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Prašo Paramos Mainie- 
riy Nacionalei 

Konvencijai
PITTSBURGH— Nurody

damas svarbą nacionalės 
mainierių konvencijos, mai- 
nierių konvencijos šaukimo 
komitetas išleido atsišauki
mą į darbininkus, prašyda
mas paramos. Pasidarys 
nemažai išlaidų. Reiks pa
dengti delegatų kelionės lė
šas. Komitetas prašo 
bininku paaukoti tam 
lui.

Konvencija prasidės 
sėjo 9 d.

tiks-

rūg

Apsivedė Kaipo Baltas, Nu
teistas Kalėjiman Kaipo 

Negras

500,631 Svetimšalis 
Įvažiavo Pereitais 

Metais
WASHINGTON.— Bėgyj 

pereitų iždinių metų, kūne 
užsibaigė birželio 30 d., 1928 
m., viso svetimšalių į šią ša
lį įvažiavo 500,631, iš kuinų 
307,255 buvo imigrantai, o 
193,376 ne imigrantai, pasak 
Darbo Departmento prane-
Šimo.

buvo 37,370 arba 6.9 
mažiau, negu metain uos.

pirmiau.
Per pereitus fiskalinius 

metus Amerikos piliečių iš
vyko iš Amerikos portų 
429,575.

RICHMOND, Va.— Virgi
nijoj yra išleistas įstatymas, 
draudžiantis apsivesti vie
nos rasės žmonėms su kitos 
rasės žmonėmis.

Mott Hamilton Wood ap
sivedė su Mary Hall. Wood 
atrodo baltas ir jis apsivedė 
kaipo baltas. ~ 
jis yra negrų kraujo, ir 1 
del, kad jis apsivedė su bal
tąja moteriške, tapo nuteis
tas ant dviejų metų į kalė
jimą už laužymą minėto į- 
statymo. Taipgi ir Mary 
Hali nuteista ant dviejų me
tų į kalėjimą.

Wood sako, kad jis nieko 
nežino, jog jis esąs negrų

Nušovė Merginą, Sėdin
čią su Jos Vyru 

Traukiny  j
SOMERSET, Ky.— Ponia 

Logan Perkins, 27 metų am
žiaus, pati McCreary pavie
to raštininko, anksti penk
tadienio rytą pasažieriniam 
traukiny netoli Ferguson, 
už dviejų mylių nuo čia, nu-

Bet, sakoma, jovė panelę Pearl Owens 
to- kurią ji pamatė sėdint 

savo vyru Perkins.
Ji dabar patalpinta kalėji

me.
Perkins pasakojo, kad jis 

į traukinį įlipo Somersete ir

Tai jau dešimts menesių, 
kaip jie sėdi kalėjime, ir

sti

KUNIGAS NUTEISTAS KALE- 
JIMAN UŽ MERGINOS 

IŠŽAGINIMĄ

PRESCOTT, Ariz — Jau
nas kunigas Arthur Blaine, 
kunigavęs pirmųjų krikščio
nių bažnyčioj Ponca City, 
Okla., tapo nuteistas kalėji- 
X&an ant 18 mėnesių 'už mer
ginos išžaginimą.

Panelė Velma Elizabeth 
Voorhees, 19 metų amžiaus, 
kaltino jį užpuolime, saky
dama, kad jis pergalėjęs jos 
pasipriešinimą naudodamas 
ištraukas iš biblijos. Kuni
gas prisipažino, kad jis su 
ta mergina gyveno.

MARINAI IŠ ORLAIVIU MĖ
TO BOMBAS NICARAGUOJ

MANAGUA, Nicaragua. 
Amerikos marinai pradėjo 
iš orlaivių mėtyti bombas 
Coco upės srity, kur jie ma
no gali būt Sandino armijos 
kareiviai.

Marinai rengiasi antradie
nį smarkiau atakuoti nica- 
ragiečius sukilėlius.

Bet generolo Sandino ar
mija gana gerai laikosi. Kai 
kada užduoda didelį smūgį 
Amerikos marinams.

Francijos ir Anglijos Karei
viai Bendrai Manevruos

Londonas. — Anglijos ir 
Frapcijos kareiviai, kurie 
dabar randasi okupuotoj 
Reino srityj, turės bendrus 
manevrus. Francija tatai 
sumanė, o Anglija sutiko 
priimti pakvietimą.

Norėjo Nusiskandinti 
. šuliny

kaimoSkuodo-Kėtūnų
(Tirkšlių vals.) pil. Jautakis 
norėjęs nusiskandinti šuli
ny j, bet likęs išgelbėtas. Žu- 
dymosi priežastis būk šei
myninis nesugyvenimas.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo .Philadelphijoje.

30 Sužeista Nuvirtus į 
Rėvą Ekspreso 

Vagonams

Nankingo Valdžia Laiko Ka
lėjime 17 Sovietą Sąjungos BUCHAR1NAS RAGINA KOMIN. KONG

RESĄ PRIIMTI PLAČIA PROGRAMĄ i
PONDA, N. Y.— Penkta

dienį po pietų už mylios nuo 
čia smarkiai einant. New 
York Central gelžkeiio Chi- 
cagos ekspresui ant užsisu
kimo nuvirto jo du užpaka
liniai vagonai į rėvą. Su
žeista 30 žmonių; du sužeis
ti pavojingai. Užpakalinis 
vagonas buvo Pulman, o ki
tas buvo valgomasis vago
nas.

atsisėdo šalo panely Owens ^aujaS PuolilHaS aflt 
su kuna jis pasipažino, bet 3
sakė, kad jis nebuvo su ja 
išanksto susitaręs važiuoti 
ir neturėjęs meiliškų ryšių.

Strdkieriij New

PEKINAS. — Nepaisant 
Sovietų valdžios reikalavi
mo, kad būtų paliuosuoti 17 
Sovietų Sąjungos piliečių ir 
diplomatinių oficialų, kurie 
tapo suareštuoti, kuomet 
Chang Tso-linas padarė už
puolimą ant Sovietų amba
sados Pekine kovo menesį, 
1927 m., Nankingo valdžia 
atsisakė juos paliuosuoti. 
Suimtieji tebelaikoma kalė
jime. Prieš juos nepadary
mas jokis kaltinimas. Sulig 
Chinijos įstatymų, jokis ka
linys negali būt laikomas be 
kaltinimo kalėjime daugiau 
kaip tris mėnesius.

Pripažino Nankingo Valdžią
Kaip jie otui Adicjinie, ii /\1 IT v v — •
šiuo tarpu. gubernatorius iUBftJgOllO U Z DIMS C JO

iByrd atkreipė į juos domę. 
Jis nusprendė apsvarstyti 
jų bylą ir aplankė juos kalė
jime.

Nuėjęs į kalėjimą gub. 
Byrd užklausė Woodo:

“Kaip tu likai šlubas?”
“Aš netekau kojų dirbda

mas ant Norfolk ir Western 
gelžkeiio,” Wood atsakė.

“Ar tu visada skaitei save 
baltu?” klausė gubernato
rius.

“Taip, tamista,” atsakė 
Wood.

“Visada dalyvaudavai su 
baltais žmonėmis?”

“Taip. Broliai merginos, 
su kuria aš apsivedžiau, at
eidavo pas mano seseris.”

“Ar tu neturėdavai drau
gijinių ryšių su negrais?”

“Ne,” atsakė Wood.
Paskui Wood sakė, kad jis

Teismas Nukeliamas
Toliau

NEW BEDFORD, Mass. 
— Penktadienio vakarą sep
tyni streikieriai tapo su
areštuoti už pikietavimą 
prie dirbtuvių.

’ Policija išleido įsakymą, 
kad leis tik trims streikie- 
riams pikietuoti vieną dirb
tuvę. Jeigu tik ^daugiau 
streikierių susirinks prie 
kurios nors dirbtuvės, tai

PARYŽIUS.— Dr. Nico
las Martinez, vyriausias 
daktaras Mexico City bepro
čiu ligoninėj, pareiškė, kad 
• u . y * 1 • fjYuiivo nui o uii viuvjam ims menuo ar daugiau ]icija areštuog juos. 
laiko, kol jis isstudijuos Ob-r J J
regono užmušėją Torai. Ir J 

!dėlto užmušėjo teismas ilgo 
kai nusitęs. ' ' i , i • •-

Pilsudskis Vilniuj
Keisiaš Konstituciją

BERLYNAS.— Pilsudskis 
nuvyko į Vilnių, kur nedel- 
dienį prasidėję lenkų legio
nierių suvažiaVimas. Jis ten

I askui Wood sake, kad jisjjjems sa^yS prakalbą, 
apsivedė su ja jos tėvams | fjina gandai, kad Pilsuds- 
sutmkant. Sake, kad jis už
laikė jos tėvą tūlą laiką. 
Kuomet jie kitur išvyko ir 
perstojo jį užlaikyti, tai j7- 
tėvas išėmė warrantą ir 
juoš suareštavo.

Paskui gubernatorius nu
ėjo pasikalbėti su jo pačia. 
Rado ją suvargusią kalėji
me. Ji per kiek mėnesių 
sirgo. Ji gubernatoriui at
sakė :

“Ne, aš visai nežinojau, 
kad jame yra negro kraujo. 
Aš maniau — visi manė, 
kad jis baltas. Aš net nie
ko nežinojau ir nemaniau a- 
pie tą įstatymą.”

Gubernatorius užklausė, 
ar baltasis kunigas davė 
jiems šliūbą. .Ji atsakė 
“taip”.

kis pasirengęs paskelbti 
naują konstituciją, pakei
čiant Lenkiją į “federaty- 
vę” respubliką. Į tokią res
publiką Vilniaus kraštas į- 
eitų kaipo atskira valstybė
lė.

Jeigu šiuose ganduose yra 
kiek tiesos, tai išvedimas 
lieka toks: Pilsudskis vei
kiausia jau turi sudaręs 
planą, kaip7 sujungti visą 
Lietuvą su Lenkija. Vei
kiausia jau jis yra suside
rėjęs su Lietuvos fašistais 
tuo klausimu.

Reichstago Pirmininkas 
cialistų Kongrese

So-

MIŠKE. APIPLĖŠĖ 
ŽMOGŲ

Liepos 13 d. pavakarį Ne- 
rimdaičių miške (Nevarėnų 
valse.), du vyrai, durtuvais 
apsiginklavę užpuolė pil. 
Stasį Paulauską iš Nerimi 
dafnių kaimo.

Atėmė iš jo 135 litus. “Pa
likite bent kiek pinigų”, pa
prašė Paulauskis. “Jei šim
tą turi, tai esi ne biednas 
atsakė ir pasislėpė miške.

NUSILAUŽĖ KOJĄ

Tasai Svarbus Marksistinis Dokumentas Plačiai Nušviečia 
Dabartinę Pasaulio Situaciją; Pažymi Kovos Būdus

Sustreikavo 500 Plieno 
Darbininku Ohio

CANTON, Ohio. — Čia 
sustreikavo 500 plieno dar
bininkų, dirbančių Central 
Alloy Steel Kompan. Dar
bininkai reikalauja: pripa
žinti jų dirbtuvės komitetą, 
mokėti šešis dolerius už 8 
valandų dieną ir prašalinti 
superintendentą Seldon, ku
ris labai žiauriai elgiasi su 
darbininkais.

Planuoja Operacija Perskirti 
Suaugusias Dvynukes

Brussels, Belgija.-^ Gus
tav Loebe, Vokietijos, socia
listų vadas ir Reichstago 
prezidentaš, penktadienį pir
mininkavo sOcialistų’ inter
nacionalo kongrese; Jis kal
bėdamas ■ pareiškė, kad 
Francijos kapiuomenė1 turi 
būt ištraukta iš Reino sri
ties. O tuomet, esą, tai bū
sianti puiki taika tarp Fran
cijos ir Vokietijos.

_____________________ _______ L

FAŠISTAI SLEPIA
NIAS APIE EKSPLOZIJĄ

NEW YORK.— Mary ir 
Margaret Gigg, 17 metų 
amžiaus dvynukės iš Ho
lyoke, Mass., dabar čia ran
dasi Park West ligoninėj ir 
daktarai studijuoja, kaip jas 
perskirti. Sakoma, kad jos 
yra vienatinės suaugusios 
dvynukės šioj šalyj.

Jos buvo rodomos teat
ruose ir Coney Island.

Sakoma/ dabar viena iš jų 
nori apsivesti, ir todėl ją 
norima atskirti nuo kitos.;
> ' Jos yra suaugusios žem > 
per nugarkaulj.

SILPNAPROTIS 
NUSIŽUDĖ

- “Tur būt gera nusižudžius, 
kad dabar t tiek daug žudo-

žl-

VIENA, Austrija. — Čia 
austru laikraštis “Abend 
rašo, kad nepaisant Italijos 
valdžios užginčijimo, jis ga
vo tiesioginį pranešima, kadPanevėžio stoty manev-,,^____

ruoiant ^traukiniui, jiešmi- aną savaitę įvykusioj eks- 
tarp pložijoj torpedų dirbtuvėj 
koją Italijos laivyno bazėj, Spe- 

zijoj, žuvo arti 100 žmonių.

ninkas P. Matvikas 
kryžminių bėgių įkišo 
ir nusilaužė.

nusižudymą Panevėžio mie
sto gyventojas' Blaževičius, 
kuris buvęs nepilno proto.

Formaliai Pranešta Hoove- 
riui, Kad Jis Nominuotas

Palo Alto, Cal. — šešta
dienį su didžiausiomis iškil
mėmis tapo formaliai pra
nešta Herbert Hooveriui, 
kad jis yra Republikonų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus.

NANKING, Chinija. — 
Penktadienį čia tapo oficia
liai paskelbta, kad Cubos 
valdžia formaliai pripažino 
Nankingo valdžią.

Manoma, kad ir Jungtinės 
Valstijos tą patį greitai pa
darys. Cubos valdžia yra 
po kontrole Amerikos impe
rializmo, ir jeigu Amerika 
leido Cubos valdžiai tokį 
žingsnį padaryti, tai tas pa
rodo, kad ir Washingtono 
valdžia rųąno greitai tokį 
žingsnį padaryti, t t s

Nuteisė Kalėjiman už Bėgi 
mą pas Lenkus

Juozas Ivanauskas, kilęę 
iš Ukmergės miesto, tarna
vo 4-tam artilerijos pulke, 
bet jieškojo progos, kaip iš 
tarnybos pasprukti, Vasa
rio 2 d. bėgo pas lenkus, bet 
pakliuvo policijos rankosną. 
Pristatytas pulkan ir padė
tas daboklėn. Čie jis prikal
bino naujoką Joną Kisię- 
liauską bėgti į Lenkiją. Ko
vo 1 d. jie išpjovę kameros 
duryse skylę paspruko, bet 
ir antru kartu pabėgti nepa
sisekė, vėl buvo suimtas ir 
perduotas kariuomenės teis
mui. Šiomis dienomis jis 
nubaustas kalėti iki gyvos 
galvos.

1S

Nusišovė Lietuvos Pasienio 
Policijos Viršininkas

ŠILUTĖ.— Liepos 23 d. 
nusišovė pasienio policijoj 
komisaras šimanauskas.

Apie nusišovimą praneša
ma šių smulkmenų. Šima
nauskas pirmadienio rytą 
kaip visuomet, atėjo tarny
bon. Netrukus sukvietė 
raštinėn visus valdininkus, 
kuriems nusiskundė — esą 
labai' nuobodu ir nemalonu 
gyventi; geriau, esą, persi
skirti su šiuo pasauliu.

