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KRISLAI
Ponia Nusižudė del šunies 
Apie “Didvyrius”.
Kas Išlaikė Lietuvystę.
Judo ir Greeno Sąžinė.

Rašo F. Abek.

Aną dieną skaitau laik
raštį “Šuo nudvėsė, ponia 
nusižudė”. Tai ištiesų yra 
kuo pasidžiaugti buržuazi
nes civilizacijos nuopelnais 
ir religijiniu kultu.

’ Korespondentas praneša, 
kad Marė Lynton, 43 metų, 
iš East Orange, N. J., labai 
susijudinusi po to, kaip ve
terinaras padarė operaciją 
jos šunyčiui, nuo ko jis ir 
pastipo. Kalbama ponia 
taip buvo įsimylėjusi į šunį, 
kad nerado būdo, kaip jinai 
galėtų be jo gyventi, tai at
sisuko gazą ir užtroško.

Visko buržuikai užteko, 
bet tik šunies nebuvo. Dar
bininkai tik nusidžiaugtų, 
jei visi parazitai pasektų tą 
Marijoną.

Širvydukas kalbėdamas 
fašistų išvažiavime pasako
jo, kaip lietuvių tautą iškė
lė “didvyriai”. Tautos kėli
mo buomais suranda Shar
key. Jisai labai apsidžiau
gė su tulu Domeika. Domei
ka buvęs lenkmečio sukilėlis. 
Pralaimėjus maištą, jis pa
bėgo į Francija, kur baigęs 
mokslus ir profesoriavęs 
Brazilijoj. Parašęs daug 
knygų ir užsitarnavęs pen
siją, bet pasenęs nerimo 
svetur, grįžo Lietuvon nu
mirti.

Tai visi tokie širvydiniai 
didvyriai. Parvežė savo su
stingusius kaulus pakasti į 
lietuvių ariamą žemelę.

Lietuvių kalbos ir padavi
mų nei pėdsako nebūtų del 
Širvyduko garbinamų “did
vyrių”. Lietuvių kalbą, pa
pročius ir gyvenamąją vie
tą sudaro ne buržuaziniai 
karjeristai, besinerdami iš 
kailio į kailį, kaip kad jo 
paties pape, bet biednieji 
žmonės, darbininkai ir vals
tiečiai.

Kalbant apie buržuazinius 
“didvyrius” prisieina pare
komenduoti kunigo Tumo 
posakį “Lietuva, tave tavo 
inteligentai pragers”.

Senatorius Heflin Sako, Ras- 
kob Nori Pažeboti Kunigus

WASHINGTON.— Sena
torius J. Thomas Heflin, de
mokratas iš Alabama valsti
jos, klaniečių patronas, o 
gub. Smitho priešas, savo 
pareiškime antradienį sako 
kad demokratų 
kampanijos galva Raskob 
deda pastangas pažeboti 
protestonų kunigus pietinė
se valstijose ir atimti jiems 
konstitucines teises kaipo 
Amerikos piliečiams, kad jie 
negalėtų kritikuoti demo
kratų kandidato į preziden
tus, gub. Smitho.

Jis sako, kad Raskobo ma
šina suplanavus atsišaukti į 
demokratus narius įvairių 
protestonų bažnyčių pietinė
se valstijose, kad jie atsisa
kytų remti finansiniai tuos galės su pagelba televizijos 
protestonų kunigus, kurie įtaisų matyti krutumus pa- 
atsisako remti gub. Smithą. veikslus, kaiu kad jie dabar

Pirmu Kartu Istorijoj Perduoti Krutami D I r* Q •• *

Paveikslai Per Radio; Svarbus Išradimas
PITTSBURGH, Pa,—Tre< 

čiadienį pirmu kartu kruta
mi paveikslai buvo perduoti 
per radio. Buvo išbandytas 
įtaisas perdavimui krutamu 
paveikslų per radio. Ban
dymas gdrai pavyko.

Tatai buvo atlikta televi
zijos laboratorijoj Westing
house Electric ir Manufac
turing Kompanijos, East 
Pittsburgh, prie grupės 
mokslininkų, kurie buvo su
sirinkę pažiūrėti to eksperi
mento.

H. P. Davis, vice prezi
dentas, sakė, kad šios die
nos parodymas pranašauja 
nelabai tolimą ateitį, kuo
met asmenys savo namuose

yra susirišus radio pramo- 
nej.

Krutami paveikslai buvo 
perduoti radio elektrinėmis 
vilnimis ir juos priėmė pri
imtuvas, esantis Westing
house televizijos laboratori
joj, kur susirinkusiems ir 
buvo parodyti.

Reguliaris krutamu pa
veikslų perdavimas 
KDKA prasidės už

Vulkanas Sunaikino 6 
Kaimus; Žuvo 1000 

Žmoniy

užsitaiso radio ir klausosi 
muzikos.

Parodymą matė David 
Sarnoff, prezidentas, ir kiti 
ofcialai Amerikos 
Korporacijos, su 
Westinghouse

iš, 
keliu 

mėnesių, kaip praneša West
inghouse oficialai.

Aparatas, kuomet bus pa
gamintas komerciniai, bus 
pardavinėjamas per tą ra
dio kompaniją.

Sakoma, kad bus galima 
krutumus paveikslus per
duoti per radio kad ir to
liausia. Turistai Californi- 
joj galės apie save nuimti 
krutumus paveikslus ir per
duoti per radio į savo na
mus kur nors rytinėse vals
tijose ar kur kitur.

Šiuo tarpu krutami pa
veikslai buvo perduoti už

Radio 
kuria 

kompanija dviejų mylių tolumo.

Sala.—BATAVIA, Java
Pasak pranešimo, beveik iš
tisa Paloeweh sala, Holan- 
dijos Rytų Indijose, tapo su
naikinta išsiveržusio vulka
no Rokatinda, rugpjūčio 4 
ir 5 d. Gaisras sunaikino 
šešis kaimus. Apie tūkstan
tis žmonių žuvo; 600 žmo
nių sužeista, v

Japonija Pasiuntė Chini- 
jai Grasinančią Notą
TOKIO, Japonija.—Japo

nijos valdžia pasiuntė Chi- 
nijos nacionalistų valdžiai 
aštrią notą, kaipo atsakymąAmerikos Darbo Federa

cijos Pildomoji Taryba de- i Chinijos notą Japonijai —»• • » 1 1 • t • i i 1 • -4 r\ 1 1 •• /"'ll _

Suareštavo Kunigus Są- Marinai Nužudė 10 Ni-areštavo kunigus. 
ryšy Su Obregono 

Nužudymu
caragiečią; Žuvo Vienas 

Marinas

WILMINGTON, Del. — 
Pierre S. Du Pont, pirmi
ninkas General Motors 
Kompanijos direktorių ta
rybos, pareiškė, kad jis “re
zignuos” iš tos vietos, kad 
galėtų geriau dirbti Demo
kratų Partijos rinkimų 
kampanijoj. Jis žada smar
kiai ' darbuotis, kad gub. 
Smithas būtų išrinktas ša
lies prezidentu.

P. S. Du Pont taipgi yra 
stambiausias amunicijos fa- j

jose.
General Motors Kompani

ja, kurioj Morgano intere
sai turi giliai įleidę šaknis, 
yra viena didžiausių korpo
racijų Jungtinėse Valstijose. 
Raskob, demokratų kampa-

SOVIETŲ LEDLAUŽIS SEDOVAS DAR 
TEBEJIEŠKO AMUNDSENO GRUPES*

Sovietų Orlaivis Greitai Išlėks Jieškoti; Norvegija, ir 2 
Francija Laikys 5 Laivus Šiauriuose Iki Rugpjūčio 31 't

MASKVA — Dabar pla
čiu plotu jieškoma Amund- 
seno grupė, kuri dingo išvy
kus jieškoti leduose “Ita
lics” žmonių.

Sovietų Sąjungos ledlau
žis Sedovas, kurį nesenai 
Sovietų valdžia pasiuntė ty-

Žemės apielinkej, kad sura
dus Amundseno grupę ir ki
tus dingusius “Itallos” žmo
nes, trečiadienį pranešė, 
kad jis pasiekė Aleksandro 
Salą. Bet kas liečia jieško- 
jimą, tai iki šiol dar neturi

nijos galva, yra vienas tos j°^U pasekmių.
kompanijos viršininkų, ir, Į 
nueidamas dirbti Smitho 
rinkinių kampanijoj, jis 
taipgi “rezignavo” iš tos 
kompanijos finansų komite
to pirmininko vietos.

Laivo kapitonas Voroni
nas prisiuntė bevielinį pra

nešimą Sovietų Gelbėjimo 
Komisijai, pažymėdamas; 
kad jis dabar veda tyrinėji
mą Aleksandro Salos apie- j 
linkėj. Jis sako, kad jieškO- 
jimui bus naudojamas oriai-' 
vis taip greitai, kaip tik j 
bus galima pasiekti parankų 

i ledyną. Orlaivis negali nei 
'.nusileisti nei pakilti nuo 
vandens, nes neturi tam tik
rų plaukiojimo įtaisų.

Norvegija ir Francija ža
da laikyti šiauriuose penkis 
laivus iki rugpjūčio 31 d. ir 
toliaus tęsti jieškojimo dar
bą. Jie daugiausia jieškos 
vandenyse į rytus nuo Spitz- 
bergen salos.

I

25 SUAREŠTUOTA AUDĖJU 
STREIKE FALL RIVER

Nedėldienį Bus Matoma Passaico Policija Drau- 
Meteoro Daliu Kritimas džia Weisbordui Kalbėti

PASSAIC, N. J.— Passai- 
co policijos komisionierius 
išleido ultimatumą, kad Al
bert Weisbordui nebus leis
ta kalbėti čia.

Pereitą ‘ savaitę policija 
išdraskė masinį mitingą

FALL RIVER, Mass. — 
Trečiadienį policija suareš
tavo 25 streikierius ir strei- 
kierių vadus už pikietavimą. 
Suareštuotu ,tarpe yra Fall 
River Tekstilės Dirbtuvių 
Komiteto nariai: Bill Sero- 
ka, James P. Reid, Pete Ha- 
gelnis ir Sam j Wiseman. 
Policija ne tik suareštavo, 
bet ir brutališkai suspardė 
nėščią moterį Pacheco. Ji 
tapo nugabenta į ligoninę, 
kur ji randasi kritiškoj pa
dėty. Jos vienatinis prasi
kaltimas, tai kad ji kartu 
su savo vyru buvo išėjus pi- 
kietuoti. Policijos viršinin-

■

išdraskė masinį mitingą. 
Ukrainų svetainėj, kur j 
Weisbordas turėjo kalbėti ir 
atsišaukti pagelbos streikuo
jantiems New Bedfordo 
darbininkams.

Po to Tarptautinės Darbi
ninkų Pagelbos New Bed
fordo Skyrius, kuris buvo 
surengęs tas prakalbas, pa
reiškė, kad Weisbordui pra
kalbos vėl bus surengtos 
kartu "su Amerikos Civilių ‘ 
Laisvių Unija, kad išbandy- 
ti, ar policija turi teisę už- -I 
drausti prakalbas. Policija 
pareiškė, kad ji neleis to 
mitingo laikyti.

rytą 
Per-MEXICO CITY — Trečia- 

jdienį čia policija prąhešė, 
kad tapo suareštuota 37 as
menys sąryšy su nužudy
mu generolo Obregono. Su
areštuotų tarpe yra du ku
nigai.

| Nors policija smulkmeniš
kų informacijų nesuteikė, 
tačiaus davė suprasti, kad 
tikimasi, jog tyrinėjant bus 
sužinota tikrieji žmogžudys
tės motyvai.

Romos katalikų bažnyčios 
pareiškimas, kad preziden
tas Calles nužudęs Obrego- 
ną, dar daugiau įtikina 
Meksikos vyriausybę, kad 
kunigija yra susitepus kru
vinu darbu, bet ųori jį atsi
kratyti. negudriai prime
tant kitiems.

PUERTO CABEZAS, Ni
caragua.-?— Pereitą antra
dienį Nicaraguos sukilėliai 
susikirtime su Amerikos 
marinais užmušė vieną ma
riną ir tris kitus sužeidė. 
Užmuštas marinas buvo 
Myer Stengei iš Hartford, 
Conn. Sužeisti marinai: 
Thomas Paine iš Roxbury, 
Mass.; Tushel Schoenber- 
ger iš Charlestown, W. Va.; 
ir Melvin Mosier iš Topeka, 
[Kan. . Visi trys sužeisti ta
po čia'orlaiviu atgabenti.

Marinai nužudė 10 nica- 
ragiečių ir tris sužeidė.

Mūšis ivyko Coco upės 
apielinke j. netoli B okay. 
Ketvirtadienį marinų orlai
viai lekiojo toi apielinkej 
jieškodami sukilėlių.

WASHINGTON.— Astro
nomai praneša, kad sekantį 
nedėldienį, anksti rytą, ir 
veikiausia per sekamas dvi 
naktis, bus matoma graži, 
spalvuota šviesa, kuri susi
darys nuo meteoriškų dalių 
kritimo.

’ Anksti nedeldienio 
sutrūkusios kometos
seids, kuri pasirodo kiek
vienais 120 metais, susisieks 
su žeme belekiant eteru,’ o 
nuo trymmo sudužusios da
lelės taip įkaista, kad virs
ta baltomis. »

Kadangi veikiausia bus 
už 50 ar 100 mylių tolumo 
nuo žemės paviršiaus (Jung
tinių Valstijų Laivyno Ob
servatorijos ekspertai nepa- 

kas Feeney pareiškė: “Rei- jėgė aiškiai nuspręsti kaip 
kia sulaužyti streiko nugar-1 
kaulį.” Reiškia, brutališkai 
užpulti ir suareštuoti strei
ko vadus.

