVIŲ 
PASISPARDYMAS KAILIA
SIUVIU UNIJOJE.

NEPAVYKUS SAUŽUDYS- 
TEI, DABAR GRĘSIA 
MIRTIES BAUSMĖ.

ŠUBATOS NAKTĮ “KRIS 
ŽVAIGŽDĖS”.

Kailiasiuviu Unijoj socialis-! 
tai ir vadai’Amerikos Darbo!} 
Federacijos prilipo liepto ga-1- 
ią, bevesdami bataliją prieš’ pirmojo ‘laipsnio 
komunistus ir kitus kairiojo 
sparno narius.

Jog kairiųjų 
Ilogi popieriai 

arodo laiškas, 
his organizatorius Ed. McGra- 
de parašė socialistiniam unijos 
advokatui Shiplacoff’ui, kaipo 
kailiasiuviu gelbėtojui nuo ko- 
nunistų. Laiške skaitome:

Arthur Becker, duonkepis, 
kuris peiliu nudūrė savo pa- 

. čia Anna, bus teisiamas kaipo 
» žmogžudys. 

Po pačios nužudymui, jis pats 
bandė pasidaryt sau galą, bet 
nepasisekė. Tuomet liko pa
imtas į Fordham Ligoninę ir 
po policijos sargyba tenai iš
gulėjo pusantro mėnesio, kol 
užgijo jam žaizdos. Dabar 
pergabentas į kalėjimą. Pa
čią jis nudūrė, susibaręs su ją
ja, kad ji užsiimanti su kitais 

“Komisija, atstovaujanti A- vyrais.
nerikos Darbo Federaciją jau
čiasi labai nesmagiai kas link 

)s padėties” (kailiasiuviu 
arpe)... “Aš kalbėjausi su” 
Darbo Federacijos) “prezi- 
entu Green’u tuo klausimu, 

ir mes jaučiamės, jog kadan
gi (mūsų) Unijų 
Komitetas neišgali 
c augiau (finansinės) 
tai Amerikos Darbo 
ja pasitrauks iš kontroliavimo 
tos padėties, kaip tik galima 
bus užbaigt įvairius sąryšyj ^u 
tuom dalykus.

“Jeigu, jūsų manymu, dar 
galima būtų kas tuojaus pa
daryt, tai malonu būtų man 
tai išgirst. Kitaip gi, tai Ame
rikos Darbo Federacija pasi
trauks iš tos padėties bėgyje 
keleto savaičių.

Nuoširdžiai Jūsų 
Edward McGrady, 

Organizatorius”.
Paskutinė Pastanga.

/
Reakcionieriai iš Amerikos 

Darbo Federacijos, vadinasi, 
jaučiasi išplikę dantis. Jie 
nepajėgė sukriušinti kairiojo 
unijos sparno, nors prieš kai
riuosius vartojo samdytus mu
šeikas, nors išvien su bosais 
ėjo prieš komunistinius kailia- 
siuvius, nors tai kovai jie iš
eikvojo desėtkus tūkstančių 
dolerių, gautų iš Amerikos 
Darbo Federacijos, iš “For- 
wardo” ir fabrikantų.

Geltonųjų lyderių advoka
tas Shiplacoffas gi, daryda
mas paskutines pastangas, pa
rašė laišką (liepos 
trims desėtkams 
smurtininkų (kurių 
yra Sigmanas, Vladekas, | TEATRAS GĖRIAI 
Schlossbergis, Orlofskis ir ki- SLAPTA SMŪKLĖ.

i

priešininkams 
toje unijoje, 
kurį federaci-

Išlaikymo 
suteikti 

paramos, 
Federaci-

AUGŠTAI GYVENT, KAD 
PASIGYDYT “HAY 
FEVER’I”.