Tatai pareiškęs, išsitrau
kė revolverį ir valdininkams 
nesuskubus ką nors savižu
dy stę įspėjančio padaryti, 
Šimanauskas paleido smilki
niu kulką, ir negyvas su
smuko vietoje.

Šimanauskas mirdamas 
palikęs dar laišką, kuriame 
tą patį rašo: nuobodu), ne
malonu gyventi, geriau mir
ti. ■ L

MASKVA.— “Komunistų 
Internacionalo programos 
projektas pirmu kartu su
daro tikrą tarptautinį stra
tegiška proletariato doku
mentą.”

Šiais žodžiais N. Buchari- 
nas, pirmininkas Komunis
tų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto, charakterizavo 
Kominterno programą, ku
ri, sakė jis, bus dokumentas 
vienijimui tūkstančių darbi
ninkų į didesnę kovą. Jis 
savo prakalbą pasakė dvide
šimts ketvirtoj Kominterno 
kongreso sesijoj, kuri įvyko 
penktadienį pirmininkau
jant Vokietijos komunistų 
vadui Thaelmann.

Bucharinas pareiškė, kad 
Komunistų Internacionalo 
programa yra proletar. dik
tatūros programa, ir tarnau
ja kaipo svarbus dokumen
tas tuojautinei revoliucinei 
kovai.

Pirmieji dokumentai re
voliucinio marksizmo, tokie, 
kaip Komunistu Manifestas, 
dar ir šiandien yra svarbūs 
ir teisingi, pareiškė Bucha
rinas, bet mūsų programoj 
yra sužymėti skirtumai, ki
lę dabartiniu laiku. Tuo
met komunizmas buvo pro-

Neteko Vaikinas Ran
kos del Butlegerystės
NEW ALBANY, Ind. — 

Claude Smith, 16 metų am
žiaus, penktadienio rytą ta
po peršautas į ranką, kuo
met blaivybės agentai už
puolė jo tėvo namus už tri-

■Ų 
■ JI 

pagandistinis, šiandien ko
munizmas yra aktyviška pa
sauline armija su tuojaus 
permatomu tikslu. Šiandien 
proletariato diktatūra ran
dasi ten, kur pirmiaus buvo 
caristinė imperija.

Dabartinis programos pro
jektas yra ilgas, o tas rei
kalinga, kad galėjus atsa
kančiai nušviesti dabartinę 
padėtį. Mūsų programa 
reiškia pirmu kartu strate
ginį darbininkų dokumentą, 
iš kurio darbininkai galės 
daug išmokti, kaip vesti ko
vą prieš kapitalizmą.

Programoj pažymima ga
lutini siekiai, pereinamieji 
periodai, strategija ir takti
ka komunistų partijų.

Kuomet Bucharinas užbai
gė savo ilgą prakalbą, gau
sus delnų plojimas tęsėsi 
keletą minutų. Thaelmann 
paskui perskaitė pasveikini
mo telegramas nuo Sovietų 
kreiserio “Kominterno” ir 
nuo Berlyno Jaunųjų Komu
nistų Lygos.

Leningrado darbininkų 
delegacija paskui pasveiki
mo kongresą. Florin- iš' 4 
kieti jos atsakė varde kon^ 
greso į prakalbas ir sveiki-“^ 
nimus.

Planuoja Pakeisti Kli
matą Šiaurinėj Afrikoj

PARYŽIUS.— Francija 
dabar rimtai svarsto apie 
sudarymą jūrų Sacharos 
tyrlaukiuose, kad tuo būdu 
pakeitus klimatą Šiaurinėj

jų mylių nuo Hardinsburg. Afrikoj. New Yorko inzi- 
Jo ranką tuojaus reikėjo Įnierius D. Braman turi pa- 
nupjauti, kad išgelbėti jo Įtiekęs Francijos valdžiai 
gyvastį. . . i projektą tuo klausimu. Ka-

Penki kiti asmenys tapo i binetas mano tuo klausimu 
suareštuoti ,už butlegerystę. Ipadaryti tarimą rugsėjo 
Detektyvai sako, kad jie su- - •
rado 150 galionų degtinės menesl-
dirbimo katilą. Sulig to plano, būtų išves-

Peršautas vaikinas randa-į ti trys laivų kanalai 40 pū
si mirtinoj padėtyj. •

IŠTREMTI

Tel-Ištremti iš Pagėgių į 
šių apskr. p. Štermeris ir R., 
Šimelfenigis, kaipo “pavo
jingi” visuomenės rimčiai 
asmenys.
7 SUŽEISTI MAINŲ EKS

PLOZIJOJ

• ST. LOUIS.—Penktadienį 
įvyko eksplozija anglies ka
sykloj, West Frankfort, Ill. 
Septyni mainieriai labai su
žeisti.

Eksplozija įvyko laike 
darbo pakaitos, todėl tik ke
letas iš 1.200 darbininkų bu
vo kasykloj.

PASIKORĖ

PLAUŠINIAI. Girkalnio 
vals.— Birželio 14 d. pasiko
rė šio kaimo gyventojas 
Grabauskienės 17 metu am
žiaus sūnus. Priežastis — 

proto nustojimas.

|dų gilumo ir 200 pėdų pla
tumo. Kanalai būtų Išvesti 
iš Viduržeminių jūrų( prie 
Gabes į tris sausus Druski- 
moTEžero sluoksnius. Apro- 
kuojiama, kad jūrų vanduo 
tuo būdu užtvenktų apie 
10,000 ketvirtainių mylių. 
Manoma, kad klimatas pasi- j 
keistų iš priežasties padidė
jimo lietaus.

Kanalai taipgi sudarytų 
vandens kelią apie 250 my
lių ilgumo jūrų laivams per 
dalį Tunis ir į Algeriją.

Pirma pradėsiant darbą, 
inžinierius Braman nori 
gauti koncesijas ant 50,000 
akrų žemės prie planuoja
mų užtvindyti plotų. Dabar 
ta žemė iš vardo yra arabų 
rankose, bet kaip ji dabar y- 
ra, ji neturi jokios produk- 
tyvės vertės, Francijos ka
binetas turės nuspręsti kon
cesijų/ klausimą. Braman 
pasįbrėžęs sukelti $50,000;- 
000 Amerikoj vykinimui to 
projekto.

' b 7- **■*■ *•■# * ■ ■' * • f . M
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Kodėl S. L A. Nariai Leidžia Savo Organui 
“Tėvynei” Streiklaužiauti?

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje susideda iš, darbininkų— 
iš visų narių 99 Puoš, yra dar
bo žmonės, rankpelniai, pus- 
lerankiai. To užtenka, kad 
Susivienijimas ir jo vadovybė 
turėtų ginti abelnus darbininkų 
klases reikalus, kad ypatingai 
jojo organas “Tėvynė” niekuo
met neturėtų stoti už buržuazi
jos interesus ir padėti darbda
viams laužyti ir' demoralizuoti 
darbininkų kovas už geresnę ruoni* 
būklę. Bet ar taip yra? Ne, Iir sutvertas 
taip nėra.

o mainie- 
Štai kodėl, 
buvo su- 
mainierių

Štai kodėl kilo klausimas, 
kad jokiu būdu negalima šbiųti 
badaujančius mainierius per 
Lewis‘o parsidavusią mašiną. 
Visi mato, kad mainieriams su
rinktas aukas biurokratai patys 
sunaudos savo nesvietiškoms al
goms ir išlaidoms, 
riams nieko neteks, 
^tieikui besitęsiant, 
šaukta Pittsburghe
unijos. lokalų ir šiaip darbinin
kiškų organizacijų konferencija 

> mainieriams^ šelpti 
komitetas, kuris iškarto vadino
si Ohio-Pennsylvania Miners 
Relief Committee, o paskui— 
National Miners Relief Com
mittee. Per šitą komitetą visą 
progresyviškoji Amerikos dar
bininkija pradėjo šelpti ir rem
ti streikuojančius ir badaujan
čius, mainierius. šis komitetas 
teisingai dalino aukas mainie
riams. Jis buvo ir yra po kon
trole eilinių darbininkų, šitas 
komitetas desėtkus tūkstančių 
mainierių šeimynų išgelbėjo nuo 

tūkstančių ap- 
pavalgydino, desėt- 

atvirai streiklaužiauja. Ok, 'kams tūkstančių varguolių nu- 
užta-'šluostė ašaras.

Bet už tai ant šito komiteto 
visos juodosios 

spėkos — darbdaviai, valdžia, 
buržuazinė spauda, United Mine 
Workers biurokratai. Puolė su 
didžiausiu įtūžimu. Nes, mat, 
jie suprato, kad kuo daugiau 
bus sušelpti mainieriai, tuo il
giau jie laikysis kovos lauke, 
tuo energingiau jie priešinsis 
algų kapojimui ir kriušinimui 
unijos.

Ką gi darė organas SLA., 
kurio streikuojančius narius 
Nacionalis Mainierių Komitetas 
uoliai šelpė ir rėmė? Kaip į 

“Tėvynė”? Atsaky- 
T.” prisidėjo prie tų vi- 

spėkų šmeižti ir in- 
šelpimo komitetą ir

Mainierių Streikas ir 
“Tėvyne”

Paimkime du paskutiniu 
streiku — mainierių ir New 
Bedford© audėjų. Ypatingai 
daug mainierių priklauso prie 
Susivienijimo. Jau tik delei to 

„“Tėvynė” ir visa Susivienijimo 
‘Vadovybė turėtų užtarti mai
nierius ir padėti jiems atremti 
kasyklų savininkų užpuolimus, j 
O vienok šiame mainierių strei-'bado, desėtkus 
ke, nė kiek neperdedant, “Tėvy-į rengė ir 
nė” 
žinoma, jinai nuduoda 
riAnti mainierius, kartais pagi
ria juos. Bet tai tik nudavimas, pradėjo pulti 
kad apdumti Susivienijimo na
rių akte. Konkrečiai ir fakti- 
nai “Tėvynė” sistemačiai tar
nauja kasyklų baronams ir jų 
agentams, kurie šiandien turi 
savo rankose ir baigia griauti 

lited Mine Workers of Amer- 
ca. Itin dabar, kuomet atvirai 

ir begėdiškai išdavė streiką ir 
atsižadėjo Jacksonville sutar
ties, visi mainieriai mato, kad 
Bewis, Fishwick, Fagan, Gegu
žis ir visa biurokratų klika yra 
mainierių priešai, agentai ka
syklų savininkų. Kadaise ga- , . 
linga United Mine Workers of ‘ 
America, šiandien paslika, 
minkštosios anglies pramonėje 
visai sugriauta, o 250,00(T strei
kuojančių mainierių palikta ba
dui ir mirčiai. Prie šitos liūd
nos ir baisios padėties privedė 
išdavinga Lewis’o mašinos poli
tika. • O už šitą mašiną, už šitą 
pragaištingą politiką sistema
čiai stojo, ir stoja SLA. orga
nas “Tėvynė”, tai yra, jos re
daktorius Vitaitis, ir Susivieni
jimo prezidentas Gegužis, ku
riam riebiai apmoka Lewis’o 
mašina ir kuris dar gauna $500 
ir išlaidas iš Susivienijimo. 
“Tėvynė” ne tik gynė ir gina 
United Mine Workers parsida
vusią vadovybę, bet dar visaip 
šmeižia, niekina ir inkriminuo
ja tuoš, kurie tą vadovybę ir 
jos politiką drįsta kritikuoti. 
Sistemačiai šmeižia ir keikia 
-komunistus ir visus progresy- 
viškus hiainiefiuš,' kurie su
pranta Lewiso politiką ir prieš 
ją kovoja. Tą mato kiekvie
nas “Tėvynės” skaitytojas.

Prieš Šelpimą Mainierių

i mas:
su juodųjų 
kriminuoti 
jo darbuotojus ir palaikytojus. 
Pradėjo talpinti straipsnius, ap
vaginančius visą komitetą ir 
raginančius žmones neaukoti 
mainieriams per tą komitetą. 
Tai buvo bjaurus ir streiklau- 
žiškas darbas. Toks darbas, 
už kurį juodesnio nebegalima į- 
sivaizdinti. Kuomet desėtkus 
tūkstančių badaujančių moterų 
ir vaikų šelpimo komitetas mai
tina, dengia ir globoja, tai “Tė
vynė” rėkia, kad neaukoti per 
tą komitetą, nesiųskite per jį 
aukų, o savo aukas, girdi, ati
duokite Lewis’o mašinai, kuri 
algomis prarijo virš $300,000 
streiko metu!

Mainierių Protestas
šituo streiklaužišku “Tėvy

nės” atsinešimu pasipiktino S. 
L.A. nariai streikieriai. Jie už
protestavo prieš “Tėvynę” ir jo 
redaktorių Vitaitį. Reikalavo, 

i kad tuojaus būtų atšaukta visi 
(paleisti melai ir šmeižtai. Kaip

Pagaliaus, streiko metu, kilo,į tai atsinešė “Tėvynė”? Ar ji- 
klausimasį, mainierių šelpimo, nai išpildė streikierių reikalavi- 
Mainierfai tūkstančiais badauja, mą? Ne, neišpildė. Jinai tik 
o parsidavę vadai plėšia di-1pasiteisino, kad tuos purvinus 
džiausiąs algas. Pav., Lewis straipsnius prieš mainierių šel- 

r bėgyje pirmutinio 1928 metų pimą įdėjus kaipo žinią ir iš- 
pųsmečio su alga ir “išlaido- niekino tuos, kurie prieš ją pro- 
mis” pasiėmė iš unijos $11,093.-1testavo. Pačiam Baltimorės 
96«; Kennedy—$6,194.19; Houck seime, kuomet buvo reikalauta 
— $6,650.75 ir tt. Ir pagaliaus Vitaičio pasiteisinti, kodėl “T.” 
toks Stasis Gegužis, į pusę me- išėjo prieš mainierių šelpimą, 
tų, gavo $2,172.50! Gi darbi-!kodėl jis niekina ir šmeižia 

į Pinkas žmogus, prakaituodamas tuos, kurie streikierius šelpia, 
ištisus metusi nepadaro tiek ai- jis vėl teisinosi, kad tie streik- 
gOs. Iš viso per pirmutinį pus- .laužiški straipsniai buvę įdėti 
mėtį United Mine Workers biu-!kaipo žinia.

? rokratai pasiėmė algomis ir ••iš
laidomis” $317,079.05! Ir tai 

• streiko metu — tuo metu, kuo- 
x met 250,000 (su šeimynomis, 

i mainierių kentė badą 
laūkp. * ; i a

t ^75O.tW)
į Mr šalt J kovos

Nauja Bomba prieš šelpimą
Laikas bėga. Mainierių pa

dėtis sunkėja, badaujančių ar
mija didėja. Visi streikiėrių 
šalininkai po visą plačią Ameri-

W'‘>

Panedelis, Rugp. 13, 1928
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Perduota Nacion. Komitetui
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7.50
1.00

________ _____  ____  20.00'
Worcester, Mass.,. LDSA. 2 kp. 16.00
Lewiston,, Me. P. žarauskas ir

J. Žilinskas 7.50
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pa ir A. Levanas 10.00
Pas kasteriu buvo iš pirmiau 2.52

a
jį į milžinišką spėką.