I

1 d ę. .. . 1 - . 1toli jie yra), meteorai bus 
matomi nuoga akimi visose 
Jungtinėse Valstijose.

Juos galima geriausia 
tyti be teleskopų ir be 
ronų, sako astronomai.

1
Daug žuvo nuo Išsiveržusio 

Vulkano Rytų Indijos© 
Amsterdam.— Čia gauta 

pranešimas, kad išsiveržė 
vulkanas Paleweh mieste, 
Holandiios Indiiose. Po to 
pakilo didelės jūrų bangos. 
Daug žmonių žuvę.

ma- 
žiū-liepos 19 d., kurioj Chinija 

pažymėjo, kad ji panaikina 
i išsibai

gusią prekybinę sutartį. Ja
ponija griežtai tam prieši
nasi/ir sako, jeigu Chinija 
laikysis to nusistatymo, tai 
Japonija darysianti tokį 
žingsnį, kokis, jos suprati
mu, bus reikalingas apšaus 
gojimui savo teisių.

Japonija pažymi, kad ji 
pasirengus vesti ■ derybas1 
peržiūrėjimui' tos sutarties, 
bet nieku būdu nesutinka, 
kad ta sutartis būtų greitai 
panaikinta be jokių derybų 
su Japonija

rėjosi net kelias dienas, kad 
parduoti darbininkų balsus 
kapitalistinėm partijom, ta- Chinijoš-Japonijos
čiaus tie mekleriai prie su
sitarimo nepriėjo. Mat, vie
ni tikėjosi daugiau gauti 
nuo republikonų, o kiti nuo 
demokratų.

Gal rasis tokių žmonių, 
kurie statys sau klausimą, 
ar yra koks skirtumas tarp 

f Judo Iskarijoto ir Greeno 
; biurokratinės klikos?

Skirtumas tarp Judošiaus 
ir k Greeno yra gan didelis, 
tik- ne pardavime, bet sąži
nės atskaitoj.

Judas Kristų pardavė vie
nai klikai, o Greenas nori 
parduoti dviem klikom. Ju- 
došius turėjo sąžinę, nors 
suterštą, delko jis pasikorė. 
Gi ADF. biurokratai patys 
nesikars del sąžinės grauži
mo, nebent jiem paduos vir
vę jų aukos. ;

Vištukas su Dviem Kūnais

EVANSVILLE, N. Y.— 
Jesse Perkins namuose yra 
vištukas su dviem kūnais: 
keturiomis kojomis ir viena 
galva. Šiaip vištukas lesa, 
kaip ir kiti vištukai, o vaik
ščiojimui tik dvi kojas te-

v

Nufotografavo Žaibą £> H
SCHENECTADY, N. Y. 

— General Electric Kompa
nija praneša apie nufotogra- 
favinią žaibo tam tikru fo
tografijos aparatu. Paveiks
las tapo nuimtas liepos 27 
d., Wallenpaupack,- Pa. Tą 
naują ‘kamerą ■ (fotografijos 
aparatą) išdirbo kompani-

i nuo vielos, ka
mera užrekordavo žaibo pa
jėgą laiko terminais.

Areštai Jugoslavijoj

j jos inžinieriai. Ja galima 
Sujudimas del Mandžurijdsiužrekorduoti nepaprastai 

greitus apsireiškimus. Gali- 
Atėjus pranešimams, kad'ma nuimti paveikslus1 tokių 

Mandžurija rengiasi prisi-1 dalykų, pavyzdžiui, kurie 
dėti prie Chinijos nacionali-’ ’ ,V1 ’ ’ 1 x
stų valdžios Nankinge, tre
čiadienį Japonijos valdžia 
pasiuntė Mandžurijai per
sergėjimą, kad ji tokio žing
snio nedarytų, o Nankingo 
valdžiai pasakė, kad ji da
rysianti atatinkamus žings
nius prieš Chiniją, jeigu 
nacionalistai bandysią pasi
savinti Mandžuriją ir jeigu 
nepakeis savo atsinešimo 
linkui specialių Japonijos 
piliečių teisių Chinijoj.

apsireiškia ir pranyksta į 
vieną sekundos milioninę 
dalį. Nepaprastai greitas 
apsireiškimas, žibtelėjimas 
yra ir žaibas, v

Žaibas dar pirmu kartu 
nufotografuotas.

Kamera buvo įtaisyta di
delės elektros sriovės per*

ZAGREB, Jugoslavija. — 
•Policija ’padarė užpuolimą 
ant vieno namo ir suarešta- 

!vo i septynis asmenis. Polici
ja juos kaltina komunisti
niam'veikime. Sako,; atradę 
pas juos komunistinės lite
ratūros. .

Kituose užpuolimuose su
areštavo tryliką asmenų. 
Juos kaltina rengime “pučo” 
(sukilimo).
Numirė Peršautas Valstie

čių Vadas
Stephen Raditch, valstie

čių partijos vadas, kuris po
litiniame susikirtime tapo 
peršautas birželio 20 d. at-

Federacijos Viršininkai Už 
“Neutrališkumą”

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai, sudaranti 
Federacijos Pildomąją Ta
rybą, per kelias . dienas čia 
vedė karštas diskusijas, I 
smarkiai ėdėsi del kapitalis
tinių partijų kandidatų rė
mimo, ir pagalios nutarė 
oficialiai neužgirti. nei ‘Smi
tho, nei Hoovevio. paliko 
federacijos pavieniams vir
šininkams ir pavienėms uni
joms padaryti savo nuo
sprendį rėmime 
Vieni galės remti Smithą, o

Scott Nearing Išvyksta 
Į Pietines Valstijas 1

davimo vieloj, kad išbandyti ! stovų bute, Belgrade, tre- 
žaibo veikmę ant vielos, kur čiadienį čia numirė. Valdžia 
eina didelė elektros pajėga, bijo sukilimo jo pasekėjų.

Nuo to laiko, kaip žaibas Pastatė ant sargybos polici- 
palietė, iki jo veikmė (smū- ją ir žandarmeriją. < .

NEW YORK.— Profeso
rius Scott Nearing, žymus 
kalbėtojas ir ekonomistas 
rašytojas, komunistų kandi
datas New Jersey valstijoj į 
gubernatorius, važiuos su 
prakalbų maršrutu į pieti
nes valstijas. Maršrutą 
.pradės'rugsėjo 9 d. ir baigs 

Icandid'ath sPalill 7 d’ Jis darbuosis 
- - - Darbininku (Komunistų) 

kitTHoover^ Bet'fe&i- Partij°s r5nkinu* kampani- 
jos viršininkai nieku būdu J 
nedrįso pareikšti, kad tie 
kandidatai yra darbininkų; TUNNEY_ RENGIAS£AP- 
priešai ir kad darbininkai 
neprivalo už juos balsuoti.

Tik tiek taryba savo ra
porte pasakė, kad “nei re- 
publik., nei demokratų plat
formoj nėra visų darbininkų 
(federacijos viršininkų) pa
tiektų sumanymų. Republi
konų platformoj yra mažiau 
darbininkiškų sumanymų, 
negu demokratų platformoj. 
Punktas apie indžionkšinus 
abiejose platformose nėra 
patenkinantis.”

Darbininkų (Komunistų)

DIDELIS PIKNIKAS WIL
KES-BARRE APIE- 

LINKĖJf i t 
WILKES-BARRE, Pa. — 

Sekanti trečiadienį, rugpjū
čio 15 d., įvyks didelis pik
nikas Valley View Parke, 
Inkerman, vienam iš geriau
sių parkų ^toj apielinkej. 
Rengia darbininkų organi
zacijų komitetas bendrai su 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija rinkimų kampanijos 
naudai. Tą dieną pripuola 
mainierių šventė.

SIVESTI SU MILIO- 
NIERKA

NEW YORK.—Laikraš
čiai praneša, kad pagarsėjęs 
kumštininkas Tunney, re
zignavęs iš bokso čampiony- 
stės, susižiedavęs su panele 
Mary Josephine Rowland 
Lauder iš Greenwich ir ren
giasi greitai apsivesti. Ji y- 
ra milionierka. Jis besi- 
kumščiuodamas taipgi tapo 
milionierium.

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

Rengia L. L, R. Choras 
ANT ANTANO ALIUKO

V ŪKĖS
Ant Kranto New Pond Ežero

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

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.
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Socialistai Lengviau 
Patenkinami, negu 
Krupavičiniai

Chicagos klerikalą “Drau
gas” išspausdino korespon
denciją vieno savo bendra
darbio iš Lietuvos apie liau
dininką ir socialistą Šlieji- 
mąsai prie fašistų; bet kit
ko, ten rašoma:

KAS KIS SI,! IŽDININKU?

DARBO UNIJŲ VADAI IR PREZIDENTO 
RINKIMAI

Porą savaičių tam atgal ir visą savo laiką paaukoti 
laikė konferenciją geležin- Smitho rinkimų kampanijai.
keliečių brolijų vadai ir 
svarsto prezidentinius rin
kimus. Vieni stojo už re
publikonų Hooverį, o kiti 
už* demokratų Smithą. Po 
ilgų ir karštų ginčų nutarė 
pasilikti “neitraliais”, tai y- 
ra, kas kurį kapitalistų kan
didatą nori ’ remti, tegul re
mia.

Kelios dienos atgal posė
džiavo Amerikos Darbo Fe
deracijos Pildomoji Taryba. 
Čia buvo pakartota geležin
keliečių lyderių sorkės: vie
ni Federacijos tūzai stojo 
už Hooverį, kiti taip pat 
karštai kalbėjo už Smithą. 
Pasekmės irgi tokios pat: 
nutarta Pild. Tarybai, kaipo 
tokiai, nepasisakyti atvirai 
nė ūž, vieną kandidatą, bet 
palikti vadams kiekvienam 
pasirinkti tą, kuris jam ge
riausia patinka. Tai dabar 
vieni biurokratai sušilę agi
tuoja už Hooverį, o kiti už 
Smithą.

Dan Tobin, Amerikos Dar
bo Federacijos iždininkas, 
žada rezignuoti iš tos vietos 
ir visą laiką pašvęsti agita
cijai tarpe darbininkų už 
Smithą. Žinoma, demokra
tai jam riebiai apmokės už 
tai. Iš antros pusės, Piėrr£ 
S. du Pont, galva Parako 
Trusto ir General Motors 
kompanijos, taip pat sakos 
norįs rezignuoti iš tų vietų

Taigi, ot, vienas iš stambiau
sių Amerikos milionierių i 
vienas i iš tūzų darbo unijų 
los už tą- * patį milionierių 
agentą Smithą.

Tas pats bus daroma ir 
su Hooveriu. Pavyzdžiui, 
-John L. Lewis, United Mine 
Workers of America prezi
dentas, visuomet buvo re
pu blikonas ir dabar stoja 
už Hooverį. Iš antros pu
sės, Fordas, multimilionie- 
rius, su visais savo intere
sais, irgi palaiko Hooverį.

Ir taip reakciniai unijų 
vadai kryžiavo j a organizuo
tus darbininkus ant kapita
listinių partijų. Jie atvirai 
ir begėdiškai susivienija su 
mirtiniausiais priešais orga
nizuotų darbininkų politi
niame lauke. Ar ilgai dar 
taip bus? Taip ilgai, kol 
darbininkai nesusipras ir 
neiššluos laukan savo klai- 
idintojų iš savo organizaci- 
' jų- ;
| Šiuose rinkimuose susipra
tę Amerikos darbininkai 
neis pĮaskui reakcinius dar
bo unijų lyderius į demokra
tų ir republikonų Įiogeriųs. 
Jie turi savo klasės partijos 
kandidatus ir juos rems. Jie 
balsuos ir darbuosis už 
Darbininkų (Komunistų) 
Partiją ir jos kandidatus— 
dd. Fosterį ir Gitlową.

“Liaudininkai, socialistai ei
na kartu su tautininkais” (fa
šistais) . . Socialistai baigia 
užkariauti visas kooperatyvas, 
bankus... kooperatyvų Są-ga 
nėra tautininkų” (fašistų) ir 
katalikų rankose: ten socialis
tai gyvuoja. Jiems gi duota 

a monopolis pristatyt maistą ka
riuomenei. Apskaitoma, kad 
už Vieną tarpininkavimą tarp 
valdžios ir smulkesnių koope
ratyvų—Centras gauna gryno 
pelnb per 3,000,000 litų. Vi
sai nestebėtina, kad socialistų 
laikraščiai, įstaigos geriau gy
vuoja, negu prie Griniaus val
džios.”

žin kaip norėtų. Klapsimas yra 
tik: Ar ’Gerdauskas 'yra kitaip 
kvalifikuotas užimti tą" vietą? 
Kiekvienas atsakys: Taip. Net- 

fgi p. Grigaitis nepajėgė iškep
ti nei Vieno argumento prieš 
Gerdauską, kas 'diskvalifikuotų 
jį tai vietai.

Bet dabar paklausykite, kaip 
“Naujienos” “pilvozafuoja.” 
Štai jų

APŽVALGA
Naujoji A.L.D.L.D. Knyga

•
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugija! 
išleido naują, nepaprastai 
vertingą knygą vardu “Ug
nyje”, kūrinį pasauliniai 
garsaus francūzų rašytojo 
d. H. Barbusse.

Autorius, pats dalyvavęs 
pasauliniame kare, toj kny
goj piešia paniurius, klai
kius, tragiškus vaizdus ka
riškos tikrenybės.

• Veikalas skaitosi, kaip 
reališka apysaka; tačiaus jis 
nėra apysaka, o eilė teisin-i 
gų užrašų to, kas ištikro dė-! 
josi Francūzų fronte laike 
pasaulinės skerdynės, vadi
namos didžiuoju karu.