Daugelis gauna įkirią 
skaudžią vasarinę ligą, vadi- 

paeina 
suerzi- 
V ienas 

A. I. 
gyvent

mą “hay fever”; jinai 
nuo žolių sėklų, kurios 
na opią žmonių odą. 
New Yorko daktaras, 
Ringer tokiems pataria
augštai, ant kokių tryliktų lu
bų, kur vėjas mažai tegalįs 
užnešt žolių sėklų, 
gyvenant, sako, geriau 
dytis jau turintiems tą

AUTOMOBILIŲ 
GADINTOJAI.

ir gy-

penkiHarleme areštuota 
juodukai, kurie nuėminėjo 
lempas ir kitas dalis nuo pa
statytų gatvėje automobilių. 
Kiekvienas jų padėtas po $500 
parankos iki teismo.

BAUDŽIA TRAUKINIŲ 
ELGĖTAS.

Keturi elgetos, kurie dalino 
korteles, vaikščiodami po ele- 
veiterio traukinius kortelė
mis atsišaukdami1 'piniginės 
pašalpos, liko nuteisti už- 
simokėt po $5 jiabaudds ar
ba atsėdėt po dvi paras'kalė
jime. Visi jie buvo šiuom ar 
tuom nesveiki, žemajame ma
gistrato teisme paaiškėjo, kad 
jie šiokiomis dienomis susi
rinkdavo po porą trejetą dole
rių, o nedėldieniais po $8 iki 
$10.

11 dieną) 
dešiniųjų, 
skaičiuje I

Vladekas, TEATRAS GERIAU, KAIP

komunistams

Ateinančią subatos naktį, 
jeigu tik bus gražus oras, tai 
būsią matoma daug “krintan
čių žvaigždžių”, tai yra me
teorų, kurie lėks su 50 mylių 
smarkumu per sekundą,—sa
ko astronomas J. H. Kimball.

Mėnesinis susirinkimas at
sibus seredoje, 8 d. Augusto, 
8 vai. vakare, “Laisves” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St,

Draugai, šitas susirinkimas 
bus svarbus. Turime daug ra
portų ir daug naujo aptarti. 
Privalumas kiekvieno nario 
dalyvauti, taip pat nors po 
vieną naują atsiveskite.

Organizatorius
J. Vinikaitis.

(187—189)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
RIDGEWOOD, N. P. LIETUVIS DENTISTAS

PERKŪNO IR KARŠČIŲ 
AUKOS. Fosteris ir Gitlowas

L.D.S.A. 132 kuopos susirinkimas 
bus seredoj, 8 rugpjūčio, Degulio 
svetainėj, 147 Thames St., 8 vai. va
kare. Visos narės ateikit, yra svar
bių reikalų.

(187—188) Komitetas.

REIKALAVIMAI

fcj X - Spindulių Diagnoza
| 221 South 4th Street
K (Priešais “Bridge Plaza”)
| Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
< 10-12 prieš pięt; 2-8 po piet.
5 Ketvergais ir subatomis iki 6 
> valandai. Penktadieniais ir sek- 
š madieniaia tik sulyg sutarties.

per-vakara 
du žmones

ir besigrū-
trau kinius

Pereitos subatos 
kūnas nutrenkė 
Coney Islande.

Užėjus audrai 
džiaut minioms į
viena mergina (žydaitė) 16 m. 
amžiaus, buvo nustumta ant 
trečiosios (elektrinės) relės ir 
mirtinai nutrenkta.

Pereitą nedėldienį Coney Is
lande ir kituose pajūriuose 
prigėrė 6 asmenys. Tą pačią 
dieną, nuo karščio mirė trys. 
Karštis buvo 90 laipsnių pavė
syje, o prieš saulę siekė 100 
laipsnių ir daugiau.

Tomis dienomis suplaukė į 
Coney Islandą po 600,000 žmo 
niu.

PASIKORĖ MOKYTOJA.