1 J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.
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Vokiečių Buržuazijos 
Išganytojai

“Naujienos” (liepos 28 
d.), norėdamos apgint soci- 
al-buržuazinę Voki e t i j o s 
valdžią, klausia:

“Ar dabartinė Vokietijos 
valstybės tvarka yra kenks
minga darbininkams?

“Visai ne.”
Kiekvienas sveikai 

tau j antis darbininkas
pro- 

su- 
pranta, , jog kapitalistine 
valstybės tvarka palaiko fa
brikantus ir kitokius išnau
dotojus ant darbo žmonių 
sprando, kurie prisimynę lu
pasi pelnus iš darbininkų. 
Bet, “Naujienų” supratimu, 
tatai darbininkams ne Jik 
nekenkia, bet, matomai, dar 
eina jiems į sveikatą. O kad 
Vokietija tebėra kapitalisti
ne valstybe, nežiūrint val
džioje sėdinčių keturių so
cialdemokratų ministerių,— 
to nemėgins užginčyti nei 
“Naujienos.”

Jeigu, todėl, kapitalistinėj 
Vokietijos tvarka nėra: 
kenksminga darbininkams, 
tai kam dar “Naujienos” ir 
žabalioja apie kokio ten so
cializmo vykdymą? Įsodinai 
kelis social-ministerius, į- 
maišei juos, kaip kad da
bar Vokietijoj, į didžiumą 
atstovu ministerių kabinete, 
—ir sutirpsta visi kapitalis
tines tvarkos blogumai!

Dalykas tame, kad soci
alistų vadai bernauja, kaipo 
kapitalistų gai srininkai-ug- 
nagesiai, kurių pareiga— 
gesinti revoliucinį darbinin
kų judėjimą; kol galima 
juos prigaudinėt ir pardavi- 
nėt, o kuomet to neužtenka, 
tai jau ir ginklais gint bur
žuazijos viešpatavimą. Kad 
Vokietijos socialdemokratai 
taip darė (ir, žinoma, da
rys), matome ir iš dabar
tinio finansų ministerio so
cialdemokrato prisipažini
mo (sulig korespondencijos 
iš Berlyno liepos 5d.). At
sakydamas į tulus jam daj- 
romus priekaištus, Hilfer- 
dingas pabrėžė ve kokį di
džiausią savo partijos nuo
pelną,—kad socialdemokra
tai, įėję į valdžią po pakri
kimui Kūno ministerių ka
bineto, padarė “išganingąjį 
žygį,” kadangi darbininkų 
minios “jau buvo išsijudi
nusios.” Tas tai minias 
ugnim ir kardu teriojo so
cialdemokratai 1923 metų 
rudenį, begindami kapitalis
tinę tvarką, kurią “Naujie
nų” Grigaitis dabar vadina 
“nekenksminga darbinin
kams.”

Jis nei mu-mu apie tai, 
savo snapą bando kišti: atrašė kad dabartinis Vokietijos 
laišką, smerkiantį Nacionalį mjnisteris pirmininkas soci- 
šelpimo Komitetą ir kad Peria|įsįas Miielleris įsileido mi- 
jo nurodytą komitetą butui . . .. n %

ką padidina darbą rinkime au
ką. Nacionalis Mainierių šelpi
mo Komitetas su didžiausia 
energija maitina, dengia ir glo
boja badaujančius vakarinėj 
Pennsylvanijoj ir Ohio valstijo
je* i

Bet “Tėvyhė” pasilieka išti
kima savo streiklaužiškai po
zicijai. štai Nr. 30 jinai vėl 
meta smirdančią bombą prieš 
mainierių šelpimą. Sau talkon 
šiuo sykiu jinai pasišaukia tū
lą J. Kazlauską iš Bridge
ville, Pa., kuris, matyt, yra iš
tikimas ir tamsus Lewiso ma
šinos palaikytojas,
pats savo reikalų ( o gal 
rokratų pasamdytas), 
žmogelis išlieja tulžį ant 
munistų, pasmerkia tuos, 
rie protestavo prieš 
nes” streiklaužišką .
Vadinasi, patarnauja kasyklų 
baronams.
Kazlausko Nešvarį 

Maliene
Kad Kazlauskas yra keno' 

nors padiktuotas arba pasam
dytas šmeižti tuos, kurie uo
liausiai mainierius šelpia, tai 
galima spręsti iš jo straipsnio. 
Jis stačiai nesąmones tauškia. 
Pavyzdžiui, jis tebekolipjo 
Ohio-Miners Relief Committee, 
kuomet tas komitetas jau be
ne nuo balandžio mėnesio per
vedė visą šelpimo ir aukų rin
kimo darbą National Miners 
Relief Committee. Vadinasi, 
jis nežino nė to. Paklausyki
te jo:

“Čia nereikia aiškinti apie 
Ohio-Pennsylvania Relief 
Com., kuri po vardu ‘Save 

The Union’ yra niekas kitas, 
kaip tik komunizmas ir už
krečiama liga tarpe sveikų 
darbininkų.”
Toliau:
“Skaitytojams turiu tiek 

pasakyti, kad kur tik ‘Save 
the Union’ turėjo progą pri
eiti prie streikuojančių, ten 
kuodaugiausia streiklaužių 
atsirado.”
Ar matote, kokia čia njali- 

malienė. Viskas1 supinta kt’ū- 
von: Ohio-Pennsylvania Re
lief Com. (kurio jau keli mė
nesiai nebėra ir kurio vietoj 
veikia National Miners -Rel
ief Com.), “Save the Union” 
judėjimas, atkreiptas prieš 
darbdavius ir Lewis’o mašiną, 
komunizmas, ligos ir t.t. Ir 
Vitaitis talpina šitą šlamštą. 
Mat, bile tik apgina jo streik
laužišką poziciją, bile tik prieš 
šelpimą mainierių.

(Tąsa bus)

31 d. liepos įvyko mainierių 
šelpimo komiteto mitingas. At
stovų nuo draugijų buvo 43. 
Veik visos draugijos prisidėję. 
Pikniko komisija, kuris įvyko 
15 d. liepos del mainierių pa- 
gelbos, pranešė, kad davė pel
no $80.00. Kilo diskusijos, kur 
tuos pinigus siųsti. Katalikų 
atstovai reikalavo, kad būtų 
siųsta per kunigus ir kunigai 
išdalintų mainieriams, bet pro- 
gresyviškesni atstovai, kad ir 
katalikai, sakė, kad kunigai 
nedirba mainose. Ir ponas S. 
E. Vitaitis, “Tėvynės” red.,

siųsta aukos. Iš pono Vitaičio 
visi delegatai nusijuokė, išsky
rus .vieną šandaroką. Eita 
prie balsavimą. Kad būtų 
siunčiama per lietuvišką mai
nieriams š.ėlpti komitetą Car
negie, Pą., - lįUrį suorganizavo 
tos apielinkės lietuvių draugi
jos, balsavo 21; kad siųsti per 
kunigus—16 balsų.

Ir vėl nutarta rengti deba
tus mainierių klausimu, jei at
siras' iš opozicijos debatorių, 
kurie nusistatę prieš kovojan
čius mainierius.. Kovojančių 
mainierių apgynime yra už
tektinai debatorių, bet kurie 
šmeižia per “Tėvynę’’, “Dar-, 
bininką”, “Garsą” ar “Vieny
bę”, nežinia ar jie bus drąsūs 
stoti apginti > savo jūdošiškus 
darbus. Komisija v išrinkta 
maišyta, tai labai gerai. Bū
tų gerai, kad ponas Vitaitis 
apsiimtų, nes waterburieciai 
nori girdėti tą poną debatub- 
jant darbininkų klausiine.

Delegatas;

nisterijon didžiumą stambio
jo kapitalo atstovų, tame 
skaičiuje ir popiežiaus pilie
tį Guerardą, su kuriais išį 
vien varys grynai buržua
zinę politiką. Tatai matyt 
jau iš pirmųjų “socialisti
nes” valdžios pasirodymų. 
Savo valdiškame pareiškime 
soC. ministers pirmininkas 
Muelleris nei žodeliu nepra
sitarė apie kokius santikius 
su Sovietų Sąjunga; bet už
tat jis pakęrtotihai pabrė
žė, kad Tautų Lyga (impe
rialistinė mašina), tai esan
ti pasaulinės santaikos vil
tis. Jis nei nekniauktelėjo, 
ar-reikalaus panaikint pri
verstiną darbininkų taikymą 
su fabrikantais, kilus gin
čams del darbą laiko bei už
darbio; jis nei nežioptelėjo 
apie tinkamesnę paramą be
darbiams nei apie panaiki- 
ninf r mokesčių! kuriV dabar’

atlupami riUė darbininko už
darbio. 0 Muellerio ftiinis- 
teris soc. ffilfėrdingūs^ kaip 
matėme, jau suskubo pasi-l šienų, 
girt buržuazijai, kad mes 
tave jau sykį išgelbėjome, 
ištaškydami 1923 metų re
voliucinę darbininkų bangą.

Socialdemokratai liepos 
pradžioje atmetė ir komu
nistų atstovų paduotą suma
nymą, kad pinigai, kurių 
reikalaujama paskirt naujo 
kariško laivo statymui, bū
tų paskirti maitinimui mo
kyklas lankančių vaikučių.

Laike rinkimų vajaus duo
tus darbininkams žadėjimus 
socialdemokratai skubisi už
miršt kaip galint greičiau. 
Tačiaus darbininkai neleido 
jiems vieno dalyko užmiršt 
—tai politinių kalinių liuo- 
savimo. Prie žingsnio tąja 
kryptim' juos prispyrė dar
bininkų masės, o ne taip, 
kaip kad “Naujienos” zala- 
tija, būk naujoji valdžia ty
rais norais ir gera, valia su-

teikusi politiniame ' kali-1 
niams amnistijąį Bet ir tai 
—kokia gi amnistija! Ap
karpyta, beuodegė. Tik šim
tas komunistų bus tuojaus 
paleista iš kalėjimų, kur 
daugelis jų buvo nekaltai 
kalinami per visą eilę metų; 
jkiti ir toliau bus palikti pū
ti už supelėjusių kalėjimų 

Bet užtat kaizeri- 
ninkams ir fašistiniams 
žmogžudžiams kalėjimų du
rys iš sykio plačiai atsive
ria.

Visa naujosios socialde
mokratų vadovaujamos val
džios pradžia rodo, jog jinai 
bendrojoj trustinej ir prieš- 
darbininkiškoj politikoj ne
siskirs nuo pirmesnės beso- 
cialistfriės vyriausybės. Ką 
kapitalistai ii? dvarininkai 
diktuos, tą socialdemokratų 
lyderiai ir darys, beganyda
mi buržuaziją nuo raudoųo- 
jo pavojaus.. Tik tuose, at
sitikimuose) kur spaudimas 
iš darbininkų pusės pasiro
dys neatlaikomas, tai social- 
poniai, ne iš geros valios, 
o iš prievartos turės daryt 
kokių nusileidimų, nors vi
suomet, suprantama, trauks 
įsiręžė į viešpataujančiųjų 
klasii| pusę.

Ne taip suprato.
Ponia.— Šį rytą m^piau, 

kad tave pienius bučiavo, kuo
met buvai išėjus pieną paimti. 
Todėl rytoj jau neik, nes aš 
pati pieną paimsiu.

Tarnaitė.— Nieko iš to, po
niute, neišeis. . Jis prisiekė, 
kad daugiau nieko nebučiuos, 
kaip tik mane vieną.

Kebli padėtis.
Pati.— Tas italukas veik 

pfie visų viešai bučiuoja mūsų 
dukterį; Tu juk tėvas ir pri
valai jam pasakyti, kad taip 
nedarytų. ‘ •

Vyras.—- Kaip aš jam galiu 
sakyti, kuomet nei vieno žo
džio itališkai nemoku?

Bijojo šaukti
Motina.— Kodėl tu • nepa

šaukei mane, kuomet Jenas ta
ve bučiavo?

Duktė.— Negalėjau, nes jis 
grąsino. . .

Motina.— Kuomi jis tave 
grąsino ?

Duktė.— Daugiau niekad 
nebučiuoti, jeigu aš tave pa
šauksiu.

Surinko Papliauška.

Knygų Leidimo Programa
Iš įvairių pranešimų ALDLD,. 

nariai jau žino, kad pirmas 
leidinys “Ugnyje” už šiuos me
tus jau gatavas. Knygos siun
tinėjimas jau pradėtas ir greitu 
laiku visi pilnai užsimokėjusie
ji nariai turės ją. Knyga turi 
netoli 450 puslapių įdomiausio 
pasiskaitymo apie baisenybes 
praėjusio karo ir tokiu būdu 
nėra mažiausios abejonės, kad 
visi nariai bus pilnai pateųkin- 
tįiį ( 1 ■ - ' > 1 i ' i, , f

Reikia pasakyti, kad išleidi
mas tokio stambaus veikalo or
ganizacijai kainavo kėli tūks
tančiai dolerių. Prie tų kelių 
tūkstančių dolerių dar reikes 
pridėti išsiuntinėjimo lėšos ir 
tokiu būdu susidarys didelė krū
va pinigų. O juk reikia nepa- 

! miršti to fakto, kad tai dar pir
mas leidinys šiais metais. Se
kantis leidinys, kuris, kaip da
bar atrodo, bus drg. L. Prūsei- 
kos rašoma knyga apie būsian
čius karus, taipgi kainuos tokią 
pat krūvą pinigų. Prie to dar 
yra manoma, žinoma, jeigu bus 
galimybių, išleisti kokią nors 
gerą brošiūrą ir duoti nariams 
už šiuos metus. Tokios brošiū
ros išleidimas, jeigu ji bus lei
džiama, taipgi kainuos keliolika 
šimtų dolerių. Vadinasi, kad iš
leisti du dideliu veikalu ir prie
do brošiūrą vienais metais, tai 
reikia turėti ant rankų bent 
keliolika tūkstančių dolerių. 
Įplaukos gi, iš priežasties siau
čiančios nepaprastai didelės be
darbės ir streikų, plaukia pO- 
valiai. Visi ALDLD. nariai bū
tinai privalo susidomėti šiuo 
reikalu. , I I

Tai, maž daug, tokia yra 
programa knygų leidimui šiais 
metais. Centro Komitetas yrą 
pasistatę^ ,sau už tikslą tą pro-. 
gramą įvykinti j gyvenimam U 
ji , bus .įvykintą, jeigu tiktai 
draugijos pariai, ir kuopų val
dybos padės jam. Padėti jam 
jie gali prirakinėdami naujus 
narius,, rinkdami mokesčius iš 
neužsimokėjusių narių ir platin
dami draugijos išleistą literatu11_ 
i'ą. Tą darbą dirbti yra būtina jei Raštai taip gi jau veik visi 
priderystė kiekvieno nario ir jpąs Centro Komitetą, Politinės 
jeigu jie tą priderystę uoliai 
pildytų, tat ir prisidėtų prie at
likimo to svarbaus ir didelio 
darbo, .tai yra, prie išpildymo 
užbrėžtos knygų leidimo pro
gramos.

Tolimesnis Knygų Leidimo 
Darbas

Manau, kad kiekvienam A.L. 
D.L.D. nariui bus žingeidi! ži
noti, kokią turi programą Cen
tro Komitetas tolimesniam kny
gų leidimui? Tas klausimais y- 
rą, Nepaprastai svarbūs ir apei
na;1 kiekvieną narį, už tai aš ir

matau būtiną reikalą tuo klau
simu kiek nors pakalbėti.