M. Gorkis^ 
sų liaudies rašy

■te

-kapitalo padarų, žmonės, a- 
! pie kuriuos Barbusse kalba, I : i
i jau pradeda drąsiai atmest 

dievo galią ant žemės; o tai 
tikras ženklas, jog, su gėda ir 
rūstybe, jie greit pajus, kokia 
yra piktadariška ir šlykšti 
žmogaus valia ant kito tokio 
žmogaus.

Mes gyvename tragiškas die
nas; mums yra nepakenčiamai 
sunku, bet mes gyvename iš
vakarėse atgimimo visų gerų
jų žmogaus jėgų delei laisvos 
kūrybos ir darbo. Tai—tiesa, 
ir jinai turi j

Kad socialistai ir liaudi
ninkai prisitaikė ir daugely-, 
je atsitikimų sutapo su fa
šistais, tai nėra jokia nau
jiena darbininkiškų laikraš
čių skaitytojams: tatai 
jiems yra jau senai žinoma.

Tuom jau kartkartėmis 
gyrėsi ir kauniškis “Lietu
vos Aidas” (pav., birželio 
30 d.,) kuris pirm fašistų 
partijos suvažiavimo rašė 
apie socialistus ir liaudinin
kus, kaipo opozicijos parti
jas:

“Konstitucija (fašistiniai) 
pakeista. Sprendžiant iš opo
zicijos partijų spaudos, tenka 
pabrėžti, kad su konstitucijos 
pakeitimo faktu jos skaitosi... 
Tuo svarbiausios priežastys, 
skyrusios opoziciją nuo tauti
ninkų (skaityt, fašistų) kol 
nebuvo pakeista valstybės 
konstitucija, dabar yra išny- 
kusios. Iš opozicijos partijų 
tenka girdėti balsų, kad būti, 
opozicijoj dabaję lyg ir nėra 
prasmės, nei pagrindo... sukal- 
bamesnieji žmonės nori bend
radarbiauti.’’ i '

“Draugas” išvadžioja, kad 
fašistai einą į talką su so
cialistais ir liaudininkais 
prieš katalikus.

Bet savo laiku juk “Drau
gas” gėrėjosi, kad fašistai 
sugrąžino kryžių į teismų 
rūmus ir mokyklas, 
moka gausias algas septy- 
iiiiems vyskūpams • ir visai 
kunigų armijai; jie taipgi 
išeikvoja šimtus tūkstančių 
litų iš valstybes iždo, apmo
kėdami mokytojams priva
tinių škaplierninkų mokyk
lų. Lietuvos vyskupai pa
kartotinai pripažino Smeto
nos-Voldemaro partiją ka
talikiška. Ta partija pasi
rašė ir gėdingą sutartį su 
popiežium.

Vadinasi, fašistai anaip-

Jie

_ mus suramin? to1 neskriaudžia . katalikų, 
mūsų jėgas padidint, priduot kaipo tokių. Bažnytininkai 
mums drąsos.
/Lietuviškoje laimioje tas 

veikalas turi 436 puslapius. 
Knygos apdarai ir bendroji 

miausias ru- jos technika daro labai gra- 
jas, su ne-i žaus įspūdžio. ■ ' ■

ribotu entuziazmu atsiliepia 
apie tą Barbussė’o kūrinį ir 
sako: ’

Barbusse giliau, negu kitas 
pirm jo, įžiūrėjo karo esmę ir 
balsu naujos evangelijos skel
bėjo parodė bedugnę jų sukly
dimo.

Kiekvienas jo knygos pusla
pis — tai geležinio kūjo kerta
mas tiesos smūgis į visą tą ei-

' Pašaliniams, ne nariams 
A.L.D.L.D., knygos kaina 
nustatyta $2, nors,-perkant 
ją, pa v., angliškame verti
me, tepka mokėt pustrečio 
dolerio.

A.L.D.L.D. nariai šio
mis dienomis bei savaitėmis 
ja gaus sąskaiton savo na- 

bę melo, veidmainystės, žiau-i^,ys^s mokesčio. Be to, už 
rūmo, purvo ir kraujo, kurie 'šiuos metus jie susilauks 
apskritai vadinasi karas. Pa- dar ir kiįos tinkamos kny- 

’niurusi jo knyga yra baisi sa- gos. 
vo begailestinga teisybe; bet 
visur sutemose to, ką jis vaiz
duoja, mirga ugnelės naujosios 
sąmoh&s,—ir tos ugnelės, "mes 
tikimės, greitai įsidegs į visa- 
pasaullnę liepsną apvalymui 
žemės P up purvo, kraujo, melo 
ir veidlhllnyįsfės? -mio tų velnio

“Naujienų” Nr. 18Š Grigaitis 
sušilęs bando įtikinti save ir vi
są svietą, l^ad J, J. Gerdauskas, 
■daugiausia baisų gavęs referen
dume ir seime po ’nabašninko 
Paukščio, neturįs ir negalįs 
būti S. L. A. iždininku. Jis 
mano, kad Pild. Taryba turėtų 
paskirti iždininku tokį, kuris 
nei vieno balso negavo nei re
ferendume, nei Baltimorės sei
me; ‘ O kad S. L. A. išgelbėti 
nuo “bolševiko” Gerdausko, 
Grigaitis Susivienijimo konsti
tuciją apverčia augštyn kojo
mis. s

•S.' L. A. konstitucija sako, 
kad jeigu iždininko vieta pasi
daro “tuščia,” t tai “jo vieton 
Pild. Taryba pdskirid kitą ypd- 
tą” (Žiūr. Sk. IV, 61, a)? Bet 
iš kokių S. L. A. narių Pild. Ta
ryba skiria iždininką "Pild. Ta
rybos narį? Ar jinai gali pa
imti ir paskirti bile narį, visai 
neatsižvelgdama į visuotiną na
rių balsavimą bei į S. L. A. 
seimą? Ne, negali. Si. L. A.' 
konstitucijos Sk. V, parag. 10 
štai ką sako šiuo klausimu:

“Pildomoji Taryba turi visas 
atsitinkančias tuščias vietas už
pildyti, \y nariai, gavusieji dau
gumą balsą paskutiniuose rin
kimuose, turi pirmenybę užpil
dymui tokios vietos, jei yra ga
nėtinai kvalifikuoti.”

Vadinasi, Pild. Taryba turi 
atsižiūrėti į paskutinius balsa
vimus ir pirmenybę suteikti 
daugumą gavusiam balsų: kan
didatui, jeigu, žinoma, tas kan
didatas turi konstitucines kva
lifikacijas. Todėl, Paukščiui 
mirus, pirmenybė į S. L. A. iž
dininkus priklauso Gerdauskui, 
nes jis, po Paukščio, yra ga
vęs daugumą balsų. Pild. Ta-[ir būti negali. Daugumą balsų, 
ryba ir jos “advokatas” Gri- paduotų rinkimuose, tegali gau- 
gaitis negali apeiti šito klausi-įti tiktai vienas kandidatas. Ir 
mo, negali numoti ranką į jį,:tas, kūris gauna daugumą bal- 
nors jie tą padaryti ir ka-!sų, paduotų už visus kandidatus

išmintis”:

' Sulig- 
džiais,

šiais konstitucijos žo- 
Piid. Taryba privalo 

imti dėmesin dalyvavusį pas
kutiniuose rinkimuose kandi
datą tiktai tuomet, jeigu jisai 
buvo gavęs daugumą balsą. 
Gerdauskas juk gavo ne dau
gumą, bet mažumą balsų.

Tai ir malonė “N.” redakto
riaus! Jeigu, Gerdauskas būtų 
gavęs daugumą balsų, paduotų 
pereitose nominacijose į Pild. 
Tarybą arba seime Pild. Tary
bos rinkimuose, tai Grigaitis 
būtų dabar' suteikęs jam iždi
ninko vietą. Bėda tik tame, 
kad Grigaitis . visai užmiršo, 
kad tokiame iatsitįkimę iš pat 
pradžios iždininku būtų buvęs 
ne Paukštis, bet Gerdauskas. 
Tokiam atsitikime nei - Grigai
čio, nei kitų ponų malonės būtų 
nereikėję ir nebūtų buvę nei 
kalbos apie skyrimą Gerdausko 
iždininku.

S. L. A. konstitucija nesako, 
kad kandidatas, < gavęs pasku
tiniuose balsavimuose daugumą 
balsų, paduotų už visus kandi
datus į iždininko vietą, turi pir
menybę, pasidarius tuščiai vie
tai. Tokios kvailystės jinai ne
sako ir nęgąli sakyti. Tokio 
dalyko visai nėra visam sviete

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATU PUODAS IR 
FAŠISTU KATILAS

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
—.—,— į

Vienas “Laisvės” skaitytojų 
gavo iš Lietuvos, Šiaulių apskr. 
laišką, kurį žemiau ir talpina-

gavusieji daugiausiai i me.

į tam tikrą urėdą (jeigu tokios 
daugumos reikalauja organiza
cijos konstitucija), tampa iš
rinktu. B^t to S. L. A. konsti
tucija nereikalauja. Konstituci
jos Sk. IV, parag. 2 aiškiai sa-į 
ko, kad “j 
balsų” referendume tampa 
“kandidatais seimo rinkimuo
se” ir kandidatas, “gavęs dau
giausiai delegatų balsų skaitosi 
išrinktu.” Gi dabar, matote, 
Grigaitis bando įkalbėti, kad 
pasidarius tuščiai vietai, pirme
nybė tenka tik tam, kuris yra 
gavęs daugumą balsų, paduotų 
paskutiniuose balsavimuose už 
visus kandidatus į tą vietą. O 
tai nesąmonė. Tai tokia kvai
lystė, kurią tik p. Grigaitis ir 
tegalėjo iškepti.

Ką gi ištiktųjų reiškia S. L. 
A. konstitucijos Sk. V, parag. 
10—’’dauguma?’’ Reiškia tik tą, 
ką pasako, tai yra, kad Gerdau
skui pripuola konstitucinė pir
menybė būt S. L. A. iždininku. 
Nabašninkas Paukštis paskuti
niuose balsavimuose (kaip . re
ferendume, taip seime) gavo 
daugiausia balsų (čia nekalbėsi
me, kaip jis ir kiti dabartiniai 
ponai tuos balsus gavo), ir tuo 
būdu jis buvo išrinktas, iždinin
ku. Dabar jo nebėra.
ta tuščia. Tai kas po jo gavo 
daugiausia bei “daugumą” bal-1 
sų paskutiniuose rinkimuose ir 
Baltimorės seime? J. J. Ger
dauskas. Tik du kandidatai ir 
tebuvo: Paukštis ir Gerdaus
kas. Paukščio nebėra, tai se
kantis, gavęs daugiausia balsų, 
yra Gerdauskas. Ir jeigu Pild. 
Taryba nesiskaitys su tuo fak
tu, numos ranka į tą Gerdausko 
konstitucinę 'pirmenybę, tai ji
nai atvirai sulaužys S. L. A. 
konstituciją. Visiems tas aiš
ku. Tik p. Grigaitis pasiverčih 
durneliu ir nuduoda to nesu
prantąs.

Sumaišęs su dumblu S. L. A. 
konstituciją, Grigaitis prieina 
prie visai naujo ir savotiško ar
gumento prieš skyrimą Gerdau
sko į iždininkus. Jis išvedžio- 
ja, kad jeigu Gerdauskas ir bū
tų : pilnai kvalifikuotas ir kom- 
petentiškas būti S. L. A. iždi
ninku, vis tiek jo dar Pild. Ta
ryba turinti teisę neskirti į tą 
vietą. Gjrdi; kpart to visko, 
Gerdauskas dar turįs būti “vi
siškai pasitikimas’ ’ Pild. Tary
bai, ir, žinoma, netiesioginiai, 
p. Grigaičiui, Bagočiui, Sirvy
dui ir t. t. O kadangi Ger
dauskas buvo progresyvių sura
šė paskutiniuose rinkimuose, 
tai, natūraliai, jis negali “visiš
kai būti pasitikimas” virš mi
nėtai ponų kompanijai.

Išeina taip,, kad Gerdauskas 
gali būti teisingiausias žmogus, 
gali turėti visas kvalifikacijas 
į iždininko vietą, gali būti kom- 
petentiškiausias tai vietai, bet 
jeigu jis nesutinka su Grigai- 
čio-širvydo-Gegužio p o 1 i t ika, 
jeigu jis atsisako šokti pagal 
jų muzikę, tai jis, sulyg “Nau
jienų” išvedžiojimu, negali bū
ti S. L. A. iždininkas. Tiktai 
žmonės iš ponų kompanijos, tik
tai žmonės iš sandariečių-sma- 
lavirių liogerio gali ir turi bū
ti Susivienijimo viršininkai! 
Kiti visi Susivienijimo nariai 
yra ponų ekskomunikuoti, netu
ri jokių teisių, nes jie nėra “vi
siškai pasitikimi.” Gi p. Ger
dauskas įeina į tų ekskomuni
kuotų narių skaičių, nės jis bu
vo progresyvių sutašė. Girdi, 
“tas jo reputacijai labai ken? 
kia,” Cit, Grigaitis, kalba apie 
kitų reputaciją!: s (

Jeigu Pild. Taryba nenpres 
laužyti S. L. A. konstitucijos, 
tai be jokių ceremonijų tuojaus 
užleis iždininko vietą J. J. Ger
dauskui, nes ji jam priklauso.