Jie kaipo Darbininkų 
(Komun.) Partijos kan
didatai kovoja už paliuo- 
savimą proletariato iš 
po kapitalizmo vergijos, 
nuo baisenybių imperia
listinio karo, bedarbes ir 
skurdo. Balsuok už komu
nistų kandidatus. Skaityk 
Daily Workerj. Skaityk 
Nacionalę Darbininkų 
(Komunistų) Partijos 
Platformą. Kaina tik 10 
centų. Del jos rašyk Na- 
cionaliam Rinkimų Kam
panijos Komitetui, 43 E. 
125th St., New York City.

REIKALINGA dženitorius, senyvas 
žmogelis, mokantis nors biskį pen- 

tyti; duosiu kambarį ir valgį. Atsi
šaukite greit.

Mrs. Peters,
1001 Eastern Parkway, Brooklyn. 

(187—192)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam

barys. Yra visi parankamai. At
sišaukit po No. 272 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

186-188

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU knygutes—veikalėlio

' “Daina be galo”. Kas zturit nors 
ir vieną knygutę, malonėkit praneš
ti, aš atlyginsiu.

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

186-188

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sniui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenu© 

(Buvusi 98 Grand St.) 
MASPETH, L. L

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Prisirišus prie lovos galo 
šilkinį šaliką ir užsinėrus jį 
ant kaklo, pasikorė Clara L. 
Cramptonaitė, buvusi matema
tikos mokytoja Backer Colle
giate Instituto, Brook lyne. Ji
nai buvo 59 metų amžiaus ir 
sirgo 
num. 
ne.

PAJIEŠKAU giminaičio Miko Juško, 
Kirmelnės Kaimo, Marijampolės 

apskričio. Pirmiau gyveno Philadel- 
phijęje, kur dabar negaliu sužinoti. 
Turiu svarbų reikalą su juom pasi
kalbėti, nes važiuoju į Lietuvą.

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

183-188

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

ir 
nervais. Nusižudė po 
95 Gates Ave., Brookly-

APIPIEŠĖ ARKLIDŽIŲ 
OFISĄ.

Du revolveriais ginkluoti 
plėšikai išplėšė $820 iš ofiso 
arklidžių, kuriose laikoma ar
kliai “ant burdo”, po num. 
125 Bank St;, New Yorke. 
PJėšjkąi,i susėdę į automobilį, 
pabėgo.

TURTINGI ŽEBROKAI.
Brooklyne suimta ir po $500 

kaucijos pastatyta trys turtin
gi elgetos. Jie automobiliais 
atvažiuodavę į elgetavimo vie
tas, ir turį pasidėję bankuose 
tūkstančius dolerių.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenes gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininke 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.
A Kas užsisako “Balsą,” tas 

tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

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

184-189

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

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

Tel. Jani per 7646

RAP. KRUOPAS

ti).
Tame laiške Shiplacoffas 

graudena:
“Valandėlę pamąsčius, jūs 

veikiausia prieisite prie tokios 
išvados, kaip ir aš, kad mes 
negalime leist
išnaujo įsigalėt Kailiasiuviu 
Unijoje.
kalu galima būtų padaryt, ne
žinau nei aš pats; bet aš ge
rai žinau, kad tatai gultų ant 
jūsų sąžinės, jeigu mes nepa
darytume rimtos pastangos ir 
jeigu mes neužkirstume komu
nistams kelią vėl pasigriebt 
Kailiasiuviu Uniją”.

Tą galimybę, kad komunis
tai ir kiti kairieji darbininkai 
galės Ijkt vieninteliais kailia
siuviu vadais social-advokatis 
Shiplacoffas vadina “unijos 
sugriovimu”, ir baigia:

.“Jeigu jau ištikro yra lem
ta Kailiasiuviu Unijai būt su
griautai, tegu nei vienas iš 
mūsų nesijaučia, kad mes ne
padarėme paskutinės pastan
gos ją išgelbėti” (tai yra išlai
kyti geltonųjų rankose).