Turiu pasakyti, kad Centro 
Komitetas yra pasistatęs sau už 
tikslą, ateityje, išleistį . sekan
čias knygas: Politinės Ekonomi
jos Mokslo Pam'atai, Seno Vin
co Raštai, V. Kapsuko Atsimini
mai, Lietuvos Ūkis ir Visuotina 
Istorija, kuri susidės iš dviejų 
tomų 'po 50’0 puslapių kiekvie
nas-. Prie išleidimo viršpaminė- 
tų. knygų’ i Centro Komitetas 
rengiasi) visu smarkumu ir esu 
tikras, kad jos visos, jeigu ne 
sekančiąis metais^ tai kitais, 

; bus išleistos.

Streikuojančiu Angliakasių 
Lietuvių Skyriaus Šelpimo 

Komiteto Atskaita
Įplaūkos nuo 15 birželio, iki 31 lie

pos, 1928
N. S. Pittsburgh, Pa., L.D.S.A.

60 kuopos aukos $17.90
Auburn, Me,, A.L.D.L.D. 31-os 

kuopos 5.08
Providence, R. I., A.L.P.P. Kliu- , 

bas ir T.D.L.S. 81 kuopa, 8.80
Richmond, N. Y., per Katkevi

čių vestuves 19.28
Chicago, Ill., L.K.M. Choras 126*75 
Montello, Mass., Lietuvių Drau- ;
i gijos
Cliffside, N. J.
Riverside, N. J

kuopa
Kaip matote,! Centro Komite- i N- Y1

tas turi užsibrėžęs plačią ir 
sunkią programą knygų leidi
mui ateityje. Darbas bus dide
lis ir sunkus, ypatingai išleidi
me Visuotinos Istorijos, 
didelio ir sunkaus darbo 
kimu turės susidomėti 
kuopos ir atskiri nariai, 
darbo atlikimui turėsime visi 
dirbti ir gana sunkiai dirbti ir 
tik sunkiai dirbdami galėsime 
jį atlikti.

Kad tą didelį darbą atlikti 
nepasidarytų perdaug sunku, 
tąt jau išanksto privalome pra- Pittsburgh, Pa. APLA. 7 kuopa 
dėti prie jo rengtis. Jau da- 
bjar visos kuopos privalo pra
dėti daryti įvairius planus nau
jų narių gavimui ir stengtis 
įtraukti kiekvieną lietuvį dar
bininką ir darbininkę į A.L.D.
L.^D. Atlikti tokį didelį ir sun
kų darbą gali tiktai stipri ir 
nariais skaitlinga organizacija. 
C) kad A. L. D. L. D. padarius 
tokia, tat jau dabar reikia pra
dėti varyti vajų už naujų na
rių gavimą. Naujų narių dar 
galima gauti kiekvienoje koloni
joje, tiktai ręeikia padirbėti. 
J Kaip kas gali pamanyti, kad 
tie Centro Komiteto u?sibrežti 
planai ir. pasiliks tik planais, 
nes . tokį didelį darbą .’nebus ga
lima įvykinti gyveniman. Jei
gu kas, iš narių taip; manytų, 
tai aš jiems galiu pasakyti štai 
ką: rankraštis V.. Kapsuko At
siminimai jau veik visas yra 
pas Centro Komitetą, Seno Vin-

Ekonomijos Mokslą Pamatai 
pirmutinė dalis rankraščio fhip 
gi jau gauta, apie Lietuvos ūkį 
jau rašoma ir prie rašymo Vi
suotinos Istorijos stropiai, ren
giamasi. • Tai tokios yra per
spektyvos apie išleidimą augš- 
čiau paminėtų knygų. Vadina
si, užsibrėžtieji pląhai vykina
mi gyVeniman nė vieh žodžiais, 
būt ir darbais. DAbar dar lie
ka- vienas dalykas, kurį turime 

likti; tai išauklėti organizaci-

Rajonas
Waltham, Mass.,

kuopa
Fitchburg, Mass., L.D.S.A. 34 

kuopa
Portland, Ore., per K. Marges
Baltimore, Md., per K. Jurai- 

tienę
Newton Falls, 0., per V. Kan- 

šauskienę
Cleveland, O., Žebrauskiene ir 

Simanauskienė
Brooklyn, N. Y., J. Norušas
McKees Rocks, Pa., A.P.L.A. 2 

kuopos draugai ant blankų
Brooklyn, N. Y., Aido Choras 

ant blankos
Maspeth, N. Y., LDSA. 91 kp.

per J. D. Slieką. 3
Brooklyn, N. Y., ALDLD. 2-ras 

apskritys 7.35
Minden, W. Va., APLA. 19 kp. 12.66
Grand Rapids, Mich., LDSA. 37

kuopa 10.00
Brooklyn, N. Y., S. Dambraus

kas • 2.00
Baltimore, Md., p?.r piogresyvių 

draugijų prakalbas
Brooklyn, N. Y., APLA. 22 kp.
•Newton Falls, O., V. Kanišaus-

kienė ant blankos
Luzon Station} N. Y., J. Pociuj
Worcester, Mass., per J. Savic

ką
Brooklyn, N. Y., J. Poškus 
Nanticoke,. Pa., LDSA. 63 kp.

Išmokėta viso $468.00
Tik ką aplaikyta ir liko pas 
kasteriu neperduota viso $25.57

i
Visiems aukotojams, varde strei

kuojančių angliakasių, ištariame šir
dingą ačiū už tokias dideles aukas 
ir ’ nenuilstantj rėmimą mūsų suvar
gusių mainierių ir jų šeimynų.
v Draugiškai, S.A.L.S.S.K.

E. K. šiutmaitiehĮS, rašt.
J. GatSvėckas, kasteriąs.
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RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

PARAŠU RINKIMAS DEL DARBININKŲ PARTIJOS

i

Puslapis Trečias

Ir

J. VARNELIS

Tel. Jefferson 10080

15c

Priešfašistinės

LLAS:fs

pardavinėtojai visuoM

NEWARK. N. J.

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

Iš 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

su samdytais 
gale metų pri- 
vietą, kad ne- 
algos ir t. t. 
kad šitas vei-

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

ZUKAITIS
Spencerport. N. T.

“I4/SVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite tuoj aus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

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

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomones 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 CIGAR8 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

pakrikštytas.
Vienas iš Visų.

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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.

MATTHEW P.
BIELIAUSKAS

Funeral Director 
, Graborius 

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Jeigu matysime, 
tai

1 ' .............................. I1........ ...  1 ■ ■■ I I.*.,*!,, Iii ...................... i—N . .......   r- ......... ...................................................... ..................

binirikus, kuriuos valdžia su-Į Paskiaus buvo pakeltas Į vės” naudai, 
laikei klausimas, kad dą kartą būtų i kad turėsime pasekmes,

atnaujintas Grigutis kewarke, Grigutis Newarke bus. 
o pelnas’visas paskirtas “Lais-i Menininkas.

areštuoja laike streikų, I 
kovos už didesnį duonos kąs
nį. Pri gulintiems prie sios 
draugijos mokestis maža, tik 
15 centų į mėnesį, įstojimas 
25 centai. Todėl visi stengia
mės prie jos prigulėti.* * *

Čia lankėsi Jaunųjų Darbi
ninkų Lygos organizatorius, 
bet nieko nelaimėjo. Teisybė, 
pas mus yra darbininkiško 
jaunimo, bet prie organizacijų 
jį negali prikalbinti. Jeigu 

kad reikia organ i-

Reikia paskubėti su rinki- dimą ant jo ir įkalbinėti, 
mu parašų balsuojančių pi- idant neįnešus nesusiprati- 
liečių ant peticijų. Peticijos mo į kalbamų žmonių tarpą, 
turi būti priduotos laiku, Paspaudžiau skrybėlės bry-■ c__________ ■

lių ir dideliais žingsniais pa-!zuotis> tai. tave iSpiflsta ir pa 
skubėjau prie kito namo. 1 1 1 3 •• • • ’

“Gerą vakarą,” pratariau) 
jaunam žmogui, kurio sale 
bėgiojo mažas kūdikis. 

“Renku parašus balsuo-? 
jaučių piliečių ant peticijų, 
kad uždėti Darbininkų Par
tijos kandidatus ant balsa
vimo blanku.” v I
“Pasirašyčiau, bet aš dirbu 

pašte, tai demokratai, suuo- 
dę, išspirs mane lauk. Bet 
lipk i viršų ir užtikrinu, kad 
gausi parašų.”

Susitikau antrą pilietį, 
kuris vėl turi valdžios dar
bą ir tas atsisako pasirašy
ti.

Zvanelis trečiai šeimynai. 
Žmonės jauni, tik baigę va
karienę valgyti. Vaikutis 
blaško pagaliukus ant že- 
žemės, o tėvas sukinąs! apie 
pečių. Atsikreipus su geru 
vakaru, sakau: “Gal tams
tos pasirašysit ant šios 
blankos, kad D. P. kandida
tai būtų uždėti ant baloto?” 

ninkai sukeltų lermą. 
met vieniems kapoja, 
tiems ne. tai lermo nekelia. 
Vėliaus, kuomet jau apsipran
ta tie, kuriems nukapoja, tai 
imasi už tų, kuriems dar ne
nukapojo.

* *

kad Darbininkų Partijos 
kandidatai būtų uždėti ant 
baloto.

Toks didelis ir taip svar
bus del darbininkų klasės 
reikalas neturi būti suvers
tas vien tik ant komunistų. 
Kiekvienas pažangus darbi- 
ninkas-kė, galįs angliškai 
susikalbėti, randasi klasinėj 
prievolėj rinkti parašus. Ne
reikia išsisukinėti 
žai tegaliu kalbėti angliš
kai.” Tai savęs gązdinimas. 
Negi prakalbą sakyti eini į 
darbininko * stubą. Persta- 
tei dalyką, ko įstatymai rei
kalauja, padavei blanką ir 
paprašei, kad pasirašytų.

Rašančiam šiuos žodžius 
jau teko pereiti du bloku ir 
pusę. Žmonės yra manda
gūs ir tinkamai nurodžius, 
ko iš jų nori, pasirašo. Iš 
dviejų ir pusės bloko aš ga
vau 20 parašų. Iš keturių 
kvartalų, kuriuos man pa
skyrė, tikiuosi gauti apie 40 
piliečių parašų.

Pasirašo ne tik beparty- 
viai darbininkai, bet ir de
mokratai su republikonais.

Utarninke užeinu į vieno 
senuko namelį. Žmogus ar
ti septynių dešimtų metų 
amžiaus, amerikonas. Nuro
džiau, kad Darbininkų Par
tija nori pastatyti savo kan
didatus ant baloto, gi įsta
tymai reikalauja tiek ir tiek 
piliečių parašu, kad loska, 
fgal ir jūs pasirašysite? 
“Well,” prabilo senukas, 
“Matai (rodo pirštu), ten 
demokratų kliubas, su ku
riuo aš esu sutapęs ir visuo
met balsuoju už jų tikie- 

niekis,” sakau,

as ma-

sako, kad jiems gerai ir be or
ganizacijos, o jeigu tau nege
rai, tai priklausyk.

Tas pats organizatorius, su 
pagelba kitų trijų draugų, rin
ko aukas Bedfordo streikuo
jantiems audėjams. Aukų vie
nu vakaru surinko $31/

Reikia pasakyti,- kad papra
sti darbininkai kiek- £ali, tiek 
aukoja. Tik stambesni biznie
riai atsisako aukoti. :f. * *

N. Mf. Co. audinyčia pa
skelbė atostogas darbininkams 
nuo 25 d. rugpjūčio iki 4 d. 
rugsėjo. Tokios atostogos 
darbininkams nelabai malo
nios, nes ir dirbdami negali 
savo uždarbio galų su galu 
sudurti, o ką jau sakyti, kuo
met dar reikia be darbo pa
būti.

Kitos audinyčios savo dar
bininkams davė jau po kelias 
tokias atostogas ir net po tris 
savaites.

Darbininkų algos nukapotos 
ir dar kapojamos. Algas ka
poja gudriai. Iš sykio visiems 
nekapoja, nes tuomet darbi-

Bet kuo- 
o ki-

“Ar nori pinigų?” klau
sia. jis.

“Ne, bet gerai būtų, jei 
paaukuotumėte”

“Na, jei pinigų nereikės, 
tai pasirašau.’ ’ Tuoj pa
braukė varda ir ta vakarą 
buvo aštuntas pasirašęs.

Jau buvo 15 minutų iki 
devynių. Blankas subru
kau į kišenių, pasižiūrėjau, 
koks numeris, kad žinočiau,, 
nuo kurios vietos pradėti ki-i kunigą krikštyt.

Vietos davatkos apturėjo 
didelį džiaugsmą, nes du be
dieviai, socialistai ir “Kelei
vio” skaitytojai, išpažintį atli
ko. Mat, vienas soicalistas su-i 
silaukė įpėdinį ir nuvežė pas 

___ __ ..____ __________ , ......... - • Bet. čia ku
tą vakarą ir palengvėle nu-įn^a® pasakė, kad tol kūdikį

SKAITYKITEŠVIESKITĖSMOKYKITeS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantų 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 ................ .  ...................... '................... 20c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTĖ .

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki
6 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Draugas 8; 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave.,- 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi- 
nėia. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,

tą.” “Tai 
“dabar jūs 
darbininkų 
kandidatus pastatyti 
balsavimo blankų.” Dar pri
dūriau, kad “jau keletas re- 
publikonų ir demokratų bal
suotojų yra ant 1 
peticijos pasirašę, kurią tu- j 
rit jūs savo rankoj.” ,

“Na, tai gerai, kur aki
niai,” tarė senukas ir pa
braukė savo parašą. Jo žmo
na irgi sulinkus, sunykus 
(matyti, skurdžiai gyvena) 
paklausė savo žerito, kuris 
4aisė šviesas, ar del to ko
kio nors nesmagumo nebus. 
Atsakė, kad nebus. O aš tik 
žvalgaus, kad mano aplikan- 
tą nesuturėtų. Tačiaus žen
tas, paprašytas, atsisakė 
pasirašyti.

Bijojaus del to, kad aną 
vakarą man buvo šitoks 
prietikis. Ant Leonard St. 
įėjęs į stubą sutikau tarpdu- 
ryj buinų • airišį. Atsikrei
piau su prašymu ir pada
viau blanką.
/‘Kokia čion partija?” pa

klausė jis.
“Amerikos E> a r b i n inkų 

Partija,” atsakiau.
z- “O kur jūs raštinė?

* “Ant 14-tos gatvės?”
“Ne, distrikto x ofisas 

bar perkeltas į naują vietą 
ant Union Sq.”

Tuo tarpu prieina iš už
pakalio kokia ten moteris. 
Aš padaviau plunksną ir ai
riais jau buvo besitaikąs pa
sirašyti, bet ta ką tai pra
dėjo burbėti ir aplikantą 
traukti už skverno . Jis 
greitai atkišo man blanką ir 
plunksną, a t s i s a kydamas 
pasirašyti.

Aš nenorėjau daryti spau-

kiaušinau namo.
Tokių rankotojų parašų 

Brownsvilles sekcija sudarė 
visai diktą armiją. Ten ko
munistam simpatizuojan
čios organizacijos ateina į 
pagelba rinkime parašų. 
Williamsburgo sekcijoj da
lykai atrodo gana prastai, 
ypač lietuvių tarpe. Drau- niciLų uuL- . nuo vįo dnrbo šalinasi, 

tos pačios pašalinės organizacijos 
jpagelbos rankos irgi neiš- 
| tiesia, tai kaip mes surink
sim 3,000 parašų?