Jo vie-

Ar jūs viską girdžiate, kas 
dabar Lietuvoje dedasi? Iš 
politikos, tai aš žinau, jog jūs 
daugiau žinote, kaip mes, bet 
del blogų metų, tai kažin. Aš 
bent trumpais bruožais norė
čiau apipiešti tą padėtį. Vie
ni metai buvo blogi, kiti dar 
blogesni, bet šiais metais, tai 
jau badas tiesiog į akis žiūri. 
Badas, kaip kokia juoda Šmėk
la kožno žmogaus sieloje atsL 
spindi ir visi darbininkai ^ir 
ūkininkai tik laukiame, kaip 
ląivo ant jūros, kuomet baigs 
skęsti, žiemos beveik nebuvo, 
tai vietomis ru'giai ir kviečiai 
numirko arba iššalo. Pavasa
ris vėlyvas, nes tik per šventą^ 
Joną uosiai vos pradėjo skleis
tis, šaltis ir šaltis. O lietus, 
tai be pertraukos. Jau šian- 
d.ięn 3 d. liepos, o rugiai dar 
negydė j ę ir vasarojaus vos pu- - 
sė; tepasėta. Anksčiau pasė
tasis vasarojus išpuvo, bulvės 
išpuvo, bet žmonės neturi ką 
besėti ir pasėjus netiki, kad 
kas užaugtų, nes dirvos visos 
vandeniu apsemtos ir jau per- 
vėlu. Pievų ir dobilų žolė nu
mirkus, ganyklos gyvulių ko
jomis sumintos į juodą purvą 
ir gyvuliai jau ima badauti. 
Ūkininkai, nebeturėdami kuo 
maitinti ir apmokėti darbinin
kų, pradeda juos paliuosuoti 
ir atleistieji neturi kur pasidė
ti, nes ir iš Latvijos darbinin
kus paliuosuoja del tokios pat 
padėties ir jie grįžta į Lietu
vą. Gerai, kuris ūkininkas 
turi atsargai susitaupęs kokį 
centnerį grūdų, tai gali savo 
ir šeimynos gyvybę užlaikyti, 
bet kas neturi, tai visai blogai. 
'Rugiai dar nenori žydėti, nors 
ęras bent kiek atšilo; matyt, 
kad varpos nuo lietaus jau y- 
ra pagedusios. Juk ir šiuos 
metus daug amerikonų važi
nėja į Lietuvą, kaipo ekskur
santai ; rodos ir į parodą atvy
ko; apie šimtas asmenų, bet jie 
mieste ir gelžkeliu važinėdami 
nėgalės Amerikon parvežti to 

’baisaus tikrojo vaizdo, nes 
mieste nieko nejaučiama ir 
tebevaroma tas pats pasiuti
mas. Bet kam teks pagyventi 
kaime, tas tai tikrai pamatys, 
kad mūsų padangėje rimta 
padėtis ir nebėra juokų.

Nuo red.—Laiško autorius, 
kaip matosi, priklauso prie 
ūkininkų, todėl ir sako, kad 
mieste nieko nejaučiama. Tai 
klaidinga mintis. Mieste dar
bininkai taip pat jaučia, nes 
kaip tik pasirodė blogas der
lius, tuojaus ant visų produktų 
kainos pakilo, o uždarbius 
pradėjo mažinti, algas numu- 
šinėti.

U, /'l j ĮTĮT Tf. i ihl . b 
tų akylai apžiūrėtos, kiek gi 
tadą. atsirastų tokių faktų?

Pereitais metais vienos vals
tybinės mokyklos Pedagogų 
Taryba išleido 4 klases išėjusį 
mokinį už- kito mokinio nušo
vimą su “vilko -bilietu”. Vi’etos 
teismas šį pasileidūsį vaikėzą 
nubaudė pasiųsdamas į pasitai
symo namus. Kokiu gi būdu 
šis vyras atsidūrė dabar Vilka
viškio- (bažnytinėj) “žiburio” 
gimnazijoj ir dar greičiausiai 
V-toj klasėj, nors vietos Ped. 
Taryba išleido jį tik su 3-ke 
iš elgesio?

Kokią gi teisę turėjo “žibu
rys” priimti į savo auklėtinių 
tarpą ne tik valstybinės mo
kyklos, kaip sunkiai bepataiso- 
mą nusikaltėlį, pašalintą, bet 
ir šalies teismo nubaustą?
Šalininkai valstybinių mo

kyklų ir tiesioginiai kunigiš
kų mokyklų, vadinasi, “išsi- 
sviečija”, pasakydami dale- 

vyksta keli nežmoniški atsiti- lę -liūdnos tėjsybės, kas reiš
kimai: tos mokyklos ateitinin- kiąsi vienbse, bei kitose jų 
kų, paties direktoriaus globoja- mokyklose./ / ■

: 3v^_ j pažymėtipa, jog kaip baž-
kyklos koperatyvą; kitas mo- nyti^čse,; taip ir fašistinėse

Apart valstybinių fašisti
nių mokyklų, Lietuvoj yra 
nemažas skaičius privatinių 
bažnytinių mokyklų.

Paskutinėmis savaitėmis 
eina ginčai tarp krikščionių 
demokratų “Ryto” ir valdiš
kojo “Lietuvos Aido”, katros 
mokyklos doriau jaunuome
nę auklėja.

Nesenai “Laisvėje” pada
vėme ištrauką iš “Ryto”, 
kur buvo nurodyta visa eilė 
nedorybių, kurias darė bei 
daro auklėtiniai fašistų val
stybinių mokyklų. -

Dabar . “Lietuvos Aidas” 
(liepos 24 d.) išspausdino 
tūlo p. “Netėvo” straipsnį, 
atžymintį,. kas dedasi priva
tinėse, bažnyčios mokyklose. 
Jis rašo:

štai vienoj mokykloj, kur 
direktorius buvo didelis krikš
čionių demokratų žmogus, į-j

Huntingtono ir Apielinkiu 
lietuviams

Paskutinis Pranešimas
Nepamirškite, kad nedėlioj, 

12 d. rugpjūčio, Huntington 
Sta., įvyksta ALDLD. 231 kp. 
piknikas Hill Wood parke. At
važiavus į Huntington Sta., 
važiuokite pas A. Rugienių, 
11 st.', palei Hudson st., o čia 
nurodys, kur randasi piknikas. 
Kitaip bus sunku surasti, ži
note, kad pas mus tik gatvės 
turi numerius, stubos dar ne-' 
turi, o jeigu reikia kokią vietą 
surasti, prie kurios neprieina 
tikroji gatvė, tai nei negalima.

Mei«> tikimės, kad šiame pik
nike turėsime daug svečių iš 
apielinkiu.

Vieta graži. Jeigu lytų, tai 
yra didelė pastogė, po kuria 
gali sutilpti virš dviejų tūks
tančių žmonių, šokiams , yra 
svetainė.

Taigi, nedėlioj pasimatysi
me.

mų, pirmininkas išplėšia mo-iš jų gauna jokiu būdu ne
mažiau mylistų ir pirmeny
bių, kaip ir -socialistai su 
liaudininkai^.1

Sinetoninihkai glosto, kaip 
krikščionių demokratų va
dus, taip ir socialistų dr 
liaudininkų lyderius. Jie 
nori po savo ' vadovybe su
daryt vieną frontą iš visų 
elementų, kurie tik nusista
tę prieš revoliucinę, darbi
ninkišką politiką.

Socialistai su liaudinin
kais, gavę “sendvičių” nuo 
fhšistų stalo, jau galutinai 
aprimsta. Bet krikščionių 
demokratų vadams atrodo, 
kad jie patys, kurie su kun. 
Krupavičium. priešakyje 
“besąlyginiai”; iš pradžių už- 
gyrė fašistų ” valdžią, dar 
nėra gavę tiek, kiek pagei
dautų. Jie būtinai veržiasi 
į garbingiausią kampą prie 
fašistinio stalo. Pamatiniai 
politikoje nesiskirdami nuo

kinys, vietos ^kįninkų . są j u li
gos “veikėjb” šūhus. pamokų 
metu nušauna’kitą'moktoį. - Ir .. ., ,,, ,
visa tai įvyksta Mokykloj, 
krikščionių demokratų kvali

mokyklose skiepijama krik
ščioniškoji, išnaudotojams 

ir vienos 
ir kitofe* mokyklos pastatytos 
po kryžiaus ženklu; ir vie-fikuoto žmogaus vedamoj,L .

žmogaus, kuris pats pirmas | noseLir kitose kuųigąi nuo
spaudoj ėmė tvirtinti, ■ kad 
kriminalai įvyksta valstybinė
se mokyklose dėl blogo tenai 
auklėjimo... ..-.Tai yra žinutė 
iš vienos mokyklos, o jeigu vi
sos mokyklos, krikščionių de
mokratų spaudoj giriamos^ bū-

Tokio veikalo, kaip “Ugny
je”, išleidimas turėtų paska
tinį A.L.D.L.D. narius prie 
dar didesnio branginimo sa
vo organizacijos ir prie 
veiklesnio darbo josios plė
tojimui. .. ■

šistinenis, taip ir bažnyti
nėms mokinimo įstaigoms 
valstybe apmoka mokytojus 
iŠ savo iždo.

Jeigu neskaityt dalies įsi
maišiusių kitatikių, 

i nės mokyklos yra 
čionių demokratų urzgia, krikščioniškos, kaip 
kad dabartiniai Lietuvos sioginiai bažnytinės, 
valdytojai patys sau pasi- sę valanda daugiau 
laiko riebiausias . valdžios žiau laiko pašvenčiama po- 
vietasj o meu^leidžia jų krų- teriams ir bibliškai'Istorijai.

fašisti- 
lygiai 

ir tie- 
Katro- 
ar ma-

Einą gandai, kad Pild. Tary
ba laikinu S. L. A. iždininku 
paskyrus poną Stasį Gegužį. Jei 
tas tiesa, <tai p. Gegužis dabar 
užima dvi svarbiausias vietas 
—iždininko ir prezidento. Esa
ma tokių žmonių, kurie 
nori viską apžioti.

vieni
Komitetas.

b a ž n y tinin-1pavičiniams 
kams.

Socialdemokratai ir liau
dininkai, pasirodo, leng
viau yrą Smetonos ir Volde
maro patenkinami, ne kaip 

smetonininką, vadai krikš-ikun. Krupavičiaus partija.

— tai nesudaro < pamatinio 
skirtumo.

O kokios to krikščioniško 
auklėjimo pasekmės, mato
me iš pasiginčijimų tarp 
“Lietuvos Aido” ir “Ryto”, 
kur puodas katilą vainoja. 1

Chinijos Armijoj Yra Su
virs 2 Milionai Vyrų

MAŽESNES DOLERINES

WASHINGTON. — Val
džios pinigų leidimo biuras 
pradėjo spausdinti naujas 
dolerines. Bus . mažesnės, -

Pekinas
Ying-ching, vienas Chinijos 
nacionalistų karo vadų, sa- 
ko, kad Chinijoj nacionalis-1 negu dabartinės. Į apyvar
tų armijoj yrą 2,200,000 gin- tą bus paleistos sekančiais 
kluotų 'vytų: U • ’ ' ■ '* Minėtais liepos mėnesį.

Generolas Ho
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THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

SEND YOUR: ' SUBSCRIP
TION NOW'. It. įsi 50c ;a Zeal
and 25c for 6 months. The 

iYoung Comrade is YOUR pa
per. Read it EVERY MONTH.

ANSWERS TO NUMBER 
PUZZLE

Hi! Ho! the Merry. Oh!
A Pioneer I’ll be.
The bosses hate the Pioneers
Because they organize
All the other workers’ children 
To fight for better lives.

We’ve organized some thousand now 
And thousands more there’ll be 
Hi! Ho! the .Merry oh!
A Pioneer I’ll be.

* WORKERS CHILDREN 
UNDERFED

The Bureau of Physical Wel
fare, after examining 73,000 
school children, reports that 
about 70 per cent of these 
child ren suffered from dif
ferent kinds of diseases caused 
by malnutrition. Among the 
20,000 children between \ the 
ages of 14 and 17, who applied 
for working permits, a still 
larger percentage suffered 
from similar diseases.

How come that so many

Į must help them!
Stand by the Textile workers 

and their children. Support 
the strike of the Textile work
ers. Rush Relief to the NA- 

! TIONAL WORKERS’ CH IL- 
DREN’S RELIEF CENTER. 
Room 238, 799 Broadway, New 
York City.

ARE YOU A READER OF 
THE YOUNG COMRADE?
Every worker’s and farmer’s 

’child should • read the Younp

Comrade.
How do you expect to know 

The truth about ttie ’ workers’ 
land their struggles, how do you 
I expect to be a real member of 
jyour own class, the working 
jclass, unless you read the only ' 
ichildmn’s paper that is really i 
la paper oi" ano ior the workers’, 
'children and fights for their 
'■interests? It is your duty to 
[read arm support YOUR paper,1 
the YOUNG COMRADE!

If you want to know what 
its like ASK FOR A FREE 
COPY. If yoti have 'seen it

The answer to the Number Puzzle is:
The bosses hate the Pioneers
Because they organize
All the other workers’ children
To fight for better lives.

The following sent in right answers:
Max b'esik, Manville, R. J.
Raymond Pagulila, Winthrop,

Mass.
Ruth Parybus, Syracuse, N. Y.
Mary Malko, Cleveland, Ohio.
Zonia Hassen, Chicago, HI.
Cornell Hassen, Chicago, III.
Peter Simchera, Wharton, N. J.
We promised to print th,e rest of 

the song together with the answers. 
Here' it is.

SEVERAL HUNDRED 
PIONEERS

’(Tune Hi Ho the Merry Oh) 
Several hundred Piopeprs (
Hundred more there’ll be

| Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS?

Nufotografuoja? 
ir numaliavojag 
visokius paveiks-< 
I u s Įvairiomis! 
spalvomis. At-1 
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.