Tai paskutinis atbuleivių pa
sispardymas prieš kairiuosius 
vadus ir prieš milžinišką di
džiumą eilinių darbininkų toj 
unijoj. Savaime aišku, jog ir 
tas pasispardymas nepavyks 
reakcionieriams, ir unijos va
dovybę galutinai pasiliks ran
kose pačių narių ir juos atsto
vaujančių kovingųjų vadų.

Kas būtent tuo rei-

PRITROKSTA VANDENS.

Pef karščius žmonės sunau
doja daugiau vandens} deltos 
priežasties vanduo “atsisakė” 
bėgęs iš kranų penkiuose šim
tuose namų Queens’e.

Federaliams blaivybės agen
tams iškrėtus ir uždarius po
nišką gertuvę Helenos Morga- 
naitės, dabar jinai sakosi me- 
sianti alkoholio biznį ir vėl ei
sianti lošt į teatrus. Ji yra 
skaitoma muzikalių komedijų 
žvaigžde.

NEW YORKE BUS VISUOTI
NAS AUDĖJŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Rugsėjo 22—23 d. įvyks su
važiavimas visos Amerikos au- 
dimo-verpimo darbininkų fab
rikinių komitetų atstovų. Tų 
komitetų nacionalis sekreto
rius d. Albeit Weisbord lei
džiasi į maršrutą, per kurį ap- 
važinės visus stambesnius au
dimo pramonės centrus, ruoš
damas audėjus prie suvažiavi
mo. ir prie visą šalį apiman
čios jų organizacijos.

7 METAI KALĖJIMO Už 
DENTISTO IŠŠAUKIMĄ 
Į DVIKOVĄ.

Juodukas Clarence Wamack 
galėsiąs gaut septynis metus 
kalėjimo už iššaukimą dentis- 
to N. Fox’o į ginkluotą dviko
vą (duelį). Dr, Fox^Wamac- 
kui pataisė dantis, 'Set Wa- 
mackas nebuvo patenkintas 
tuo pataisymu ir kelis syk, 
atėjęs į jo ofisą po num. 143 
Seventh Ave., New Yorke, 
grūmojo “atsilygint”. 'Paga
linus, prisiuntė laišką, kviesda
mas dentistą įz dvikovą revol
veriais ir nurodydamas vietą, 
kur ta dvikova turėtų įvykt. 
Dentistas pranešė policijai. 
Wamackas tapo areštuotas, 
žemojo teismo teisėja Džennė 
Norris pastatė Wamacką po

NAUJAU SIOS MADOS

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
FYTPA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki C A
EAllVl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c Jv vvIHU

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 

Panedelįais nuo 12-tos 
PIRTIS valandos dieną per visą

ATDARA naktį
DIENĄ IR Utaminkais nuo 12-tos
' NAKTĮ vai. dieną iki 12 vai. 

_________________ nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 
' NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas 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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THE PLATFORM 
OF THE 

CLASS STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or more

NATIONAL ELECTION
43 East 125 Street 1

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 it 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: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenu©
BROOKLYN, N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN-

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yrą stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA 11.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU 11.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
229 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.

KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO
Tel. Lackawanna 218®

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po piet^
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedėlioinis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį
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NOW READY

NATIONAL PLATFORM 
OF THE 

WORKERS 
'.| (COMMUNIST) PARTY

CAMPAIGN COMMITTEE
New York, N. Y.

1 < i ;

Make checks and money orders payable to Alexander Trachtenberg, Treas.
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Jūs pažįstat© 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.

UŽEIGA

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
* ( . 4 ' ‘ 1 į ' • •• • • •

! Kiekvienas iš mūši} gerai žino,’■kokią didelę vertę Lietuvoje tun 
; visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitolaų žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus:
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių seklukių 
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.
v Čia Galite Gaati ir Lietuviškų Trejų Devynerių

, Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero Šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šalmėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našleliu Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