Draugai! Braukite į ša
lį atidėliojimus, paskubėkit 
rinkti parašus. Pašalinės 
darbininkų organizacijos ir
gi turi susidomėti šiuo rei
kalu ir ateiti komunistams į 
talka.

partijai nors 
ant

Balanda.

NASHUA, N. H.

da-

nekrikštys, kol jo tėvas ir 
krikšto tėvas neatliks išpažin
ties. Ką daryti, juk socialis- 
to-bedievio kūdikis negali pa
silikti nekrikštytas. Todėl pir
miau patys turėjo atlikti išpa
žintį, o jau paskui tapo ir kū
dikis

A.L.P.M.S. 7 kp. nepapras
tas susirinkimas įvyko 2 dieną 
rugpjūčio. Kadangi nuolati
nio korespondento kuopa ne
turi išrinkus, tai niekas nepa
rašo iš menininkų veikimo. 
Gali daugelis manyt, kad nie
ko neveikiama, bet reikia pa
sakyt, kad daug veikiama. 
Kas žiemą surengiama po du 
tris veikalus, o pelnas paauko
jamas darbininkiškiems reika
lams. šiame susirinkime taip
gi nutarėme bei užgyrėme už- 
kvietimą nuo ALDLD. 2 Ap
skričio sekr. drg. Matulevi
čiaus, kad susirriokintume ge-

Čia randasi ’dvi darbininkiš-, ra veikalą del minėto apskri- 
kų organizacijų kuopos—A.L.
D.L.D. 42 ir T.D.A. 74.

ALDLD. 42 kuopa labai 
silpnai gyvuoja. Šiemet dar 
nei vieno susirinkimo neturė
jo, nepaisant, kad buvo šauk
ta net ir per stubas vaikščio
jant. Paskirtu laiku atsilan
ko pora narių, tai ir viskas, o 
kiti nei akių nerodo. Tai la
bai negerai, kad kuopos na
riai ne tik jokiu veikimu nesi
rūpina, bet ir į susirinkimus 
neatsilanko.

T.D.A. 74 kuopa išpradžių 
dar veikė, bet dabar, užėjus 
šiltam orui, taipgi apmirė. 
Taip neturėtų būti. Nejaugi 
del šilto oro reikia ir veikimą 
likviduoti? Juk šiluma mums 
paprastas dalykas. Jeigu mes 
dirbtuvėse ir šilčiausiame ore 
išbūname per visą dieną, tai 
nors porą valandų į mėnesį 
galėtume pašvęsti del kuopos. 
Turime atsiminti, kad ši drau
gija darbininkų judėjime lošia 
be galo svarbią rolę. Ji šel
pia politinius kalinius, rūpina
si jų šeimynomis ir gina’dar-

J. Naajoka*
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa<o 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
žo taip: J. Naujoke, nuo agento nu- ! 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip’ man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą 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 ai 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
J67 DIVISION AVENUB 

Brooklyn. N. Y.

puslapių. Kaina.................. .

Prieš fašistine Vienybe
----------------- Kovos.. Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos,
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuva. 
Kaina....................................................................................... 15c

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome 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 Jungtinių Valstiją Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę siu 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

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 kubilėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina . .. . r.............. '..................20c

v
Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 

Lyties Dalykus
Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meiles 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinj^s- 
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 ign oracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bot nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika
Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio ' 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj' iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 

. ... -$1.00 
i rai- 

... $1.50

čio kuopų. Darbas jau pradė
tas, knygutės išdalintos ir už 
dviejų savaičių turėsime to 
veikalo pamokas. Veikalas 
“Trokštu Mirties”, trijų veiks
mų drama. Minėtas veikalas 
pilnai tinkamas statyt darbi
ninkiškoje scenoje, nes yra 
daug gerų pamokinimų, vaiz
duojama, kaip Lietuvos ūki
ninkai elgiasi 
darbininkais ir 
verčia pamest 
reikėtų mokėti 
Mes nutarėme, 
kalas būtų lošiamas visur, kur 
tik bus galima, todėl lai rajo
no valdyba sutvarko viską ge
rai, kad pradėtas darbas būtų 

pasekmingas. Paskiaus turime . . T_ . ................. v .
išdalinę kita veikalą—komedi- puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ........

,bug Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso 
dėmis ......................................................................ją “žemes Rojus”. Tas 

lošiamas vėliaus, nes yra sun
kus susimokint, tai užims il
giau išmokt, todėl bus lošia
mas apie kalėdas. Trečią vei
kalą turime pasiskyrę “Blin
dą”. Tas bus suloštas vidu
ryje žiemos. Kai matote, me
nininkai dirbs ne juokais.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angcll Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tilc 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.

r

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu« pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo •it! lietuvių 
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 savaitės.

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

Kartena nepernnkn nJaiprenameruotl 
tiesiai it Rusijos, tie Kalite ažniprenu- 
Meraoti per "Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N Y. Kaina SI.26, 
persiuntimas veltai.

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

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių 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 nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžollų 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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 suirimąj 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 kelia Jr suteikia žmogui ramumą.

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

M.
26 Gillet St.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ave. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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KA PONAS TURI ŽINOTI?
(Feljetonas)

Ar jūs žinote, kas tai yra 
“ponas”? Ponas znočijasi, 
vadinasi, reiškia toks tink-

niu, kaip tu kad buvai.
Taip daro, tokių taisyklių 

prisilaiko Varšuvos “po
nai,” tai neatsilikte nuo jų 

It 4-in x JT Ir t rtnin o IX*sas, kuris vaikščioja galva ir iū®> lietuviški “ponai 
užrietęs, kaip treigys ir mi:| P.oniskumas negales istaute-
jslina, kad tik jis vienas ant 
svieto gyvena, o paprasti 
žmonės, tai purvas po jo ko
jomis.

Taigi, tai. Nėra nei dide
lių dyvų, kad į ponų stoną 
atsiranda pusėtinai ir kan
didatų ir bile durnių galima 
padaryti daug greičiau po
nu, negu amerikanski pro- 
bišinai išsipagirioja.

Juk atsiranda tokių dak
tarų, kurie įkalba sveikam 
žmogui ligą, iš sveiko žmo
gaus padaro tikrą ligonį, o 
dar lengviau bile puspro
čiui įkalbėti poniškumo li
gą ir pakrikštyti jį ponu. 
Pavadink dusyk jį ponu, tai 
trečiu kartu jau jis ir pats 
žinos, kad jis yra ponas.

• Tai tokia pradinė ponų 
istorija. Tačiaus, kad jūs 
nemanytumėte, jog aš pei- 
zoju ponus, pasižiūrėkite į 
Lietuvos fašistus-valdinin- 
kus ir į jų pakajavuosius 
šuniukus, amerikoniškai-lie- 
tuviškus ponus, o persitik
rinsite, kad lietuviškų ponų 
priviso daugiau, negu Niū-

ti.
Tai tokios ponų taisyk

lės ir tokia ponų istorija. O 
jūs, kurie tik turėjote tą lai
mę įsigyti “pono” diplomą, 
privalote šių taisyklių prisi
laikyti ant tiek, ant kiek 
pajėgiate. Praleidę bent 
vieną paragrafą iš šių tai
syklių—neteksite ne tik 
“pono” vardo, bet dar. šlam- 
štelsite, kaip karve su šla
pia uodega, visiems ponams 
per, akis.

Senas Vincas.

PHILADELPHIA, PA
Dar del Aiškumo “Prakilnių 

Jausmų'' Ponui
Ponas Zigmas Jankauskas 

“Laisvės” Nr. 182 skundžiasi, 
kad, jį Mūrninko Sūnus supaš- 
kudijo, “supildamas kibirus 
baisybių” ant jo. Ponas norė
tų visiems dantis užkalbėti, kad 
tik sustabdyti dejavimus ir 
keiksmus tu, kurie prisiklausė 
deklamacijų \ apie “prakilnius 
jausmus” ir tautinę garbę: 
“Savas pas savąjį” ir apdegę 
pirštus, vaitodami perspėja ir 
kitus.

Jis vadina melagyste ir nesą
monėmis tuos punktus, kur ma
no buvo prisiminta apie pono Z. 
Jankausko tautinius nuopelnus 
visuomenei kaipo tautinio dar-

Tai labai nesąmonin-

met žmogelis, sutaupęs centus, 
atnešė, kad išsiųsti laivakortę, 
arba tūli skundžiasi, kad siuntė 
pinigus ir negavo, tai jau čia 
tik “tautiško pono” “prakilnūs 
jausmai ir begalinė meilė teisy
bės” galėjo suvalgyti svetimus 
pinigėlius, o jūs, alkani, lau
kite ir keikite nežinodami, kas 
surijo jums pasiųstą pagelbą! 
Ar tokį tautiečio pasielgimą 
bent kas gali vadinti sąžinin
gu? Jankauskas sakosi, kad 
socialistai ir katalikai žino jo 
sąžiningumą. Tai kodėl gi 
iš jų neprašė paskolos ar ko
kios paramos? Juk K. Kviet- 
kus davė $286 ne del kokhj 
pelninių biznio reikalų, kurie 
galėtų dingti, bet del savo rei
kalo ir labai opaus reikalo. 
Tuos pinigus naudoti kokiems 
kitiems reikalams, rodosi, visi 
žino, kad draudžiama. Ponas 
Jankauskas, manau, gerai ži
no, kelias valand. jis tegalėjo 
užvilkti nepasiuntęs laivakor
čių. Ir nepaisant, kaip jūs įs
taiga alkana, jūs negalėjote 
suėsti visus pinigėlius nepasi- 
velinę tą, kuris davė. Jog nuo
šimčių būtum gavęs apie $28, 
tai irgi kąsnis alkanam ponui.

Bet čia dar neviskas 
to tautiečio 
jausmus“.

re K I Ę V E ’T

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

A. Matusevičia, 349—9th St., Mo
line, III.

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

Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III.

Pąnedelis, Rugp. 13? 19:

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568!
Quarry Ave.

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

Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO

NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S‘. KORSIKAI. \ 
Visi Grand . Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

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

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

Vice-Pirm. K. URMONAS,
~ 1445 Western Ave., N. S. Pitts

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.

P1TTSBURGHAS IR APIELINKĖ
PriešfašistinČs Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

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

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

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

Vienok... daug šaipytis 
iš lietuviškų ponų irgi nega
lima. Kuomgi atskirtume 
nuo paprasto darbininko re
daktorių, advokatą, grabo- 
rių, bučerį, saliunkyperį, ar buotojo. 
šiaip kokį pašlemėką, jeigu gas dūmų pūtimas į akis. Aš 
ne pono titulu? Į ką jau ir!nekaltinu, kad jis SLA. seime 
pats ponas būtų panašus, ” 
jei nesivadintų save ponu? 
Atsiprašau. Atrodytų, kaip 
karve be uodegos. Nei mu
ses neturėtų su kuo nusi- 
baidyti, nei milžėjui per 
valgomąją sušerti, nei už
riesti uodegą, kuomet ji iš 
linksmumo šokinėja. Jaus
tųsi taip, kaip ta bizna kar
vutė ir mūsų lietuviški po
nai, jei kas nukirstų jiems 
pono titulą—uodegą.

Ar dabar suprantate, ko
kią “svarbią” rolę lošia “po
nas” prie jūsų pavardės? O 
jūs, mužikai, nesuprasdami 
“pono” principialės reikš
mės, ne tik kad nevožojate 
pono stono, bet dar šaipo
tės iš ponų, kaip kunigo 
gaspadinė iš kunigėlio 
kaltybės.

Poniškos Taisyklės
(1) Jeigu tavo kelinių 

dynė kiaura, apsivilk fraku, 
susek špilka jo perskeltą 
uodegą ir vis tiek būsi po
nu, kaip buvęs.

(2) 'Jeigu' prakiuro batų 
padai, apsimauk kaliošais ir 
išlaikysi savo poniškumą.

(3) Neturi marškinių, įsi
gyk guminį elckį, guminius 
rankavicus, o nebūsi pras
tesnis ponas už tą, kuris tu
ri ištekliaus nusipirkti 
marškinius.

(4) Jeigu sarmatiniesi 
nusipirkti del savęs krauji
nių dešriukių, o geresniam 
maistui neturi ištekliaus, 
apsivilk fraku, užsidek ci- 
linderį, pasiimk lazdelę į

ne

apie 
prakilniuosius 

K. Kvietkus pasa
koja štai ką: Kuomet jo ‘mo
teris nesulaukė laivakortės ir 
pastarasis atėjo klausti, kas 
atsitiko, tai “mylintis teisybę“ 
nepasakė kame dalykas, bet 
sakė jieškosiąs laivų kompa
nijoj. Paskiaus, palaukus, vėl 
klausė, tuomet “teisingasis“ 
ponas piktai barėsi, kam jį 
“baderiuoja”. Kuomet buvo 
paklausta: Tai pasakyk per 
kokią “lainę“ išsiuntei, tuomet 
“teisingasis“ ponas atkirto: 
“Per vandenį, o ne lainę!“

Ponas Jankauskas sakosi, 
kad jis gyvena Philadelphijoj, 
kad jis pranešė savo “rėmė
jams“ ir kad atsiteis, jei bus 
sveikas. Reiškia, jis nesislap- 
sto ir nepabėgęs. Labai gerai, 
kad tokis atviras. Tur būt 
jauties, kad pliko nenupeš 
daugiau ? Bet apie praneši
mus štai kokia istorija. Nu
skriaustas Kvietkus pasakoja: 
“Kuomet jau resyverio len
ciūgas ir zamkas buvo ant jų 
įstaigos, aš nežinojau, kur ran- 

idasi ponas Jankauskas. Po to

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
; ’ MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krukonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave. į
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St. j
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

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

Maršalka F. Sawlena^,
20 Faxon St. | Visi Montello, 
Mass. i

2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

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

4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
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. Načajiene, 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. Beniušis, 911 Jones Avenue, 
North Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, 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. 
Ya.

20— A. Potyrius, Box 237, Burgetts- 
1 town, Pa.

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

22— P. Cibulskis, 7042 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 
Thomas, W. Va.

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

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

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

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

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

29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center, 
Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St.,
Benton, Ill. ,

32— P. Klova, 133 So. 13th Street, 
Easton,. Pu.

33— A. B. ’ Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

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

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

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. Kirtiklienc, 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzcvičienė, Box 400, Benld, 
Ill.-

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

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

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

Cuddy, Pa. ‘
46— P. Rasimov, Box 14, Blanford, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

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

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

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal-, 

sted St., Chicago, Ill.

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y.
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Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rašt. J. Kazlauskas, 481

Sūnų ir D. D. Valdyba < 
Del 1928 m.

T A

<l>

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.

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

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES:

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

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

< >

<

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A.x Krukonis, 23
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos

< >

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius; 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 168 W. JOth St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnjas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

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

J. Laurinaitis, 34^ Avenue C.
V. Vaclavičius, 20; E. 21st St.

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

Susirinkimai atsibūna seredomis'* po 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje, 26 E. 21st St.', Bayonne, N. J.

DARBININKAI STOKIT
AUGŠČI AUSIį PRIEGLAUDį LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
Brooklyne agitavo už klerikališ- 
ką demonstraciją prie Pasauli
nės Parodos. Neigi už darbuo
tę Sodo į magistratus arba 
“Sandarą“ perkelti į Philadel
phia ir kitus veikimus iš tauti
nės programos, čia suminėjau 
davinius del to, kad nušviesti, 
jog K. Kvietkaus skundžiama 
ypata nėra 
tautinė “žvaigždutė“.