S
Dąrbą atlieku gerai ir pigiai 

Kreipkitės ; šiuo adresu: ■ 
JONAS STOKES

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

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedčliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietusių 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 CIGARS 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

workers’ children have to suf
fer disease because they 
not get enough to eat? Howl 
come that so many workers’ | 
children have to apply for 
working permits in spite of the 
fact that they are suffering 
from various diseases?

These children are sick be
cause their parents do not: 
make enough to buy them i 
enough good food. Children I 
haAe to go to work because the. 
workers do not get enough i 
wages to maintain them.

The authorities do not care 
about the thousands of work-* 
ers’ children who are ill be-. 
cause they do not get enough 
to cat. They do not care about 
the millions of children who 
spend the best years of their 
lives slaving in the mills, fac- j 
tofies, on the farms and on the: 
streets.

Only in Workers’ Russia the1 
children are cared for and pro- j 
vided for by the government. 
There the workers’ children get, 
the best of everything. They, 
get enough good food to make' 
them strong and healthy and 
Workers’ Russia there is 
child labor!

-Wc must organize to fight
better the conditions of the 
workers’ children! We must 
demand free hot lunches in the 
schools for workers’ children! 
We must demand the abolition l 
of Child Labor!

Join the Young Pioneers of 
America and fight for the in- i 
terests of the workers’ chil- i 
dren!

can-

in
no

to

WHAT ARE YOU DOING TO
HELP STRIKERS’ |

CHILDREN? I
YOUNG 
tells you 
the mi- 

workers.

Every week the 
COMRADE CORNER 
about the struggle of 
ners and the textile
Every week you are told about 
the hunger and misery that the 
miners’ children have to suffer, 
about the police brutality and 
the arrests and jailing of the I 
strikers. Every week the mi
ners’ and the the textile work-! 
ers’ children appeal to you. i 
What are yau doing to help?

Have you received a Collec
tion List? What ate you doing 
to collect money on it?

If you have no collection list 
—ask for one immediately!

Remember the strikers’ chil
dren depend on YOU to help 
them in their struggle!

Show your solidarity! Send 
Relief to the NATIONAL 
WORKERS CHILDRENS’ RE
LIEF CENTER, Room 238, 
799 Broadway, New York City.

SUPPORT THE TEXTILE 
STRIKERS

The strike of the New Bed
ford textile workers is now in 
its 16th week. The workers 
'are fighting with the same spi

 

rit as^on the first day.

The 
support 
tile workers, 
important if the strikers are to 
carry on. The strikers’ chil
dren must eat and have clothes 
and so must the strikers. You

orkers’ children 
e strike of the

Relief is

must
Tex-
very

E

E
E 
E
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DIDŽIAUSIAS MASSACHUSETTS VALSTIJOS 3

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA L. L. R. CHORAS

Ned. 12 d. Rugpjučio-Aug., 1928
Pradžia 12 vai. dieną

GRAŽIAUSIOJE VIETOJE MASS. VALSTIJOS:

ANT ANTANO ALIUKO ŪKĖS
Ant Kranto New Pond Ežero

Gerbiami Draugai ir Drauges!
GRAŽI IR ĮVAIRI PROGRAMA DAINOS, MUZIKA, SPORTAS IR PRAKALBOS

Pikniko vieta labai graži, palei vandenį, bus vešu kad ir karštyje. Čia yra tūkstančiams žmonių vie
tos del pasimaudymo. Svetainė su stogu. Jei lyty, pastoges užtektų visiem.

Wilson St., Norwood, Mass.

KELRODIS:—Iš Bostono važiuojant reikia atvažiatus į Norwoodą' važiuoti; Walpole St. i^i Wilson St-; t^ilson St. {važiuosit tiesiai , 
j pikniko vietą. Iš Providence, R. L, teikia važiuoti į Walpole, Mass., iš čia važiuoti Walpole St. iki Wilson St.., o Wilson St.

nuvažiuosite į pikniką. < ■ . ■ •. ‘ < • , ’ ' . ; ' * ' ■ ' '
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Puikus ir Didelis PIKNIKAS
SU KONCERTINE PROGRAMA
RENGIA

3
3
3

PHILADELPHIJOS LYROS CHORAS

NEDALIOJE, 12 RUGPJŪČIO-AUGUST, 1928
LAUREL SPRINGS, N. J

3
3
3
3Pradžia 10 vai. ryte, 

tęsis iki vėlai nakties

ik

Kviečia visus ir visas Lyros Choras
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KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 minutes iki Laurel 
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą ir vėl sukitės po dešinei, ten ir pikniką rasite.

AUTOMOBILIAIS pervažiavus per Delaware tiltą, imkit White Horse Pike. Važiuokit iki Union Avė. ir sukit po dešinei Laurel Ave. 
ir važiuokit tiesiai, kol rasit tiltą. Pervažiavę, pasukit po dešinei, ten rasite pikniko vietą.

L.

LYROS CHORAS
Gerbiamoji Philadelphijos ir apielinkes visuomene ! šis Lyros Choro piknikas bus paskutinis šią vasarą, 

orkestrą grieš kaip lietuviškus, taip ir amerikoniškus šokius. Svetainė su stogu, tad lietaus nėra ko bijoti. Bus ska 
nių valgių ir gėrimų.

Įžanga 25 centai

3 
s

3 
3
3
3
3

Tel. Jefferson ,10099

pardavinėtojai visuose

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

INSURANCE

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

J. VARNELIS

Antrąšas:
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku ožaiprenumeruoti 
cinai a i it Kuaijoa, tie galite užsiprenu
meruoti per “LaUvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N Y Kaina 11.25, 
peraiuntiMaa veltui.

651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznj 
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.

“RAUDONAS ARTOJAS"
Minske nu« pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautiną 
padetj 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 savaitės.

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kąd aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau, 

i Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DO BROW)

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Draugas S. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci- 
5arai žmonėms, 

. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main fit,J. Naujokas

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

Daugybė Brooklyn® ir kituose 
miestuose > taip dėkavoja už gerą ii- 
dlrbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokant pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigarą Dirbėjai
267 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 jvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą, 
tai greit reikalauk ^mūsų vaistžolių 
nuo File vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
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 sugrąžins 
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 Prfeparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsą 
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 Užsisę- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irvlfig Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po vietų
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' ’ Puslapis Ketvirtas
.......................... . ‘i

WATERBURY, CONN. sino 'sumušiniu. Tą gali paliu
dyti visi dalyvavę tame susi
rinkime nariai.

Dabar noriu atkreipti atydą 
SLA. delegatų, dalyvavusių 
35-tam ir 8-tam dvimetiniam

Iš S.L.A. 11 Kp. Susirinkimo
Liepos 3 d. SLA. 11 kp. įvy

ko mėnesinis susirinkimas sve
tainėje 775 Bank St. Susirin- seime, o taip pat ir Pildomos 
kimą atidarė kuopos pirminiu- Tarybos, 
kas P. J. Užunaris 8 vai. vaka
re.

Susirinkiman narių atsilan
kė, rodos, 27. Tai labai ma-jUliW, BUiCu,inttS j 

žai, palyginus su kuopoj narių! mos sribvės žmonių, 
stoviu. O tai turėjo būti svar
bus susirinkimas kiekvienam 
SLA. 11 k p. nariui. Mat, de
legatai iš paskutinio seimo, į- 
vykusio Baltimorėje, davė ra
portą. Nežinia, kodėl nariai 
taip šaltai atsinešė į delegatų 
raportus ir neatėjo pasiklau
syti.

Protokolų sek. S. Senkus J

ar teisingai buvo iš
dubtas 11 kuopos delegato že
mantausko raportas? Tai la
bai vienpusiškas, tik niekini- 

i mas, šmeižimas sau nepatinka- 
Tokius 

raportus duodant iš seimo, na
riai gali pamanyti, kad SLA. 
seimai nereikalingi, nes nene
ša naudos. Tokis raportas ne
ša SLA blėdį.

Kitas dalykas, tai ar aš tu
rėjau tiesą prasti balso, būda
mas SLA. 'nariu, tik kitos kuo
pos? žinoma, kad turėjau tie
są gauti patariamą balsą. Tas 

perskaitė protokolą iš praeito! visose fraternalėse draugijose
mitingo ir vienbalsiai priimtas.

Po visų kitų dalykų, prieita 
prie įvairių komisijų. Pirmas iš 
eilės buvo raportas delegatų 
iš SLA. 35 ir 8-to dvimetinio 
seimo, kuris buvo 18—23 dd. 
birželio. Pirmas raportuoja 
P. J. žemantauskas ir rapor
tuoja sekamai: 
man suvažiavo 330; bolševi-i 
kai turėjo delegatų 136; mes 
turėjome savo pusėje 193. 
Bolševikai darė seime didžiau
sias obstrukcijas ir seimo ve
dimą trukdė, ką seimą buvo 
galima atlaikyti’į dvi dienas, 
tai turėjo tęstis net 5 dienas.

“Vienas bolševikas net iš 
proto išsikraustė berėkauda- 
mas, kaip galvijas. Tai mat 
prie ko bolševikai dasileido.

“Bolševikai visados per savo 
gazietas didžiausi

taip yra. ■ Na ir ant galo ką 
gi ponas žemantauskas galėjo 
žinoti, apie ką aš kalbėsiu ? 
Jau jeigu kalbant būčiau ką 
del SLA. blogo sakęs arba kad 
ir del žemantausko. Bet, mat, 
kaip katinas, pieną paliejęs. 
nusijaučia, kad gali kritikos

džiuma narių ignoravo tokį 
begėdišką 11 kp. valdybos na
rio pasielgimą išmesti tos pa
čios organizacijos narį, tik ki
tos kuopos ir dar nieko nepra- 
sikaltusį.

Pabaigoj savo koresp. p. 
Motiečius užbaigia šiais žo
džiais: “Tokiu-būdu jis (su
praskit, P. Bokas.—P.B.) bu
vo išdeportuotas ne į brangią 
Rusiją, bet arčiau, tai yra, už 
dui-įų.”

Šitaip negražu rašyti 11 kp. 
koresp. ir tyčiotis iš tos pačios 
organizacijos nario ir dar tos 
pačios org. organe “Tėvynėj”.

SLA. 94 k p. narys ir pasku
tinio seimo delegatas P. Bokas

116 Sunnyside Ave.,
Waterbury, Conn.

Korešpondenci- 
SLA. orga- 
“Tėvynės” 
redakcija 
duodame

Nuo red.
ja buvo pasiųsta į 
ną “Tėvynę”, bet 
“demokratingoji” 
netalpino. Todėl 
vietos “Laisvėje”.

Pėtųyčįa, RųgĮjjųč, 10,

PIRMAS PIKNIKAS |
Rengia Proletarų Meno Trečias Apskritis

Nedėliej, 12 d. Rugpjučio-August, 1928 II
KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Dalegatų sei-f gauti už tokį raportą. O O / \ '
Visai nemaniau kreiptis į 

spaudą delei SLA. 11 kp. or
ganizatoriaus ir sekretoriaus 
žemantausko tokio negražaus 
pasielgimo. Bet kad SLA. 1L 
kp. korespondentas P. Motie
čius mane užkabino SLA. or
gane, “Tėvynėje” No. 29'š. m. 
jis rašo: 
tai seimo 
raportus, 
mauti P. 
irgi seimo delegatas.

KAS TURITE VEIKALĄ 
“REVIZORIUS”

skaity-
Gogolio veikalą 

tai malonėkite 
' Siųskite sekamu 

, 2448

Gal kas iš “Laisvės 
tojų turite 
“Revizorius”, 
pask olinti. 
antrašu: P. Mockapetris
W. 63rd St., Chicago, Ill. Už 
paskolinimą ' tariu išanksto šir
dingą“Tolinus sekė rapor- 

delegatų. Išduodant 
kampe pradėjo neri- 
Bokas, 94 k p. narys, 

Jis p ra
re m ėjai dėjo reikalauti balso, bot na- 

mainierių ir Lietuvos politinių rįaį pradėjo sakyti, kad jis nė- 
kalinių, bet taip nėra. Mai- j 
nieriams iš bolševikais kontro- čia nekalbėtų.
liuojamų SI.A. kuo 
siuntė $11, o Liet, 
niams $6.”

Toliaus prieinama prie “Tt 
vynės” red. rinkimo. Jis sako 
“Tiems nenaudėliams ir čia i 
nepatiko patvarkymas pirm.: 
p. Gegužio. Balsuojant už' 
“Tėvynės” red. S. E. Vitaitį; balsų, 
buvo paduota 157 balsai. O: narių? 
kur gi dingo kiti balsai? įleis- Į---------

ačiū.
P. Mockapetris.

i Geltonieji Socialistai Ata
kuoja Sovietų Sąjungą

ra mūsų kuopos narys, kad jis
Nariai parei-Į

kalavo, kad jis būtu prašaliu-įtradienį Antro Internaciona- 
• kali- tas iš susirinkimo. Pirmininkas i lo kongreso sesijoj geltonie- 

I paleido balsavimui; tik 4 bu-’įj socialistai daugiausia lai
vo prieš išmetimą.’’ 7

! dentas Motiečius nedrįsta sa
vo korespondencijoj pasakyti, į
kad už išmetimą balsavo

i 7 nariai. 4 ir 7 pasidaro

'Brussels, Belgija

praleido niekinimui So
vietų Sąjungos.