Dabar kas del kitų punktų. 
Ponas Zigmas aiškina istoriją 
savo įstaigos Atlantic Trading 
Company. Sako, kad jo bendras 
Julian A. Chimes, buvęs kaipo buvo tame laiške ir nežinojau, 
“ardymo spėka”, ir kad jų įstai- kur jis randasi, 
ga jau pradžioje 1927 metų bu- pradėjau 
vusi rimtam pavojuj. Ir toliaus 
tęsia: “Nesmu vagis, apgavikas 
arba koksai tinginys ‘ponas’, 
bet mylintis darbą žmogus, be 
galo mylintis teisybę, prakilnių 
jausmų ir siekių asmuo, žiūrin
tis plačiai į pasaulio apyratį; 
mano karakterį gali liudyti no 
tik mano vienminčiai draugai, 
socialistai, katalikai, bet ir ko
munistai, kurie mane arčiau pa- V • f fžino.

Tai matote, kokia pono “mei
lė“, teisybė ir kaip prakilnūs 
jausmai. Įstaigai esant taip 
blogoj padėtyj jau pradžioje 
1927 metų, o čia jau net pabai
goje spalių 1927 metų išviliojo 
iš Kvietkaus dalį pinigų del pa
siuntimo laivakorčių. Kiek tų 
agitacijos laiškų prirašė Kviet- 
kui, kad tik šis nepirktų laiva
korčių iš svetimtaučio. O kad 
pas jį patį yra “ardymo spėka”, 
tai nei neprisiminė. Jis sako, 
kad “Biznis šiandien, vakar, už
vakar ar net užpovakar jei bū
tų uždarytas, būtų buvę nuken
tėjusių; visas skirtumas tik, jei 
šiandien nuskriaustas likos Jo
nas, tai vakar būtų auka likęs 

.“ Taip tai “My
linti be galo teisybę“ ponai pa
siteisina. Mat, jų teisybė to
kia, kad be skriaudos kitam 
biznio negali likviduoti. Kas

. kokis “lakudra“, o ag gavau laišką, kur nurodo, 
kad eičiau pas p. Grinių 3120 
Richmond St. Aš nuėjau ir 
p. Grinius sakė, kad užsimo
kėk, tai aš pasiųsiu laivakor
tes. Jankausko antrašas ne-

ranką, pasiskolink^jiuo fąi< ^n}.a!ias il’
• J • -i • n Imti hn o-alo tmerio šunį, nueik į bučer- 

nę ir nusipirk “del šunies” 
dešriukių. Paskui užlysk 
kur į užkampį, tu valgyk, o nors turės verkti už dingusius 
šunelis lai žiūri į tave ir lai- sunkiai 
Žosi. ' 'o šiam

t sutaupytus pinigėlius. 
!O šiame nelemtame “tautiškos” 
Išminties prietikyj verksmas pa
sikartoja ne tik to, kurį pavyko 
prisikalbinti, bet ir už kelių 
tūkstančių mylių esanti verkia. 
Kuomet tūli kiti tautiniai vei
kėjai prisikalbina; lengvatikių 
pirkti jų šėruš, ar duoda pa
skolas tikėdami nuošimčius gau
ti ir negavę verkia, keikia, tai 

visados sakydavau: gaila, 
; buvai žioplas. ar 

Bet’kuo-

(5) Jeigu radai ant gat
vės pusę cigaro, paimk jį, 
įsikąsk, bet, trenk perkūne, 
neuždek jo!... Parėjęs na
mo pašidėk, kad turėtumei 
ką įsikąsti, kuomet eisi į

* žmones. Taip daryk iki nu
mirsi, o mirdamas; užrašyk 
tą pusę cigaro savo vyriau
siam sūnui, kad ir jis būtų bet tu pats

Wonu ir nei kiek neprastos- !gobštūnas praturtėti.

,as

Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 

Pirmame Laipsnyje *$7.00 Pašelpos į Savaitę 
Antrame Laipsnyje $14.00 Pašelpos į Savaitę.

Tuomet aš 
klausinėti žmonių, 

ar kas nežino, kur jis randasi. 
Man tūli suteikė jo seną na
mų antrašą. Aš ten vaikščio
jau kelius kartus, kol pavyko 
sutikti jį patį. Tuomet jis sa
kė, kad atneščiau vėl tiek pi
nigų, tai jis pasiųs laivakor
tes. O už senus duosiąs no
tą.“

Taip tai kalba jo menamas 
“rėmėjas“. O kaip kalbėjo į 
visuomenę ponas' tautiečių vei
kėjas ?

Man visai neapeina ponas 
Jankauskas, kaipo ypata, ką 
jis šiandien žada ir ką rytoj 
darys. Aš aprašiau nuskriau
sto darbininko nusiskundimą 
todėl, kad jis giliai skaudus. 
Kiek to vargšo šeimyna turė
jo vargo, rūpesčio, ir del ko?

šį rašinėlį patiekiau del aiš-i 
kūmo, kaip “prakilnūs tautie-| 
čių jausmai“, del kurių verkti j 
turi jei ne šiandien, tai rytoj.j 

Murniko Sūnus.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

Fin. Rašt. Kazimiera čereškienė, 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 
Main St., Montello, Mass.

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

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

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

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

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

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

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

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraltį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina-, 
ipas.
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: Jsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montęs de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, <^21 Bond St. 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis, 

300 First St.
Protokolu Raš.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
-Finansų Rast.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

111 Court St., ir
St. M.orkis, 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
jums iš olselio vaistinės.

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

Bank 
'» » 

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

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

JOHN GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTĘRŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
! ■: ; J J *

Pirm. B. Daucenskas, 4552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Vice-pirm. A. Milius, 1512—llth 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St., 
v Moline, III.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adręfįai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

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

Fin.~ rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
-^llth St.

Ball Phonal Poplar 754»

ADOLFAS F. STANKUS

< > 1023 MT. VERNON ST

GRABOR1U8 
ir • 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA. PA.
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A.L.D.L.D. ŽINIOS
KAS BUS A.L.D.L.D. Il-ro 

APSKRIČIO PIKNIKE

Daugelis klausia, kas bus 
ALDLD. II Apskričio piknike, 
kurį rengiame mūsų spaudos 
naudai, 19 d. rugpjūčio, Wil- 
licko farmoj, Linden, N. J. 
Jeigu mes būtume taip vadi
nami bloferiai, tai prirašytu
me visokių nesąmonių, pasa
kytume, kad net ir kopūstų iš 
Lietuvos turėsime, kurie galė
tų būti supuvę. Bet mes to
kiais nesame ir sakome, kad 
svieto bus daug, nes šiemet iš 
visų kampų rengiasi važiuoti.’ 
Dalyvaus Sietyno choras, po 
vadovyste V. Žuko. Užkvietė-j 
me iš Maspetho Ufos kvartetą.! 
Bus kalbėtojas ir gal dar ne 
vienas, nes pasižadėjo daly
vauti mūsų organizacijos pir
mininkas draugas Pruseika, 

. veikiausiai bus ir draugas Mi- 
zara, kuris dabar sugrįžo iš- 
Argentinos; veikiausiai bus ir 
draugas Bimba. Ir jeigu pub
lika norės, tai ir visus juos ga
lės priversti pakalbėti.

Girdėjau, kad ir Maspetho 
draugai organizuojasi į tą 
pikniką važiuoti. Williams- 
burgiečiai irgi kalba plačiai. 
Reikia tikėtis, kad jų geras 
būrys atsilankys. Eastnewyor- 
kiečiai taipgi neatsiliks. Neži
nia, ką pasakys Ridgėwoodo 
kolonija, kuri taipgi nesnau
džia tokiuose dalykuose, 
parodys akis vienas 
Central Brook lyno. 
Brooklynu nieko 
Great Neckas irgi 
dantį.

Na, o kur ana puse upės? 
Juk Lindenas, Elizabethas, 
Newarkas, Ilarrisonas, Ba
yonne, Cliffside, Jersey Cityl 
tik bruzda. Neatsiliks ir Pa- 
tersonas. Bus ir iš kitų kolo
nijų žmonių.

Kaip matote, piknikas žada 
būti labai skaitlingas ir pa
sekmingas.

Bet kuopų nariai neprivalo 
rankų nuleisti, privalo per šią 
savaitę pavaryti plačią agita
ciją, kad iš savo kolonijų kuo 
daugiausiai publikos sutrau
kus.

Taigi, visi ir visos rengkites 
prie to pikniko.

Kelrodžiai bus skelbimuose, 
kurie tilps “Laisvės” seredos 
ir ketverge numeriuose, todei 
juos išsikirpkite ir laikykite.

Apskr. Org. V.

Na, 
kitas ir iš 
Su South 
nežinau, 
galanda

P.

WILKES-BARRE, PA
Kalbės Drg. A. Bimba

Labai retai Wilkes-Barre 
apielinkėj atsilanko drg. A. 
Bimba, nors daugelis norėtų 
girdėti jo prakalbas. Tad da
bar viena iš geriausių progų 
išgirsti drg. Bimbą kalbant. 

. Jis kalbės rugpjūčio 15 dieną, 
Valley View Parke, prie In
kerman, Pa. Nesenai kalbėjo 
tam darže drg. L. Prušeika ir 
visiems dalyviams labai pati
ko.

šį pikniką rengia visos or
ganizacijos, visos apielinkės, 
kad priėmus ADP. kandida
tus. Čia bus aiškinama, kodėl 
ADP. stato savo kandidatus, 
kodėl darbininkai turi balsuo
ti už savo partijų kandidatus 
ir taip toliaus. A. Bimba kal
bės lietuvių ir anglų kalba.

Tad visi lietuviai būkite mi
nėtame piknike. Prie to bus 
ir programa, dainuos Aido 
choras.

Komitetas.

TORONTO, CANADA
Įjr C. D. A. Lygos 45 Kp. ir

Darbuotės
Iš raportų pasirodė, kad bė

giu paskutinių vienuolikos mė
nesių kuopos išpardavė litera
tūros už $8.50. Kovai prieš 
fašizmą aukojo $15; streikuo
jantiems mainieriams $27; C. 
D. A. Lygai $25;« “Laisvės” 
preso fondui $10.

Nors tai neperdaugiausiai 
suteikta darbininkiško judėji
mo parėmimui, bet- visgi pasi
rodo, kad šis tas veikiama. At
eityje gal galėsime ir daugiau 
ką nors nuveikti, nes dabar 
vis daugiau ir daugiau atva-

žiuoja iš Lietuvos dąrbininkų 
ir valstiečių.

Iš pribuvusių, 90 nuošimčių 
laisvi nuo religinių prietarų ir 
50 nuošimčių simpatizuoja 
mūsų idėjoms. Tikrai susipra
tusių darbininkų, kurie jau 
permatytų tikrąjį išsiliuosavi- 
mo kelią, labai mažas nuošim
tis.

Liepos 29 d. abidvi kuopos 
turėjo išvažiavimą už miesto. 
Nors po didelių lietų žemė bu
vo šlapia, permerkta ir atsi
sėsti negalima, vienok publi- 

j kos prisirinko tiek daug, kad 
•vargiai kada nors čia paren
gimuose galėjo būti.

’ reikia tikėtis, kad ir 
liks keliolika dolerių.

■gėjai nesitikėjo tiek daug pub- 
| likos turėti, todėl mažai pasi- 
jėmė užkandžių ir gėrimų. Jei- 
> gu būtų užtektinai visko tu
rėję, tai ir pelno daugiau bū
tų.

Prie A. L. D. L. D. kuopos 
šiais metais prisirašė keturi 
jaunuoliai. Tikimės, kad at
eityje ir daugiau prisirašys. 
Darbininkiškas judėjimas lau
kia jaunuolių. Jų pareiga dė
tis prie darbininkiškų organi
zacijų. Tik visa bėda, kad 
mes čia neturime tokių drau
gų, kurie tinkamai galėtų da
lykus nušviesti, mokėtų tinka
mai nurodyti tikrąjį darbinin
kų kelią, Jeigu tokių čia at
sirastų, tai ir visas veikimas ki
taip eitų.

A. L. D. L. D. kuopos susi
rinkimai, įvyksta ketvirtą ne- 
deldienį kiekvieno mėnesio, 2 
vai. po pietų, Occident Hali. 
Visi nariai turi lankytis į susi- 
rilįkimu’s ir atsivesti savo pa
žįstamus, kurie dar prie šios 
organizacijos nepriklauso,

Org.

ligoninę.
jam esąs 
ir reikės 
gulėti, o 
gelis.

Kurie 
lankyti,
ford, Conn, ligonbutyje.

Ten Dalyvavęs.

Gydytojai sako, kad džeria.us'viėta, kurion jis, ma- 
strėnų kaulas trūkęs y0 rinkimų sugrįš, kada 
ilgai ligonbutyje pa- jam patiks.
išėjęs gal bus pale-

norėtų Stakionį at- 
tai jis randasi Mil-

Žuvo 5 Mainieriai

UUU V Į! i 1U1 • HiUUU

Todėl 
pelno 
Ren-

NEW HAVEN, CONN

savo draugais ir 
Mat, jis čia tar- 
Haven National 
Association ban- 

Dabar šita
• skyrių

sudėjo

Rugpjūčio 5 d. įvyko drau
giškas išvažiavimas pas G. Pe- 
leską, Kilingworth Co., kurį 
surengė J. Zonsinas tikslu atsi
sveikinti su 
pažįstamais, 
navo New 
Cash-Credit
ke knygvedžiu. 
įstaiga atidarė savo 
Waterburyje ir Zonsiną perke
lia ten menedžerium. Svečių 
buvo ir iš tolimesnių miestų—, 
Bostono, Worcesterio ir kitų.

Kada gaspadinės
valgius ant stalų, kurie buvo 
prirengti po puikiomis obeli
mis, tuomet Zonsinas visus 
svečius pakvietė prie stalų. Su
sėdus prie stalų, A. Gutaus
kas paprašė Zonsiną išsireikš
ti apie šį pokylį ir nuo svečių 
įteikė dovanų auksinę plunks
ną ir paišelį. Zonsinas papa
sakoji savo biografiją, paačia- 
vo už suteiktas dovanas ir ža
dėjo ateityje patarnauti kiek
vienam. Paskui kalbėjo kele
tas kitų svečių. Užbaigiant 
kalbas, A. Gutauskas paprašė 
svečių, kad kiek nors sumestų 
streikuojantiems d arbin in
kams. ^večiai su tuomi suti
ko. Aukojo sekamai: j. Zon
sinas $1.25; J. Stružas, J. Tu- 
mosa«B. Vikšrienė, A. Balkus. 
Ton. ] 
J. Ragauskas, A.

JOHNSTON, Ta.— Nuc 
eksplozijos Lochrey Coal 
Kompanijos kasykloj, neto
li nuo čia, žuvo penki mai
nieriai. Lavonai tapo atra
sti ketvirtadienio vakarą.

Daugelis kitų mainierių 
vos tik spėjo išsigelbėti.

Tris Kūdikius Pagimdė
KAUNAS. — Liepos mėn. 

26 d. Šiauliuose šilų g-vė 
Ona Važgauskienė laimin
gai pagimdė tris kūdikius, 
kas stebina, kad visi vieno 
dydžio (nemaži), atrodo 
sveiki, matyti, kad gyvens. 
Važgauskis Edvardas 60 m. 
ir Ona 43 m. turi jau 13 vai
kų. Gyvenime buvo jiems 
gimę dvi mergaiti — dvy
nukės, abi dar gyvos ir turi 
apie 10 metų amžiaus.