Atakuodami Sovietų val- 
i__ ____ jįjdžią, socialistai garbino

■Kur gi dingolapre FfyiKellųggo “anti-karinį” pla- 
Rer.škiA, čia didelė di-lną. 1 • ’ 1

Betts, Maspcth Avenues ir Rust Street Maspeth, N< Y.
Pradžia 1 valandą po pietų. Programa 6 valandą.

kia, mūsų gerieji susilaikė 
nuo balsavimo.” Toliaus P. že
mantauskas savo raporte pa
žymi, kad “didžiausias triukš
mai kilo, tai kaip buvo skai
tytas įnešimas mūsų 11 kuo
pos, užginantis Pild. Tarybą 
už kuopų perorganizavimą. 
Prie užbaigos mano raporto, 
aš turiu pasakyti, kad didžiau
sia obstrukcija buvo, tai Bago- 
čiaus ir Grigaičio rezoliucija, 
užgirianti poną Gegužį, kaip 
SLA. prez. ir S. E. Vitaitį, kai
po “Tėvynės” red.”

Tai visas P. žemantausko 
raportas apie SLA. 35 ir 8 dvi 
metinį seimą, jo darbuotę. Čia 
paduodu žodis žodin, ką jis 
raportavo. Kiti SLA. 11 kp. 
delegatai S. Senkus ir M. Mik- 
naitienė tik patvirtino P. že
mantausko raportą.

Beje, P. Motiešius norėjo ką 
tai daugiau raportuoti, bet že- 
mantauskui nepatinkamai, tai 
žemantauskas užrėkė, kad su
stotų ; Motiečius, nepabaigęs 
nei žodį ištarti, priverstas bu
vo sustoti.

Man, kaipo delegatui, daly
vavusiam seime, pasirodė, kad 
SLA. 11 kp. delegato P. že
mantausko raportas nepilnas 
ir neteisingas. Aš atsistojęs 
pasiprašiau pirmininko balso. 
Pirmininkas jau išsitarė, kad 
galiu kalbėti. Bet tuojaus pa
šoka p. J. žemantauskas ir su
rinka: “Aš duodu įnešimą, 
kad šią ypatą, kaipo SLA. 94 
kp. narį, prašalinti iš susirin
kimo.” Pirmininkas tyli, neži
no kas čia darosi, žernantaus- 
kas vėl rėkia: “Pirmininke, 
leiski balsuoti.” Pirmininkas 
jam atšauna, kad “niekas ne
parėmė jūsų įnešimą, todėl aš 
negaliu leisti balsuoti.” Tuo
met p. žemantauskas net kelis! 
kartus atsišaukė į susirinkimą, 
kad jo įnešimą išmesti narį 
paremtų. Na ir susimylėjo 
viena moteris, irgi dalyvavusi 
seime, kuri parėmė žemantau
sko įnešimą.- Pirmininkas lei
do balsuoti. 1 Už išmetimą na
rio vien tik už'tai, kad prašė 
balso, balsavo 7; ^uz palikimą 
4. Likusieji, 16 narių, susilai
kė nuo balsavimo'.' Man ei
nant per svetainę prie durų, p. 
Žemantauskas prišokęs prie 
manęs, sugniaužęs (kumštį grą-

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To* Rūšie* įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Paned'Liais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai, 

naktisa
VAIKAI

įleidžianjji Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Eabatomis 
Nedėliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

w w wwwww vwwwywtfw w w tat va w
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AI IfITDCTIC 332 We8t Broadway• J. 1W1 dilu So. Boston, Mass.
Tėl.: South Bostųn 1662—1373

REAL ESTATE INSURANCE

Dainuos Sietyno, Lyros ir Aido Chorai, vadovaujant V. Žukui 

ŠOKIŲ ORKESTRĄ V. RETIKEVIČIAUS
t

KELRODIS: Važiuojant iš Nev/ Jersey miestų, 
geriausia važiuoti nuo Chambers Stryto iki Mar
cy Avė. stoties, paskui pasiimti Grand St. karą, 
kuris davės iki Rust St. Ten išlipus, Rust Stry- 
tu (po kairei) eiti parkam- Važiuojant Flushing 
Ave. karu, reikia išlipti ant 59th Drive ir eiti ta

ĮŽANGA 50 CENTŲ

ku žemyn, kur rasite Rust Strytą. Iš New Yor- 
ko: nuo Times Square važiuokite subway iki 
Union Square, ten paimkite 14th St. Line sub
way ir važiuokit iki Grand St. stoties. Išlipus, 
imti Grand Stryto karą.

Bell Phonal Poplar 754S

ADOLFAS F. STANKUS •NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA 'PIRTIS TURKIŠKA
PYTI? M Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A
LAI Art. Nuo s v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75 c.; J V LCIllll

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną, per visą 

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

•' nakties
Trys k gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimysi kambarys, Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotų patarnavimu.

PHILADELPHIA, PA j
-A -

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

MT. VERNON ST.,

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

ANT PARDAVIMO
SO. BOSTONE

Du, trijų šeimynų mūriniui namai 
ant E. Third St. Kaina $£,500.
Trijų šeimynų medinis namas, 3-
4- 4 kambariai, geroj vietoj.1

Kaina $7,500.
Dviejų šeimynų medinis namas ir 
graži krautuvė, gera biznio vieta, 
gesas, elektra, skalbynės.

Kaina $6,500.
šešių šeimynų medinis namas 
prie maudynių, gesas, elektra, 
skalbynės, puikus kiemas.

Kaina $7,500.
Trijų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, puikioj vietoj, ant E. 
Seventh St. Kaina $12,500.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.
Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos Šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mės. Kaina $9,500.

MEDFORD J' r
Dviejų šeimynų kampinis namas 
su naujausios mados įtaisymais,
5- 5-2 kambariai. Kaina $7,800.

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
fomičium ’ ir šeši akeriai žemės.

Kaina $4,000.

INŠIŪRINU (Tik Mass. Valstijoj) 
NUO UGNIES IR NELAIMĖS 

Automobilius, Forničiūs,y Namus, 
Stiklus,1 Sveikatų, Gyvastį ir t. p. 
—r ; r y r r!—~r~‘—»—~------
Parūpinu 'pinigus delei morgičhj 
ant infem'ų ir farmų Bostone4 ir jo 
apįelinkėse. -t *'

Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerų 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipgi
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.
—---------- ..'■■■---------------------------------------- - '.„It i

Visais. i reikalais ' galima •' kreiptis 
YPATIšKĄI, / jf LAIŠKU ' ARBA 
PER TELEFONĄ.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
TIES BROADWAY IR* FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

■< \ ■ Telefonas: Pulaski 1090

JUOZAS KAVALIAUSKAS

....•■i'.'.ro

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
lauktis prie manę*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

TELEFONAI!
__________ Oregon 5136
—_______ Mai* »6«»

Bell____
Keystone.

Varpas Bakery, 54 Maaįer St., Brooklyn, N. ?
8899 MsTS suoųaaiBi «m(unnA«s ‘SVNflHDTVa 1*

r <1
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IŠ Susirinkimo Streikuojančių 
Mainierių Gelbėjimo Komiteto

Septyni mėnesiai atgal su
sitvėrė tarptautinis Pennsylva
nia ir Ohio streikuojančių mai
nierių gelbėjimo komitetas. Iš 
pradžios tas komitetas ener
gingai varė šelpimo darbą pir
myn. Buvo net “tag day” lei
dimą gavę iš miesto valdinin
kų. Bet A.D.F. biurokratinių 
viršininkų pasidarbavimu lei
dimas del “tag day” tapo at
šauktas. Kaip tik “tag day” j 
tapo atšauktas, tarp Penu, ir 

-Ohio komiteto narių ūpas pra
dėjo pulti; į susirinkimus pra
dėjo nesilankyti. Likosi tame 
Šelpimo komitete tik keli lie-j 

’tuviai. Bet jie nenusiminė, • 
^perorganizavę tą I 
pradėjo" darbą vien tik tarjpe 
lietuvių. Išrinko komisija, ku
ri perėjo per visas lietuviškas 
draugystes, užkviečiant prisi
dėti prie šelpimo streikuojari-1 
čių mainierių. Manėme, kadi 
streikuojančių mainierių šelpi
mo darbas eis pasekmingai. 
Turėjome surengę du pikniku, 
kuriuose uždirbome streikuo- i 
jautiems mainieriams 
$100. Kaip tik pas komitetą 
pasidarė pinigų, tuojaus frak-j 
cijos pasidarė už siuntimą pi-i 
nigų. Mat, vieni nori, kad i 
pinigai būtų siunčiami vien tik i 
per katalikų pasiskelbusį fon
dą, kurio priešakyje stovi du 
kunigai. Kiti non, 1 
siunčiami per SLA. organą 
“Tėvynę”.. Treti, tvėrėjai! 
streikuojančių main. gelb. ko-l _ 
mite to, reikalavo, kad būtųl1^8 
siunčiami pinigai tiesiai per j' 
internacionalį streikuojančiu i 
mainierių lietuvių skyriaus ko-Į 
mitetą, kurio pirmininku yra' 
J. Miliauskas, iždininku J. Ga-( 
taveckas ir finansų sekr. E. K. 
Šiurmaitienė, 315 Corrothers 
Ave., Carnegie, Pa. Balsavime! 
progresyviai laimėjo, nes di
džiuma balsavo už siuntimą 
per tarptautinio komiteto lie
tuvių skyrių.

Per draugą J. žemaitį buvo 
įnešta ir paremta, kad būtų 
surengti debatai klausime, ku
ri sriovė teisjngiau šelpia 
streikuojančius mainierius. Iš
rinkta komisija iš trijų narių 
ir pavesta jai surengti deba-j 
tus.

Rugpjūčio 12 d. Connecti
cut valstijos darbininkiški cho
rai rengia dainų dieną Lin
den parke, Union City, Conn. 
Tame dainų dienos piknike da
lyvaus Connecticut valstijos 
keturi chorai, o penktas bus 
garsusis Lyros choras iš Mas- 
peth, N. Y., susidedantis iš 
apie 100 narių. Prie tų pen
kių chorų programos, bus ir 
sporto skyrius, kurį išpildys 
geriausi šios valstijos atletai. 
Draugai ir draugės, progresy-j 
vių draugijų nariai, i 
gramos dainų dienos gerumą I 
ar blogumą nebėra laiko dis-j 
kusuoti. Dabar laikas organi
zuoti busus ir kitokius į pikni
ką važiavimo būdus, kad kuo 
daugiau? 
publikos i 
valstijos 
energijos, 
darbuotųsi dailūs srityje.

Ilgaausis.

< E AI S V Ė Puslapis Penktas 7
.L-~

VIETOS ŽINIOS
SLA. 57 kuopa liepos 29 d. 

turėjo surengus ekskursiją į 
Nantasket byčius pasimaudyti. 
Važiuotojų buvo apie pustre
čio šimto su vaikais; prisipil
dė 7 dideli busai ir dar kele
tas privatiškų automobilių, ir 
kai kam reikėjo pasilikti 
mie, nes vietos nebuvo, 
nelabai gerai, kąd visi 
rintieji važiuoti į tokią __ . „ .
kursiją nenusiperka išankstoikad turi būt ir bus suorgani- 
tikietų, todėl komisija negali j zuota nauja Klokmeikerių ir 
žinoti, kiek parūpinti vežimų; *' 
ateityje turime žinoti.

Diena buvo graži ir visi 
skursantai- :buvo linksmus 
patenkinti. Daugumas pagei
dauja dar kitą eksk’ursiją su
rengti. j

komitetą i. Rugpjūčio 12 d. įvyksta 
’kuopos metinis piknikas, prie 
kurio nuo 
masi. 
kalbėtoją B. Saląveičiką 
New Britain ’Corm. PiKniKe; Ben Gold, vadas Kailiasiu- 
aįrart muzikalčs proKramos I vil, Unijos joilrt Board’o 
bns ir prakalbų. Tikimės, kad | vo'ka]b - pabr6žė kad ■■ 
nepaprastai bus didelis pikni
kas, nes ekskursijos pasekmiil
gumas duoda vilties. Atskilė- 

virš!^ah kp., mato
mai, tiksliai tai daro, kad už-

> kenkus mūsų kuopai, nes pir- 
Imiau ir dabar ta pačia diena 

• \ Bet
: žmonės supranta, kad Sanda- 
|ros lyderių įsakymus jie pildo. 
Pirmiau taip darydavo, bet

na- 
Tai 
n'o- 

eks-

ek- 
ir

IRNAUJA KLOKMEIKERIŲ 
DRESMEIKERIŲ UNIJA.

Penkiolika tūkstančių mote
riškų plošcių ir suknelių dar
bininkų (klokmeikerių ir dres
meikerių) susirinko seredos 
vakare į didįjį Bronx’o Sta- 
diumą. Visi griausmingai pri 
tarė perskaityti- rezoliucijai,

Dresmeikerių Unija, vietoj se
nosios unijos, kurią suardė bu
vusieji jos socialistiniai vadai, 
Sigmanai, Schlessingeriai 
kiti fabrikantų įrankiai.

Mitingas buvo sušauktas Na- 
cionalio Organizacijos Komite
to. Didžiausiu entuziazmu 
susirinkusieji 'sveikino komite
to pareiškimą, kad užstoja

senai jau rengia- nauja gadynė moteriškų dra- 
Kuopa^nutarus^ kviesti panų darbininkams ir datbi- 

iš ninkėms.
Piknike i

sa- 
šičia 

nėra vien koks protesto de
monstracijos mitingas; šio 
mitingo tikslas yra statomasis, 
budavojamasis darbas.

kad būtu Praeitais ™teis jau buvo ap-
• oi irn I a ii i i zi 4 i Irn Im Ir a n Iri m n r7si valę nuo tikslių kenkimų 57 

kuopai. Dabar, po seimui, ir 
j vėl tą patį daro. Vienok žmo- 
■■■"“ kaip rėmė, taip ir remia 

kuopą. •
SLA. 57 Kp. Narys.

A.L.D.LD. ŽINIOS

BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD. Kuopoj
A.L.D.L.D. pirmininkas, L. 

Pruseika, aprašydamas 12-to 
apskričio konferenciją, prisi
minė, kodėl binghamtoniečiai 
neatsiuntė konferencijon de
legatų ? Jo pastaba labai vie
toj, ypač tiems mūsų drau
gams, kurie daug žada.

į konferenciją nebuvo nu
tarta siųst delegato su apmo
kėta kelione, kuri kainuoja 
apie 5 dol. Kai kurie drau
gai, turinti automobilius, keti
no važiuoti apskričio piknikan 
ir dalyvauti konferencijoj, bet 
kaip atėjo laikas važiuoti, tai 
vieni sakė, jog susitarė važiuo
ti kur į ežerą, kiti kitokias 
priežastis išrado, na, ir orga
nizacijos parengimas ir kon
ferencija palikta kaipo sveti
mas reikalas. Tuo pačiu bū
du apskričio konferencijos ap
leistos jau ne vieną sykį. O 

apie pro-|Įas organizacijai nėra naudin-

iausia galėtum^ sutraukti 
ikes ir tuomi suteikti šios 

chorams daugiau 
kad jie ir toliaus

ROCHESTER, N. Y

Kuopos fin. sekr. pereitame 
susirinkime, 2 d. rugpjūčio, ra
portavo, kad narių užsimokė
jusių už šiuos metus yra 51. 
Tai dar toli nuo pernykščio 
skaitliaus—►iki 74. Reikalinga 
šiuo dalyku susirūpinti ir pa
dirbėti.

Įvykęs bendras trijų kuopų 
piknikas, 29 d. liepos, davė 
pelno virš 30 dol. ALDLD. 
kuopai priduotas trečdalis pel
no. .Piknike ir narių ir paša
lines publikos buvo nedaug. 
Vis, mat, reiškiasi tas nepai
symas...

Piknike daugiausia pasidar- 
: Pagiegala, Bagdonas,

Streikuojančių/ Mainierių Nau- 
; dai Piknikas
. Įvyks nedėlioj, rugp. 12 d.,
Rifle Range giraitėje. Rifje bavo:
Range randasi tuojaus už Se- Degutis, Kireilienė, Bekeriūtė, 
neca Parko, tik 10 minučių šimoliunas, žolynienė ir kt. Iš 
ėjimo nuo Seneca Parko gat- toliau svečių buvo atvykę — 

visi links- Valukas su Vanagaitėmis iš 
ir tuomi i Scrantono.

badaujan- J.

vekario. Ateikite 
mai laiką praleisti 
pačiu pagelbėsite 
tiems mainieriams.

Širdingai kviečia
tinis Mainierių šelp. Komit. I

P. S.— Tikietai, kuriuos pir- 
<kote del liepos 22 d. pikniko 
bus geri šiam piknikui.

visus vie-1
SKAITYKITE IR 

PLATINKITE 
“LAISVĘ”

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

Nacionalio ; Organizadijos 
Komiteto vadai sakė, kad tos 
pramonės darbininkai turės 
išraut ik laukan išduot liku
čius geltonosios Sigmanų- 
Schlesingerių šaikos su jos 
talkininkais: bosais, policija ir 
gengsteriais.

Per 22 menesius klokmeike- 
riai sunkiau ir sunkiau kentė
jo nuo vis blogėjančių sąlygų 
dirbtuvėse, ačiū tam, i<fed so- 
cialistaujantis dešinysis spar
nas

tą; kad pasimokėtų po $10 
liuosnorių mokesčių, sudedami 
reikalingą sumą pradžiai or
ganizacinės kampanijos.

Tuo pačiu žygiu šaukiama 
tuoj aus rengtis prie generalių 
unijos rinkimų, kurie įvyks po 
priežiūra Dirbtuvių Delegatų 
Tarybos, ir kad būtų ruošia
masi į suvažiavimą tikrųjų 
atstovų nuo visų klokmeikerių 
ir dresmeikerių ištisoje šalyj

Rep.

$131,700,690 PASKIRTA 
MIESTO MOKYKLOMS.

New Yorko valdyba paskyrė 
ateinantiems metams miesto 
mokykloms $131,700,690, tai 
yra $7,00Q.>000 daugiau, negu 
pereitais metais.

AREŠTAVO 7 BARBERIUS 
PIKIETUOTOJUS.

e.

pakrikdė tą kadaise bu-1 
vusią galingą uniją. Visą tą 
laiką kairieji šaukė: meskite 
šalin kovą prieš darbininkus, 
duokite, jiems ramybę!

Bet dabar jau praėjo laikas 
tokiems atsišaukimams, ži
nant, kad niekuomet darbda
vių agchtai nositaikys/su eili
niais nariaiSi '! '•

Kiti įkalbėtojai buvo. C. ;S., 
Zimmermann, .mitingo . pirmi-, 
ninkas; Louis. Ilyman, Nacio-, 
nalio Organizacijos Komiteto 
pirmininkas, Rose Wortis ir 
visa eilė kitų.

Priimtoje rezoliucijoje šau
kia, kad visi registruoti klok- sios 
meikeriai ir dresmeikeriai per- . 
mainytų savo knygutes Joint moteries šunį, sakydamas, kad 
Boarde; kad burtųsi apie Na- poros laime yra daug labiau

la, negu šunes. !

VYRAS SU PAČIA TEISME 
UŽ ŠUNIS.

Areštavo septynis streikuo
jančius barberius, kuomet jie 
pikietavo barberšapę ant E.

33rd St.,-New Yorke, norėda
mi iššauki streikan dar tebe
dirbančius brolius barberius. 
Areštuotus kaltina “netvarkiu 
pasielgimu”. Mat. streikavi- 
mas demokratiškame New 
Yorke priskaitoma prie bau
džiamų “prasikaltimų”.

Streikan išėję yra jau 4,500 
barberių. Jie kovoja, kad 
priverst visus Manhattan© 
(centralinio New Yorko) bar- 
beršapių savininkus pripažint 
Tarptautinę Barberių Uniją.

Hoboken, N. J., Fred Broad
wine nuolat pykosi su savo pa
čia del šunų. Moteris turėjo 
savo šunį, o vyras savo, ir 
nekentė viens kito šuns. Gin
čas, pagalinus, atsidūrė teis
me. Teisėjas Ad. .Carster pa
tvarkė, kad vyras ‘ atiduotų ša-Į 
vo šunį šuniagaųdžiams.1 Tuo-'
met Bro.a.dwine pąstatė teisė
jui klausima:’ Kodėl tamšta 
taip vienšališkai sprendi ? Ma
no šunį skiri nužudymui, o jo- 

palieki.
•Tada ■ teisėjas pasmerkė ir

[cionalį Organizacijos Komite-’brangintin

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežu Valgiai, CuniuaB Lietuviška 

ir Amerikoniška Stilnai
Pavalgiu Ha malonu Mti, toasi- 

triekučiuoti «u kitais, arba rambu pa- 
siskaityti.-r-Syki atsilankę, persitik
rintai.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfe 

Savininke

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

LIETUVIŲ DARBININKŲ CONNECTICUT VALSTIJOS

Dainy ir Sporto Diena
Nedėlioję

12 Rugpjučio-Aug., 1928
LINDEN - -PARK, i UNION .CITY, CONN.

Pradžia 10-t^ Valandą jRyte

LYROS CHORAS

Connecticut ir New Yorko chorų dainos ir sportiniai žaislai.x Dainuos pirmu kartu iš Brooklyn, N. Y., lietuvių didžiausias ! 
apie virš 100 dainininkų ir geriausiai išlavintas Choras Lyra, vadovaujamas garsaus talentingo chorvedžio Vlado Žuko (jis mo
kina kelis New Yorko ir New Jersey valstijų chorus). Bus keli sporto tymai: ristikai, kumštininkai (boxers), basket tymai, 
bėgikų tymai (merginų ir vyrų), sportininkai visi jauni lietuviai iš Hartford ir kitur. Kumštininkai (boxers): Viktoras Kucia- 
račius su Jonu Pinkum. Komiškos kumštynės: Jonas Martutaitis su Karoliam Kiškiūnu. Kuriam teks čampiono vainikas? 
Dainuos Laisvės Choras iš Hartford, vadovaujamas J. Plikūno; Vyrų Choras, Vilijos Choras iš Waterbury, vadovaujamas A. 
Dagio ir dar daugiau yra pasižadėjusių. Tai dar Šiaurinės Amerikos lietuviai neturėjo tokio įvairaus-žingeidaus parengimo. Ti
kimasi, suvažiuos apie 10,000 lietuvių į šį išvažiavimą. Jau žinoma, jog bus svieto iš Mass., R. L, New York, New Jersey, 
Penn. O Conn, valstijos visi lietuviai bus. Būkite ir jūs ir kitam pasakykite apie tai. Nepaisant lietus, sniegas ar pagada, o , • 

parengimas įvyks. Dvi: milžiniškos svetainės su stogu. -Del automobilių ir busų vietos yra užtektinai del 2,000 mašinų. .
- ' • 5 1 ' ' y.. '• ’ : \ . V; . \ ’ i' ’ ' ' ♦ ' ' ’ • ‘ * .’ ' ' > *! < ■ j *,

■ am.į|i_pum,T.f—:mmi——>w—iki ———— nr —• mi —- im *—• mm—tm —— n i —— nu—nu*>m—»mim— minunti——nu-*-bn •— M—jjim-Oi-—-mi——m—im --to

-* : .-■ > • ’ ;■ : >/.••.' >■.' . i,'
PARKAS/RANDASI prie pat didžiojo kelio—Main St. Iš kitų valstijų atvažiavę įtUnioh;City, Conn., arba Naugatuck, Conn., paklauskiį Linden 
Park-7-jums parodys. Pasiimkit šį kelrodį iš “Laisvės”. Conn valstijos visi lietuviai žino šį parką. KOMISIJA.
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
RYTOJ GIMNASTIKOS 
KLIUBO PIKNIKAS.

MENININKŲ PIKNIKAS.

Bus įvairių sporto žaidimų.

Gimnastikos Kliubas 
šaunų pikniką rytoj, 
toj, rugpjūčio-aūgusto 
Klaščiaus Clinton Parke,

nužudė ir vyrą.
Dabar eina spėjimai, ar 

Kirkwoodiene bus nubausta 
mirčia elektros kedėje taip, 
kaip kad Rutha Snyderienė, 
kuri, pagal sumoksią* su savo 
mylėtiniu, užmušė savo vyrą1.

Bet Snyderienė nebuvo gra
ži, o Kirkwoodiene yra pusė
tina gražuolė. Tas gi daug 

grand d žiūrėj e”, su-Klausti, kur sueisime nedė- nusveria 
llioj, 12 d. rugpjūčio, nėra jo- sidarančioje iš vyrų, 
i kio reikalo. “Laisvė” pilna 

menininkų
piknikas, NEMORALIŠKAI ELGIAMA- 

Pradžia 1

rugpjūčio, 
“Laisvė 

rengia j žinių, kad įvyks 
suba- Trečio Apskričio 

II d., ĮKlaščiaus Parke.
Mas-Į vai. po pietų.

Kadangi Gimnastikos 
bas daugiausia užsiima 
tu, tai ir šiame piknike 
visokių sportiškų žaidimų. 
Vienas iš svarbiausių tai bus 
beisbolas, kuriame rungsis dvi 
grupės gerai patyrusių beisbo- 
lininkų.

Programa prasidės 4 valan
dą po pietų. Todėl nepavė
luokite, bet pribūkite laiku ir 
pamatykite, nes “betai” eina 
jau dabar už vieną bei kitą 
grupę. Apart beisbolo, bus 
ir daugiau “geimių”.

Taipgi bus smagų pasišokt 
prie geros muzikos, gražioj di
džiulėj salėj, iki vėlaus vaka
ro.

Tat visi ir visos būkite; aš 
irgi būsiu, 
gailėsitės.

SI SU ŠOKIKĖMIS.

bokso rungtynių pabaigos.
Pirmutiniam rugpjūčio mėn. 

8 d. bokso matče, pažymėtam 
bokso * programoj, Anglijos 
lengvinusiojo svorio boksinin
kas Taylor nugalėjo Argenti
nos boksininką Trillo. Taylor 
gavo teisėjų sprendimą.

Argentinietis Landini nuga
lėjo punktais Estijos boksinin
ką Palm pusiau vidutinio svo
rio ‘bbkso atribojimo rungty
nėse. Argentina turi Amster
dame gerą ir stiprią boksinin
ku komanda.

Left Hook.

ELIZABETH, N. J.
L.D.S.A. 4 kuopa rengia puikų iš

važiavimą nedėlioj, 12 rugpjūčio, 
Kenilworth, N. J., žinomoj vietoj po 
medžiu, kur jau kelioliką metų ren
giama išvažiavimai. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti. Jeigu tą dieną lytų, tai bus 
draugiškas pasilinksminimas L.D.P. 
Klube, 69 So. Park St.
(189—190) Rengėjos.

IŠRANDAVOJIMAI
PA SI RA NDA VOJ A šviesus ir su pa- 

rankumais kambarys. Atsišaukit 
po num. 302! Grand St., 1 lubos, 
Brooklyn, N. Y.

(190—192)

Kliu- 
spor- 

bus

Kurie nebūsite, Į

PRAŠVILPĖ $500,000 
BANKO PINIGŲ-

Nors mes tikimės matyti vi
sus draugus, drauges ir pažįs
tamus šiame piknike, vienok 
kviečiam atsilankyti ir parem
ti pirmutinį parengimą, kuris' 
rengiamas gana geriems tiks
lams. tai yra išleidimui dainų 
ir sceniškų veikalų.

Piknikas įvyks, nepaisant, 
jeigu ir lietus lytų. Bus gera 
dainų programa — dainuos 
Sietyno ir Aido chorai.