SUKILIMAS BRAZILIJOJ

ASUNCION, Paraguajus. 
— Prasidėjo revoliucinis su
kilimas Matto Grosso valsti
joj, Brazilijoj, 
gauto pranešimo.

VIETOS ŽINIOS
SUKLASTAVĘS ČEKIŲ 
$100,000

Už

State 
banko 

John J.

Areštavo tarnautoją 
and Trust Company 
(Clinton skyriaus), 
Donohoe, Solomoną Goldma- 
ną, tarnautoją United States 
Banko, Delancey St., New 
Yorke, ir tūlą Mich. Ne'erą, 
Jie kaltinami, kad turėjo pa
darę sumoksią, su kokiu ten 
“Scratcheriu”, kuris 
davo bankų čekius, 
nepaprastai sugabus 
parašų klastuotojas.
fabrikuotų falšyvų čekių 
šiol buvę bankuose iškeista už 
apie $100,000.

John J. Donohoe gyvenimo 
vieta buvo po numeriu 173 
Hewes St., Brooklyne.

klastuo-
Jis esąs
svetimu
Jo su-

iki

STAMBIAUSIOS KORPORA
CIJOS GALVA REMIA 
SMITHĄ Į PREZIDENTUS

Pierre S. Du Pont, galva 
General Motors automobilių 
korporacijos ir amunicijos fa
brikantas, neva rezignavo (at
sistatydino) iš vadovybės tai i 
korporacijai. Jis norįs visas 
savo spėkas pašvęst vajui 
Smitho, demokratų kandidato 

u,. , i prezidentus. Mat, Du Pont'
Rudminas, P. Masionis’, nenori pasirodyti paprastiems 

Gutauskas, piliečiams balsuotojams, kad 
. Pelaskas, Ina Rudminas, P.’ jis remia Smithą, būdamas' 

1 galva vieno iš didžiausių trus-1 
tų Amerikoj. Ta korporacija 
yra tiesioginiai susirišus su 
stambiausio bankininko Mor
gano bizniu ir yra paties Mor
gano kontroliuojama. O Smi
thas muilins svietui akis, būk 
esąs draugas paprastų žmonių, 
darbininkų ir farmerių.

Kiek pirmiau Rascob, Gene
ral Motors korporacijos finan
sų direktorius, tapo vyriausiu 
manadžerium Smitho rinkimų 
kampanijos. Jis irgi laikinai 
pasitraukė iš direktorystės, 
kad galėtų visą laiką paaukot 
reikalams Smitho 
prezidentus.

Nors Du Pontas 
neva atsistatydino 
cijos vedėjų, vienok tas 
statydinimas” nieko nereiškia. 
Korporacija, beje, Du Ponto 
rezignacijos nepriėmė, o tik 
laikinaįjį paliuosavo iš pirmi
ninko vietos. Du Pontas turi 
23 nuošimčius ar daugiau visų 
General Motors korporacijos 
Šerų; jis yra didžiausias to 
trusto dalininkas ir galės vėl 
užimt pirmininko vietą, kada 
tik panorės. Taipgi 4 ir > Ras- 
cobo laukia finansinio mana-

Skeltienė, J. Kalvaitis — po 
$1.00; V. žolynas, J. Kudir
ka, Tumosienė—po 50c; K. 
Jasulaitis, E. Pešelis,—po 25c; 
smulkių $7.25; viso $22.50.

Aukas nutarė padalinti pu
siau—streikuojantiems anglia- 
kasiahis ir Bedfordo audėjams.

Liepos 28 d. įvyko United 
A d v. Corp, išvažiavimas. Ka
dangi šioj kompanijoj dirba ir 
lietuvių, tai ir jią dalyvavo iš
važiavime. Važiavo į Milford, 
Conn. Tarpe B ridge p orto ir 
New Haveno kelias, Boston 
Road, geras, tai daugelis iš
bando savo mašinų greitumą. 
Tą sumanė padaryti trys lie
tuviai—V. Kripaitis, T. Sta- 
kionis ir F. Zaiča, automobi
lio savininkas. Paleidus au
tomobilį labai greitai, priešais 
pasimatė atvažiuojant kitas 
automobilis, su kuriuomi grę- 
sė susidūrimo pavojus. Tuo
met Zaiča savo: automobilių 
pasuko į šalį ir per greitą va
žiavimą nusirito į pakalnę. 
Pasekmės buvo tokios, kad 
Kripaitis ir Zaiča tapo leng
vai sužeisti, gi Stakionis be są
monės nugabentas į Milfordo

vajaus

ir Rascobas 
iš korpora- 

atsi-

Tokie tai didžiojo biznio 
galiūnai, mirtini darbininkų 
unijų priešai, pasidarė patro
nai kataliko demo'krato gu
bernatoriaus Smitho, norėdami 
pravaryt jį į šalies preziden
tus. Tai jų ir kitų tokių pi
nigais dabar siuntinėjama de
mokratų kalbėtojai ir per ka
pitalistinius laikraščius perša
ma Smithas, būk tai kaipo 
“darbo žmonių draugas”.

Bet kuomet 1 
viena grupė stambiųjų kapi-1 
talistų, tai Hooverį, republiko- 
ną kandidatą į prezidentus, 
remia kita galinga išnaudo
tojų grupė. Vienas, iš darbi
ninkiško atžvilgio, nei kiek 
nėra geresnis už kitą.

Tiegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgni-Dentistai

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

Antra* ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 6th Ave.)

up ;■*■■■......................................... r-Į---;........ rt.......

JUOŽAS KAVALIAUSKAS

Smithą remia i $ Tel. Triangle 1450 |
mhi>iiii Irti ii i _ ■ <

Fosteris ir Gitlowas
Jie kaipo Darbininkų 

(Komun.) Partijos kan
didatai kovoja už palitio- 
savimą proletariato iš 
po kapitalizmo vergijos, 
nuo baisenybių imperia
listinio karo, bedarbės 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.

Brooklyn LABOR LYCEUI
©ARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų-, ; 
įlietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir Mk i 
Puikus steičius su naujaisiais 
sre.Mi.We Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
MS—959 Willoughby

Tail 8842 Staff*.

LIETUVIS FOTOGRAFAS i
IR M ALTORIUS^ 

. i 
Nufotografuoja?

ir numaliaVoja? 
visokius paveiks-^
1 u s Įvairiomis^ 
spalvomis. ^.t-gi 
naujina senus ir S 
krajavus ir su-j 
daro su ameriko-i 
niekais. ?
gerai ir pigiai J 

šiuo adresu: >
STOKES ?

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

Datbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

DARBININKE STOK J TIKRĄ KOVĄ
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių i Komunistų 

Eiies

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

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

(Komunistų) Partiją

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

(Vardas ir pavarde

Antrašas ..

Užsiėmimas

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

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

Automobiliu Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurį vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žiriomas ir per 16 metų pri
taręs instruktdriuą^L. T1KNEVI- 
C’IUS. Mokykla atdara nuo 9-ryta 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave.,/co r.’14 th St.. N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

AMERICAN
“Tai Mokykla nu Reputacija.”PHONE: REGENT 2177-1474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų. ėkspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
išdirbinių 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 žinojimai, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniku, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

SU IV* Wl MIUI im M M M M M

Telephone, Stagg 8326
9745

MM TTT M im i

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To» Rūšies įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį 
Utarninkais iki 12 ’lak 

nakties
VAIKAI

Ileidžiaftrf. Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomia 
Eubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktf

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 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)

i jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
! amžino priešo!

URBO LAX TABS
I (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, Horrieopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
Į F. URBONAS

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

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

Tek: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

• FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________ ___ _______ ORDER BLANK:__________________ —

I
 Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 

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

Vardas
No____
Miestas

| Miestas

_  St. ir Ave.
State________
State------------

NAUJAU S.IOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CYTUA! Latke bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA DAIRA. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.T.vV UCIllŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusifikai-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 
.Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Pancdėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai deki išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
g-aio vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat i-RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell.Street, tarp Cook ir Debeyoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštas ’ v' Panedčlis, Rugp. 13, 1928 *

VIETOS ŽINIOS
dienomis jis susižiedavo apsi
vesi su M. J. Lauderaite, ku
rios tėvai “verti” apie 
000,000.

$60,-

PERKŪNIJOJ ŽUVO 
TRYS ŽMONĖS

LYROS CHORO 
SUSIRINKIMAS (191—102) ir Amerikonišku Stilium

PARDAVIMAI

Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
Te!., Stagg 7057

rnj.

REIKALAVIMAI

•.3rd

<♦>

CASTON ROPSEVICH

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

PHILADELPHIA, PA.
A.D.P.L. Frakcijos mėnesinis susi

rinkimas bus panedėlyj, 13 rugpjūčio, 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden 
St., 8 vai. vakare. Visi nariai su
sirinkit laiku.

Telephone: Greenpomt 232t

J. GARŠVA
Tel. Lackawanna 2180

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 vakarai* 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutartį

M. Naciunskas 
22—64th St. Maspeth, N. Y.

Į191—192)

jieškoti kito partnerio, 
galima plačiai biznį varyt.

Kanton
Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PA SI RANDAVO.! A šviesus ir su pa
rankamais kambarys. Atsišaukit 

po num. .302; Grand St., 1 lubos, 
Brooklyn, N. Y.

(190—192)

REIKALINGAS partneris į bučemės 
ir groseines biznį. Partneriu pri

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mūsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą,, tat esu 
priverstas 
nes dviem

PARSIDUODA restoraną
niškoj vietoj, biznis išdi per 

daug metų, arba reikalingas partne
ris, nes vienai sunku apsidirbti. Ai- 
sišaukit greitai.

Miss Blanche

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

REIKALINGA džcnicorius, senyvas 
žmogelis, mokantis nors biskį pen- 

tyti; duosiu kambarį ir valgį. Atsi
šaukite greit.

Mrs. Peters,
1001 Eastern Parkway, Brooklyn. 

(187—192)

416

KIT “LAISVĘ”

UŽEIGA

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

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.Baigęs Philadelphijos muzikos kon

servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
ti} 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.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Riši* Šviežas Valgiai, Ganiiani Lietnviskn

Oi'K. A. S.

Maspeth, N. Y., Lyros
iro mėnesinis
j įvyks utarninke, 14 d. rti
' čio, 8 vai. vakare, National
i Hall, Clinton St.,'kampas Wil-i

Cho- 
susirinkimas

naują uniją kontroliuos patys 
darbininkai.

Po to jau ' įvyko mitingas 
italų klokmeikeriųi ir dresmei- 
kerių skyriaus. . Mitinge pa
daryta tarimas vykdyti planus j low Ave., Maspeth, N. Y. Vi 
Nacionalio Organizacijos Ko-|s’ nariai, būtinai atsilankykite 
miteto ir newyorkinio 
Boardo. C. S. Zimmermanas, I 
organizacinio vajaus pirminiu-' 
kas, pareiškė, kad greitu lai-Į 
ku bus paskelbta naujosios 
unijos viršininkų rinkimai; tuo 
tarpu bus pagaminta konstitu
cija ir daroma prisirengimai 

93 metu prie l)USimoJ° naujosios unijos 
delegatu suvažiavimo.

.... i ‘ K.perkūnijos!
_______ , ______ ir iškrito’ ~ Z „ 
pro langą, mirtinai susižeisda- SĖKMINGAS MITINGAS, 
ma; ji gyveno po num. 1988 NEŽIŪRINT POLICMANO 
Davidson Avė. j”* DEM. PADAUzŲ

Lietus su šturmu prasidėjo! . . v ...
apie 7 vai. vakare; smarkiau-į Vienas policmanas ir 
sias jis buvo Brooklyne ; dviem ! demokratų padaužų bandė is- 
valandom buvo užgesus elekt-;Hidyt Darbininkų (Komunis- 

‘ J ~ "j ’ i-
Ivo laikomas po atviru dangumį dabartinių laikų, taip ir iš žlu- 
” ; 59th St. ir Columbus Cir-I gusios carizmo gadynės, žy-

Užgęso Žiburiai, Užtviro 
Gatvės

Perkūnas pėtnyčios vakare 
mirtinai nutrenkė J. J. Me
ti uire’ą, 50 metų žmogų, neto
li jo namų, Kew Gardens’e, 
Queens, Long Island. Plain- 
fielde, N. J., perkūnas šovė į 
beplaukiantį Holley Parko eže
re Al L B. Marshą, 
amžiaus berniuką, 
mas jį ant vietos. 
Renee Druckerienė, 
amžiaus, būdama prie lango; 
laike smarkaus 
trenksmo, apalpo

J o i n 11n es Y rR d a u g. sva rb i ų veikai ų 
; J. T. Bimbiene,

Choro Sekretore.
(192-193)

17 metų 
užmušda- 

Bronxe,

ra So. Brooklyne nuo Fourth j Partijos mitingą, .kuris bu 
iki Eight Avenue. Sutraukyta’ 
daug elektrikinių vielų, kybo-p\es 
jusiu virš gatvių; vielų galai 
svilo, čirškė bei ugnim spjau
dėsi, statydami pavojun praei-j 
vius. Ta miesto dalis buvo vi-i 
siškoje tamsoje per dvi valau-!V 
d as.

Vandens iš debesų tiek pri- 
pliaupė Flatbushe, 
Parke, Williamsburge 
Coney Islande, kad apsėmė au
tomobilius iki ašių; ir _........
automobilių liko užstrigę ant 
vietos, kol praėjo audra ir nu
seko vanduo.

Long Islande išvartyta daug 
medžių, kurie vietomis sugriu
vo ant kelių, tuom kliudydami 
automobilių. pravažiavimą.

Perkūnas trenkė į 22 aukštų į 
namą po num. 55 Fifth Ave , 
ir į apartmentinį namą po nu
meriu 1471 Second Ave., New 
Yorke, uždegdamas pastarąjį; 
bet ugnis buvo greit užgesin
ta; sudegino medinį namą 
Woodhavene, po num. 84-20— 
95th Avė.; trenkė į stogą gelž- 
kelio stoties po num. 68 Hud
son St., Hobokene, N. J., nu- 
mušant žemyn šimtus svarų 
cemento, dalis kurio sukrito 
ant gatvėje stovėjusių automo
bilių.

Per audrą buvo sustabdyta 
Flatbushe vaikščiojimas elekt
rikinių traukinių, nes pergiliai 
vandeniu užplūdo relės. Vie
name elektrikiniame traukiny
je tarp Coney Islando ir New 
Yorko sugedo elektra: išėjo iš! 
savo reguliarių sriovių ir pra-l 
dėjo elektrizuoti vagonų grin-i 
dis ir sienas, išgąsdindama de- 
sėtkus važiuotojų.

Tą dieną oras buvo 90 pro
centų drėgnas; nors karščio 
nebuvo daugiau, kain 86 laips-į 
niai, tačiaūs daugybė žmonių 
jautėsi, kaip garinėje pirtyje, 
del oro didelio drėgnumo.

PROLETARINIS DAILY 
WORKERIO KARNIVALAS

PavalgiMM f.la malone pasi
šnekučiuoti *u kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pu bandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Nematyt

ketvirtam plaukime.
Penktam plaukime Zorilla tu

rėjo žymią pirmenybę, bet jo 
laikas buvo viena ir keturiom- 
penktom sekundės dalim vėles
nis, negu Weismuller’io trečiam 
plaukime. ' Norvegas Olsen bu
vo antras.