Laukiam 
anos pusės Hudsono upės. At-j 
važiuokite, 
kada nors

Brooklyniečiai, neužmirškit! 
Mes visus kviečiam piknikam

Įžanga 50 centų.

daug svečių ir iš

draugai; mes jums 
atsilyginsime.

IŠ MEILĖS NUŽUDŽIUSI 
VYRĄ.

N.

Šokių varžytinėse, Coney 
Island Stadiume, vyrąi nela
bai dorai elgiasi su šokikėmis. 
Į šokikių pailsio kambarį ma- 
nadžępąi įleidžia pašalinius 
vyrus,, kurie prie jų lenda su 
savo paleistuviškomis užma
čiomis. Kad šokikės, dieną 
naktį bešokdamos, neužmigtų, 
manadžeriai pylė joms į kavą 
kafeino, kenksmingo stimu- 
lianto. Vyrai šokikai nepado
riai “čiupinėjosi” apie .savo

' partnerkas.
šitokius kaltinimus pridavė 

policijai viena iš buvusių da
lyvių tų šokių kontesto, Marei’;"" 
Farrell’ienė, slaugė (norsė). i

Policija dabar tėmįja tuos|.hlJu 
šokius ir tyrinėja, ar teisingi i’ 
yra Farrell’ienės kaltinimai.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) REIKALAVIMAI
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Frances, našlė gyvulių dak
taro .Kirkwoodo, sako, kad tai 
“iš meilės” jinai peiliu nudūrė 
savo vyrą.

Kirkwood as buvo antrasis 
------- . Su pirmuoju J. 

) “Banci-' McAvoy’u, nuo kurio ji turi 
Cornelius i Uylikos metų berniuką, jinai 

nu ibuvo persiskyrus. Sulig per
skyrų teismo nuosprendžio,

NewKanadoj suimtas ir 
Yorkan pargabentas pagelbi- 
ninkas sekretorius newyorki-P°s vyras.

— . , , —. iVl x r zv xr t vnio banko, vadinamo 
taly Corporation”, <__
Callahanas. Jis bankui 
švilpęs išviso apie $500,000 ir

WILKES BARRE, PA. 

Visuomenes Atydai.
Seredoje, Augusto 15 d. šių metų 

kada anglies kasyklos bus uždarytos 
ir darbininkai nedirbs del kokios tai 
katalikiškos šventes, tai progresyviai 
darbininkai ilgi turas savo šventę. 
Turės dideli pikniką ant Valley View 
Park, Inkerman, Pa. Minėtą pikni
ką rengia A.D.P. vietinis subdistrik- 

I tas ir suvienytos darbininkų organi
zacijos.

I Piknikas bus tarptautinis ir gana 
j Įvairus: Pribus vietiniai South Sla- 
I vai iv atgabens vežimą ar daugiau 
i šviežios avienos, 0 kam teko ragauti 
i jųjų “išrožytos” avienos, tie žino, 
■kokio skanaus valgio galima bus 
1 gauti. Taipgi neatsiliks ir Italai su 
savo roast pork ir spagetti. Prie 
to busi ir kitokių užkandžių: sandvi- 

"g| čių, ice cream ir visokios rūšies šal- 
H I tu gėrimų.
■ t ■ ■ ■ .......

U muzika; 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH kuriuos vadovaus Pioneers ir Jaunų
AMERIKOS BOKSININKAI 
NEPASITRAUKS IŠ
OLIMPIADOS.

REIKALINGAS kad ir senyvas dar
bininkas ant farmos pridabojimui 
karvių. Atsišaukit tuojaus.

John Kutra,
R. D., Pennsburg, Pa. 

(188-1-199)

REIKALINGAS partneris j bučernės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsų, pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai bizni varyt.

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)
REIKALINGA senyva moteris prie 

stubos darbo. Duosime valgį, kam
barį ir primokėsime. Atsišaukit po 
No. 3005-7 W. 3rd St., Apt. 10, 
Brooklyn (Conev Island), N. Y. 

(188—190) ’

I SPORTAS Bus keletas gerų kalbėtojų ir gera 
vaikai žais įvairius žaislus,

; Darbininkų Lygos nariai. Lietuvių 
! Aido choras sudainuos keletą dai- 
; nelių. Kiekvienas darbininkas irdar- 
i biininkė būtinai J,uri jame būti, nes 
j kurie nebūsite, 
Įžanga

REIKALINGA dženitorius, senyvas 
žmogelis, mokantis nors biskj pen- 

tyti; duosiu kambarį ir valgį. Atsi
šaukite greit.

Mrs. Peters,
1001 Eastern Parkway, Brooklyn. 

(187—192)

tiesioginiai pasivogęs $21,600, McAvoy ui buvo leista lankty- 
kaip kad dabar jis yra kalti- ^1S P° savaitę į josios
namas. Manoma, kad jis 
daugiausia svetimų pinigų pra
leido, begembleriaudamas vi
sokių kompanijų Šerais.

KAIP 
SUOS 
NIUS 

, 7YTOJ

DARBININKAI LIUO- 
POLITINIUS KALI- 
PER IŠVAŽIAVIMĄ

rytoj, suba- 
pietu, .bus sudaryta 
iš kelių tūkstančių 
parodant, kaip dar- 
liuosuoja savo drau-

Išvažiavime Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, Plea
sant Bay Parke, 
toj, po 

, vaizdas 
žmonių, 
bininkai
gus iš kapitalistinio kalėjimo. 
Kaliniai-darbininkai žiūrės pro 
kalėjimo grotas. Traukiančiai 
juos paliuosuot miniai policija 
bandys užkirst kelią; bet dar
bininkų minia nugalės polici
ją ir paliuosuos savo brolius. 
Ant liuosuojančių d artį n inkų 
nešamų vėliavų bus užrašai: 
Šalin kapitalistinę “teisybę”! 
Vien tik darbininkų galybė te- 
išvaduos darbininkus kalinius!

Bus nutraukta krutamieji 
tos scenos paveikslai, ir pas
kui tame pat išvažiavime jie 
bus rodomi, taip kad dalyviai 
galės patvs save matyt iri
džiuose. Paskui šie krutamieji 
paveikslai bus išsiuntinėti po 
visą šalj naudojimui įvairiuo
se darbininkiškuose parengi
muose.

Apart to, bus darbininkų 
paroda su raudonai degan
čiais švyturiais; visokių atle
tiškų žaidimų bei gimnastikų, 
šokių, geros muzikos, užkan- 
dži ir saldžių gėrimų.

gramos pradžia tuojaus 
vai. dieną. Įžanga 35 

Tikietus galima iŠ* 
sigyt Darbininkų Cen- 
—28 Union Square,

cent 
ankst 
tre, 
New Yorke.

ITALAS NORĖJO NUDURT 
DAKTARĄ Už SAVO 
MOTERIES MIRTĮ.

Italas Attilio De Angelo 
puolė su bučerišku peiliu ant 
daktaro ir akušerės, norėda
mas juodu papjaut, todėl kad 
jo moteris, begimdydama kū
dikį, numirė. ( Su peiliu išvi
jus daktarą ir akušerę iš savo 
kambariu, mirė ir naujai gi
męs kftdikis, negaudamas rei
kalingos daktariškos pagelbos.

Už valandos De Angelo li
ko areštuotas už žmogžudišką 
pasikSsinima. Jis gyveno po 
po num.- 315 Broome Street, 
New Yorke.

Rugpjūčio mėn. 8 d. žinio
mis, Amsterdame, Olandijoj, 
tarp Jungtinių Valstijų boksi
ninkų buvo šioks toks sujudi-

vėliaus gailėsitės. 
į parkų tiktai 15c. ypatai.

Margaret.
(190—192)

PAJIEŠKOJIMAI

mas, kuomet rugp. 7/d. vakare j dėiioj, 
Jacob Stumpf, ;
boksininkų komandos 
ežeris, įteikė generolui 
Arthurui peticiją, prašydamas 
ištraukti Amerikos boksinin
kus iš Olimpiados. To viso 
sujudimo ir kalbamos petici
jos kaltininkas, tai netikslin
gas Olimpiados bokso teisėjų 
sprendimas, kurs tapo suteik
tas Belgijos; boksininkui Mar
cei Sartos. Sartos kumščiavo- 
si tris raundus su amerikiečiu 

į lengviausioje svorio 
pa-i weight) boksininkų 

Miller. Miiler’is net 
džiai apsiverkęs, kuomet pa
tyrė, jog jo nugalėtoju tapo 
pripažintas belgas Sartos.

Generolas MacArthuras su
tiko su bendra amerikiečių 
nuomone, kad toks teisėjų iš
sprendimas išrodė blogas ir 
kad didžiuma iki šiol pada
rytų teisėjų sprendimų buvo 
ne pergeriausi, tačiaus pa- 

dikčiai ger- reiškė, jog Jungtinių Valstijų 
Gal alkoholio intakoj boksininkai turės dalyvauti iki

namus, kad pasimatyt 
num. McAvoy lankėsi 
tankiau net po to, kai 
ces buvo ištekėjusi už 
wood o.

Kirkwoodiene buvo prielan
ki ir savo pirmaiam vvrui; g 
Kirkwoodas su ju.om drauga
vo. Pirmasis ir antrasis vyrai 
kartais sykiu išvažiuodavo Da
užti, pasiimdami ir vieną bei 
kita gražia merginą arba mo
terį, o Kirkwoodienę palikda
mi viena.

Kirkwoodiene pradėjo 
vydėt, kad jos vyras perdaug 
laidokauja su kitomis moteri
mis. Iš to. ' galų gale, kilo 
tarp judviejų barniai, kurie ir 
baigėsi tuom, kad Kirkwoo
diene jį nudūrė.

Dabar jinai kalėjime rau
da, kad pati nežinanti, kaip 
tai atsitiko, kad 
Kirkwooda, kurį 
mylėjusi.

Ji prisipažįsta 
davusi.

SU SL1- 
daug 

Fran- 
Kirk-

ji nusmeigė 
taip labai

RIVERSIDE, N. J.
ALDLD. 142 kuopos Jaunų Pionie

rių Grupė rengia smagų pikniką ne- 
; .'.' j, 19 rugpjūčio, ant Plunkos. 

amerikiečių Karmos, Cambridge, N. J. Gerbiami 
mana-'vietos ’r apylinkės lietuviai, žemai- 

Vj/ Ičiai ir kalakutai, visi atsilankykite j 
Mac jų parengimą, nes jaunuolių sureng

tas pasilinksminimas bus įvairesnis 
ir smagesnis už visus buvusius pa
rengimus. Grieš Lyros Choro Or
chestra iš Philadelphijos.

Kviečia Rengėjai.
(189—191) '

MOTERIS 
žmogaus, 
venti ant 
sitarimo.

R. D.

I jieško vidutinio amžiaus 
kuris norėtų dirbti ir gy- 
farmos. Mokestis sulyg su-

Tieler Plies
Richfield Springs, N. Y. 
(189—190)
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(fly-
Hyman

grau-

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 pietų 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutarti

<!> <i>

(Undertaker)

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

416 >

<♦>

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

229

¥

SKAITYKIT IR PLATIN-

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Telephone: Greenpoint 2324

J. GARŠVA

CASTON ROPSEVICH

ir

KIT “LAISVĘ

Petnyčia, RugpjūČ. 10, 1928fį

PARKE
Maspeth, N. Y.

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

Subatoi, 11 d. Rugpjūčio-Aug., 1928
KLASHUS CLINTON

Betts ir Maspeth Avė. ir Rust St.,
Durys bus atdaros 3 vai. po pietų. Šokiai—6 vai. vakare

MUZIKA CLUB ROYAL SERENADERS
Baseball’as 3 vai. po pietų Mašpetho “Knights” su L.A.C.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.
Kliubo buveinė: 168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

«- TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS -w
Pagelbai Kapitalistinio Karo Kaliniam ir Jų šeimynom

SUBATOJE, 11 RUGPJUČIO-AUG., 1928
PLEASANT BAY PARK, BRONX

Atletika—Jazz Benas—Šokiai po Atviru Dangum,—Žais
lai—Šviesų (Torch Light) Paroda—Masiniai Vaizdai 

ir Užkandžiai
PARKE BUS IMAMI PAVEIKSLAI DEL JUDŽIŲ

Įžanga Rengia International
35 centai Labor Defense
ypatai * New Yorko Skyrius.
KELRODIS: Imkite Bronx Park subway ar eleveiterį iki 177th St. 
Tada imkite Unionport car iki pabaigos linijos; iš ten busai veltui 
vežš į parką
----- Į................ » i----- <------~-------------------------------------- -----------------------------------

Tikietai parsiduoda: Workers Center, Int. L. D., Room 
422. 799 Broadway- ir Laisvė, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,
N. Y. ! • ’• •-1 Į

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis ild 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

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. I., N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. Jumper 7646

RAP. KRUCH'AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi S8 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

DR. PETERSON’O

ŽOLIĮJ ARBATA
Yra 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 liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiom ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N.

Arba siųskite reikalavimus 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
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 šalčių 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
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 9796 v
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 kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais, nurodymais, kaip vartoti. *■

Vardas _
Nd._2__
Miestas
Miestas__

_  St. ir Avė.
State________
State—---------

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y,

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla an Reputacija.“
/

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

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

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

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

J. IR O. VAIGINIS '

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
! Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
i.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 kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir! 
; čia paduotus:
’ Apynių 
I Aviečių uogų 
!Amžių sekinkių 
! Brolelių 
! Bernardinų 
;Bezdų žiedų 
! Badijonų 
; čepronėlių 
; Čobrių 
; čyščių 
; Dobilų 
I Daržų našlelių 
DevinmeČių dumropių 
Dzingelių 

! Dagilių 
! Debesilų 
Garstyčių

I 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

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Ramunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šal mėčių
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

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gawti ir Lietuviškų Trejų Devynerių 

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514/
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