Newyorkietis George Kojac, 
kuris šią savaitę sulaužė tris re
kordus, kvalifikavosi šeštam 
plaukime perplaukdamas 100 
meetrų per 1:61 3-5. Vokieti-

Ijos plaukikas buvo antras.
Vengrija laimėjo antrą kvali

fikaciją, kuomet jos plaukikas 
Barany laimėjo septintą ir pas
kutinį plaukimą. Polli, Italijos 
plaukikas, buvo antras.Į 
Lietuvos Boksininkų 
Vis Dar

Įėjus į galutinas bokso rung
tynes, Argentina turi pirmeny
bę boksininkų skaičium; ji turi 
keturis boksininkus tąrp kitų 
šešiolikos finalistų, 
turi argentiniečiai: 
plunkshasvoris; Landini, pusiau 

i vidutinio svorio; Avendano, 
I lengvo sunkaus svorio, ir Ro- 

, sunkiasvoris. Italija 
turi tris finalistus, Jungtinės 
Valstijos du—Daley ir Holaiko, 
o Olandija, Vokietija, Švedija, 
Čecho-Slovakija, Naujoji Zelan
dija, Francija ir Vengrija turi 
po vieną.

Kur Lietuvos boksininkai? 
Arbata irgi bus!Pasiekus bokso rungtynių fina- 

samo- Ją, kas-ne-kas, bet Juozas Vinča, 
būt atžymėtas 

pranešimuose, arba nors pažy- 
Lietuvos reprezentacija

Ateinantį nedėlclienį, rug- 
ipjūčio 19 d., turėsime dar pir-l 
Imą šiame mieste proletarini 
į karnivalą po atlapu dangum, 
j Pleasant Bav Parke. Karniva- 
las yra rengiamas Daily Wor- 

i korio. Tai bus kostiumų kar- 
| nivalas. Įvairių tautų darbi-! 
1 ninkai ir darbininkės bus ap-l 
įsirengę savo tautiniais drabu-ich'iguez,

ŠKĮP1 io ko-' PASIRANDAVOJA fornišiuotas, 
bl.di Li , i šviesus jr su parankumais kambarys,

Peralta, . atskiras Įėjimas, netoli nuo g’atveka-

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
žiais. Daugelis bus pasipuo
šę rusiškais kostiumais, kai n iš

Tel. Stagg 8105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

; 59th St. ir Columbus Cir-į gusios
cle, New Yorke. j mi programos dalis bus rusiš-

Policmanas reikalavo paro-! ka, su rusu armonikų orkestrą,
dyt leidimą tam mitingui. Jam liaudies dainomis ir kitokiais į 
buvo paaiškinta, jog leidimas įvairumais, 

lyra nereikalingas: tokiems mi
tingams laikyt užtenka tik,

■_ pranešt apie tai policijai. Ga-
Borough v?s tokį atsakymą, mėlynsiū-

irllis supyko ir pareikalavo at-1 Iv Work^rio ofise. 26-28 Union'bokso rungtynėse, 
vest tą policmaną, (McFarla-jSquare, New Yorke.

šimtai ne’^)» kuriam buvo apie tail -----------------------
pranešta. Kol mėlynsiūlis LIETUVJŲ DARBIEČIŲ 
jieškojo priekabių, buvo pa-j BRANDUOLIO F 5 
skleista 50 Daily Workeriu' SuSIRINKIMAS. 
tarp susirinkusiųjų. i ______

Vietoj toliau vazotis su tuoj Sekantį pirmadienį, 
durnu tvarKd^riu, kalbėto-j. ---- -
jai persikėlė ant kito kampo, j ii^vfu ■darbfeži’u 
ir buvo atlaikyta pasekmingas p 
mitingas, nežiūrint Tammany
Hali demokratų padaužų,_ ku-.- ,i(, sjo branduolio
ne rėkavo n- stumdės., meg.n-jDarbininku Partijos nariai tu. 
darni suardyt mitingą. r^e

m a.

rusiškai pagaminta, iš :
tik i varu. Netruks nei užkandžių.j rodos, turėjo 

Įžanga 35 centai. Tikietus h
salima i.šanksto nusinirkti Dai-'mėta

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusk 5)

darni suardyt mitingų.

NEŽINOMAS ŽMOGUS 
IŠGELBĖJO POLICMANĄ 
IR VAIKĄ NUO PRIGĖRIMO

13 d.
rugpjūčio, įvyks susirinkimas 

j branduolio 
name. Pradžia 

Visi priklau- 
šio branduolio

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

KODĖL ATGYJA
KLOKMEIKERIŲ ŪPAS

J. LEVANDAUSKAS Tel. Jwniper 7646

GRABORIUS RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi #8 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

‘Laisves” 
, vakare.

prie

būtinai ateiti į susirinki-

Sekr. J. Siurba. 
(191—192)

NELEISIĄ KUN. STRATONUI 
GINČYTIS SU GUB. SMITHU 
BAŽNYČIOJE

Nuo kranto 138th St. East 
River Prieplaukos buvo van
denin įkritęs 10 metu vaikas, 
Abr. Freelingutis. Policmanasj Calvary baptistų bažnyčios 
Joseph Gruver šoko vaiko gel-Į klebonas Stratonas, kaip jau 
bėt; bet, būdamas nrastasibuvo rašyta, per pamokslą'iš- 
plaukikus, pradėjo skęst ir karšė kailį Smithui, demokra- 
pats. Tuomet metėsi vando- tų kandidatui 
nin vienas vyras, ir abudu iš
gelbėjo nuo mirties. Tas vy
ras nepasakė savo pavardės.

COURTNEY, PA.
Pirmas į du metus piknikas, ren

giamas ALDLD. 61 kuopos, bus ne
dalioj, 26 rugpjūčio (August), Star 
Mines giraitėj. .Bus įvairių žaislų, 
kaip tai pypkių rūkymo kontestas, 
ženočių su nevedusiais virves trauki
mas ir daug kitokių. Taipgi bus 
graži muzika. O skanių užkandžių 
ir gėrimų taipgi riestokuos. Todėl 
kviečiame visos apielinkčs lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti, būsite pil
nai patenkinti. Važiuojant į pikniką 
Charleroy karu reikia išlipti ant Ri
ver View ir brukavotu keliu tiesiai 
į pikniką.

TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker) Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Kviečia Rengėjai. 
(191—192)

Pakilo ūpas klokmeikeriuo- 
se ir dresmeikeriuose, tai yra 
moterišku apsiautalų, ploščiu 
ir suknelių darbininkuose. Mat 
eilinių darbininkų organizaci
jos komitetas, susidedantis iš 
500 nariu, paskelbė kūrimą 
naujos uniios toje pramonėje. 
Atgema viltis klokmeikoriams 
atrnebti bent senąsias algas ir 
darbo sąlygas, kurias iie tu
rėjo 22 mėnesiai atgal, kol so-1 
cialistai Sigmanai ir Schlesin-irnfĮn < 
gėriai dar nebuvo sudaužę ^nšakvio 
uniia. Per tuos 22 mėnesius' kv .

senieji vadai, Sigmanas ir ki
ti. nieko daugiau nedarė, tik
tai išvien su bosais, policija, 
gemrsteriais ir saviškiais 
streiklaužiškais “šapu komi
tetais” vare smurtą prieš kai
riuosius. tai yra prieš milžiniš
ką darbininku didžiumą. Tuom 
pasinaudodami samdytojai vis 
sunkiau slėgė klokmeikerius ir 
dresmeikerius. versdami juos 
dirbt skebinėmis sąlygomis.

Dabar Joint Board as. kuris 
New Yorke atstovai! i n Nacio- 
nali Organizacijos Komitetą, 
neskelbė, kad iš organizuotu 
klokmeikeriu tarpo turi 
galutinai laukan iššluota 
manai, Schlesingeriai ir 
humbugieriai-vadai, ir

1250.000 LAIŠKU IŠSIUNTI
NĖTA Iš DARBININKŲ 
PARTIJOS CENTRO.

Į Amerikos Darbininku (Ko
munistu) Parti i a iš savo cent
ro Npw Vnrke išsiuntinėto 

į 250.000 laišku skaitytojams 
! komuni«b'nės spaudos. Laiš
kuose išdėstvta. kain renublĮ- 
konu ir demokratu naktims 
tarnauta stambiajam konifplni 
nrteš darbininkus; kain libe
ralai (vadinami laisvesnieii 
bnržuiai). o-aln o-ale. visuomet 
stota su kapitalistais; kain 
socialistai suvadžiota darbi
ninkus. idant naskui lengvinu 
būtų ■’uos parduot bnržuazi- 
lai. Komunistų (Darbininku) 
Partija, kaip kad laiškuose 
įrodoma, yra vienintelė politi
kos organizaoiia. kuri nieko 
daugiau nežiūri, tiktai kovnia 
už reikalus darbininku ir dir
bančiu tu farmeriu. Savo iš
tikimybe darbininku klasei 

.'Komunistu Partita irodė ir da- 
lar irndo. stovėdama visuo- 

! dorbinirRišFn 
kovu už tuoiauH’ni w būvio 
nuderi n ima ir už o-alutina iu 
nali’msavima iš kapitalizmo

demokra- 
prezidentus, 

išvadindamas jį “visokios ne
dorybės draugu.” Gubernato- 

irius pareikalavo, kad kun. 
I Stratonas leistų jam atsakyt į 
kaltinimus toje pačioje bažny
čioje. Kun. Straton kaip ir 
sutiko, bet reikalavo, kad pas
kui StraĮtonui būtu leista pa
karto! savo kaltinimus katali
kiškoj šv. Pa trick o katedroj; 
arba kad ne, tai Smithas galįs| 
eit su kun. Stratonu į viešus 
ginčus Madison Square Gardc- 
ne.

Tuo tarpu susirinko kun. 
Stratono parapiios komitetas 
ir nutarė, kad j u bažnyčioje 
negalį būt jokiu debatų (gin
čų) politiniais klausimais.

kandi d n tai R'ostem^ i nrez’- 
dentus ir Gitlow i vice-nrpzi- 
dpntv^. vra per Rnvns
?J’bf*r'dvH ir v°vfnvnin 4 
bo žmonių vadai kovose su 
naudotoiais.

iš-

SPORTAS
ZORILLA NUGALĖJO 
ARNE BORG

būt 
Sig- 
kiti 
kad

Iš Amsterdamo, Olandijos, 
gautais pranešimais,' rugpjūčio 
10 d. Jungtinės Valstijos kvali
fikavosi pirmose lenktynėse vy
rų 100 metrų laisvo stiliaus 
plaukime, kuomet Walter Lau- 
fer laimėjo per 1:00 4-5.

Japonijos plaukikas Takaishi 
buvo antras.

Wanie, Vengrijos plaukikas, 
laimėjo antras 100 metrų plau
kimo lenktynes perplaukdamas 
per 1:03 2-5, su Uranga, iš Ar
gentinos, antruoju.

Paskilbęs švedų plaukikas 
Arne Borg, kurį vakar nugalėjo 
400 metrų plaukime 21 metų 
amžiaus argentinietis Albert 
Zorilla, pasitraukė iš lenktynių.

Johnny Weismuller, amerikie
tis, laimėjo trečias "100 metrų 
lenktynes, perplaukdamas lygiai 
per vieną minutę. Kanadietis 
Spence buvo antras.

Gremsperger, Vengrijos, ir 
kvalifikavosi

Gene Tunney, sunkiasvorio 
bokso čampionas, gavo pakvie
timą prisidėt prie Wall Stryto 
bankininkų kompanijos, Gray
son M.-P. Murphy Co.

Tunney turi užsikumščiavęs
porą milionų dolerių. Šiomis Cornelli, Italijos,

DETROIT, MICH.
Subatoj, 18 d. rugpjūčio, 7 vai. 

vakare, Lietuvių Svetainėj, ant 24 
ir Michigan Ave., įvyks Mainierių 
Šelpimo Lietuvių Komiteto konferen- 

Visų organizacijų delegatai ma- 
Kurie turite blan- 

rtneškit į konferen- 
0 kurie negalit visų išpildyt, 

atneškit tuščias. Nepamirškit.
. (192—194)

cija.
lonėkit dalyvaut. 
kų su aukomis 
<’ijh 
tai

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<♦>

CLEVELAND, OHIO.

Lyros Choro Narių Atydai,
Po vasarinių pertraukų vėl pradė

sime dainų pamokas. Pirmos pamo
kos įvyks pėtnyčioj, 17 <1. rugpjū
čio (August), 7:30 vai. vakare, Sla
vų Auditorijoj, 6417 St. Clair Ave. 
Ant antrų lubų, kambary No. 2.

Pradėsime pamokas prie Naujo 
mokytojo, Ed. Kraissa, kuris yra 
gabus choro vedėjas.

Todėl visi dainininkai nariai, būti
nai ateikite ant pirmų praktikų, 
taipgi ir nauji, kurie myli dainas, 
malonėkite ateiti ir pradėt sykiu 
lavintis dainuot.

Kviečia choro Komitetas.
(192—194)

PHILADELPHIA, PA.
O. V. Bendro Komiteto susirin

kimas bus seredoj, 15 _ rugpjūčio, 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden 
St. Pradžia 8 vai. Vakare. Visi de
legatai susirinkit laiku.

Komitetas
(191—192)

p.

a

WILKES BARRE, PA. DR. PETERSON’O

SKAITYKIT IR PLATIN-

MALONAUS PASIMATYMO

Visuomenės Atydai.
Seredoje, Augusto 15 d. šių metų 

kada anglies kasyklos bus uždarytos 
ir darbininkai nedirbs del kokios tai 
katalikiškos šventės, tai progresyviai 
darbininkai irgi turės savo šventę. 
Turės didelį pikniką ant Valley View 
Park, Inkerman, Pa. Minėtą pikni
ką rengia A.D.P. vietinis subdistrik- 
tas ir suvienytos darbininkų organi
zacijos.

Piknikas bus tarptautinis ;ir gana 
Įvairus: Pribus vietiniai South Sla
vai ir atgabens vežimą ar daugiau 
šviežios avienos, o kam teko ragauti 
jųjų “išrožytos” avienos, tie žino, 
kokio skanaus valgio galima bus 
gauti. Taipgi neatsiliks ir Italai su 
savo roast pork ir spagetti. Prie 
to bus ir kitokių užkandžių: sandvi
čių, ice cream ir visokios rūšies šal
tų gėrimų.

Bus keletas gerų kalbėtojų ir gera 
muzika; vaikai žais įvairius žaislus, 
kuriuos vadovaus Pioneers ir Jaunų 
Darbininkų Lygos nariai. Lietuvių 
Aido choras sudainuos keletą dai
nelių. Kiekvienas darbininkas irdar- 
biininkė būtinai turi jame būti, nes 
kurie nebūsite, vėliaus gailėsitės. 
Įžanga į parką tiktai 15c. ypatai.

Margaret.
(190—192)

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 Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

siųskite reikalavimus ir
229

Arba 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.
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KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

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 
Aviečių uogų 
Amžių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepi’onėiių 
Čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
DevinmeČių du m ropių 
Dzingelių .
Dagilių '
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gaati ir Liet u vilk? Trejų Dery nerių

iPhone, Greenpoint‘ 2017, 2360-3514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunelių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalmėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Nąšlelių Turkiškų pipirų
Pėplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę, kitokių Valerijono šaknų
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